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إعادة  أن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  ترى 

لحاالت  دائم  جزيئ  حل  هو  أفغانستان  إىل  الالجئني 

األفغان  من  الكثري  أن  يف  أشك  ولكني  املطولة.1  اللجوء 

ذلك،  عكس  إىل  األدلة  تشري  إذ  ذلك.  عىل  سيوافقون 

من  يليها  وما  الدورة”،  “إعادة  من  حاالت  حدوث  مع 

الالجئني  من  كبرية  أعداد  وبقاء  داخيل،  نزوح  عمليات 

الحالة  تشكل  أن  من  وبدالً  أفغانستان.  خارج  األفغان 

املشاكل  بقسوة  توضح  فهي  نجاح،  قصة  األفغانية 

املتعلقة بإيجاد حل لحاالت النزوح املطولة التي تأيت فيها 

اعتبارات غري حامية الالجئني عىل رأس أولويات أنشطة 

لالجئني  البرشي  األمن  فيها  ويتعارض  الدوليني  الفاعلني 

مع األجندات األمنية الوطنية واإلقليمية والدولية. وحتى 

األفغانية قد أوضحت  “التجربة  بأن  تقر اآلن  املفوضية 

وإعادة  الوطن  إىل  الالجئني  إعادة  عملية  تعقيد  مدى 

استدامة  أكرث  تحدياً  تشكل  أنها  ثبت  حيث  إدماجهم، 
وتعقيداً مام كان متوقعاً يف البداية.2

إىل  األفغان  الالجئني  إلعادة  الرسيعة  العملية  وكانت 

يدعمه  برنامج  أكرب   2002 عام  يف  بدأت  التي  ديارهم 

نحو خمسة  عاماً، حيث شمل  قرابة 30  منذ  املفوضية 

بيئة  إىل  عــادوا  الالجئني  هــؤالء  أن  إال  الجــئ.  ماليني 

يف  التعجل  وراء  الدوافع  تكن  ومل  سياسياً  مستقرة  غري 

إعادتهم إىل الوطن بالرضورة يف املصلحة العليا لالجئني 

سبتمرب/ من  الحادي عرش  أعقاب  ففي  ألفغانستان.  أو 

األفغان  الالجئني  إعادة  إىل  حاجة  هناك  كانت  أيلول، 

قادته  الذي  التدخل  عىل  الرشعية  إلضفاء  ديارهم  إىل 

والحكومة  الالحقة  السالم  وعملية  املتحدة  الواليات 

الناشئة.3 ويبدو أن هذه العوامل الثالثة كانت أهم من 

محاوالت النظر بدقة يف جدوى عودة الالجئني واألثر الذي 

سترتكه عودة هذه األعداد الكبرية عىل بلد فقري ومنكوب 

بالحرب كان يف األساس يكافح من أجل استيعاب السكان 

الذين بقوا يف البالد. كام طغت مصالح البلدان املضيفة 

أو  املدى  طويل  عبء  من  نفسها  تحرير  أرادت  )التي 

استعادة األرايض من أجل التوسع الحرضي كام يف حالة 

أو  أفغانستان  ومصلحة  الالجئني  مصالح  عىل  باكستان( 

وسعياً  األمد.  طويل  اإلقليمي  االستقرار  عىل  حتى  رمبا 

وراء النجاح الرسيع، مل ُتدرس إمكانية استمرار حل عودة 

الالجئني دراسة وافية. 

منذ  الالجئني  الكبرية من  األعداد  أدت عودة هذه  وقد 

عام 2002 إىل تفاقم املشاكل القامئة )إن مل تكن ساهمت 

يف خلق مشاكل جديدة( ألنها وضعت ضغطاً هائاًل عىل 

قدرة أفغانستان االستيعابية. إذ تشهد أفغانستان اليوم:

