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بعد هزيمتها في أفغانستان أمريكا تعين مبعوثة خاصة لحقوق النساء األفغانيات
الخبر:
أعلن وزٌر الخارجٌة األرمرٌ ٌة أنطونً بلٌن ن أن أرمرٌ ا قد عٌنت األرمرٌ ٌة رمن أصل أفغانً
أرمٌري رمبعوثة خاصة للرئٌس جو باٌدن لحقوق النساء والفتٌات األفغانٌات وحقوق اإلنسان فً
أفغانستان ،و تبت أرمٌري فً تغرٌدة على رموقع توٌتر "أتساءل ٌف ٌرم ن للذٌن أعطوا الشرعٌة
لطالبان بتأ ٌدهم أنهم تطوروا ،رمن أجل طرمأنة للعالم ،أن ٌفسروا عودة السٌاسات الوحشٌة والرجعٌة
ضد الرمرأة"( .عرب )2021/12/30 ،44
التعليق:
ال ٌذ ر التارٌخ أن أرمرٌ ا قد عٌنت رمبعوثٌن خاصٌن لحقوق النساء أو حقوق اإلنسان لفٌتنام بعد
هزٌرمتها فٌها بداٌة السبعٌنات رمن القرن الرمنصرم ،إذ انت هزٌرمة أرمرٌ ا فً فٌتنام رمشهودة
وصرٌحة .وأرما أفغانستان فإن أرمرٌ ا قد خاضت فٌها أطول حرب لها عبر التارٌخ و انت األ ثر
فشال ،إذ إن أرمرٌ ا احتلت أفغانستان سنة  2001إلبعاد طالبان عن الح م إال أن حر ة طالبان
صرمدت عس رٌا وانهار أرمارمها الجٌش األفغانً الذي صنعته أرمرٌ ا وانسحبت أرمرٌ ا أثناء تقدم
قوات حر ة طالبان فً الرمدن األفغانٌة والعاصرمة ابول نهاٌة آب  ،2021و انت رمشاهد االنسحاب
األرمرٌ ً رمن رمطار ابل تدل على ارتباك وتخبط بٌرٌن للجٌش األرمرٌ ً ،وشاهد العالم له
ضعف هذا الجٌش الذي صار ال حول له وال قوة إال االستعانة بجنود حر ة طالبان للرمساعدة فً
إخراج األرمرٌ ٌٌن وعرمالئهم رمن أفغانستان ،ف انت ألرمرٌ ا هزٌرمة شدٌدة ب ل الرمقاٌٌس.
ل ن أرمورا قد حصلت قد خففت رمن وقع تلك الهزٌرمة وساعدت فً نقل أرمرٌ ا دولٌا للهجوم على
طالبان وتعٌٌنها لرمبعوثة خاصة لحقوق النساء األفغانٌات وسٌلة رمن وسائل الهجوم الدولً
األرمرٌ ً ضد طالبان ،وبالتدقٌق نجد رما ٌلً:
 -1قارمت أرمرٌ ا باستخدام قطر وتر ٌا لزرع الوهن داخل حر ة طالبان ،ف انت رمفاوضات
االنسحاب األرمرٌ ً رمع حر ة طالبان رمنذ سنة  2014برعاٌة قطرٌة ،برمعنى أن أرمرٌ ا تجنبت
الهزٌرمة الصرٌحة فقالت بأن انسحابها ان وفقا التفاق رمع طالبان رمن ناحٌة ،ورمن ناحٌة ثانٌة فإن
قطر التً طلبت رمنها أرمرٌ ا فتح صنبور الدوالرات على طالبان قد أخذت تستخدم أرموالها الرمقدرمة
لطالبان لبناء نفوذ سٌاسً داخل الحر ة والتأثٌر علٌها لتلٌٌن رمواقفها والعرمل رمعها لدرمجها فً
الرمنظورمة األرمرٌ ٌة العالرمٌة.
