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تتبنـى برسعـة سياسـة تطويـر املخيمات غير الرسـمية واتخـاذ ■ ■تحسين قـدرة الجهـات الفاعلـة املعنيـة بقضايـا الحاميـة
إجـراءات فوريـة على طريـق التنفيـذ.
يف عمليـات الرصـد الوقـايئ واإلبلاغ عـن عمليـات اإلخلاء
واالنتقـال يف جميـع أرجـاء البلاد
عىل الجهات الفاعلة والجهات املانحة اإلنسانية واإلمنائية:
■ ■ضمان اسـتمرار متويل أنشـطة بنـاء القدرات وزيـادة الوعي
■ ■متويـل تنفيـذ السياسـة الوطنيـة ملعالجـة مشـاكل النازحين
بشـأن عمليـات اإلخالء القسري واملعايير القانونيـة املطبقة
(الدوليـة) لجميع أصحـاب املصلحة.
داخليـاً ودعمهـا ،مبـا يف ذلك األنشـطة التي تسـاعد النازحني
على الوصـول لفهـم أعمـق الحتياجـات النـزوح الخاصـة كارولني هوارد  caroline.howard@nrc.chرئيسة مركز رصد
وتحسين االسـتجابات.
النزوح الداخيل يف الرشق األوسط وأوروبا والقوقاز وآسيا
 www.internal-displacement.orgوجيلينا مادزاريفيتس
■ ■ضمان تركيـز إطار عمـل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائية  jelena.madzarevic@afg.nrc.noمستشار قضايا اإلسكان
 2019-2015على الحلـول الدامئـة املطروحـة ملعالجـة واألرايض واملمتلكات ،املجلس الرنويجي لالجئني ،أفغانستان
مشـاكل النازحين داخليـاً والالجئين العائديـن مبـا يف ذلـك www.nrc.no/afghanistan
إدراك حـق الحصـول على املسـكن املناسـب يف املناطـق  .1ميتكالف ف .وهايسم س .ومارتن إ ،)2012( .املأوى يف املدينة :النزوح الحرضي
واالستضعاف يف كابول ،فريق السياسات اإلنسانية/معهد التنمية الخارجية ،ص.6 .
الحرضيـة مبسـاعدة الربامـج املجتمعيـة.
■ ■تنفيـذ إطـار األمين العـام لألمم املتحدة بشـأن إنهـاء النزوح
يف أعقـاب النـزاع لعـام  2011الـذي يعالج مشـاكل النازحني
داخليـاً والالجئين العائدين.
■ ■تشـجيع املشـاركة التعاونيـة للجهـات الفاعلـة اإلنسـانية
واإلمنائيـة يف تنسـيق آليـات معالجـة النـزوح الداخيل سـعياً
لضمان وجـود منهـج شـامل.

www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles/7722.pdf
 .2انظر املجلس الرنويجي لالجئني/مركز رصد النزوح الداخيل (فرباير/شباط  )2014الخطر
ما زال قامئاً :أمن حيازة األرايض واإلخالء القرسي للنازحني والعائدين األفغان يف أفغانستان
الحرضية
(Still at risk: Security of tenure and the forced eviction of IDPs and refugee
returnees in urban Afghanistan ) www.nrc.no/arch/_img/9689800.pdf
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .3
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .4
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .5
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .6
http://tinyurl.com/Afgh-evictionguidelines-2012 .7

عدم إغفال إشارات التحذير :تو ّقع التَّهجري مجدداً يف أفغانستان

سوزان شاميدل

هناك حالياً كثري من األدلة التي تشري إىل احتامل انطالق موجة جديدة من التهجري يف أفغانستان .وإهامل تلك
اإلشارات التحذيرية املبكرة ،واإلخفاق يف الترصف إزاءها قد يعنيان دفع تكاليف أكرب يف املستقبل من الناحيتني
املالية والبرشية .
عــر عقــد مــن الزمــن بعــد ســقوط طالبــان ،ومــا تــى ذلــك مــن
اإلمنــاء الــدويل والتدخــل العســكري الكثيفــن يف أفغانســتان،
تشــر جميــع األدلــة إىل أننــا سنشــاهد عــى األرجــح أزمــة
تهجــر رئيســية أخــرى ،لكــن الفروقــات األساســية هــذه املــرة
ســتكون َّ
بــأن النــزوح الداخــي ســوف يفــوق حجــ ًا التهجــر
َّ
الخارجــي ،وأن خيــار اللجــوء الرئيــي ســيكون يف العاصمــة
كابــول يليهــا املــدن اإلقليميــة الكــرى .وهنــاك عــدد مــن
العوامــل التــي يجــب أن ننظــر فيهــا عنــد تقييــم احتامليــة
وقــوع التهجــر املســتقبيل.

