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الشباب الحرضي النازح يف كابول
نسيم مجيدي

تشري نتائج إحدى الدراسات املسح َّية التي ُأجريت مؤخراً عىل
الشباب النازح يف املناطق الحرضية (الفئة العمرية من -15
 )24يف كابل 1إىل َّأن الشباب النازح هناك يتوقون إىل الحصول
عىل فرصة لتمثيل دورهم بالكامل يف البيت عىل أ َّنهم فاعلون
اقتصاديون واجتامعيون .ولكنهم يشعرون بأنهم مل يعطو الفرصة
لتحقيق ذلك ،أو املساحة الكافية لتحقيق طاقاتهم الكامنة .ومن
أصل  2,000مشارك يف الدراسة ،ذكر  50شخصاً منهم فقط َّأن
املرحلني أو
لديه خططاً لل َّرحيل مجدداً ،وكان معظم هؤالء من َّ
العائدين من أوروبا الذين ُيش ِّكلون مجموعة صغرية ثانوية محددة
بني الشباب النازح.

عىل األحياء السكنية للتعامل مع برامج الشباب النازح داخل
بيوتهم (خاصة الشابات اللوايت هُ نَّ بحاجة اىل نشاطات منزلية
مدرة للدخل) وضمن مجتمعاتهم املحلية التي غالباً ما يكونون
مهمشني ويفتقرون إىل شبكات العالقات القوية والتمثيل.
فيها َّ

وينبغي ألصحاب املصلحة أن يستخدموا هذه الفرصة ملا ييل :أ)
بناء الربامج التدريبية املخصصة لتلبية حاجات الذكور واإلناث
من الشباب النازح ،مبا يف ذلك برامج تطوير املهارات املبنية
عىل املجتمع املحيل عىل مستوى األحياء السكنية ،ب) افتتاح
املراكز الشبابية يف مدينة كابل حيث يتفاعل الشباب فيام بينهم
ويتبادلون النصح واملشورة وحيث ميكن للمنظامت غري الحكومية
وعىل األمد القصري ،يجد الشباب النازح يف كابل فرصاً ميكنهم أن تقدم التدريب بسهولة ويرس.
من خاللها الحصول عىل بعض الوظائف غري املضمونة محلياً أو
الوظائف املؤقتة والدورية واملوسمية يف كلٍ من إيران وباكستان ،نسيم مجيدي  Nassim.majidi@samuelhall.orgمدير
و َيبقون مع ذلك مستضعفني اقتصادياً واجتامعياً ومعزولني عن مؤسسة صمويل هول لالستشارات http://samuelhall.org
َّ
ومرشح لنيل درجة الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية يف
اآلخرين .لكنهم بدالً من الهجرة إىل ما وراء البحار ،فإنهم ينتظرون
عىل ما يبدو رؤية ما سيحدث يف أفغانستان خالل العام القادم أو باريس.
العا َمني القاد َمني .ومينح ذلك للمنظامت القليل من الوقت الذي
ُ
 .1الشباب النازح الحرضي يف مدينة كابل ،بحث أجري بقيادة صمويل هول لالستشارات
ميكن من خالله أن يكون لها أثر يف مجاالت التعليم واملهارات يف أفغانستان ،تقرير يتوقع نرشه يف .2014
وإدماج هؤالء األشخاص يف سوق العمل عموماً ،وتوفري الخيارات ()Urban displaced youth in Kabul city
انظر أيضاً :صمويل هول لالستشارات ( )2013مستقبل أفغانستان يف املرحلة االنتقالية:
املناسبة للشابات النازحات عىل وجه الخصوص.
تقييم تشاريك حول الشباب األفغانُ ،نف َذ التقرير بتكليف من وكيل وزارة شؤون الشباب
تشهد حكومة أفغانستان واملنظامت الدولية والوطنية يف الوقت
الحايل تراجعاً كبرياً يف مجال وضع الربامج اإلمنائية الخاصة بالشباب.
ووفقاً للبحث الذي أجريناه ،نود أن نويص بانتهاح مقاربة مبنية
األطفال األفغان غري املصاحبني ببالغني :االنتقال من جديد؟