ونقص  القانون؛  سيادة  وغياب  الفساد  استرشاء 

خارج  والتعليمية، خاصة  الطبية  فيها  مبا  الخدمات 

املناطق الحرضية 

تدهور األمن عىل مدى العامني املاضيني واالنكامش 

املستمر للحيز اإلنساين 

مثاًل  باملائة   80 يعيش  حيث  اإليواء،  أماكن  ندرة 

الالجئني  من  العديد  فيهم  )مبن  كابل  سكان  من 

عليها  استولوا  مستوطنات  يف  العائدين(  والنازحني 

دون وجه حق 

نزاعات عىل ملكية األرايض أو حيازتها، وهي املصدر 

العائدين  الكثري من  الرئييس للرصاعات حيث وجد 

وجود  ولعدم  عليها؛  االستيالء  تم  قد  أرضهم  أن 

وثائق تثبت ملكيتهم لألرايض، يلجأ هؤالء العائدون 

بدورهم إىل االستيالء عىل أرايض غريهم 

إىل  العائدون  يتحول  أن  ثانوي )وهو  نزوح  حدوث 

مصادر  وقلة  األمن  انعدام  بسبب  داخلياً(  نازحني 

الرزق يف الريف ونزاعات عىل األرايض أو ملكيتها 

كفاح غالبية العائدين – شأنهم شأن الكثريين ممن 

بقوا - من أجل البقاء ومعاناتهم من البطالة أو نقص 

فرص العمل وعيشهم عىل خط الفقر أو تحته. 

نتيجة لذلك، توقفت عمليات العودة “الطوعية” ويرَجح 

أن الالجئني الذين يعيشون يف الخارج لن يعودوا إال إذا 

ُأرغموا عىل ذلك. وقد عاشت الغالبية العظمى من األرس 

تزيد عىل  مدة  املنفى  يف  وإيران  باكستان  يف  املوجودة 

يف  املسجلني  األفغان  من  باملائة   50 أن  حتى  عاماً؛   20

هاتني الدولتني قد ُولدوا يف املنفى. ورمبا يحاول الالجئون 

الباقون “االختفاء” يف املناطق الحرضية للدول املضيفة 

باكستان  يف  املقيمني  األفغان  من  الكثري  ويحمل   –

بطاقات هوية باكستانية - أو االنضامم إىل جموع العامل 

املهاجرين )غري الرشعيني(. ويؤدي هذا األمر إىل زيادة 

التنافس عىل املوارد والوظائف يف الدول املضيفة وُيتوقع 

أن يزيد من إثارة املشاعر السلبية لدى الجامهري تجاه 

الالجئني داخل إيران وباكستان. 

وأصبح الالجئون األفغان مرة أخرى كباش فداء مناسبة 

املضيفة  البلدان  األمن يف  للمشاكل االجتامعية وانعدام 

تحت  الخصوص،  وجه  عىل  باكستان  وجهت  فقد  لهم. 













املتنامي،  التطرف  كبح  يف  لفشلها  متزايد  دويل  ضغط 

اتهامات ملخيامت الالجئني األفغان بإيواء املتطرفني )رغم 

التي يشتبه يف  أنه مل ُيقرتَح حتى اآلن إغالق املخيامت 

كونها مواقع تدريب(. ويف تغري مفاجئ للعالقة بني عودة 

أصابهم  الذين  العائدون  أصبح  السالم،  وبناء  الالجئني 

صفوف  يف  للتجنيد  سهاًل  هدفاً  األمل  وخيبة  اإلحباط 

حركات التمرد املتنامية يف أفغانستان.

محاولة  عىل  األحادي  الرتكيز  أسفر  سبق،  ما  ضوء  ويف 

خالل  من  املطولة  األفغان  الالجئني  ألزمة  حل  إيجاد 

تهديد  مثل  محسوبة  غري  عواقب  عن  فقط  العودة 

عىل  يجب  السبب  لهذا  واإلقليمي.  الوطني  االستقرار 

املزيد  توخي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

يف  رئييس  كمثال  أفغانستان  استخدام  عند  الحذر  من 

الحلول  أفضل  باعتبارها  الالجئني  عودة  عىل  التشجيع 

الدامئة ألزمات اللجوء املطولة. 

التفكري خارج صندوق الحلول الدامئة

ال شك أن إيجاد حلول دامئة لحاالت اللجوء املطولة ليس 

من  كبرية  أعداد  مع  التعامل  عند  اليسري، خاصة  باألمر 

الالجئني قضوا فرتة طويلة من حياتهم يف الخارج، ومع 

إال  املنفى وال يعرفون  ُولدوا يف  ظهور جيل كامل ممن 

البحث عن  عند  ينبغي  لذا  األصيل.  القليل عن وطنهم 

بصدده.  نحن  الذي  املوقف  تعقيد  مدى  إدراك  حلول 

أي  واضح،  ما هو  قبول  األوىل هي  الخطوة  تكون  وقد 

أن “العودة الكاملة غري مجدية وغري مرغوب فيها”4 وأن 

تجربة العودة مل تحقق النجاح الذي كان متوقعاً لها. 