التنقــل كآليــة مهمــة للتكيــف لألفغــان :لقــد عــاىن ثالثــة مــن
كل أربعــة أفغانيــن مــن التهجــر يف مرحلــة مــا مــن مراحــل
حياتهــم ،وعــاىن كثــر منهــم مــن التهجــر يف مراحــل متعــددة
(نزوح ـاً إىل الداخــل أو تهجــراً إىل الخــارج) وهكــذا َف َق ـ َد كثــر
مــن األفغــان صلتهــم القويــة مــع بلدهــم ناهيــك عــن األرض
وســبل كســب الــرزق التــي فقدوهــا أيضـاً ودونهــا لــن يتمكنــوا
مــن البقــاء .ومبــا أنهــم عاشــوا تجربــة مغــادرة بالدهــم مــن
قبــل ،فمــن املرجــح أنهــم ســيتبعون اإلجــراء ذاتــه عندمــا
تصعــب عليهــم الحيــاة .فمقاومتهــم إلغـراء التنقــل منخفضــة،
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ولديهــم الخــرة فيــا ميكــن فعلــه وإىل أيــن يذهبــون ،أو عــى األغلبيــة بســبب الــراع الدائــر حــول الحصــول عــى مــكان
األقــل لديهــم القــدرة عــى املوازنــة بــن الخيــارات املطروحــة .للعيــش فيــه وكســب ســبل العيــش ،ناهيــك عــن الوصــول إىل
الخدمــات الرئيســية والتمتــع باألمــن والحاميــة ،وكثــر مــن
تنقــل النــاس مــن جديــد :لــدى معظــم األفغــان اآلن اســراتيجية العائديــن يعيشــون فعلي ـاً اآلن يف حالــة مــن التهجــر الثانــوي.
للخــروج ،أو رمبــا فكــروا بواحــدة منهــا عــى األقــل ليتبعوهــا
عندمــا تقتــي ظروفهــم التنقــل .وبالنســبة ملــن ميتلــك املــوارد ،الضغوطــات الســكانية املضافــة  :مــع ارتفــاع معــدل الــوالدات
فقــد بــدأ بنقــل عائلتــه إىل ديب ،وهنــاك آخــرون يبحثــون عــن االســتثنايئ يف أفغانســتان الــذي يبلــغ  ،%2.4يتوقــع أن يزيــد
فــرص الدراســة والعمــل يف الخــارج يف حــن يســعى غريهــم إىل عــدد الســكان األفغــان ليصبــح  40مليــون بحلــول عــام ،2030
ِّمل شــمل أرسهــم يف الــدول الغربيــة ،وهنــاك منهــم مــن ينفــق وازديــاد التنافــس حــول املــوارد كاألرض والخدمــات والوظائــف
جميــع مدخــرات األرسة ويدفعهــا للمهربــن وذلــك ليتمكــن يف بلــد يعــاين فعليـاً مــن القــدرة عــى توفــر الخدمــات لســكان
مــن إرســال أحــد أفـراد العائلــة الشــباب إىل الخــارج عــى أمــل يبلــغ عددهــم  23مليــون .ومــن املرجــح أن تتســبب زيــادة
أن يفتــح ذلــك فرصـاً جديــدة لتلــك العائلــة .ويف الوقــت نفســه ،الضغوطــات وحــاالت االســتضعاف يف التهجــر بإنتــاج أعــداد
كان النــزوح الداخــي يــزداد باضط ـراد عــر الســنوات املاضيــة ســكانية أكــر ،وســيعني التهجــر املســتقبيل أيــا كان ارتفــاع
فوصــل عــدد األفــراد الذيــن نزحــوا عــن بيوتهــم  630,000عــدد الالجئــن والنازحــن داخليــا .
منهــم  110,000يف عــام  2013وحــده ،وتكــرر العــدد ذاتــه
تقريبــا يف الســنة التــي ســبقتها .
االنفــات األمنــي عــى أنــه محفــز أســايس للتهجــر :ليــس
مــن شــأن ازديــاد العنــف الحــاد يف أفغانســتان مؤخــراً أن
الشــتات األفغــاين يف أماكــن عــدة :نتــج عــن تجربــة التهجــر يــزرع الثقــة بــأن عوامــل الدفــع ســوف ُتحـ ُّـل يوم ـاً مــا قريب ـاً.
التــي مــر بهــا األفغــان جاليــات كبــرة نســبياً يف الشــتات ،فاألحــداث األمنيــة ومقتــل املدنيــن ازدادا ارتفاعــاً خــال
ليــس يف دول الجــوار فحســب كباكســتان وإيـران بــل يف أوروبــا الســنوات القليلــة املاضيــة ،ومــا ي ـزال ذلــك النهــج مســتمراً يف
أيضــاً وأمريــكا الشــالية وروســيا وآســيا الوســطى وأســراليا  ،2014لكــن الضحايــا املدنيــن ال يخربوننــا إال جــزءاً مــن القصــة،
أيض ـاً .وذلــك مــا زاد مــن خيــارات دول املقصــد .وحصــل كثــر ويجــب أن تؤخــذ قصصهــم يف االعتبــار ،جنبــا إىل جنــب مــع
مــن األفغــان يف الــدول ســالفة الذكــر عــى جنســيتها وعــى ارتفــاع التهديــدات والعمليــات االنتقاميــة وانتهــاكات حقــوق
امتيازاتهــا وإمكانيــات إدخــال أف ـراد عائلتهــم اليهــا .واتســمت االنســان وارتفــاع حــاالت إفــات املجرمــن مــن العقــاب وغيــاب