 -2قارمت أرمرٌ ا باستخدام تر ٌا بصفتها دولة فً حلف األطلسً وتدور فً فل ها ،وبصفتها بلدا
إسالرمٌا للتأثٌر على حر ة طالبان ،وبدأ ذلك بطلبها إدارة رمطار ابول حتى تعلم أرمرٌ ا ل رما ٌدخل

وٌخرج رمن أفغانستان ،وعلى الرغم رمن رفض الحر ة لذلك بادئ األرمر ألن تر ٌا ان جنودها فً
أفغانستان بجانب بقٌة الجنود األرمرٌ ٌٌن وجنود الدول األوروبٌة لقهر الشعب األفغانً ،وعلى الرغم
رمن وضوح الدور التر ً فً أفغانستان ،أي رمساعدة أرمرٌ ا فً قهر الشعب األفغانً الرمسلم إال أن
حر ة طالبان قد فتحت رمع تر ٌا الرمفاوضات عبر قطر إلدارة افة رمطارات الرمدن األفغانٌة ولٌس
رمطار ابل لوحده.
 -3استخدرمت أرمرٌ ا ح ورمة با ستان العرمٌلة لها للتأثٌر على حر ة طالبان ،وأخذت با ستان
تفاوض طالبان رمن أجل أن تخفف رمن رمواقفها وتندرمج فً الرمنظورمة الدولٌة األرمرٌ ٌة ،واتهرمت
با ستان بأنها تدعم شب ة حقانً داخل طالبان ضد باقً القٌادات فً الحر ة.
 -4ودولٌا طالبت أرمرٌ ا وحلفاؤها األوروبٌون حر ة طالبان بإثبات حسن النواٌا فً عدم
تطبٌق اإلسالم واالبتعاد عن الجرماعات اإلسالرمٌة الرمخلصة ،وهذه وسٌلة للضغط تضاف إلى حجب
األرموال وغٌرها رمن وسائل أرمرٌ ا للضغط على طالبان.
ان ٌرم ن ل ل هذه الوسائل األرمرٌ ٌة أن تفشل لو قررت حر ة طالبان أن تثبت على دٌنها رما
انت ثابتة أثناء سنوات الحرب الطوٌلة وأن تسترمر فً رمواجهة أرمرٌ ا سٌاسٌا بعد انسحابها ،ل نها
وعبر نفوذ قطر وتر ٌا وبا ستان قد أخذت تنثنً للرموجة على أرمل نٌل اعتراف دولً بها ،حتى إنها
لم تطالب أرمرٌ ا بإصالح رمطار ابول الذي خربه الجٌش األرمرٌ ً عرمدا عند انسحابه.
ولرما حضر وزٌر خارجٌة أفغانستان الرمعٌن رمن حر ة طالبان اجترماع رمنظرمة الرمؤترمر اإلسالرمً
األخٌر فً با ستان وطلب رمن وزراء خارجٌة البلدان اإلسالرمٌة تذ ٌر أرمرٌ ا بأن االستقرار فً
أفغانستان رمصلحة للجرمٌع ،أي رمصلحة ألرمرٌ ا ،فإن أرمرٌ ا قد أخذت تزٌد رمن هجورمها على حر ة
طالبان ،وها هً قد عٌنت رمبعوثة خاصة لها لرمتابعة حقوق النساء فً أفغانستان تحت ح م حر ة
طالبان ،أي للهجوم على طالبان تحت رمسرمى حقوق الرمرأة.
وسٌسترمر الهجوم األرمرٌ ً الدولً على حر ة طالبان ،وسٌسترمر هجوم قطر وتر ٌا وبا ستان
الحتواء الحر ة وإضعاف عزٌرمتها لبناء ح م إسالرمً تحت اإلغراء بالرمال حتى ٌستٌقظ القادة
الرمخلصون فً حر ة طالبان وٌقرروا نبذ قطر وتر ٌا وبا ستان التً تعرمل ح ورماتها بش ل شبه
صرٌح لطرمس اإلسالم وإبعاده عن الح م وتستخدم لذلك وسائل سٌاسٌة ورمالٌة ،ثم تعود طالبان
وتستند إلى تاب ربها وسنة نبٌها وتواجه أرمرٌ ا رمن جدٌد.
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