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قدمةامل

نقدم إليكم من قسم التحليل يف مركز الدراسات االسرتاتيجية »األسبوعتحليل«يف هذه النرشة من 

العالقات الهندي األفغانية، مع خلفيتها، ومنحنيات مرت بها. فإن الفرتة الثانية من حكم مناقشةواإلقليمية، 

يّدة ب الهند وباكستان، لكن وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، دخلت  كرزاي، شهدت عالقات ج

العالقات مرحلة جديدة.

لهند ملدة أربعة أيام، والتقى مع مودي قام عبدهللا عبدهللا الرئيس التنفيذي األسبوع املايض بزيارة إىل ا

ر بخصوص  رئيس الوزراء الهندي، وعدد من مسؤول رفيعي املستوى يف الهند. ك وشارك يف مؤ

تحاول الحكومة األفغانية الحفاظ عىل عالقات جيدة مع الهند،  مكافحة اإلرهاب، ويف جلسة اقتصادية. 

لهند وباكستان. نناقش هنا خلفية هذه العالقات، مع وضعها وتحاول أن تحافظ عىل توازن يف عالقتها مع ا

أيام حكم كرزاي، ثم بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ويف القسم الثا من التحليل، نناقشم وضع املرأة األفغانية وأحداث العنف التي تحدث بحقها. فإن مناطق 

ا من عدة من البلد شهدت حدوث العنف ضد املرأة. مع أن الحكومة  األفغانية واملجتمع الدويل رصفا كث

الجهود واألموال باسم حقوق املرأة والدفاع عنها، لكن هذه الجهود  تُبذل بالطريقة الالزمة. ف هي 

ت مناقشتها مشاكل املرأة األفغانية؟ وما هي طرق حل هذه املشاكل؟  يف مركز هذه األمور واألسئلة 

، وإليكم التفاصيل:يميةالدراسات االسرتاتيجية واإلقل
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العالقات األفغانية الهندية وزيارة الرئيس التنفيذي األفغا إىل الهند

ة مع الهند. كانت هذه العالقات يف حال حسن أيام حكومت كرزاي، وبعد  لدى أفغانستان عالقات قد

ا وبعد ب الطرفإىل بعضة شهور سادت حالة من انعدام الثقةتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،  . أخ

، أصبحت العالقات يف وضع جيد. تبادل الزيارات من قبل مسؤويل الطرف

أيام. 4م، بزيرة رسمية إىل الهند ملدة 2016من يناير 31قام عبدهللا عبدهللا الرئيس التنفيذي األفغا يف 

ع مودي رئيس وزراء الهند، وسواراج وزيرة خارجية الهند، ودووال مستشار وخالل هذه الزيارة التقى م

ر "مكافحة اإلرهاب"، يف دهيل الجديدة، بهدف ارتفاع  األمن الوطني الهندي. وشارك السيد عبدهللا يف مؤ

مستوى التعاون يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة، ك وشارك يف جلسة اقتصادية حول ميناء شاه بهار.

وبعد تشكيل حكومة كرزاي،نناقش هنا، خلفية العالقات الهندية األفغانية، مع هذه العالقات أيام حكم

الوحدة الوطنية, ونناقش تأث زيارة الرئيس التنفيذي إىل الهند.
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خلفية العالقات الهندية األفغانية

ة مع الهند، وكان تجار البلدين يرتددو  ن ب البلدين. وأصبحت العالقة لدى أفغانستان عالقات صداقة قد

يف وضع أحسن يف منتصف القرن الواحد والعرشين، بأن اعرتفت أفغانستان بالهند بعد االستقالل يف عام 

م، تم اختيار نجيب هللا خان أول سف أفغا يف دهيل.1949م، ويف عام 1947

ى، وشّكلتا حركة باسم عدم االنحياز. بعد أيام بدء الحرب الباردة، كان للبلدين موقف واحد تجاه الدول األخر 

