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اإلشــارات التحذيريــة املبكــرة؟ ولــو أ ّننــا مل نتــرف اليــوم ومل
مؤسسة مشاركة ومستشارة رئيسية يف مكتب االرتباط يف
نكــن مســتعدين لتوفــر املســاعدة ،فهــل مــن املمكــن أن ندفــع ِّ
تكلفــة أكــر بكثــر يف املســتقبل عــى الصعيــد املــايل بــل األهــم افغانستان  www.tloafghanistan.orgوهي أيضا زميلة زائرة
مــن ذلــك عــى الصعيــد البــري؟ لقــد أنكــر الغــرب وتجاهــل يف كلية آسيا الباسيفيك للدبلوماسية يف جامعة أسرتاليا الوطنية
أفغانســتان لفــرة مــن الزمــن ثــم رسعــان مــا اســتيقظ عــى .www.anu.edu.au
تهديــد اإلرهــاب مــن أفغانســتان ذاتهــا .فــا الــذي يدعونــا  .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني (“ ،)2002العودة الطوعية وبرامج إعادة
للتفكــر بــأن تضافــر أزمــة نــزوح داخــي غــر محلولــة وارتفــاع االندماج)
UNHCR (2012) The Voluntary Return and Reintegration Programme
منــو العشــوائيات الحرضيــة وارتفــاع عــدد الســكان الشــباب
www.unhcr.org/4fedc64b9.html
غــر القادريــن عــى الحصــول عــى التعليــم والتوظيــف ســوف  .2يرتاوح عدد سكان أفغانستان عموماً حسب املصادر املختلفة بني  25و 30مليون
نسمة ،مع َّأن صندوق األمم املتحدة للسكان يقدر العدد بأنه يزيد عىل  30مليوناً .وكذلك
يتحســن يوم ـاً مــا؟
سوزان شاميدل susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org

تختلف تقديرات أرقام عدد السكان يف املناطق الحرضية وعادة ما تُق َّدر بـ  25أو .30%

املرحلة االنتقالية والتهجري

خالد كورس

سوف تواجه أفغانستان يف عام 2014مبجموعة من املراحل االنتقالية األمنية والسياسية واالقتصادية ،وستكون
استجاباتها لهذا الواقع جوهرية يف تحديد درجة أيِّ تهجري قد يحدث الحقاً للشغب األفغاين عىل مدى األعوام
القادمة.
مــن أجــل التنبــؤ مبســتقبل أفغانســتان خــال عــام  2014ومــا الحرضيــن ،األمــر الــذي ســوف يضاعــف مــن أعــداد الفق ـراء يف
انصــب الرتكيــز الــدويل عــى أثــر انســحاب القــوات األماكــن الحرضيــة خاصــة يف كابــل .وبنــا ًء عليــه ،فـ َّ
بعــده،
ـإن أي موجــة
َّ
العســكرية الدوليــة مــن أفغانســتان بنهايــة هــذا العــام .ومــع نــزوح داخليــة جديــدة ســوف تزيــد مــن حــدة األزمــات الحاليــة.
ذلــك ،هنــاك املرحلــة االنتقاليــة السياســية يف عــام  2014والتــي
تبــدأ باالنتخابــات الرئاســية ،فهــي ســتكون محطــة ال تقــل أهميــة وح ّتــى لــو كان مــن املرجــح أن يكــون هنــاك زيــادة يف الحاجــة
عــى ناحيتــي األمــن واالســتقرار عــى املــدى القريــب .وهنــاك لحاميــة أعــداد أكــر مــن النازحــن ومســاعدتهم ،فمــن املتوقــع
مخــاوف أخــرى أيضـاً مــن َّأن املرحلــة االنتقاليــة االقتصاديــة قــد أن تصبــح عمليــة الحصــول عــى املســاعدات اإلنســانية واألمــن
تزيــد مــن تضــاءل قــدرة العديــد مــن األفغــان عــى الوصــول إىل أكــر صعوبــة ،بــل هنــاك حاليـاً بنيــة مهمــة قانونيــة ومؤسســية
ســبل كســب الــرزق املســتدامة ،وهــذا مــا ســيكون عــى االرجــح وبرامجيــة (مــع أ َّنهــا ليســت شاملة)ملســاعدة األفغــان النازحــن،
محــركاً مهـ ًا للهجـرات املســتقبلية ،وال يقــل أهميــة عــن االنفالت ورغــم محدوديــة قدراتهــا تنســيقها وفعاليتهــا ،فهــي عــى األقــل
األمنــي أو تقهقــر العمليــة السياســية .وعــى األقــل يبــدو َّأن ُت ِّثــل أساس ـاً لالســتجابات ألي تحــركات جديــدة.
الــدول املجــاورة ألفغانســتان تنظــر إىل املرحلــة االنتقاليــة
ـر كثــر منهــم عــن
السياســية املســتقرة عــى أ َّنهــا أولويــة ،ومــن غــر املرجــح أن وعنــد ســؤال األفغــان حــول هــذا املوضــوع ،عـ ّ َ
تقــوض تلــك العمليــة.
تحفظاتــه إزاء الرتكيــز الرئيــي مــن املجتمــع الــدويل عــى عــام
 2014عــى أ َّنــه عــام حاســم ملســتقبل البــاد املبــارش .وإحــدى
لقــد كان التنقــل أحــد االس ـراتيجيات األساســية التــي ينتهجهــا األســباب هــي خطــر تعليــق العمــل أثنــاء ترقــب مــا ســيحدث،
األفغــان ملواكبــة الظــروف والنجــاة عــر عــد ٍد مــن الســنني ،فهنــاك أولويــات يف كثــر مــن مجــاالت الحيــاة اليــوم تــراوح
وال شــك َّأن خربتهــم يف الهجــرة الســابقة ســوف تؤ ِّثــر عــى مــا بــن الفســاد وحقــوق املــرأة وارتفــاع البطالــة والقــدرات
اسـراتيجيات الهجــرة التــي ســوف ينتهجهــا األفغــان يف املســتقبل .الحكوميــة املحليــة وبنــاء الثقــة للمســتثمرين يف البــاد ،وينطبــق
وهنــاك إجــاع عــام أن النتيجــة األكــر احتــاالً وأهميـ ًة للتهجــر األمــر نفســه عــى النــزوح .ففــي حــن َّأن عــام  2014قــد يجلــب
للمراحــل االنتقاليــة الحاليــة ســتكون عــى صــورة نــزوح داخــي مزيــداً مــن النــزوح ،فــا يوجــد أي ســبب مينــع مــن التعامــل مــع
وســيظهر هنــاك تحــ ٍّد خــاص يتمثــل يف ازديــاد عــدد النازحــن أبعــاد االزمــة القامئــة حالي ـاً.
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املنظمة الدولية للهجرة /كاستوي كايا

