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مقاومة النزوح الذي تتسبب به حركة طالبان يف الباكستان

فرحات تاج وجاكوب روثينغ

لقد ّ
نظمت املجالس القبلية املحلية أنواعاً تقليدية من امليلشيات ملقاومة النزوح الذي تسببه حركة
طالبان يف املناطق الباكستانية الحدودية مع أفغانستان.

كام منح املجلس خيار تسليم رشاشات الكالشينكوف أو
إخالء البيوت قبل أن يرضم أعضاء الالشكار فيها النريان.
فجرت حركة طالبان
ومع إنتهاء مداوالت مجلس الجرغاّ ،
سيارة مفخخة يف املجلس مودية بحياة ما يقارب مائتي
شخص مبن فيهم عنارص قيادية سنّية وشيع ّية لعيل
خيل.

وتكررت عمليات االختطاف بتأييد من حركة طالبان
سعياً للفدية واستهدفت الشيعة عىل وجه التحديد.
وتعرض لالختطاف ،ويف بعض األحيان للقتل ،عىل يد
املس ّلحني كل من عجز عن دفع رضيبة خاصة مفروضة
عىل األرس الشيعية وعيث ببيوتهم بحثاً عن األموال.
وتحت هذه الظروف ،اضطرت النسوة الشيعة إىل الهرب
تاركات الرجال وراءهنّ  .وبعد أن
وأطفالهن من املنطقة،
ٍ
فرضت حركة طالبان مقاطعتها االقتصادية الكاملة عىل
السنة لعدم
الشيعة وجزّت رؤوس عدد من أبناء القبائل ُّ
التزامهم باملقاطعة ،قرر كبار شخصيات الشيعة مغادرة
املنطقة أيضاً لتصبح بيوتهم عرضة للنهب والسلب عىل
أيدي أتباع طالبان الذين استولوا عىل محاصيل الشيعة
وباعوها وعىل ماشيتهم وذبحوها.

امللحة ،امتنعت قوات األمن عن تقديم
ورغم الطلبات ّ
الحامية إىل قبيلة عيل خيل ،ما دفع معظم العائالت إىل
اتخاذ قرار جامعي أيده مجلس الجرغا يقيض بالنزوح
من املنطقة والتوجه إىل أماكن أخرى معظمها كان منازل
أقرباء لهم يف املدن املجاورة .أ ّما قيادات القبيلة فكان
يتوقع منهم يف العادة أن مي ّثلوا دوراً يف رفد العائالت
النازحة بالحاجات األساسية ،لكنّ انعدام األمن نتيجة
أعامل القتل املستهدفة يف املناطق التي سعى النازحون
إىل الفرار إليها ق ّوضت من قدرات جرغا عيل خيل من
تقدميها املساعدة كام يجب.

