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تغري طبيعة الهجرة العائدة إىل أفغانستان

كايتي كوسشاميندر وميليسا سيغل ونسيم مجيدي

عىل الجهات املانحة واملامرسني مجاراة الطبيعة املتغرية للهجرة والهجرة العائدة عندما تستهدف جهودهم األفغان
األكرث احتياجاً للمساعدات.
عــى مــدار العقــد املــايض ،تغــرت طبيعــة الهجــرة العائــدة إىل
أفغانســتان مــن كونهــا الجئــن معاديــن لديارهــم إىل أشــخاص
عائديــن مــن تدفقــات العاملــة والهجــرة املختلطــة يف املقــام
األول .ومل يعــد صحيحــاً افــراض أن الالجئــن املعاديــن إىل
ديارهــم أكــر الفئــات اســتضعافاً يف أفغانســتان ،ويجــب أن
متيــز السياســات تنــوع تدفقــات الهجــرة العائــدة.

القرسيــة مــا يعكــس الزيــادة يف ترحيــل األفغــان مــن قبــل
إيـران منــذ  2007وحتــى اآلن .ويعــود هــذا التغــر يف أســباب
العــودة أيض ـاً إىل تغــر أســباب الهجــرة يف املقــام األول .وقــد
كان  2010منعطفــاً مهــ ًا يف هــذا الصــدد ألن املهاجريــن
العائديــن هاجــروا أساس ـاً بحث ـاً عــن عمــل وليــس ف ـراراً مــن
أوضــاع االنفــات األمنــي يف بالدهــم .وهــذا مــن شــأنه تســليط
الضــوء عــى تغــر أســباب الهجــرة والعــودة إىل أفغانســتان
منــذ  2009التــي خرجــت فيهــا تدفقــات مــن املهاجريــن
ســعياً وراء فــرص العمــل والهجــرة املختلطــة وليــس هجــرة
الالجئــن.

فقــد عــاد مــا يزيــد عــى ســتة ماليــن الجــئ أفغــاين إىل
بالدهــم منــذ  2002وأىت غالبيتهــم مــن الــدول املجــاورة،
باكســتان وإيـران .ومــع تقلــص معــدل العــودة بشــدة مؤخـراً،
مــا زالــت رحــات العــودة القرسيــة والطوعيــة للمهاجريــن
إىل أفغانســتان مســتمرة .ويف العقــود األخــرة ،صــارت قضيــة وأظهــرت التحليــات األخــرى أن ألســباب الهجــرة األوليــة تأثــراً
العــودة مــن أوروبــا إىل أفغانســتان مسيســة للغايــة نظــراً عــى رفــاه األرسة بعــد العــودة .وخالف ـاً للتوقعــات ،بــدت أرس
الســتمرار كــون األفغــان مــن أكــر الســكان طلبــاً للجــوء يف
القــارة .ففــي كل عــام ،يختــار عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء
املرفوضــن االنضــام إىل برامــج املســاعدة عــى العــودة
الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج أو قــد ُي َّرحلــون ق ـراً مــن أوروبــا
إىل أفغانســتان .أضــف إىل ذلــك تغــر املنــاخ الســيايس يف إيـران
مــن ناحيــة الالجئــن األفغــان وترحيــل أعــداداً كبــرة مــن
األفغــان ســنوياً منــذ  .2007وأســفر ذلــك عــن تغــر طبيعــة
الهجــرة وتدفقــات العــودة إىل أفغانســتان بشــدة عــى مــدار
العقــد املــايض مــا أوجــب أن تراعــي السياســات أن الالجئــن
العائديــن ليســوا بالــرورة أكــر الفئــات اســتضعافاً.

نتائج املسح األرسي

يف  ،2011أجرينــا دراســة مســحية عــى  2005أرسة يف خمــس
مقاطعــات يف أفغانســتان للتعــرف عــى محــركات الهجــرة
والعــودة .وقــد اشــتملت العينــة عــى  1100أرسة عائــدة
(اختــروا بوصفهــم أرساً تشــتمل إمــا عــى مهاجــر عائــد أو
الجئــن عائديــن) و 185أرسة مــا زال أحــد أفرادهــا مهاجــراً
(اختــروا بوصفهــم أرساً تشــتمل عــى مهاجريــن منــذ ثالثــة
1
شــهور أو أكــر يف وقــت إجــراء املقابلــة).