جعلت  قد  األفغان  الالجئني  عدد  ضخامة  أن  حني  ويف 

عمليني،  غري  حلني  املحيل  االندماج  أو  التوطني  إعادة 

أبعد  هو  ما  إىل  للنظر  الجهود  من  املزيد  بذل  فيمكن 

من إعادة التوطني وعدم اعتباره الحل الدائم الوحيد )أو 

حتى الرئييس(، ألنه قد أدى فيام يبدو إىل زيادة ضعف 

العائدين وزيادة املشاكل يف أفغانستان واملنطقة. لذا فإن 

حل اللغز األفغاين املتمثل يف حاالت النزوح املطولة قد ال 

يكمن يف إطار الحلول الدامئة التقليدية الذي يفتقر إىل 

بعض املرونة. وقدمت املفوضية مؤخراً اقرتاحات لوضع 

إطار أوسع للهجرة يوفر مرونة أكرب يف الخيارات.5 

ومن الرضوري فهم ومتييز وتصنيف احتياجات الالجئني 

إىل  أدت  التي  والظروف  األسباب  عىل  بناًء  األفغان 

التي  واألسباب  لنزوحهم،  الزمنية  والفرتة  نزوحهم، 

جعلت معظم الالجئني يف باكستان وإيران )وما وراءهام( 

فالالجئون  وطنهم.  إىل  العودة  يف  قوية  رغبة  ُيبدون  ال 

هم أناس متعقلون ال يقررون العودة إىل الوطن إال بعد 

احتساب التكاليف واملنافع بدقة، وهذا ال يشمل فقط 

العودة إىل أفغانستان: حل دائم أم نقل للمسؤولية؟  
سوزان شاميدل

عىل الرغم من عودة قرابة خمسة ماليني الجئ أفغاين إىل أفغانستان منذ عام 2002، فال يزال حوايل 
ثالثة ماليني آخرين يقيمون يف الخارج. فام هو احتامل عودتهم إىل أفغانستان؟ أو بتعبري أدق، ما هو 

احتامل بقاء الالجئني الذين عادوا يف أفغانستان؟ 
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يف  العيش  تجربة  أيضاً  يشمل  وإمنا  الوطن  يف  األوضاع 

ما يتم تجاهل هذا األخري(. فعىل سبيل  الخارج )وغالباً 

املثال، كثرياً ما يتغري مفهوم “الوطن” خالل فرتات النزوح 

الفاعلة  الطويلة. فمن املهم لكل من الالجئني والجهات 

يف املجال اإلنساين أن مييزوا بني حنني الالجئني إىل ما كان 

يف يوم من األيام وطنهم وبني االرتباط املنطقي بأكرث من 

بلد. 

وينبغي إيالء عناية أكرب لظروف البيئة التي سيعود إليها 

الالجئون وللطاقة االستيعابية لبلد مل ينجح حتى اآلن يف 

إعادة بناء الدولة أو بسط سيادة القانون. كام أن العالقة 

إىل  تحتاج  أفغانستان  يف  الداخيل  والنزوح  العودة  بني 

مزيد من التقييم. 

عىل  نبني  وأن   – من  نتعلم  أن  نستطيع  الختام،  ويف 

ملواصلة  األفغان  تبناها  التي  الهجرة  اسرتاتيجيات   -

هذه  بني  ومن  املاضية،  املضطربة  العقود  خالل  الحياة 

املحيل  واالندماج  العاملة  اليد  هجرة  االسرتاتيجيات 

الوطن.  إىل  والعودة  التوطني  وإعادة  املؤقتة  والهجرة 

الرتابط  وعالقة  املتبادل  االقتصادي  لالعتامد  وميكن 

هذه  من  بعضاً  يستوعبا  أن  وجريانها  أفغانستان  بني 

أن  بالرضورة  ليس  املثال،  سبيل  فعىل  االسرتاتيجيات. 