الغزو السوفيتي، تدهورت عالقات البلدين. أيام الحرب األهلية كان موقف الهند موقف تدخل يف أفغانستان، 

. لكن بعد سقوط حكم طالبان، وبدء حكومة كرزاي بدأت مرحلة جديدة يف عالقات الطرف

العالقات األفغانية الهندية أيام كرزاي

ربت منحنيات لدى  ة. مع أن هذه العالقات ج البلدين عالقات تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية قد

ة، ومع ذلك كانت هذه العالقات حسنة سوى فرتة حكم طالبان. كث

من الناحية الدبلوماسية،  تكن العالقات األفغانية الهندية جيدة أيام طالبان. لكن بعد وصول حامد كرزاي 

ل يف الحكومة املؤقتة لكرزاي، دخلت العالقات الدبلوماسية مرحلة الإىل الحكم، وتواجد قوي لتحالف  ش

جديدة.

حسن، لكن يف الفرتة الثانية من حكمه أصبحت أيام حكم كرزاي كانت العالقات الهندية األفغانية يف وضع 

زيارة رسمية إىل الهند، ومن الجانب 14حكمه قام حامد كرزاي بـمن سنة 13العالقات أحسن. فخالل 

م، كابول، ووضع حجر األساس ملبنى جديد للربملان 2005الهندي زار منموهنك سينك رئيس وزراء الهند يف 

. األفغا

ل توسيع عالقات ا لصداقة ب البلدين، بدأت قنصوليات هندية يف واليات هرات، وقندهار، وبلخ من أج

وجبها رضيبة األمتعة التجارية األفغانية إىل  ووقّعت الهند اتفاقية تجارية مع أفغانستان، ألغي  عملها. 

ا. الهند أو تقلّصت كث
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القتصاد، واألمن، وبناء البنية م، أفغانستان يف مجاالت ا2001دعمت الهند وهي سادسة دولة مانحة منذ 

دالرام، والذي يوصل أفغانستان بالهند عرب إيران أيام -ما يقارب ملياري دوالر. تم بناء طريق زرنجالتحتية، 

. ك 2009حكم كرزاي ( م) من قبل الهند، ويف هذا العام بدأ بناء سد سلمى ومبنى جديد للربملان األفغا

قامت بتدريب اآلالف يف مجاالت مدنية وعسكرية، و م حديد حاجي كك". وحصلت الهند عىل اتفاقية "منج

م. وقد شّكل ميثاق 2011وبهدف توسيع العالقات أوسع وقّعت اتفاقية اسرتاتيجية مع أفغانستان عام 

أساس هذه االتفاقية. ويف حال تنفيذ هذه االتفاقية سيكون دور الهند 1950صداقة الهند وأفغانستان لعام 

ال األمني واالقتصادي أك من أي وقت.يف املج

العالقات األفغانية الهندية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

. ويف حفلة إدائه اليم الدستورية،  أظهر أرشف غني الرئيس األفغانية خطة خارجيته يف بيانه االنتخا

أكّد عىل ذلك ك وهو يس عليه إىل حد ما حتى اآلن.

ة الرابعة من سياسة مع أن خطة أرشف غني منذ البداية  تدور حول الهند، وكانت الهند يف الدرج

ان)، واعترب أن العالقات  أفغانستان الخارجية، لكنه وضع الهند أحيانا يف املرتبة األوىل وهي مرتبة (الج

ة. مع دهيل الجديدة لها أهمية كب

ر مستشار األمن الوطني م، زار أرشف غني الهند رسميا. ويف 2015يف إبريل  شهر نوفمرب زار حنيف أ

الهند. ثم قام حكمت خليل كرزاي بزيارة إىل الهند من أجل بحث طرق تنفيذ االتفاقية االسرتاتيجية ب 

كابول ودهيل.

