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  تقرير حالة املرأة املسلمة يف العامل
  أماين صاحل.د

      يف إطار اهتمام نشرة املرأة واحلضارة بواقع النساء الراهن والتطورات الدينامية الـيت يـشهدها هـذا الواقـع              
ـار      ) املرأة واحلضارة(حترص   يف كل عدد من أعدادها على تقدمي تقرير حـول تلـك التطـورات سـواء يف إط

وىف هذا العدد نقـدم تقريـرا حـول حالـة فريـدة             . ملة أو بالتركيز على منطقة أو جانب بعينه       رؤية عامة شا  
للضغط واالضطهاد الذي ال تزال تعانيه نساء يف عاملنا اإلسالمي يف مطلع األلفية الثالثـة وهـى حالـة النـساء                     

احلـضارة علـى إخراجـه      التقرير الشامل الذي حترص مجعية املـرأة و       وهذا التقرير هو جزء من      . األفغانيات
   . كل عام لرصد حالة املرأة يف العامل اإلسالمى

  
  استمرار سياسة عزل النساء.. أفغانستان 

    يف مطلع األلفية الثالثة تشكل احلالة األفغانيـة        
ـأكثر مـن      حالة فريدة بني التجارب املعاصـرة ب
معىن؛  إذ جتسد أفغانستان عمـالً تلـك احلالـة           

ـا فالسـفة العقـد      الوحشية اليت حتـدث      فيه
" حرب اجلميع ضـد اجلميـع     "االجتماعي عن   

يف . اليت در فيها حقوق اإلنسان وحياته أيـضاً       
هذا الوضع تصبح الفئات األكثر تـضرراً هـي         
ـال        الفئات األضعف وعلى رأسها النساء واألطف
والــشيوخ الــذين تكــتظ ــم معــسكرات 
الالجئني، فقد أنتجت احلرب األهليـة األفغانيـة        

ـبيل          مز يداً من املآسي اإلنسانية منـها علـى س
ـتالل     : املثال موجة اهلجرة اليت نتجـت عـن اح

ـبتمرب          طالبان ملدينة طالوقان الشمالية يف شـهر س
ـاجرين بنحـو          من العام حيث قدرت أعداد امله

لكـن الكـوارث البـشرية احملدقـة        . مائة ألف 
بالشعب األفغاين مل تقتصر على حـرب البـشر         

ـاداً       فحسب بل أضافت هل    ا حـرب الطبيعـة أبع
أكثر مأساوية حيث قدر عدد الـذين يتهـددهم         
ـاف والتـصحر         خطر ااعة بسبب موجة اجلف

  .اليت جتتاح أفغانستان بنحو أربعة ماليني نسمة

ـاداً         ـاوي أبع    أضافت طالبان لذلك الواقع املأس
ـبين          جديدة بسياساا املتشددة اليت تقوم علـى ت

ـيقاً يف ا     لـدين، وعلـى رأس   أشد التفسريات ض
تلك السياسات تبين عـزل النـساء كـسياسة         

ـلت    . رمسية بدعوى االلتزام بالشريعة    لقـد واص
 سياستها اليت بـدأا     ٢٠٠٠حكومة طالبان عام    

ـيم     ١٩٩٦منذ وصوهلا للسلطة عام       حبظـر تعل
اإلناث يف املدارس العامة، وحظر عمـل املـرأة         
خارج املرتل، أو خروجها بدون حمـرم، وإلـزام         

لنساء بتغطية كامل اجلسد من الـرأس إىل القـدم    ا
ـبس عنـد         عند اخلروج ومعاقبتهن بالتعزير واحل
خمالفة تلك القواعد ، هذا إيل جانـب التمييـز يف           
ـاء      الرعاية الصحية مبنع عرض النـساء علـى أطب
ذكور إال يف حاالت نادرة، تلك الـسياسة الـيت          
عربت عنها مجاعات حقوق اإلنـسان بـسياسة        

ضـد  ) أو الفـصل النـوعي    (يد اجلندري   األبار
  . املرأة

ـاين أعلـى معـدل          حيث سجلت أفغانستان ث
ـام،         عاملي لوفيات األمهات بسبب الوالدة يف الع
وأورد تقرير ملفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق         
ـاً يف           ـات النـساء يومي اإلنسان أن متوسط وفي
ـاب         أفغانستان ألسباب تتعلـق باحلمـل واإلجن