الســنوات املاضيــة بإعــادة ِّمل الشــمل األرسي أو الــزواج بــن الحاميــة التــي توفرهــا الحكومــة األفغانيــة وقواتهــا األمنيــة.
األفغــان يف الشــتات واألفغــان داخــل البــاد ،ويرجــح أن تــزداد والخيــارات ضعيفــة للغايــة ،فإمــا التعــرف عــى شــخص يف
هــذه الظاهــرة ألنهــا تقــدم فرصــة تنقــذ أصحابهــا مــن البــاد الســلطة أو مغــادرة البــاد أو تعريــض األنفــس لخطــر اإلصابــة
ومتكنهــم مــن تجــاوز اإلجــراءات املطولــة يف طلــب اللجــوء أو الوفــاة .وهــذا مــا يجعــل التهجــر آليــة التكيــف األكــر
واحتامليــة رفــض طلباتهــم وباإلضافــة إىل ذلــك أظهــرت تفضيــ ًا مــا دام منتهجهــا قــاد ٌر عــى تحمــل تكاليفهــا.
البحــوث حــول الهجــرة أن وجــود جاليــات الشــتات دامئــا مــا
تخفــض مــن عتبــة الهجــرة الخارجيــة ،ذلــك نظ ـراً إىل تأســيس انعــدام النمــو االقتصــادي وفــرص كســب العيــش املرتبطــة بــه:
املســار املــؤدي إىل هنــاك ووجــود شــبكات الدعــم.
مــن الصعــب جــداً إنــكار أنــه بعــد  12عام ـاً مــن املســاعدات
اإلمنائيــة الدوليــة ،مــا تــزال أفغانســتان بلــداً متخلفــاً ويعــاين
العــودة ليســت ناجحــة وال مســتدامة عــى النحــو املأمــول :عــى مســتويات متعــددة .فأفغانســتان تحتــل الرتبــة 175
مــع أنــه مــن غــر الواضــح تحديــداً كيفيــة عــودة كثــر مــن مــن أصــل  187يف املــؤرش اإلمنــايئ البــري ،والرتبــة  147مــن
األفغــان إىل ديارهــم (بعضهــم ألكــر مــن مــرة) منــذ عــام  ،2001أصــل  148يف مــؤرش عــدم املســاواة بــن الجنســن .وكذلــك
إال أ َّنــه ميكــن األخــذ برقــم  5.7مليــون عــى أنــه مــن أحــدث األمــر بالنســبة ملــؤرشي نســبة الوفيــات بــن األطفــال دون ســن
التقديــرات 1 .ويضــاف إىل ذلــك العــدد  2.7مليــون ممــن مــا الخامســة ووفيــات األمهــات عنــد الــوالدة ،فتلــك املعــدالت
زالــوا يف باكســتان و إيــران ومــن األشــخاص الذيــن ال ترجــح هــي األعــى يف العــامل .ومــع َّأن جــزءاً كبــراً مــن الهجــرة غــر
عودتهــم إىل بيوتهــم مــا مل يكــن هنــاك حافــز قــري قــوي مــن مدفــوع مبــارشة باالنفــات األمنــي وانتهــاك حقــوق االنســان،
البلــدان املســتضيفة وهــي بالتحديــد التســفري والرتحيــل .لكــن فلــن يكــون صحيحــاً أبــداً أن نصــف تلــك الهجــرة عــى أنهــا
العــودة مل تكــن مســتدامة لكثــر مــن األشــخاص إن مل نقــل هجــرة “طوعيــة” .
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بــطء اســتجابة السياســات وعــدم كفايتهــا :لقــد كانــت
الحكومــة األفغانيــة بطيئــة يف االعــراف بــرورة معالجــة
التهجــر واالســتجابة لتلــك الــرورة ،ألنهــا توقعــت َّأن النــاس
ســوف يعــودون ،بــكل بســاطة ،إىل األماكــن التــي هُ ِّجــروا
منهــا يف أفغانســتان .وقــد و ّقعــت الحكومــة مؤخــراً األجنــدة
األفغانيــة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة ،وكذلــك السياســة الوطنيــة
للنــزوح الداخــي .ومــع ذلــك ،مــا زالــت تلــك الوثيقتــان حــراً
عــى ورق ومل تدخــا حيــز التنفيــذ ،وهــذا يتطلــب تقديــم
توصيــات حقيقيــة وإطــار عمــل الزم لرتجمــة السياســة واقع ـاً
ملموسـاً .وهنــاك كثــر مــن املســاعدات املســتقبلية ألفغانســتان
عــى أولويــات إطــار عــام املســاءلة املشــركة يف طوكيــو ،لكــن
املانحــن يــزداد خوفهــم بشــأن توجيــه مزيــد مــن التمويــات
إىل الحكومــة األفغانيــة التــي تتســم بانعــدام الكفــاءة والفســاد،
ويضــاف إىل ذلــك تقلــص فــرص وصــول الفاعلــن اإلنســانيني
واإلمنائيــن وهــذا األمــر ســيؤدي إىل اســتمرار الضغــط عــى
املجتمعــات املســتضعفة حالي ـاً ،وســيقود بالنتيجــة إىل مزيــد
مــن التهجــر .فــإذا مل تصــل الخدمــات واملســاعدات إىل مــن
هــم بحاجتهــا ،فســوف يضطــر النــاس إىل الذهــاب إىل مــكان
يســتطيعون فيــه الحصــول عــى تلــك املســاعدات.