تقع مسؤولية الحفاظ عىل األمن والنظام املحليني يف
املناطق الباكستانية االتحادية التي تديرها القبائل
عىل الحدود مع أفغانستان عىل عاتق املجالس القبلية
التقليدية التي تدعى مبجالس الجرغا .وتعمل الجرغا
عىل فض النزعات سلمياً يف العادة ،لكنّها أيضاً تتمتع
بسلطات تخ ّولها من تشكيل امليلشيات املس َّلحة املؤقتة
(و ُيطلق عليها اسم الشكار) إذا دعت الرضورة فرض
تسويتها للنزاع املحيل .كام ُيجبرِ مجلس الجرغا كل
عائلة أو قبيلة عىل إرسال عدد من رجالها للمشاركة يف
القتال .وبذلك ،تتكون ميليشيات الالشكار من مجتمع
ذكوري محض.
يصل عدد س ّكان إقليم أوراك �زاي (ال َق َبيل) ما يقارب
 225,000نسمة ويعاين اإلقليم من الكساد االقتصادي،
وتفيش الفساد ،وسوء الحكم فيه ،و ُتلقى عىل هذه
العوامل أحياناً المئة اندالع أحداث العنف ناهيك عن
املسببات األخ��رى األقل ظهوراً كاملشكالت األرسية،
والنزاعات عىل األرض واملياه والرصاع من أجل االستحواذ
عىل األس��واق والنشاط التجاري .ومع ذلك ،تش ّكل
انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي كل من حركة طالبان
والقوات العسكرية الباكستانية من خالل عمليات
القصف الجوي للمنطقة العنارص الرئيسية الدافعة
لنزوح السكان بأعداد كبرية.
وقد اختارت حركة طالبان قبيلة عيل خيل كوسيلة للدخول
إىل إقليم أوراكزاي ،وهي أكرب قبيلة يف اإلقليم يقدّر عدد
شخص يشكل الشيعة نسبة  %5منهم.
أفرادها بـ 40,000
ٍ
وكان املس ّلحون قد اقتحموا منطقة «عيل خيل» عام
 ،2008بدعم من اثنني من زعامء القبيلة وانضم إليهام
أتباعهام وكذلك أبناء القبيلة املرتبطني باملدارس الدينية
وآخرون ممن شاركو يف الحرب يف أفغانستان مبن فيهم
العصابات اإلجرامية املحلية .ونظموا تجمعات عا ّمة
تهديدية ظهر فيها املسلحون الشباب مقنّعني يقفون إىل
جانب املتحدثني الجهاديني الذين كانوا يشكلون رموزاً
روحية ألتباعهم.
وع َّينت حركة طالبان قضاة محليني لفض النزاعات وفقاً
ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،كام جنّدت الرجال واألطفال
ثم هدَّد
املحليني وأقامت املدارس الدينية الجهاديةّ .
املس ّلحون زعامء القبائل يف املنطقة وقتلوهم وقتلوا
كل من عارض سلطتهم .وج ّردوا مجالس الجرغا من
سلطاتها يف تسوية النزاعات وأقاموا حظراً عىل جميع
االجتامعات العا َّمة ،ومنعوا السكان املحليني من حمل

األسلحة .أ ّما املعارضة فكانت عقوبتها قاسية تضمنت
قطع الرأس عىل املأل وهذا ما ر ّوع قلوب النّاس وأجربهم
عىل الخضوع.

السنة والشيعة يعيشون جنباً إىل جنب يف
ومع ذلك ،كان ُّ
سالم يتشاركون يف مكان العيش معاً لوقت طويل وهذا
السنة والشيعة عىل ح ّد سواء
ما جعل أبناء العشائر من ُّ
يقررون الترصف والعمل معاً عىل حامية مجتمعاتهم من
التعرض ألي نوع من اإلساءة مجدداً.

محاوالت ملنع النُّزوح

قرر أحد مجالس الجرغا الكبرية التي يبلغ قوام أعضائها
خمسة آالف عضو من قبيلة عيل خيل تشكيل الشكا ٍر
بهدف القضاء عىل جميع مراكز طالبان الواقعة يف
مدينتي دابوري وخادايزاين الواقعتني يف منطقة عيل
خيل .وبعد تشكيل الالشكار التي ضمت ألفي مزارع
وعامل وتاجر محيل إضافة إىل عدد من أبناء القبائل،
أرسل زعامء مجلس الجرغا رسال ًة إىل الشيعة النازحني
يخربونهم أ ّنه بإمكانهم العودة إىل بيوتهم .وخالل
أيام معدودة ،أىت الالشكار عىل جميع مراكز طالبان يف
مدينتي دابوري وخادايزاي وما حولهام .أ ّما املسلحون
ثم عُ قد
فقد الذ معظمهم بالفرار و ُقتل بعضهم اآلخرّ .
مجلس الجرغا للتوصل إىل قرار بشأن كيفية التعامل
مع أبناء العشائر و تغرميهم ومعاقبتهم يف حالة قدّموا
الدعم للطالبان .وتوصلوا إىل قرار بفرض غرامة مالية
تبلغ قيمتها  200,000روبية باكستانية (أي ما يعادل
 2,300دوالر) عىل كل شخص داعم لطالبان.

