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وجهة نظر من الشتات األفغاين

تبسم أكسري
ُّ

لقد عشت أغلب حيايت يف كندا ،لكنَّ أفغانستان تبقى وطن عائلتي ،وتجاه ذلك الوطن ،أمتسك وغريي من الكنديني
بااللتزام بدعم استشفائه.
خالل الحرب السوفيتية املمتدة ما بني عامي  1979وا 1989يف
أفغانستان ،ف َّر أكرث من خمسة ماليني أفغاين مبن فيهم عائلتي
املبارشة إىل خارج البالد .واستقر والداي يف كندا عام  ،1989ولكن
مثل غريهم ،حاولوا قدر املستطاع اإلبقاء عىل الروابط االجتامعية
واألرسية يف أفغانستان.
وإننا ممتنون الكتسابنا الجنسية الكندية ولحصولنا عىل الفرص
والحريات يف هذا البلد ولكننا سنبقى نناشد بالحرية لوطننا فلرمبا
نحظى بحق العودة واالستمرار يف تحقيق أحالمنا التي توقفت.
ويف حني أن الوضع املتقلب الحايل يجعل العودة إىل الوطن أمراً
غري عميل ،فهناك تدابري أقل تعقيداً يشارك كثري من أهايل الشتات
فيها و ُتظهر االلتزام الجامعي باإلصالح واالستشفاء والحفاظ عىل
األمن وتحقيق االزدهار يف أفغانستان .ومع ذكرياتنا التي حملناها
وإخالصنا إىل الوطن َّ
فإن أفغانستان يف نظرنا ليست مجتمعاً قاح ًال
مزقته الحرب بل هو مجتمع مهمل يحتاج لإلصالح.
فعىل سبيل املثال ،تزور عائلتنا سنوياً أفغانستان وتستمر الزيارة
الواحدة غالباً عدة أشه ٍر متواصلة .فوالدي مري أحمد أكسري
شينواري طبيب مختص يف مجال األمراض املعدية وعمل سابقاً
يف مخيامت الالجئني يف باكستان ،وكان اهتاممه يرتكز عىل الحفاظ
عىل صحة املرىض وسالمتهم يف قرية أجدادنا والقرى املجاورة
وتقديم االستشارات الطبية املجانية للمرىض من عيادته الصغرية
التي أنشأها قبل سنوات عدةُ .وتثل والديت أمبارا أيضاً دوراً
مه ًام من خالل متكني النساء الريفيات من الحصول عىل الرعاية
الطبية مرافق ًة والدي يف الزيارات املنزلية أو مساعدته يف العمل
داخل العيادة لضامن وجود العنرص النسايئ مام يطمنئ النساء
املحا ِف َظات اللوايت ال يرتحن من االقرتاب من رجل ال تربطهن عالقة
به .وطبيعة الرعاية الصحية املقدمة يف هذه العيادة أساسية جداً
ولكنها مميزة للسكان املحليني ،وللبعض فإنها املرة األوىل التي
كان يكشف عليهم طبيب فيها .والعاطفة الصادقة التي تعمل بها
العيادة التي يديرها مغرتبان تذكري دائم بالرغبات واآلمال التي
تجتاح كثرياً من األفغانيني يف الخارج لوطنهم.

وتعد الحواالت ،باإلضافة إىل عودة الالجئني إىل وطنهم بهدف بناء
القدرات والحصول عىل التأييد الدويل ،من الطرق األكرث وضوحاً
التي “يقدم بها األفغانيون يف الغرب املساعدات لوطنهم” .ومن
الصعب إجراء تقدير دقيق لحجم الحواالت بسبب الطبيعة غري
الرسمية ملثل هذه األنظمة .لكنَّ البنك الدويل يقدِّر أن الحواالت
من الخارج تقدم الدعم ملا تصل نسبته  %15من األرس األفغانية
الريفية وتغطي ما يقارب  %20من املصاريف األرسية اليومية.
أما الصندوق الدويل للتنمية الزراعية فقدَّر يف تقريره عام 2007
أن الحواالت إىل أفغانستان ساهمت بـ %29.6من الناتج املحيل
1
اإلجاميل للبالد.