  .م٢٠٠١هـ، يونيو ١٤٢٢، ربيع األول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، عدد©
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ـام      ١٦ مبعدل    امرأة ٤٥يصل إىل     ١. ألفاً كل ع
كما أوردت مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق         
اإلنسان تقريراً حول السجون اخلاصـة بالنـساء        
اليت تديرها طالبان وحتتجز فيها وسـط ظـروف         
ـالفن القيـود          معيشية سيئة مئات النساء الاليت خ

وبسبب منـع النـساء     ٢.املتشددة املفروضة عليهن  
ـبري      ة مـن النـساء     من العمل واجهت أعداد ك

األفغانيات معضالت حقيقية نتيجة كثـرة عـدد        
األسر اليت تعوهلا نساء بسبب ظـروف احلـرب         
األهلية املستمرة منذ ربـع قـرن والـيت تقـدر           

 ألف أسرة أي مبعدل واحدة مـن كـل          ٣٥ـب
 أدى ذلك الوضـع إىل      ٣.مثاين أسر يف أفغانستان   

ـات          انتشار ظاهرة التسول بـني النـساء األفغاني
  ٤. أعداد كبرية من أرامل قتلى حلربومنهن

  سياسة طالبان إزاء النساء والضغوط الدولية
ـبرياً يف            ـام تـصعيداً ك   رصد التقرير هـذا الع
ـات           الضغوط اليت متارسـها العديـد مـن اجله

املنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة،      : الدولية مثل 
واحلكومات الغربية، واملنظمات الدوليـة العاملـة       

  .  اإلنسان وحقوق النساءيف جمال حقوق
   يف هذا اإلطار كانت تعديل السياسات الطالبانية       
جتاه النساء أحد الشروط اليت رهنت ا منظمة األمم 
املتحدة واحلكومات الغربية عودة أفغانـستان إىل       

   ٥.األسرة الدولية واالعتراف حبكومة طالبان
  كذلك رصد التقرير استمراراً يف جهود املنظمات       

 احلكومية يف الغرب لتنظيم محالت ضد موقف        غري
أوقفوا سياسة الفـصل    "طلبان من النساء مثل محلة      

الـيت تتعهـدها    " النوعي ضد النساء يف أفغانستان    
 Feministمؤسسة األغلبية النـسوية األمريكيـة   

Majority Foundation  ـات  وختوض تلك املنظم
املـؤمترات،  : محلتها عرب وسائل عديـدة، منـها      

سائل اإللكترونية، والتظاهرات؛ حلشد رأي عام      والر
دويل والضغط على سياسات القوى الكربى واألمم      
املتحدة ملمارسة مزيد من الضغوط على طالبان من        

ـبتمرب   . أجل ختفيف ضغوطها على النساء     ويف س
رفضت اللجنة األوليمبية الدولية طلـب حكومـة    
ـاب          ـيدىن لأللع طالبان املـشاركة يف دورة س

ة تأكيداً لعزلتها الدولية   األولي ـا أصـدر    . مبـي كم
الكوجنرس األمريكي مبجلسيه يف أكتوبر قراراً يدين       
ـا          سياسات طالبان يف كل ااالت السابقة مبا فيه
ـاذ        ـاً اإلدارة األمريكيـة باخت حقوق النساء مطالب

  ٦.خطوات لتغيري الوضع القائم يف أفغانستان
   إزاء تلك الضغوط الدوليـة أبـدت حكومـة        
طالبان استجابات حمـدودة لتخفيـف احلـصار        
ـار مـساوماا مـع           على النساء صيغت يف إط

ة    .القوى الدولـي
 تبدت تلك االستجابات الواهنة علـى صـعيدي    
ـاء بـني مـسئويل          اخلطاب والقرارات؛ فبعد لق
ـئني         طالبان واملفوضة الـسامية لـشؤون الالج

ـا  " ألقـى  . يف مقاطعـة هـراة    " صادكو أوجات
ان باللوم على التقاليـد و الظـروف        مسئولو طالب 

االقتصادية الصعبة حبجة أن تلك الظـروف هـي         
ـتح مـدارس للنـساء وإقامـة       اليت حتول دون ف

 إىل جانــب ٧مراكــز عمــل منفــصلة هلــن،
األوضاع االضطرارية الـيت تفرضـها ظـروف        

  ٨. احلـرب
ـبىن             رغم ضعف هذه الذرائع الـيت ال تفـسر ت

 علـى عـزل     طالبان سياسة رمسية معلنة تقـوم     
ـادرة تغـري          النساء فقد عدت تلك التصرحيات ب