م، زار مودي رئيس وزراء الهند أفغانستان ألول مرة، الفتتاح املبنى الجديد للربملان 2015نهاية عام 

. مليون دوالر من قبل الهند.300مليون دوالر، ك وتم بناء سد سلمى بـ220وقد تم بنائه بـاألفغا

،  تكن عالقات الهند  مع أنه وبداية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبسبب التقارب األفغا الباكستا

ة لعب دورا يف تحسينها من جديد. جيدة مع أفغانستان، لكن تبادل الزيارات األخ



351www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

6

ة إىل الهند زيارة عبدهللا عبدهللا األخ

الهند ألول مرة هللام، زار عبد2015هذه ثا زيارة للرئيس التنفيذي األفغا إىل الهند. يف شهر مارس 

، ومع ذلك التقى مع نائب رئيس الوزراء، وعدد من مسؤول رفيعي  وكانت زيارته غ رسمية إىل حد كب

املتسوى.

ة أكرب من زيارته األوىل. ألنه التقى يف هذه الزيارة مع مودي، وسواراج، ودووال، وعدد أهمية زيارته األ  خ

من املسؤول اآلخرين. وتم الرتكيز يف هذه اللقاءات عىل ثالث نقاط:

·، تنفيذ مفاد االتفاقية االسرتاتيجية ب الطرف

ء شاه بهار،إيجاد فرص تعاون ثال ب إيران والهند وأفغانستان عرب مينا·

توقيع االتفاقية السياسية واالقتصادية ب البلدين.·

ويف لقائاته مع مسؤويل الهند طلب عبدهللا تنفيذ االتفاقية االسرتاتيجية ب الهند وأفغانستان، وّرصح بأن 

الطرف األفغا جاهز للتعاون يف هذا املجال.

الجديدة. مع أنه جرت من قبل محاوالت هندية لبناء ميناء شاه بهار مركز للتعاون ب إيران وكابول ودهيل

هذا امليناء، لكن الضغط األمري بسبب الخالف النووي حال دون ذلك. ويف زيارته إىل الهند طلب عبدهللا 

ترسيع عملية تنشيط امليناء، وأظهر أمال بتعاون إيرا أفغا هندي يف هذا املجال.

. أما االتفاقية يجال االقتصاداملية يف املجال السيايس وأخرى يف وخالل هذه الزيارة تم توقيع اتفاق

كن لدبلوماسيس الطرف زيارة الطرف سفر السياسية توفر فرصا لزيارة أصحاب جوازات  سياسية م 

ة. وتم توقيع االتفاقية األخرى يف مجال االقتصاد. إعفاء جوازات السفر السياسية من اآلخر من دون تأش

، وعالمة التأش  عىل صداقة العالقات.ة إنجاز كب

لسات املحادثات الرباعية زاد  لدى الهند قلق حول النفوذ الباكستا املتزايد يف أفغانستان، وبعد عقد ج

 . تريد الحكومة األفغانية حاليا، أن ترفع هذا القلق.و القلق الهندي أك
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توازن يف العالقات مع الهند وباكستان

م، 2001يف خارجية أفغانستان،  يكن من السهل مراعاة التوازن يف العالقات مع الهند وباكستان. منذ 

. بعد ذلك، 2009إىل  يدة نسبيا مع الطرف ت م، كانت لدى أفغانستان عالقت ج ة هج وبتصاعد وت

ّ املوقف تجاه باكستان. ومن هناك اقرتبت  أفغانستان إىل الهند أك طالبان، تأثرت سياسة كرزاي به، وتغ

م، عىل سياسة 2009ة لعام يمن باكستان. إضافة إىل ذلك، أثر تدخل أمريكا يف انتخابات أفغانستان الرئاس

م، كانت عالقات أفغانستان مع باكستان وأمريكا متدهورة. ويف 2014م، إىل 2009كرزاي، ويف فرتة 

، ور  وسيا والهند.الجانب املقابل تحسنت العالقات أك من الص

الحكومة األفغانية تعاونا عسكريا من الهند، وخاصة طلب رشاء األسلحة الثقيلة. مع أن م، طلبت 2013عام 