ثم أصبح النازحون ضعفاء من الناحية األمنية يف املناطق
ّ
التي نزحوا إليها ،وأصبح غري مرحب بهم ال من قبل
طالبان وال من قبل قوات األمن .أ ّما أعضاء حركة طالبان
فيتنقلون من مكان آلخر بصفتهم املدنية ،وبعضهم
يدعي صفة النازح ما يجعل النازحني هدفاً لقوات األمن
بحجة محاربة طالبان .ويف بعض األحيان ،يعمد أعضاء
طالبان إىل االعتداء عىل املستهدفني النازحني ،كام حدث
يف الهجوم االنتحاري شهر نيسان/أبريل  2010الذي
استهدف النازحني يف نقطة لتوزيع املساعدات .وبعد
تلك الحادثةّ ،
نظم النازحون الشيعة أنفسهم لضامن
تحقيق األمن يف أماكن تج ّمعهم.
تعد ستوري خيل قبيلة صغرية تضم السنة والشيعة،
وهي من قبائل أوراكزاي السفىل يبلغ قوام عدد أبنائها
 5,000فر ٍد .وكانت طالبان قد أحكمت قبضتها عىل
املنطقة التي يقطن فيها أغلب السنة من ستوري خيل
بعد اغتيال قيادات عيل خيل يف ترشين األول/أكتوبر
 .2008كام عينّ الشيعة من ستوري خيل ح ّراساً مسلحني
يف نقاط السيطرة القامئة عىل املداخل الرئيسية لألحياء
التي يعيشون فيها لضامن منع دخول مقاتيل طالبان
إليها دون التسبب يف تأهب الالشكار التابعني له و
التسبب يف إصداره لرد فعل عىل تحركات طالبان.
ويف أوائل عام  ،2010وقعت مواجهة دامية بني فئة
سكانية سنّية يف قرية تقع بني منطقتني سنية وشيعية
مع طالبان .واملثري يف االهتامم ّأن النساء هنّ من بدأ
املقاومة العنيفة ضد طالبان .فقد ه ّبت نسوة فقدن
رجالهن الذين قتلوا عىل يد طالبان لالنتقام ومتكنوا من
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أرس خمسة مسلحني ورضبهم برضاوة بأدوات الزراعة.
ورغم تدخل وجهاء املجتمع املحيل ،مل يعد خفياً عىل
أحد ّأن طالبان سوف ترد رداً انتقامياً وستعتدي عىل
القرية.

عليهم كأجور الرعاية الصحية مث ًال .وتبينّ لزعامء القرية
َّأن عبء االستضافة يف القرية بأكملها عىل املدى البعيد
لن يحقق االستدامة ،وأ ّنه كان من الرضوري الحفاظ
عىل أمن قرية النازحني من خالل تطهريها من عنارص
الطالبان.

وهنا ،تسلح بعض الرجال واندفعوا للدفاع عن قريتهم،
وقدمت لهم قرية شيعية مجاورة بنادق الكالشنكوف
والذخرية الالزمة .ووقعت بعض أحداث القتال املتفرقة
عىل مدى أسبوعني من الزمن «انترصت» يف نهايتها
طالبان وكان ردها االنتقامي إرضام النار يف مثانني منزلٍ
يف القرية.
وكانت قيادة الجرغا يف كلتا القريتني قد تداولتا احتامل
هروب جميع املواطنني من أي القريتني إىل األخرى يف
حال تعرضها للهجوم .وبذلكُ ،منح املجتمع املحيل بر ّمته
الحامية واللجوء يف القرية املجاورة ،وقرر مجلس الجرغا
رضورة تنحية العداءات القبلية بني الطرفني جانباً طيلة
النزوح .ووجد القرويون مالذاً يف منازل املضيفني يف
البداية ثم ُمنحوا أمكان أخرى للمكوث فيها
كاملدارس ،واملساجد ،ونزل الضيوف.