ـبة    . يف املوقف الطالباين   ويف مؤمتر صـحفي مبناس
ـائم           يوم املرأة العاملي صرح سيد أمحد فـرح الق
بأعمال منسق األمم املتحدة يف أفغانـستان أنـه         
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ـاه           ـان جت ـات طالب يرى بعض املرونة يف سياس
ـ         مـن  "االً  النساء ال تفيد حتوالً يف املوقف بل انتق

مرحلة شـديدة وعـسرية إىل مرحلـة أكثـر          
ـان قـد         "مرونة ، وأفصح املسؤول الدويل أن طالب

ـتح بعـض مـدارس          مسحت بالتدريج بإعادة ف
ـال         البنات ومسحت بتسهيالت حمـدودة يف جم
صحة النساء فيما اعترب تغيريا إجيابياً مـن وجهـة          

     ٩.نظـره
ـادرات             على الصعيد العملي اعتـرب مـن املب

جيابية املشار إليها قيام طالبان بإعـداد صـفوف      اإل
لتدريب النساء يف بعـض املستـشفيات علـى         

من التعليم الطيب بدءاً مـن      " األخرية" املستويات  
 ومـن جانـب آخـر       ١٠املستوى الطيب الرابع ،   

ـان قـد مسحـت           أفادت األنباء أن حركة طالب
" املـدارس املرتليـة   "ببعض  ) ٢٠٠٠(خالل العام   

ـادرات       ١١.بشكل حمدود   شـجعت تلـك املب
اجلهات الغربية والدولية املعنيـة بوضـع النـساء         
األفغانيات على القيام بتحركات فعلية لتحـسني       
وتغيري أوضاع النساء األفغانيات بقدر ما تـسمح        
ـاوالت          به الظروف هناك؛ وقد كان من أبرز احمل

  :اجلديرة بالذكر يف هذا املقام 
يل النـساء   األنشطة السرية لتعليم وتـشغ    -أوالً

 وهى أنشطة متوهلا مؤسسات غربيـة        األفغانيات
بالدرجة األوىل عرب جهات أفغانيـة ناشـطة يف         

ومـن بـني تلـك      . املدن أو املخيمات األفغانية     
األنشطة متويل ودعم بعض املؤسـسات النـسوية    
لتشغيل النساء يف املنازل عن طريق محلـة دوليـة          
للترويج للمشغوالت واحلـرف اليدويـة الـيت        

ـان         ـار طالب وتلعـب  . يقمن ا بعيداً عـن أنظ
ــستان  " ــساء أفغان ــة لن ــة الثوري  " الرابط

RAWA       ـيطة بـني املعارضة دورها كحلقة وس

كذلك مشلت تلـك األنـشطة      . اخلارج والداخل 
ـا            ـيم مـن خـالل م ذات الطابع السري التعل
ـاهرة         ـامي  ظ أشارت إليه بعض التقارير مـن تن

ـات   اليت تعهدا بعـض   " املدارس السرية "  املنظم
ـات دوليـة، حيـث           املعارضة بدعم مـن جه
اقترنت العملية التعليميـة بقـدر مـن احلـذر،          

ـيم كـل      : وإجراءات احليطة مثل   تغيري مكان التعل
مرة، والتنبيه على الفتيات عدم إعـالن وجهتـهن     

  . إذا سئلن عن ذلك
ـتم لـدعم      ..  األمم املتحدة    -ثانياً وحماولة مل ت

  نساء أفغانستان اقتصادياً
   قامت األمم املتحدة على مدى العامني املاضيني       
يف صمت مبحاولة النتشال النساء األفغانيات مـن        

ودون ضجيج قام   . احلصار البائس املفروض عليهن   
ـاد علـى النـساء           هذا اجلهد على أساس االعتم
وتوظيفهن يف تنفيذ أعمال اإلغاثة والرعاية الصحية       

املتحدة خاصـة يف  وتوفري الغذاء اليت تقوم ا األمم  
خميمات الالجئني املنتشرة يف أفغانـستان وعلـى        

وقد مررت وكاالت األمم املتحدة هذه      . حدودها
السياسة من حكومة طالبان عرب استخدام ذرائـع        
طالبان ذاا وهي أن النساء وحدهن هن القادرات        
على الوصول للنساء احملتاجات للمعونة  ، ومن مث         

  ١٢.اءفال مناص من تشغيل النس
ـا هـذا النـشاط              من أهم الربامج اليت قام عليه
ـادة التأهيـل يف           برنامج الـدعم البـشري وإع