. الرد الهندي كان نفيا، لكنه  يؤثر عىل عالقات الطرف

ت خارجية أفغانستان، ومن أجل الحصول عىل دعم باكستان يف  ّ بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تغ

ل أرشف غني طلب رشاء ع ة أجّ ا من باكستان. وكخطوة ذات أهمية كب ملية السالم اقرتب أرشف غني كث

أشهر األوىل من عمر هذه الحكومة، تدهورت العالقة مع الهند يوما بعد يوم. 7األسلحة من الهند. ويف 

حاولت من جديد تحس ولكن بعد أن يئست الحكومة األفغانية من دعم باكستا صادق لعملية السالم، 

العالقة مع الهند.

م، ولعب ذلك يف الحد من حالة انعدام الثقة 2015من إبريل 27يف أول زيارة له زار أرشف غني الهند يف 

. ويف هذه الزيارة قبل الجانب الهندي الطلب األفغا السابق برشاء األسلحة الثقيلة، وطلب من  ب الطرف

. ويف الرئيس أرشف غني وضع قا ة باألسلحة املطلوبة. أعتربت هذه الزيارة ضغطا للجانب الباكستا

ر مستشار األمن الوطني األفغا تم اإلعالن بأنه من املقرر أن توفر الهند أربع مروحيات  زيارة حنيف أ

ثم مثّلت زيارة مودي إىل أفغانستان الفتتاح املبنى الجديد )، للقوات األفغانية.MI-25عسكرية من نوع (

. للربملا األفغا جرس خطر للجانب الباكستا

 ، ر بوضع حسن مع الطرف ة  لكن بالنظر إىل خلفية هذه العالقات، مع أن العالقات يف اآلونة األخ

ا. إن الحكومة األفغانية  تستط ع أن تحافظ عىل توازن يف هذه العالقات سوف لن يستمر هذا التوازن كث

ثابة حربة وآلية ضغط. ا  طيلة عقد ونصف. وتم استغالل العالقات مع البلدين كث
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مستقبل العالقات األفغانية الهندية

ية حكومة الوحدة الوطنية ندرك، أن العالقة مع  لو ندرس العالقات األفغانية الهندية عىل أساس خارج

ا أن الهند لها مكانة متصاعدة عامليا، البلدين تحسنت مقا رنة مع أول أيام هذه الحكومة. من جهة أخرى، و

و توسع.العالقات بينها وب أفغانستان نحولها مشرتكات مع أفغانستان، فإن 

مستقبل مليارات دوالر الهند يف بناء أفغانستان، وتوسيعها أمر مهم. وقد ارتفع مستوى الدعم الهندي مع 

انبها. ومع ذلك،  يف حال تغي و أفغانستان لهدف طويل األمد وللحفاظ عىل هذا البلد كصديق إىل ج

العالقات األفغانية الباكستانية إىل وضع حسن، قد تتغ هذه املعطيات.

. فإىل اآلن  يكن من ج هة أخرى، ليس عىل الهند بأن تشعر أن عالقاتها مع أفغانستان مهددة بهذا التغي

ذلك سنوات لبناء الثقة، ورفع سوء الظن.ستغرق أي نجاح يف العالقات ب أفغانستان وباكستان، وقد ي
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وضع النساء يف أفغانستان، عوامل العنف وطرق الحل

ألف حادثة عنف ضد النساء يف البلد خالل العام املايض. لو 4تقول وزارة النساء األفغانية إنها سّجلت 

عن النظر يف أرقام السنوات املاضية يف هذا املجال ندرك أن مستوى األحداث تجاه االنخفاض، لكن 

ا حول القضية يف املستوى يف العام  الجاري تصاعد من جديد، وحدثت أحداث مرعبة م أثار جدال كب

البلد.

من جهة أخرى أصبحت املرأة األفغانية إثر التأثر بالحضارة الغربية، والحرية املطلقة، والفهم الخاطيء من 

متناقضة، ك وأثارت اإلسالم ضحية. من هنا، أثارت موجة اإلفراط والتفريط املتسعة يف البلد ردود فعل 

الحساّسية من كل جانب، م يجعل املرأة األفغانية ضحية لهذه الحالة.