يعني االندماج املحيل منح الجنسية لالجئني وإمنا ميكن 

أن يشمل إبرام اتفاقيات عمل مؤقتة تتيح لهم اتباع منط 

حياة انتقايل وعرب وطني. كام ينبغي إيالء بعض االهتامم 

خالل  من  أو  اقتصادياً  )سواء  املضيفة  البلدان  ملساعدة 

اللجوء  أزمات  إىل حل  السعي  الدبلوماسية( يف  الحوافز 

املتاحة  الخيارات  ستبدأ  ذلك،  يحدث  مل  وإذا  امُلطّولة. 

أمام الالجئني واملهاجرين يف األفول، كام هو حاصل اآلن 

إذا  ما  هو  اآلن  املطروح  والسؤال  وإيران.  باكستان  يف 

كانت املساعدات البالغة التي ُقدمت للقرى الباكستانية 

بقيمة 140 مليون دوالر أمرييك يف مقابل أن توافق عىل 

إنفاقها  يتم  أخرى6  سنوات  أربع  ملدة  الالجئني  استقبال 

يف مكانها الصحيح إذا كانت سُتبقي الالجئني األفغان يف 

الوضع املعلق املألوف، بدالً من استخدامها للبحث عن 

املزيد من الحلول الدامئة وتسهيل تنفيذها. 

وهناك من يجادل بأنه “يف ظل غياب نهج إقليمي سيكون 

من الصعب حل مشاكل الدولة الواحدة. فعالقات الرتابط 

أن  غري  الجديدة.”7  الكربى  اللعبة  اسم  هي  الدول  بني 

إدراك هذه الحقيقة قد يستغرق بعض الوقت ومن املرجح 

أن تظل الطبيعة املمتدة ألزمة الالجئني األفغان بال حل. 

)من  األفغان  بعض  إليها  لجأ  التي  الفردية  الحلول  أما 

تتعدى  وال  الحدوث  نادرة  فهي  مثاًل(  التهريب  خالل 

كونها قصص نجاح فردية. 

وال شك أن من األفضل ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

القائلة  الفكرة  جدية  أكرث  بشكل  تفحص  أن  الالجئني 

بأن العودة هي الحل “الناجح” ألزمات اللجوء املطولة 

بديلة  اسرتاتيجيات  تنفيذ  عىل  أكرب  بشكل  تركز  وأن 

باعتبارها  نفسه  مكتبها  من  بدعم  يبدو  فيام  تحظى 

إطار  تنفيذها خارج  دامئة ميكن  أو حتى  مؤقتة  حلول 

التقليدي.  املفوضية 

أن  قبل  واقع  إىل  هذه  الخطاب  لغة  تتحول  أن  ويجب 

السيطرة.  نطاق  عن  أخرى  مرة  األفغاين  الوضع  يخرج 

وفيام بدأت باكستان وإيران تفقدان جاذبيتهام كخيارات 

عملية للخروج من األزمة )عىل األقل يف أعني الالجئني(، 

معدل  يف  حادة  زيادة  أفغانستان  تشهد  أن  املرجح  من 

عاد قيوم وعائلته يف ترشين األول/أكتوبر 2008 إىل موطنهم يف شامل أفغانستان إثر مفاوضات لرشاء آرض يف مقاطعة شولغارا بعض قضاء 23 سنة يف املنفى يف الباكستان. لكن بعض رفض القبيلة 
املحلية السامح لقيوم وجريانه بتنزيل أغراضه من الشاحنة قامة السلطات املحلية بنقلهم إىل موقعهم الحايل يف مهاجر قشالق. وكانت الحكومة قد وعدتهم مبنحهم قطعة أرض لكن ال ميكن ألي 

منهم البدء ببناء مساكنهم حتى يتم تحديد وتخصيص قطع األرض لكل منهم. مام أدى إىل قضاء عائالت العائدين والبالغ عددهم 150 عائلة فصل الشتاء يف أفغانستان يف الكهوف.
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محدودة  إمكانية  إال  يتيح  ال  وضع  يف  الداخيل،  النزوح 

جداً لتوفري الحامية لهؤالء السكان النازحني.8 

سوزان شاميدل )susanne@schmeidl.com( هي 

زميلة زائرة يف كلية آسيا واملحيط الهادئ للدبلوماسية 

بالجامعة الوطنية األسرتالية ومستشارة لألبحاث وبناء 

 السالم لدى مكتب االتصال يف أفغانستان 

)http://www.tlo-afghanistan.org( الذي  شاركت 

يف تأسيسه عام 2003. 