وتشــر النتائــج إىل تقلــص عــدد العائديــن بســبب التغيــرات
السياســية واألمنيــة يف أفغانســتان بشــدة بــن عامــي  2001إىل
 .2011فمنــذ  ،2007يــزداد عــدد العائديــن جــراء الرتحيــات

الجئون أفغان عائدون إىل أفغانستان يف عام 2004
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الالجئــن العائديــن يف حــال أفضــل مــن أوضــاع أرس العائديــن
الذيــن هاجــروا بحثــاً عــن العمل2.وإضافــة إىل مــا ســبق،
فبمقارنــة أرس العائديــن بــاألرس التــي مل يهاجــر منهــا أحــد
واألرس التــي تشــتمل عــى مهاجريــن يف وقــت إجـراء الدراســة،
وجدنــا أن أرس العائديــن حالهــا أفضــل مــن حــال األرس التــي
مل يهاجــر منهــا أحــد واألرس التــي تشــتمل عــى مهاجريــن يف
وقــت إج ـراء الدراســة.
ولهــذه النتائــج مضمونــات مهمــة لسياســات العــودة وإعــادة
اإلدمــاج يف أفغانســتان .فالعائــدون يشــكلون تقريبــاً ثلــث
وهنــاك أســباب عديــدة وراء هــذه الظاهــرة .أوالً ،قــد يكــون ســكان أفغانســتان وهــي نســبة كبــرة يصعــب اســتهدافها
العائــدون عــى درايــة جيــدة باألوضــاع التــي ســيعودون بوصفهــا مــن املســتضعفني وال ســيام يف وقــت االنتقــال
للعيــش فيهــا ولهــذا يختــارون العــودة عندمــا يرونهــا مناســبة .وانخفــاض معــدل التمويــل .وعــى أفغانســتان واملنظــات
وينطبــق هــذا األمــر خصوص ـاً عــى األمــواج الســابقة لالجئــن الدوليــة والجهــات املانحــة التــي تعمــل يف أفغانســتان تعريــف
العائديــن إىل ديارهــم .وثانيــاً ،قــد يكــون للمســاعدة ،وال االســتضعاف وفق ـاً للوضــع املحــي يف البــاد .وطبع ـاً مثــة أرس
ســيام الحصــول عــى املــأوى ،التــي يتلقهــا كثــر مــن العائديــن الجئــن عائديــن مســتضعفة والجئــون عائــدون مســتضعفون
إثــر عودتهــم أثـراً عــى رفاههم3.أخــراً ،يحتمــل أن مــن متكنــوا يف أفغانســتان ولكــن أن تكــون عائــداً ال يعنــي تلقائيــاً أن
مــن الهجــرة يف املقــام األول كانــوا يعيشــون فعلي ـاً يف ظــروف تكــون أســوأ حــاالً أو أكــر اســتضعافاً مــن اآلخريــن .ومــن
أفضــل أو اكتســبوا مهــارات وخــرات أعدتهــم لخــوض عمليــة املنظــور السياســايت والتنفيــذي ،فاألولويــة لــدى الجهــات
إعــادة إدمــاج أكــر فاعليــة مبجــرد العــودة .وبأخــذ هــذه املانحــة تتمثــل يف أن يــدرك املامرســون االحتياجــات املتنوعــة
املســائل يف عــن االعتبــار ،مــن شــأن االســتمرار يف تقديــم لجميــع العائديــن عنــد بــذل الجهــود الســتهداف أكــر الفئــات
اســتضعافاً.

الدعــم إىل الالجئــن العائديــن عــى نحــو تفضيــي أن يؤجــج
االســتياء املحيل/غــر العائديــن تجــاه الالجئــن العائديــن
وسيســتمر يف تحســن األوضــاع االقتصاديــة لالجئــن العائديــن
فــوق املســتوى املحــي مــا ســيولد أثـراً عامـاً ســيئاً عــى إعــادة
اإلدمــاج وال ُّلحمــة املجتمعيــة.

كايتي كوسشاميندر

Katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl

زميلة باحثة وميليسا سيغل

Melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl

أستاذ مشارك ،وكالهام يعمل يف جامعة ماسرتيخت.
 www.maastrichtuniversity.nlنسيم مجيدي
 Nassim.majidi@samuelhall.orgمدير ,صمويل هول
لالستشارات  http://samuelhall.orgومرشح لنيل درجة
الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية بباريس.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ل .سليزيتش/الوعي الدولية

 .1توىل جمع البيانات مرشوع أكادميية أي .إس :دراسة مسحية ملرشوع الهجرة والتنمية.
وقد أجري املسح األرسي يف خمس مقاطعات :كابول وبلخ وهريات وقندهار وننجرهار
ويف كل مقاطعة ،أجريت الدراسة يف منطقة حرضية وشبة حرضية وريفية واختري أفراد
العينة عشوائياً من قامئة وضعها الجهاز املركزي لإلحصاء ( .)http://cso.gov.af/enومول
جمع البيانات وزارة الداخلية الهولندية واملنظمة الدولية للهجرة .النتائج الكاملة متاحة
عىل املوقع:
http://tinyurl.com/UNU-MERIT-migration-and-dev
 .2باستخدام منهج متعدد األبعاد بحيث ُي َّعرف فيه الرفاه ليس وفقاً ملعدل الدخل
واالستهالك وحسب ولكن وفقاً لألبعاد األخرى أيضاً ،مثل :املهارات والصحة والتعليم
واألمن واالندماج املجتمعي.
 .3جامعة ماسرتيخت صمويل هول لالستشارات (نوفمرب/ترشين الثاين  )2013تقييم
برنامج مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني للمساعدة يف توفري املأوى.
()Evaluation of the UNHCR Shelter Assistance Programme
http://samuelhall.org/REPORTS/UNHCR%20Shelter%20Assistance%20
Programme%20Evaluation.pdf
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