“أخفقت لكني ما زلت أريد السفر إىل الخارج .أريد أن أصل إىل
وجهتي ألنني هنا يف أفغانستان ال أجد عم ًال وال تعلي ًام” (أميني،
 17عاماً ،نانغارهار)
كثري من القارصين األفغان الذين غادروا أفغانستان يف السابق
للدول الغربية لكن أعيدوا قرساً إىل بالدهم يرغبون يف الرشوع
يف رحلة الهجرة مجدداً رغم التحديات التي واجهتهم يف رحالتهم.
فاالعتقال والرتحيل من األمور الشائعة التي يتعرض لها اليافعون
الذين يسعون إىل الهجرة دون صحبة البالغني ،أما من يُجربون
عىل العودة إىل أفغانستان فيواجهون مشكلة سداد الديون التي
استدانتها أرسهم لتمويل رحلتهم األوىل .وهناك تحد آخر يتمثل
يف صعوبة االندماج يف املجتمع بسبب تصور اإلخفاق والفشل،
خاصة عندما تكون األرسة قد بذلت كل مواردها املالية لتغطية

األفغانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة.
(Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment of the
)Afghan Youth
http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013

شجع اليافع من
تكاليف سفر االبن .وهكذا ،يصبح املجتمع الذي َّ
قبل عىل الهجرة غري املصحوبة ببالغني إىل الخارج ذاته املجتمع
الذي يقلل من قيمة الجهود التي بذلها األطفال املهاجرون غري
املصاحبني ببالغني.
“إنهم يتهكمون بنا ويقولون َّإن األطفال اآلخرين الذين كانوا
أصغر منا بلغوا وجهتهم أما نحن ففشلنا .....يعتقدون أ َّنه من
السهل الذهاب يف رحلة دون مصاحبة أحد البالغني .ال يعرفون
شيئاً عن املخاطر وال عن املصاعب التي واجهناها( ”.غالم18 ،
عاماً ،نانغارهار)
َّ
لكنَّ كثرياً من اليافعني يعتقدون أن املحاولة الثانية سوف تكون
أسهل ،فهم بذلك أكرث عزماً عىل خوض التجربة مجدداً يحدوهم يف
ذلك األمل يف الحصول عىل فرصة لكسب العيش والتمتع بالحرية
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النسبية وفرصة الوصول إىل املنشآت كالتعليم ما يستحق بنظرهم
خوض املخاطر التي سوف تواجههم.

هذه املقالة تقدم بعض النتائج التي توصل إليها مرشوع
بحثي تعاوين بني كل من مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني ووحدة البحوث والتقييم األفغانية ويتوقع نرشها

يف منتصف عام  .2014انظر  .www.areu.org.afملزيد من
املعلومات ،يرجى االتصال بـ جينيفري لني باغابورو ،وهي
مسؤولة بحث رئيسية يف الوحدة املذكورة
 jennefer@areu.org.afوعملت عىل التقرير مع صوفيا
شهاب sofya.shahab@gmail.com

الحقائق الحرضية للشابات واليافعات ا ُملهج َّرات
دان تايلر و سوزان شاميدل

تعيش أعداد متنامية من النازحني يف املستوطنات غري الرسمية يف املراكز الحرضية الرئيسية يف أفغانستان .لكن
األساليب التي تتعرض فيها الشابات واليافعات النازحات يف مثل تلك البيئات لالستضعاف غري مفهومة أو مل ُ يتطرق
إليها مبا يكفي بعد.

فقدان شبكات العالقات :مبا أ َّنه ال ُيسمح للنساء الخروج من
بيوتهنَّ  ،فلن يستطعنَ السعي للحصول عىل املساعدة من االخرين.
َّ
تعربن عن أسفهنَّ عىل انعدام
ويف أغلب األحيان ،كانت الشابات
قدرتهنَّ عىل مشاركة همومهنَّ مع النساء األخريات يف الحي
السكني أو املجتمع املحيل ،وكذلك عدم قدرتهنَّ عىل بناء شبكات
من العالقات ضمن مجتمعات املستوطنات غري الرسمية .فالجريان
غالبا ما يهددون األرس بالطرد إذا ما خالفوا املعايري املجتمعية
املتبعة يف املجتمع املحيل ،وإذا ما منحوا النساء واليافعات الحرية
(مبا يف ذلك التعليم).