البدء بأعامل اإلعامر يف مستشفى جديد يف جازين ،أفغانستان

وهنــاك ســبب آخــر يتمثــل يف مقاومــة النــاس لفكــرة َّأن قــدر
أفغانســتان هــو عمليــاً يف أيــدي املجتمــع الــدويل ،بــل يرغــب
األفغــان بــدالً عــن ذلــك النظــر إىل عــام  2014عــى أ َّنــه محطــة
االســتعداد ضمــن مــروع طويــل األمــد لبنــاء البــاد ،وجــزء
مــن العمليــة االنتقاليــة األوســع نطاق ـاً بــن املــايض واملســتقبل.
وأخـراً ،فإ َّنــه مــن املنطقــي يف هكــذا حالــة تكويــن نبــوءة ذاتيــة
التحقــق .فعــدم معرفــة مــا ســيحدث يف املســتقبل األفغــاين الــذي خالد كورس  k.koser@gcsp.chنائب املدير والعميد للشؤون
يعــززه االهتــام الــدويل بعــام  ،2014عــى ســبيل املثــال لــه أثــره األكادميية يف مركز جنيف للسياسة األمنية www.gcsp.ch
وهو رئيس غري مقيم يف مرشوع بروكنجز ل س ي حول النزوح
عــى الهجــرة وصناعــة ق ـرار العــودة يف يومنــا هــذا.
الداخيل
وال ُيتوقــع حــدوث موجــات كبــرة مــن العــودة لالجئــن الحاليــن www.brookings.edu/about/projects/idp
خــال املرحلــة االنتقاليــة يف عــام  2014وبعيدهــا ،وذلــك بســبب
غمــوض املســتقبل وعــدم معرفــة مــدى اســتدامة العــودة هذه املقالة مقتبسة عن تقرير بعنوان املرحلة االنتقالية واألزمة
الطوعيــة واالندمــاج يف املجتمــع األفغــاين .وال ُيتوقــع يف الوقــت والتنقل يف أفغانستان :البالغة والحقيقة وق َّدمه املؤلف إىل
نفســه وقــوع موجــات جديــدة مــن الالجئــن العابــرة للحــدود .املنظمة الدولية للهجرة.
وألســباب سياســية واقتصاديــة ،وملخــاوف خاصــة ببعــض www.iom.int/files/live/sites/iom/files/
املجموعــات التــي تخــى عــى ســامتها أيضــاً ،قــد تنخفــض Country/docs/Transition-Crisis-and-Mobility-in-
احتامليــة التنقــل إىل أي مــن إيــران وباكســتان خــال العــام Afghanistan-2014.pdf
القــادم .ومــع أ َّنــه مــن املتوقــع اســتمرار الهجــرة ملــن يبحــث عــن

اللجــوء خــارج املنطقــة املجــاورة والتوجــه إىل تركيــا أو أوروبــا
أو أس ـراليا ،فســيكون هنــاك أيض ـاً كثــر مــن األفغــان امللتزمــون
بصناعــة مســتقبل بالدهــم واللذيــن اســتثمروا فيهــا قــدراً ال بــأس
بــه مــن مواردهــم بعــد عودتهــم ،وقــد يكونــوا غــر راغبــن يف
االنتقــال مجــدداً مــا مل يكــن االنتقــال ام ـراً ال مفــر منــه.
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