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وفيما يخـص املناطـق الخاضعـة لسـيطرة الجامعـات املسـلحة
فهـي معرضـة بصـورة خاصـة إىل توليـد النـزوح خاصـة َّأن
الحكومـة ُمصممـة على إعـادة السـيطرة على تلـك املناطـق أو
إجـراء العمليـات العسـكرية مـن وقـت إىل آخـر .وبالنَّظـر إىل
املخاطـر التـي تنتشر كثيراً خلال العمليـات العسـكرية ،هُ ِّجـر
كثير مـن املقيمين املحليين خلال األعمال العسـكرية ،و ُيتوقـع
ظهـور العوامـل املشـابهة لذلـك خالل عامني مـن اآلن يف املناطق
الواقعـة يف جنـوب أفغانسـتان التـي يسـيطر عليها املسـلحون أو
التـي متـارس فيهـا تلـك الجامعـات سـلطتها ونفوذهـا.

معظـم املناطـق وذلـك عـن طريـق إدخـال مزيـد مـن القـوات،
أ َّمـا بالنسـبة لحركـة طالبـان ف ُيتوقـع أن تسـتفيد مـن رحيـل
القـوات العسـكرية الدوليـة .ومبـا أن مناطـق النـزاع معظمهـا
مناطـق ريفيـة ،فسـوف يكـون النازحـون بطبيعـة الحـال مـن
مناطـق ريفيـة ومبـا أ َّنهـم غير معتـادون على الحيـاة يف املدينة
وغير قادريـن على الكسـب إال مـن الزراعـة فمـن املهـم إذاً ان
يكـون هنـاك نظام لتسـجيل النازحين الجدد وذلك بغيـة تقديم
املسـاعدة للمسـتضعفني مـن النازحين بـأرسع وقـت ممكـن
ومسـاعدتهم على البقـاء على قيـد الحيـاة.

هنـاك مـؤرشات واضحـة أن عـدد النازحني ُيتوقـع أن يزداد خالل رحمة الله عمريي  amiri.rahmat@gmail.comباحث
العامين القادمين مـع تعزيـز الحكومـة األفغانيـة لوضعهـا يف اجتامعي وسيايس وصحفي مستقل يعمل يف كابل.

منعدمو الجنسية يف أفغانستان
مايرا كوبرس

تعيش يف رشقي أفغانستان جامعة من الناس تعرفهم السلطات
ويعرفهم اآلخرون باسم البنغريواال أو الفانغاواال ،وأفادت تلك
الجامعة أنها تعرضت مؤخراً لإلجالء القرسي نتيجة عدم امتالك
أفرادها لوثائق التعريف بالشخصية .ويعيش أفراد تلك الجامعة
حياة البدو ويتقفون أثر الفرص االقتصادية والتسويقية وغالباً ما
ُينظر إليهم عىل أنهم مختلفون ثقافياً عن بقية أفراد املجتمع َّ
ألن
نساء تلك الجامعة اعتدن عىل الغياب مدد متأخرة خارج البيت
للتسول أما الرجال فيبقون يف منازلهم .و ُيذكر َّأن ارتفاع أعداد
املستوالت يف األسواق الشعبية يف جالل أباد وقندهار بدأ يزعج
املواطنني .ويف نهاية املطافُ ،حلت املشكلة باعتبار ما ُيطلق عليهم
اسم البنغريواال عىل أنهم ليسوا مواطنني أفغان وأنه يجب ترحيلهم
إىل مكان مجهول ،يحتمل أن يكون قرب الحدود مع باكستان.

يجب الحصول عىل تصديق من أحد الوجهاء املحليني املسجلني
رسمياً عىل أنه ممثل للمجتمع املحيل الذي ينتمي إليه صاحب
الطلب ،بحيث يفيد ذلك املسؤول َّأن صاحب الطلب من أفراد
املجتمع أو أنه ابن/ابنة شخص ينتمي إىل املجتمع ومعه تذكرة
ومسجل رسمياً .وهذا ما يثري مشكلتني عىل أرض الواقع بالنسبة
َّ
لجامعة البنغريواال (أي املجتمعات البدوية)  .أولهام َّأن معظم
وجهائهم املحليني غري مسجلني رسمياً ،ما يجعل من املستحيل
عليهم أن يصادقوا عىل أحقية صاحب الطلب .وثانيهام َّأن معظم
البنغريواال مل يتسجلوا يف األرشيفات الوطنية ومن هنا ال يوجد
لهم أثر يف سجالت الدوائر الحكومية البريوقراطية ،ما يص ّعب عىل
أبنائهم وأحفادهم التسجل أيضاً.
ودون التذكرة ،قد يتعرض األشخاص الذين تنظر إليهم السلطات
عىل أنهم ال يستوفون معايري املواطنة إىل الرتحيل أو التهجري من
البالد كافة .وقد علم باحثونا بعدة طرق َّأن مجموعة كبرية من
البنغريواال ُر ّحلت قبل شهر تقريباً لتمثل بذلك سبباً إضافياً للتهجري
والنزوح يف أفغانستان يستحق ح ًال عادالً ومستداماً.

من الناحية القانونية ،ينص دستور أفغانستان عىل وجوب معاملة
املواطنني األفغان عىل قدم املساواة دون متييز .ويقيض قانون
الجنسية لعام َّ 2000أن أي شخص يعيش يف البالد أكرث من خمس
سنوات ومل يرتكب أي جناية ويزيد عمره عىل  18عاماً ميكنه أن
يتقدم للحصول عىل الجنسية ،باإلضافة إىل أن القانون يذكر رصاحة
َّ
أن جميع األطفال املولودين داخل أفغانستان لوالدين غري معروف مايرا كوبرس maira.kuppers88@googlemail.com
مستشارة مستقلة يف مكتب االرتباط (أفغانستان)
جنسيتهام من حقه أن يتقدم بطلب للحصول عىل الجنسية.
www.tloafghanistan.org

لكن املشكلة تكمن يف كيفية تقدم الناس بطلب الحصول عىل ما
ُيعرف محلياً مبصطلح “تذكرة” وهي الوثيقة التي تثبت َّأن حاملها انظر املوضوع الفرعي حول انعدام الجنسية يف هذا العدد
مواطن أفغاين وتتيح له حق الوصول إىل خدمات التعليم والرعاية والعدد  32من نرشة الهجرة القرسية عىل الرابط التايل:
الصحية والتمثيل القانوين وغري ذلك من خدمات .وإضافة إىل ذلكwww.fmreview.org/ar/stateless ،
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