؟ كيف مقارنته مع وضع املرأة األفغانية؟ أليست املرأة األفغانية ضحية لإلفراط  ف هو وضع املرأة يف العا

ا ما هي العوامل األساسية للعنف مع املرأة، وما هي طرق  حل هذه املشكلة؟والتفريط؟ وأخ
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العنف ضد املرأة عرب العا

ودة يف كل مكان،  . بل هي مشكلة موج ليس العنف ضد املرأة مشكلة منطقة، أو بلد خاص عرب العا

مليون 13قرابة م، تم تسجيل العنف الجسدي مع2013وخاصة يف الدول الغربية. فإن املرأة الغربية عام

.1مليون منهن لالغتصاب3.7منها، ك وتعرضت 

امرأة خالل دقيقة واحدة 20ثانية يتم رضب امرأة واحدة، وبشكل معدل تتعرض 8يف أمريكا وبعد كل 

نساء أمريكيات تتعرض إحداهن لالغتصاب يف حياتهن، أمر يحدث لواحد من 5للعنف الجسدي. ومن كل 

حادثة 79770م، فقط تم تسجيل 2013عىل تحقيق املكتب الفدرال األمري يف عام . وبناء2رجال71ب 

.3اغتصاب

تم عرض األرقام إسنادا للقول بأن العنف ضد املرأة ليس مشكلة منطقة أو دولة خاصة، بل إن وضع املرأة 

زايد أمام املرأة األفغانية.حتى يف الدول الغربية يسء أيضا. لكن هذه األرقام ال تلزمنا الصمت أمام العنف املت

املرأة األفغانية، ضحية اإلفراط والتفريط!

ة فيه، وتسود حالة من عدم املعرفة بالحقوق التي و املجتمع األفغا تقليدي ومتحفظ،  نسبة األمية كب

اث فرضها اإلسالم للمرأة. من هنا، تبقى املرأة يف جهل من حقوقها الطبيعية واإلسالمية، حتى إن طلب  امل

من قبل املرأة تُعترب "وصمة عار"، أيضا.

جنبية فراطية ليربالية أخرى أدخلت املرأة يف حالة أ اعدت حالة إلحالة اإلفراطية تصويف ردة فعل لهذه ا

بعيدة عن قيمها، وأعرافها، ودعت "هذه املرأة الغريبة من املجتمع"، للتمرد عىل املجمتع. هو أمر بدال من أن 

ّ حول العنف ضد املرأة، يف الرابط التايل:راجع تقرير االتحاد -1 األور

apr14_en.pdf-results-main-survey-vaw-2014-http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra

راجع أرقام تحالف أمريكا الوطني ملكافحة العنف ضد املرأة يف الرابط التايل:2

http://www.ncadv.org/learn/statistics
املوقع الرسمي:مزيد من التفاصيل حول االغتصاب يف 3

-u.s.-the-in-u.s/2013/crime-the-in-us/cjis/ucr/crime-/abouthttps://www.fbi.gov

2013/tables/1tabledatadecoverviewpdf/table_1_crime_in_the_united_states_by_volume_and_rate_per_100000_inhabitants_199

2013.xls-4
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من األفغان شّكوا يف صدق نوايا هذه املرأة، قلّص من أهمية املوال لحقوق املرأة، ألن كث ينفع حقوق ا

املجموعات.

نح للمرأة األفغانية حقوقها التي قرر لها اإلسالم، من جهة أخرى تحاول الحلقات الليربالية أن  ُ إىل اآلن  

ثالن وضعا مدّمرا للمراة و . تجعل املرأة األفغانية عصية عىل املجتمع والوضع الطبيعي إن الحالت 

األفغانية، ومن الرضوري إخراجها من هذه الدّوامة املدّمرة.