يستند هذا املقال إىل إس شاميدل ودبليو مييل 2008، 

“حالة الالجئني األفغان: إيجاد حلول دامئة يف املراحل 

االنتقالية املختلف عليها”، يف كتاب اتش أدملان 

“النزوح املطول يف آسيا: ال مكان يسمى الوطن”. لندن: 

آشغيت،2008 ، 131 -79
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املتحدة  األمم  مفوضية  فتحت  والهرسك،  البوسنة  يف 

التسعينات  أوائــل  يف  جديدة  آفاقاً  الالجئني  لشؤون 

مجرد  من  داخلياً  النازحني  حياة  يف  دورهــا  بتوسيع 

تقديم املساعدة إىل العمل أيضاً عىل حاميتهم. وبتوقيع 

“اتفاقية دايتون للسالم” يف ديسمرب/كانون األول 1995، 

يف  الحكومة  مساعدة  عن  مسؤولة  املفوضية  أصبحت 

السابع  )امللحق  والنازحني”  الالجئني  “اتفاقية  تنفيذ 

املبكرة  “العودة  أن  عىل  أكدت  التي  دايتون(  التفاقية 
لالجئني والنازحني هدف مهم لتسوية النزاع”.1

العودة،  عمليات  من  عدد  أكرب  التاليني  العامني  وشهد 

أي  األغلبية”،  مناطق  إىل  “عودة  كانت  أنها  واملذهل 

عودة الالجئني والنازحني إىل املنطقة التي كانت جامعتهم 

املناصب  وتشغل  املحلية  األغلبية  فيها  تشكل  العرقية 

الرئيسية يف السلطة السياسية واملدنية. وخالل السنوات 

إىل  “العودة  عمليات  كانت  الحرب،  بعد  األويل  األربع 

مناطق األقلية” معدودة، ولكن يف الفرتة من عام 2000 

إىل عام 2002 شهد معدل العودة إىل مناطق األقلية زيادة 

هو  الجمود  تحريك  يف  الرئييس  العامل  وكان  ملحوظة. 

إليه  العودة، مضافاً  النشط عن حق الالجئني يف  الدفاع 

أربعة  يف  واملحلية  والوطنية  الدولية  التعاون  جهود 

مجاالت متشابكة:

تيسري حرية التنقل

إدخال تحسينات يف الوضع األمني

إعادة املمتلكات

إعادة بناء املساكن.

أكرث من مليون الجئ  أن  الرسمية  وسجلت اإلحصاءات 

ونازح قد مارسوا حقهم يف العودة حتى اآلن، من بينهم 

أكرث من 467000 من العائدين إىل مناطق األقلية.









مهمة مل تكتمل

بالنسبة ألعداد كبرية من” العائدين “املسجلني رسميا،ً 

كانت العودة يف الواقع عودة قصرية نسبيا :ًإذ فضَّل 

الكثريون بيع أو تغيري أو تأجري أمالكهم التي استعادوها 

والعيش يف مكان آخر ،غالبا يًف املناطق التي تشكل 

جامعتهم العرقية األغلبية فيها .ومن بني العراقيل 

املستمرة عىل طريق العودة الدامئة ،خاصة للعائدين إىل 

مناطق األقلية ،ما ييل:

التمييز العرقي

محدودية فرص كسب العيش

تدمري البنية التحتية( أنظمة الطرق والكهرباء 

واملياه )بسبب الحرب 

وجود حواجز قانونية وإدارية أمام الوصول إىل 

الخدمات الصحية واالجتامعية

وجود مخاوف أمنية يف مناطق معينة











مهمة مل تكتمل: املفوضية

والنازحون يف البوسنة والهرسك  
إرين موين ونافيد حسني

بعد 14 عاماً من انتهاء الحرب، هناك حاجة إىل تجديد الجهود الوطنية والدولية إلكامل العمل 
الهادف إىل إيجاد حلول دامئة ألزمة النازحني داخلياً.

عزيزة ابنة قيوم تحمل 
استامرات العودة 
الطوعية التي تم 

منحها لعائالتها عند 
عودتهم من الباكستان 
يف ترشين األول/اكتوبر 
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