 Physiotherapy and Rehabilitationأفغانــستان 

Support for Afghanistan    الـذي ركـز علـى 
مساعدة النساء األفغانيات على إجياد دخـل مـن         

 ومـن   ١٣.خالل مشروعات يقمن ا يف املـرتل      
ـاق النـشاط        أمثلة تلك    األنـشطة واسـعة النط

ـات        ـام خميم اخلاص باخلبازات األفغانيات إلطع
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ـاملي         مشـل  . الالجئني يف إطار برنامج الغذاء الع
ـامج تـشغيل       ـتحملن     ٦٠٠هذا الربن  امـرأة ي

ـات       ٢٧٠مسئولية إمداد     ألف شـخص يف خميم
ـا     ـام يومي  ويبـدو أن تلـك      ١٤.لالجئني بالطع

ـام   املشروعات قد أعادت فتح طاقة من األ       مل أم
النساء يف أفغانستان حيث أشارت العديـد مـن         
التقارير الصحفية إىل حركة هجرة مـن جانـب         
ـئني بـدول          ـات لالج نساء أفغانيات من خميم

بعضهن حاصـالت علـى مـؤهالت       (اجلوار  
لوجود فرص عمـل داخـل أفغانـستان        ) عليا

ـازات   ١٥.للعمل كخب
ـام انتكاسـة            وىف تطورات مؤسفة شـهد الع

 الربنامج اهلام ؛ ففي يوليـو اعتقلـت         كبرية لذلك 
ـاك مــاكني   ـاري مـ ـان مـ ـلطات طالبـ سـ

MacMakin        األمريكية اجلنـسية املـشرفة عـن 
ـبالد بتهمـة التجـسس          الربنامج وطردا من ال

ـام       . ونشر دعايات مناهضة   ومل يلبث هـذا اال
ـاطالً   – ـاب       -صحيحاً أو ب  أن حتـول إىل عق

ـات حيـث أصـدرت         مجاعي للنساء األفغاني
ـاالت        طال بان أمراً حبظر عمل األفغانيات مع وك

  .اإلغاثة الدولية 
ـاً خـالل           ـاً متعنت ـان موقف  كما اختذت طالب
ـا          احملادثات الرمسية اليت بدأا األمم املتحـدة معه

ـا       أكـد  . يف مساعٍ إلقناعها بالتراجع عن قراره
ـات         مسئولو األمم املتحدة خالل تلـك املفاوض

ـأمني    أن دور هؤالء العامالت يعـد حمو       ـاً لت ري
ـات        املتطلبات الصحية والتعليمية للنـساء األفغاني
ـان            ـارك بـني طالب خاصة يف ظل جتـدد املع
واملعارضة الشمالية؛ وما يترتب على ذلـك مـن         
ـتحكام         تفاقم مشكالت اهلجرة إىل جانـب اس
كارثة اجلفاف والتصحر يف الـسنوات األخـرية        

ـان    . مما يهدد بتفشي ااعة    أصرت حكومة طالب
ـأن حظـر          على  موقفها وبررت هذا املوقـف ب

ألن " قضية أمـن قـومي  "عمل أولئك النسوة هو     
احلكومة تريد أن تتأكد مـن أـن ال يعملـن           
لصاحل املعارضة أو لصاحل أي بلدان أخـرى مـن          

  ١٦.خالل عملهن يف إطار برامج األمم املتحدة
      نساء اهلوامش واملخيمات احلدودية

ـاين        منـها النـساء     ال تقل املشكالت الـيت تع
ــن   ــوامش ع ــراف واهل األفغانيــات يف األط

ويـشري  . املشكالت السابقة إن مل تـزد حـدة       
مفهوم األطراف واهلوامش إىل األوضاع داخـل       
خميمات الالجئني سواء يف أفغانـستان أو علـى         
ـاع          احلدود مع باكستان وإيـران، وهـي أوض
متس ماليني البشر؛ حيث تضم أفغانستان أكـرب        

ـامل،       تعداد لسكان ا   ـازحني يف الع ـات الن ملخيم
ـان يف باكـستان          بينما يقدر عدد الالجئني األفغ

ـأوي إيـران      ٢  ١،٢مليون الجـئ يف حـني ت
ـاً   ١٧.مليوـن

  تشكل النساء واألطفال نـسبة الغالبيـة مـن         
. سكان املخيمات وفق بيانات األمـم املتحـدة         

 محلة متزايـدة مـن قبـل     ٢٠٠٠وقد شهد عام    
ة لالجئني من أجـل احلـد       الدول ااورة املضيف  