إىل أين سيذهب الناس؟

إذا مــا متكنــا مــن التنبــؤ باألماكــن التــي يرجــح أن يتوجــه اليهــا
النــاس ،أو عــى األقــل تلــك التــي ســيتوجهون إليهــا بأعــداد
كبــرة ،فســوف نتمكــن مــن تركيــز املســاعدات ومنــع أي تهجــر
الحــق .ومبــا أن الصعوبــة أصبحــت تســم الخيــارات التقليديــة
للخــروج (باكســتان مل تعــد آمنــة صبــورة عــى األفغــان ،وإيـران
مل تعــد صبــورة ايضــاً) والخيــارات الجديــدة التــي تتطلــب
بالــرورة الوصــول إىل مــوارد ال بــأس بهــا (ماليــة أو تعليميــة)،
فقــد أصبــح الخــروج إىل الــدول األخــرى مــن األمــور الصعبــة،
وتــزداد صعوبتهــا يومـاً بعــد يــوم .ومــن هنــا ،ميكــن القــول َّإن
التهجــر ســوف يرتكــز عــى النــزوح الداخــي.

جنبــا إىل جنــب مــع العائديــن ،وهنــاك أيض ـاً الفئــات الفقــرة
وأراض مرشذمــة
والبدويــة الحرضيــة التــي تعيــش يف مناطــق
ٍ
متلكهــا الحكومــة أو ميلكهــا املواطنــون .ومــع أن هــذه املناطــق
تعــاين مــن ضغوطــات كبــرة مــن ناحيــة إيصــال الخدمــات
وإيجــاد ســبل العيــش ،مــا يــزال هنــاك كثــر مــن النــاس
يشــعرون أنهــا ســتبقى أفضــل (أو عــى األقــل أكــر أمانــاً)
للبقــاء فيهــا .وهنــاك تجــارب أخــرى مشــابهة يف بــاد أخــرى
تشــر إىل أن تركيــز النــاس هــذا ال يتســبب إال بإضافــة ضغــوط
ســكانية كبــرة قــد تــؤدي إىل مزيــد مــن التهجــر يف املســتقبل.