العنف ضد املرأة يف أفغانستان

ستجيله، وكث من األحداث كان يبقى لالعنف ضد املرأة موجود يف أفغانستان منذ سابق، لكن  تكن آلية 

ن. أما اآلن تقوم  املؤسسات املعنية باألمر، والقوان واإلعالم بإظهاره للعلن، وتسجيله.طّي الكت

ر بن األملانية يف  ديد للبلد يف مؤ م، تم تشكيل وزارة خاصة بأمور النساء، 2001بعد تشكيل نظام ج

د املرأة يف مؤسسات الحكم،  ر أوىل وزيرة يف هذه الوزارة. ك وارتفع مستوى تواج وأصبحت سي 

ا من الدول الغربية. فعىل سبيل املثال إن نسبة املرأة يف الربملان األفغا أك منها وسبقت  أفغانستان كث

د املرأة يف وزارة املعارف، 4مقارنة مع فرانسا، وباكستان، والهند، واليابان، وروسيا . ك وزاد تواج

واملؤسسات الحكومية عموما.

امرأة 5939الهجري الشميس، سّجلت 1393ي الشميس، إىل الهجر 1391لكن رغم هذه الحالة، منذ عام 

الهجري الشميس، أكرب األرقام وهي 1392أفغانية شكوى بشأن العنف لدى لجنة حقوق اإلنسان. شهد عام 

. (راجع الجدول األول).1391يف عام 1750، وك ويظهر السجل 2159 ، ليظهر الحد األد

، عرب الرابط التايل:4 راجع أرقام االتحاد الربملا

e/classif.htm-http://www.ipu.org/wmn
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)1394إىل 1391ى لجنة حقوق اإلنسان بشأن العنف ضد املرأة. (الجدول األول: الشكاوى املسجلة لد

الشكاوى املسجلة حول العنف ضد املرأة العام بالهجري الشميس

- 1394

2026 1393

2159 1392

1750 1391

املصدر: اللجنة الحرة لحقوق اإلنسان يف أفغانستان

1392أحداث العنف ضد املرأة، وبلغ عام ، ارتفع مستوى 1393الهجري الشميس إىل 1391من عام 

).1394ذورته، وبعد ذلك أخذ املتسوى يف االنخفاض، وبلغ عام  . (راجع الجدول الثا الحد األد

: األحداث املسجلة ضد املرأة يف كل البلد. ( ).1394، إىل 1391الجدول الثا

األحداث املسجلة من العنف ضد املرأة يف البلد الشميسالعام بالهجري

40005 1394

4873 1393

6611 1392

5701 1391

املصدر: اللجنة الحرة لحقوق اإلنسان يف أفغانستان

ة من العام الهجري الشميس.اأرقهذه األرقام  تحتو عىل 5 م الشهور الثالثة األخ
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من جهة أخرى، لو ننظر إىل أرقام االغتصاب، نجد أن األرقام يف التصاعد منذ ثالث سنوات. فقد تم تسجيل 

الهجري الشميس.1393عام 179، وبلغ 1392عام 139، في بلغ العدد 1391حادثة عام 109

م. لكنه بدال من 2009إثر تصاعد أحداث العنف ضد املرأة، تم وضع قانون املكافحة مع العنف ضد املرأة عام 

، وأثار شكوكا بشأن نوايا كل من يرفع صوتا للدفاع عن املرأة، وبأن تكون هناك  أي جدوى قّسم املجتمع أك

القانون تعارضت مع القيم اإلسالمية علنا، ومن هنا  يصّدق الربملان أيادي غربية خلف األمر. ألن موادا يف

عليه.