هناك افرتاضات شائعة قد تدعم االعتقاد بأن النساء والفتيات
الحرضيات قد يكنَّ  ،عىل وجه العموم ،أكرث قدرة للوصول إىل
الخدمات والفرص االجتامعية مقارنة باملناطق األصلية التي ينتمون
اليها قبل النزوح يف الريف ،ويعود الفضل بذلك إىل اتجاهات
سكان الحرض األكرث تقدماً يف نظرتهم للمرأة من سكان الريف،
وتو ُّفر قد ٍراً أكرب من الخدمات التعليمية (ومزودي الخدمات) يف
املراكز الحرضية الرئيسية األكرث أمناً .لكنَّ األبحاث الجديدة تشري
إىل عكس ذلك 1فالشابات واليافعات النازحات يف املستوطنات
الحرضية يف كلٍ من كابل وقندهار وجالل أباد يواجهن تحديات
أكرث أهمية ،وأكرث عدداً من ناحية الوصول إىل التعليم والخدمات
الصحية والتوظيف مقارنة بنُظرائهم من الذكور .واألمر األبرز “طيلة اليوم ال يشء لدينا نعمله .إذا ما ُسمح لنا الحصول عىل
كان افتقارهم الكبري للحرية ورأس املال االجتامعي والتعرض اىل التعليم والتعرف إىل اآلخرين ،فقد نعمل يف امليادين الثقافية
التهميش الشديد.
والسياسية ....اليشء الوحيد الذي نفعله هو اجتامع البنات من
الخيم املجاورة وإبداء التذمر حول الحياة التي يعيشونها ،وال يشء
التهميش والعزلة :غالباً ما ُترتَك الشابات والفتيات النازحات يف أكرث من ذلك” (شابة عمرها  25عاما).
عزلة ،وال يسمح لهنَّ باملغادرة إىل أماكن بعيدة عن بيوتهنَّ ،
وهذا ما يحد كثرياً من نفاذهنَّ للتعليم والرعاية الصحية وفرص اإلحباط والكآبة :يبدو َّأن كثرياً من اليافعات والشابات النازحات
كسب الرزق .وتبني لنا خالل املقابالت َّأن ما ال يزيد عىل  %40الحرضيات ،عىل ضوء هذا الوضع ،يشعرن بكآبة شديدة ،وغالباً ما
من املشاركني يف املقابالت قالواَّ :إن النساء والفتيات كنَّ قادرات يتحدثنَّ عن متنياتهنَّ باملوت عىل االستمرار يف أوضاعهم الحياتية
عىل الحصول عىل إذن ملغادرة البيت لزيارة األصدقاء ،وذكر الثلث الحالية .بل ذكرت بعض النازحات أ َّنه ال يوجد هناك رعاية صحية
منهنَّ عىل األقل أ َّنه يف هذه الحالة كان من الواجب أن يكون نفسية ،وال يوجد أيُّ فر ٍد أو منظمة ميكن أن تساعد األشخاص لعالج
ذلك بصحبة أحد أفراد العائلة الذكور .ويبدو َّأن العوائق الثقافية اضطراب اإلجهاد ما بعد الصدمة ،أو غري ذلك من االضطرابات
أصبحت عام ًال دافعا لهذا التهميش والعزلة ،خاصة بالنظر إىل النفسية مبن يف ذلك األفراد اللذين يفكرون يف إيذاء أنفسهن.
املعايري املحافظة التي يبدو أ َّنها املتأصلة عميقاً يف املستوطنات
استهداف الدعم
الحرضية غري الرسمية أيضاً.
وعربت العديد من الشابات واليافعات عن مشاعرهنَّ بالخجل
“نفتقد العامل الخارجي كثرياً ،إننا نشعر أننا سجينات هنا ،بل بأنهنَّ نازحات خاصة عند مقارنتهنَّ لوضعهنَّ الحايل مع الحياة
السجن أفضل؛ عىل األقل يطعمونك جيدًا يف السجن”( .شابة األكرث راحة التي كنَّ يتمتعنَّ بها يف قراهنَّ يف الريف .أما الشعور
األكرث شيوعا بينهنَّ فهو االضطهاد،وعدم توفري الفرص ،وعدم
عمرها  24عاما).
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