ورداً عىل طلب من مجلس الجرغا الذي أبدى مخاوفه
من تأسيس الطالبان لقاعدة هناك مت ّكنهم من االعتداء
عىل القرى الشيعية املجاورة ،توجه الجيش إىل هناك
وتحقق من استتباب الوضع قبل متكني معظم القرويني
من العودة إىل ديارهم .ويف غضون ذلك ،عزز أبناء
القبائل يف كلتا القريتني أمنهم للصمود أمام أي اعتداء
جديد للطالبان ومنع أي عملية نزوح قد تحدث ج ّراء
ذلك.

الخالصات

أظهرت املناطق االتحادية يف الباكستان املحكومة من
قبل القبائل قدرتها عىل التغلب عىل بعض الخالفات
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بضعة أيام ،كام متكنت من صد الطالبان وحامية أراضيهم
وعوائلهم.
ويتبني أيضاً إمكانية تحول الالشكار إىل فئة من النازحني
وإعادة تنظيم نفسها خالل عملية النزوح ،مع التأكيد
عىل اختالف طريقة حشد امل��وارد يف كل حالة عىل
حدة .ويف حالة عيل خيل مث ًال ،حشدت املوارد لحامية
املحتاجني ومساعدتهم.
وإىل يومنا هذا ،ما زال أبناء قبيلة عيل خيل قيد النزوح أ ّما
أبناء قبيلة ستوري خيل فقد عادوا إىل ديارهم .ويكمن
أحد أسباب االختالف بني الحالتني يف ّأن الشكار عيل خيل
مل يتلق دع ًام حكومياً يف حني تدخل الجيش ملصلحة قبيلة
ستوري خيل وطهّرت قريتهم من عنارص الطالبان.
ومن الجدير بالذكر ّأن الالشكار مل يكن لها قط أي أجندة
إقليمية أو وطنية ،ومل تتلق أي تدريب عىل قتال منظمة
الطالبان .ورغم ّأن قادة الطالبان مل يكن لهم قاعدة

وتلقى النازحون معاملة الضيوف ،و ُمنحوا
الطعام طيلة م��دة إقامتهم التي دامت
هناك أربعة أشهر .كام ُقدّمت لهم القروض
ليتمكنوا من سداد األجور اإلضافية املرتتبة

ازاي

أورك

فرحات تاج

الطائفية وتشكيل الالشكار
ا ُمل��س� َّل��ح��ة تحت قيادة
حكيمة قادرة عىل السيطرة
عىل املنطقة املحددة لهم.
وت��ب�ّي�نّ حالة قبيلة عيل
خيل ّأن الطبيعة املحلية
والرشعية التي تكتسبها
مثل ه��ذه َّ
املنظامت قد
تجعلها عىل قدر كبري جداً
من الفعالية والتأثري .فقد
متكنت الشكار عيل خيل
م��ن ت��دم�ير أج���زاء كبرية
من البنى التحتية العائدة
لطالبان يف مناطقهم يف

راسخة يف املجتمعات املحلية ،فام زال مبقدورهم الهيمنة
عىل الالشكار التي تبقى لوحدها من الناحية العسكرية.
وليس لالشكار أي مطامع أكرب مام ذكر ،فكل ما تسعى
له حامية أبنائها ومجتمعاتها من العدوان ،يقابلها حركة
طالبان التي لها أجندة جهادية يالحظ تأثريها عاملياً،
وتقع مسؤولية التعامل مع التهديد الذي متثله الحركة
عىل عاتق أصحاب القرار عىل املستوى الوطني.
فرحات تاج ( )bergen34@yahoo.comطالب يف
مستوى الدكتوراه وزميل باحث يف مركز دراسات النوع
االجتامعي يف جامعة أوسلو .وجاكوب روثينغ (jacob.
 )rothing@nrc.chمحلل قطري يعمل يف مركز رصد
النزوح التابع ملجلس الالجئني الرنويجي
).)http://www.internal-displacement.org
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