أحداث مرعبة

هناك أحداث مرعبة ضد املرأة حدثت يف البلد. منها ما حدث يف املدن الكربى وأمام الجميع، وانترشت يف 

ْ وصلتا إىل اإلعالم بشكل واسع. وسائل اإلعالم بشكل وسيع. ونذكر منها حادثَت

، باسم فرخندة 27، تعرضت بنت بالغة من العمر 1393من العام الهجري الشميس وتحشهر يف سن

يف مدينة كابول بتهمة حرق املصحف، وبحضور الرشطة، تعرضت لرضب شديد من قبل الجموع، م أّدى 

وخارجية تهمة كانت غ صحيحة، وأثار الحدث ردود فعل داخليةالإىل قتلها بطريقة رشسة. ثم ظهر أن 

واسعة.

يل البلد بقطع أنف امرأته. أحداث  والحادث الثا حدث قبل بضعة أيام، إذ قام رجل يف والية فارياب ش

كهذه حدثت يف أرجاء البلد ووصلت أخبارها إىل وسائل اإلعالم أيضا. لكن كث من هذه األحداث تحدث يف 

مناطق بعيدة وال تصل أخبارها إىل اإلعالم.

و ترفع الحكومة أي خطوة مؤثرة ملنع العنف ضد املرأة يف املناطق البعيدة، بل هناك آراء يف املجمتع ترمي 

م فتح الباب عىل وجه موجة من اإلفراط يف إىل أن الحكومة واملجتمع الدويل  يفعال إال إثارة للمرأة، 

البلد. وهناك انتقادات عىل بعض وسائل اإلعالم بهذا الشأن.
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عوامل العنف ضد املرأة

: كن لنا أن نلّخص عوامل العنف ضد املرأة يف البلد بشكل آ

كث من املواطن ال يعرفون الحقوق التي فرضها اإلسالم قلة العلم بحقوق املرأة يف اإلسالم:·

ن للمرأة. وسبب عدم الفهم الصحيح حول حقوق املرأة يف اإلسالم، حدوث أحداث العنف ضد املرأة م

جهة، ومن جهة أخرى يتم وضع قوان باسم الدفاع عن حقوق تعارض اإلسالم ومن ثم تث موجة 

إفراطية يف املجتمع.

تحدث كث من أحداث العنف ضد املرأة يف القرى واملناطق البعيدة وهي الجهل وقلة العلم:·

أحداث مرعبة. وغالبية هذه األحداث سببها الجهل.

تنترش الثقافة األجنبية يف م، 2001بسبب الحرية املطلقة لوسائل اإلعالم منذ أثر الثقافة الغربية:·

البلد، وإىل اآلن أثّرت بشكل كب عىل املجتمع. ومن هنا، ارتفع مستوى الطالق والتحرش بالنساء 

ة تصاعدية. وقد حدث مثل هذه األحداث من قبل األطفال ومع  يف الطرقات، ك واالغتصاب له وت

ات أيضا.املحرم

طرق الحل:

عي بشأن حقوق املرأة ومكانتها عرب القنوات، تعميم الوعي:· يجب رفع مستوى الوعي الج

واإلذاعات، وطرق أخرى.

بقدر ما يزيد التعليم يف املناطق البعيدة، يتقلّص مستوى العنف ضد املرأة.التعليم:·
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ء:· ء يف ذلك حيوي للغاية. عليهم أن يرشحوا حقوق املرأة يف إطار اإلسالم، دور العل إن دور العل

وأن يحرّضوا الناس نحو تعامل حسن مع املرأة. ك وعليهم أن يرشحوا املوقف اإلسالمي والوطني 

ه).و بشأن أنواع من العنف ضد املرأة (مثل العنف الجسدي،  التحرش وغ

كث من املجرم بشأن النساء، يتخلصون من مؤسسات القضاء، القضاء:مكافحة الفساد يف ·

لعب ذلك دورا يف تقلّص العنف ضد املرأة.للو تقلّص الفساد يف هذه املؤسسة عرب دفع الرشوة. 

النهاية

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

ww.csrskabul.comw -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590: املکتبهاتف

: تواصل مع املسؤول

،د. عبدالباقي  abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278: و اإلقليميةةیجیمرکز الدراسات االسرتاتریمدأم

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، ز حکمت هللا

نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة.مالحظة:

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