من تدفقهم بل والعمل على إعادم تـدرجيياً إىل         
بالدهم بسبب ما يشكلونه من عبء اقتـصادي        

  . وأمىن على تلك البالد
ـان         ـئني األفغ كذلك حتركت مجوع من الالج
ـاع          عائدين إىل بالدهم مما يشري إىل سوء األوض
يف تلك املخيمات مبا يفوق يف حـسبان هـؤالء          

ـية    . ل بالدهم الوضع داخ  وقد اضـطلعت املفوض
العليا لشئون الالجئني التابعـة لألمـم املتحـدة         
باإلشراف على عمليات العودة الطوعيـة حيـث        
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متكنت من مساعدة حنو مائة ألـف الجـئ إىل          
       ١٨.إيران على العودة إىل بالدهم

                                                                        
  :اهلوامش

  انظر- ١
Feminist Majority Foundation Global Daily News 

Wire, in               

  http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp/id=78 

   يستمد هذا املوقع بياناته من وكاالت األنباء العاملية
٢  - Ibid,1/8/2000in: 

http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp?id= 
األفغنيات خيتـرقن حظـر     " دكستر فلنكز،   :  انظر - ٣

، الـشرق األوسـط،     "طالبان بالعمـل كخبـازات      
٥/٧/٢٠٠٠.  
بال علم وال عمل وال امـل هكـذا         " ،  دايانا مقلد  = ٤

، يف جملة الوسط، العـدد      "تعيش النساء يف قبضة طالبان      
  .١٣-١٠، ص ص ٢٥/٩/٢٠٠٠، ٤٥٢

 جاء ذلك ضمن شروط أخرى مثل التوقـف عـن           - ٥
تصدير اإلرهاب واملخدرات ،وتسليم املنشق الـسعودى   

  .إخل..أسامة بن الدن 
  : انظر- ٦

Feminist Majority Foundation Global Daily News 

Wire, in: 

http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswiresto

ry.asp?id=4488                                              
  .دايانا مقلد ، مصدر سابق:  انظر- ٧
 مل حتل الظروف االقتصادية األفغانيـة أو ظـروف          - ٨

تبـوء املـرأة    الغزو السوفيىت ألفغانستان مـن قبـل يف         
األفغانية مكانتها يف اتمع وحـصوهلا علـى نـصيب          
من املوارد واملكانة كمواطنة حيـث شـكلت النـساء          

من طلبـة اجلامعـة      % ٥٠قبل وصول طالبان للحكم   
  :أنظر. من عدد أساتذة جامعة كابول% ٦٠و

 Feminist Majority Foundation Global Daily 

News Wire, in:                                            

                                                                                 
http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswiresto

ry.asp?id=4301  
  .٢٠٠٠/ ٩/٣ الشرق األوسط - ٩

  . دايانا مقلد، مصدر سابق- ١٠
 املصدر السبق، وانظر أيضاً بـاميال كونـستابل،         - ١١

  .مصدر سابق
 انظر تصريح مايك سـاكت املنـسق التنفيـذى          - ١٢

 :مم املتحدة ىف أفغانستان ىفلعمليات األ
         Feminist Majority Foundation Global Daily 

News Wire, in:                                      

http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswiresto

ry.asp?id=4635                              
١٣ -  Ibid,13/7/2000 in   : 

http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp?id=68 
١٤ - 85 Ibid,7/21/2000 in   : 

http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp?id= 
و سـتيفن  . دكستر فلنكز،مـصدر سـابق  :  انظر - ١٥

، نقـال عـن     "أفغانيات يف مواجهـة طالبـان     "،  فاريل
ــة يف الــشرق ألوســط  ــان الربيطاني / ٣٠/٦اجلاردي

٢٠٠٠ .  
 حول قضية حظـر طالبـان عمـل النـساء ىف            - ١٦

الـشرق األوسـط    : منظمات اإلغاثة وتداعياا نظـر    
ــضا  ١٤/٧/٢٠٠٠ ــر أي  Feminist Majority وانظ

Foundation Global Daily News Wire, in: 

articles’ dates 13/7/2000& 17/7/2000 &21/7/2000 

in:                                      

http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp?id=68 &                               

: http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp?id=78 &                              

: http://www.feminist.org/other/ 

globalwirestory.asp?id=85.                                 
  . ستيفن فاريل، مصدر سابق- ١٧
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، والشرق األوسط  ٢٠٠٠-٦-٣٠ الشرق األوسط    - ١٨
٢٠٠٠-٩-٢١.  