مــا الذي مينعنــا من رؤية الكتابة عىل الحائط ؟

متــر أفغانســتان مبرحلــة انتقاليــة مهمــة عــى الصعيديــن
الســيايس واألمنــي ،وكالهــا يرتبطــان مبرحلــة انتقاليــة
اقتصاديــة .وينشــأ عــن ذلــك كلــه بيئــة داخليــة ودوليــة مــن
النــوع الــذي يعتمــد مبــدأ “لننتظــر ونــرى” .وقــد ُيحجــم
االشــخاص الذيــن يــرون الكتابــة عــى الحائــط أو قــد يكونــوا
غــر قادريــن عــى فعــل أي يشء حيالهــا ال مــن الناحيــة
االســراتيجية أو العمليــة.
وهنــاك عنــر آخــر يتمثــل يف عــدم الرغبــة باالعــراف بالفشــل.
فاالعــراف بوقــوع أزمــة تهجــر جديــدة يعنــي االعــراف
باإلخفــاق ،أو عــى األقــل بضعــف ومحدوديــة النجــاح ملــروع
بنــاء الدولــة الــذي يقــوده املجتمــع الــدويل عــى مــدى أكــر
مــن عقــد مــن الزمــن .وإذا مــا ادعــى الغــرب اآلن بعــدم
وجــود أزمــة للتهجــر ،فعندهــا ســيتمكن مــن التملــص مــن
مشــاركته أو مســؤوليته ،ثــم ســينتهز الفرصــة الحقــاً لتوجيــه
اللــوم إىل الحكومــة األفغانيــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،رمبــا
يتضمــن االعــراف باملشــاركة يف أزمــة تهجــر جديــدة أو عــدم
منــع تلــك األزمــة ،يف أقــل تقديــر ،قبــول املســؤولية لتوفــر
اللجــوء لســكانها.
وأخــرا ســواء أقبلنــا أم ال ،أصبحــت ســوريا اآلن يف املنطقــة
الســاخنة الجديــدة ،وأســدلت بذلــك الســتار عــى أفغانســتان
وأبعدتهــا عــن املشــهد .فســوريا أقــرب إىل أوروبــا ،وتعــاين مــن
أزمــة تهجــر تشــبه حجمهــا حجــم الســنوات األوىل لالجئــن
األفغــان .وهكــذا حلــت ســوريا محــل أفغانســتان ضمــن
االهتــام الــدويل ،وشــتت االنتبــاه عــن أفغانســتان ومــا يحــدث
فيهــا.

لقــد عانــت أفغانســتان عمومــاً ،وعاصمتهــا كابــول خصوصــاً،
مــن النمــو الحــري الرسيــع خــال العقــد الســابق ،وبلــغ
عــدد الســاكنني الحرضيــن فيهــا مــا يقــدر بـــ  7.2مليــون يف عــام
( 2011ويعنــي ذلــك  %25مــن إجــايل عــدد الســكان )2وهــو
مــا يفــوق املعــدل اإلقليمــي لقــارة آســيا .وتعــد كابــول واحــدة
مــن املــدن األرسع منــواً يف املنطقــة ،ويف يوليــو /متــوز  2013كان
هنــاك يف كابــول مــا ال يقــل عــن  53مســتوطنة غــر رســمية
وفقـاً للدراســات ،مــع َّأن العــدد أكــر بكثــر عــى أرض الواقــع .ومــع كل هــذه التشــتيتات واألســباب التــي ميكــن أن يتــذرع
وهنــاك مــدن أخــرى تشــهد نســبة منــو شــبيهة بذلــك فيــا بهــا الغــرب لعــدم املشــاركة ،ينبغــي أن نكــرر طــرح الســؤال
يتعلــق بالعشــوائيات الحرضيــة التــي يعيــش فيهــا النازحــون ،عــى أنفســنا :مــا التبعــات التــي ســتحدث إذا تجاهلنــا هــذه
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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.