تصادم األحالم بالواقع

لقد عشت أنا وأشقايئ أغلب حياتنا يف كندا ومل نعرف سوى
القليل عن وطننا الذي فررنا منه قبل عقود عدة .ولذلك فإن
فكرة “رد الجميل للوطن” عن طريق املساهمة يف مرشوع خاص
خالل إجازاتنا يف أفغانستان كانت بالفعل رائعة جداً .فأول مرة
زرت بها أفغانستان كانت يف عام  2003حني أخذنا أنا وأشقايئ
لوازم التدريس لدعم التعليم للفتيات يف أفغانستان .لكن ،بعد
مدة قصرية من وصولنا إىل القرية ،أصبح من الواضح َّأن كثرياً من
املشكالت التي كانت تحول دون حصول الفتيات الريفيات عىل
التعليم كانت تتعلق بالعامل اللوجستي املتمثل يف :انعدام األمن
يف الطرق املؤدية للمدارس واأللغام الخفية والغرف الصفية غري
األمنه دون وجود جدار أو حتى أسوار تحيطها (ستارة لحجب
الفتيات) إضافة إىل وجود مثريي الشغب املحليني .ومع أن الثقافة
املحافظة جداً تردع بعضهم من االلتحاق باملدارس ،مازال كثري
من الطالب يتلقون الدعم من والديهم ويستطيعون االلتحاق
باملدارس إذا ُبذلت الجهود للحد من املخاطر التي ذكرت سابقاً.
وبداية ،عولجت مشكلة غياب الستائر من خالل نصب سياج
ثم التربع بجزء من
فوالذي لواحدة من املــدارس املحلية ومن َّ
األرايض املوروثة مبوافقة والدينا إلنشاء مدرسة جديدة لإلناث .ويف
حني كانت فكرة استخدام قرطاسيتنا وأجهزة الكمبيوتر املحمولة
املستعملة كانت أمراً عملياً .أصبحت املشاكل مرتبطة بحد ذاتها
بالبنية التحتية والسالمة.

ويعرب كثري من األفغانيني الذين عرفتهم يف بالد الغرب عن مدى
رغبتهم بالعودة إىل وطن أجدادهم –لكنهم لن يتمكنوا من ذلك عندما اسرتجع إىل تلك التجربة ،أشعر أن الرحلة األوىل أكسبتنا
ما مل يكن بيدهم يشء “يقدموه لوطنهم” أو “يساهمون به” .خربة مثرية لالهتامم .وبصفتنا جز ٌء من الشتات األفغاين ،كنّا نفرتض
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ماذا بعد عام 2014؟

مل يكن للمرحلة االنتقالية الحالية بجميع مدلوالتها السياسية
واألمنية والتمويل الدويل تأث ٌري عىل مخططات أو توقعات عائلتي.
فاملجال الذي نشارك به يف الغالب (مقاطعة رودات يف والية
ننكرهار) حافظ عىل درجة من الحيادية خالل السنوات العرش
املاضية .ورغم آثار الحرب يف املقاطعة واإلقليم لكنها مل تكن تشكل
عقبة أو تهديداً لعائلتنا .أما العائالت األفغانية األخرى يف الشتات
فرمبا تختلف مشاعرها باختالف البيئة السياسية التي تحيط
بديارهم األصلية.
واعتامداً عىل البحث النوعي الذي أجري مع النساء األفغانيات
الشابات يف كندا 2أرى أن عودتهن غري مرهونة بالسالم لكنها تعتمد
أكرث عىل ما ميكن لهن “تقدميه عند العودة” .ومتتلك هات َ
ني النساء
الشابات املفعامت بالحيوية والدافعية يف أرايض الشتات الحامس
والشغف لدعم جهود إعادة اإلعامر ،لكنهّن يبقني مورداً مل تستغله
بعد الوكاالت اإلنسانية الدولية وهيئات اإلمناء.

فتيات الجئات عائدات يكتنب الواجب املدريس ،ماميانا ،والية فارياب ،أفغانستان

تبسم أكسري t.akseer@queensu.caطالبة مرشحة للحصول
ُّ
أننا نعلم جميع اإلجابات .فقد اتخذنا موقف الغريب َحسن عىل درجة الدكتوراه يف برنامج الدراسات الثقافية يف جامعة
االطالع أو يسء االطالع (بحسن نية) وكانت لدينا رغبة بإحداث كوينز يف كنغيسنت-أونتاريوwww.queensu.ca/ .
التغيري والتمكني .فمن الــروري لألفغان داخل الشتات وغري
 .1سيجل م (’ )2013فهم الهجرة األفغانية‘ مدونة حوار اإلمناء
األفغان ممن لديهم الشغف والحامس للعمل عىل خدمة األهداف http://blog.qeh.ox.ac.uk/?p=147
اإلنسانية أن ينظروا إىل آفاق أوسع من مجرد البحث عن الحلول ()Understanding Afghan migration
اإلصالحية الرسيعة واستخدام منهج أكرث دقة وتركيزا ً إليجاد حلول  .2أكسري يت ( )2011تشكيل هوية ومفاوضة الشابات األفغانيات يف أونتاريو (أطروحة
ماجستري غري منشورة) ،جامعة بروك ،شارع كاثرين يف كندا.
طويلة األمد.
()Identity Formation and Negotiation of Afghan Female Youth in Ontario
الشتات األفغاين

استضافت كل من باكستان وإيران معاً حوايل  2.5مليون الجئ
أفغاين مسجل إضافة إىل أعداد مساوية من الالجئني غري املسجلني
املتوقع وجودهم يف كال الدولتني .وباإلضافة إىل ذلك ،من املتوقع
أن يكون هناك حوايل  300.000ألف الجئ استقروا يف الواليات
املتحدة و 150.000ألف عىل األقل يف اإلمارات العربية املتحدة
ورمبا  125.000يف أملانيا وأعــداد أقل يف كندا وأسرتاليا وأنحاء
أوروبا .ويف حني أن كثرياً من الالجئني يف اإلمارات العربية املتحدة
هم عامل وافدون يعملون ملدة مؤقتة ،استقرت الغالبية األخرى
استقراراً دامئاً وغالبيتهم متعلمون و ماهرون .وتشري التوقعات إىل
أنحوايل  10.000الجئ أفغاين يف الهند يستقرون يف مدينة دلهي
مبن فيهم كثري من الهندوس والسيخ .وتفوق األهمية االقتصادية
والسياسية للشتات أهميتها العدديةبإرسال الحواالت إىل ديارهم
عىل نطاق واسع مبا يدعم األرس واملجتمعات املحليةيف أفغانستان
(ومخيامت الالجئني)،و ُتستث َمر هذه الحواالت يف أفغانستان وقد

ساهمت مساهمةكبريةيف العمليات السياسية خالل األعوام اإلثني
عرشة املاضية.
مستخرج من مقالة :تايلور دي ’ إعادة تأطري الحلول لالجئني
األفغانيني :دور املنظامت اإلنسانية غري الحكومية يف ص .ص 21-18
(Reframing solutions for Afghan refugees: the role of
)’humanitarian NGOs
وكــورس ك“ )2014( .املرحلة االنتقالية واألزمــة والتنقل يف
أفغانستان :البالغة والواقع السيايس” ،املنظمة الدولية للهجر
()Mobility in Afghanistan: Rhetoric and Reality
www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/
Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.
pdf
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