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العائدون األفغان كعنرص من عنارص التغيري؟
مارييك فان هاوتة 

ُيتوقع من األفغان العائدين من البلدان الصناعية أن يساهموا يف عجلة التنمية يف أفغانستان وبناء السالم فيها، 
لكنَّ السؤال الذي غالباً ما يبقى دون إجابة اً هو: أي  فئة من العائدينُ يتوقع أن يكون لها أثر يف التغيري، وما نوع 

التغيري الذي يتوقع أن يحدثونه؟

ــم”  ــني إىل “دياره ــودة الالجئ ــدويل إىل ع ــع ال ــر املجتم ينظ
إىل  األمــور  وعــودة  للســالم،  األقــوى  الدليــل  أنَّــه  عــىل 
مجاريهــا يف البــالد. لكــنَّ املفارقــة يف ذلــك أنهــم أيضــاً 
ُينظــر إليهــم عــىل أنهــم ســيكونون عوامــل للتغيــري، وأنَّهــم 
ســوف يســاهمون يف اإلمنــاء وبنــاء الســالم. والعائــدون 
ــكلون  ــم يش ه ــىل أنًّ ــم ع ــر إليه ــة ُينظ ــدول الصناعي ــن ال م
ــادًة وتشــبيكاً مبــا لديهــم  الصفــوة األكــرث تعلــاًم وغنــًى وري
ــوا  ــا كان ــكار اكتســبوها عندم ــال وأف ــارات ورأس م ــن مه م
خــارج البــالد. وباإلضافــة إىل ذلــك، ُيتوقــع منهــم أن يكونــوا 
ــات. ويف شــتى أنحــاء االتحــاد األورويب،  ــني الثقاف وســطاء ب
تســتخدم الحكومــات موازناتهــا ضمــن بنــد املســاعدات 
اإلمنائيــة الرســمية لتمويــل مــا يســمى بربامــج العــودة 
ــع  ــم. وم ــري املرغــوب به ــن غ ــة ملســاعدة للمهاجري الطوعي
ذلــك، يبقــى العائــدون مــن أوروبــا يشــكلون مجموعــة 
ــا.  ــص ذاته ــاركون بالخصائ ــال يتش ــاً، ف ــة مطلق ــري متجانس غ
وتشــري دراســة حــول العائديــن إىل كابــل إىل أهميــة الوضــع 

ــودة. ــم للع ــخاص ودوافعه ــوين لألش القان

القرسيــني،  للعائديــن  خالفــاً  الطوعيــون،  فالعائــدون 
ــة.  ــالد املضيف ــش يف الب ــم يف العي ــم الدائ ــون بحقه يحتفظ
الوضــع  لــه  للقوميــات، وُيضــاف  العابــر  التنقــل  وهــذا 
االجتامعــي واالقتصــادي الجيــد، مينحهــم الثقــة يف قدرتهــم 
كان،  وقــت  أي  يف  العنــف  مــن  أنفســهم  حاميــة  عــىل 
ــريب.  ــامل الغ ــم يف الع ــد إقامته ــني يف بل ــم آمن ــاء أرسه وإبق
ــم  ــن يدفعه ــني اللذي ــن الطوعي ــن العائدي ــري م ــاك كث وهن
االضطرابــات  رغــم  أفغانســتان  إىل  العــودة  إىل  الطمــوح 
ــاؤل  ــم يعــودون بتف ــا بعــد عــام 2014، فه ــع حدوثه املتوق
وطاقــة، وقــد يــرون أنَّ املعــارف واملهــارات والتوجهــات 
عــىل  آخــر  مــكان  أي  أو يف  أوروبــا  اكتســبوها يف  التــي 
ــا إىل  ــن أن ُيقدموه ــي ميك ــرية الت ــرثوات الكب ــن ال ــا م أنَّه
األفــكار  أنَّ  يجــدون  ذلــك  ومــع  أفغانســتان.  بلدهــم 
ــة  ــا بريب ــر إليه ــا ُينظ ــاً م ــا غالب ــي ميتلكونه ــة” الت “األجنبي
وشــك، ورسعــان مــا يشــعروا باإلحبــاط وخيبــة األمــل.
تقييــم  إعــادة  إىل  الطوعيــون  العائــدون  يعمــد  ولذلــك 
ــودوا  ــد يع ــال، وق ــاء أو االنتق ــتمرار يف البق ــم باالس قراراته

ــام  ــد ع ــا بع ــريات م ــة تغي ــرى ملواجه ــرًة أخ ــرة م إىل الهج
ذاتــه يف  التنقــل  لهــم هــذا  يســمح  ذلــك  ومــع   .2014
ــائد،  ــع الس ــن املجتم ــني” ع ــوا “مختلف ــأن يكون ــرة ب املخاط
ومبنــارصة األفــكار التــي تخالــف األفــكار العامــة والشــائعة 

يف مجتمــع بالدهــم.

ال  الذيــن  الطوعيــني  غــري  العائــدون  هنــاك  وباملقابــل، 
املســتضيفة،  البــالد  قانونيــة يف  لديهــم أي صفــة  يوجــد 
ــات أقــل كفــاءة ورمبــا  ــون مــن ذوي خلفي ــاً مــا يكون وغالب
ــرية  ــون كب ــم دي ــت عليه ــم وتراكم ــع مدخراته ــوا جمي انفق
مــن أجــل متويــل هجرتهــم، فيعــودوا إىل بالدهــم أكــرث 
ــاء بســبب  فقــراً وإحباطــاً ويأســاً بــدالً مــن أن يكونــوا أغني
الخــربة التــي حصلــوا عليهــا بالهجــرة. ومبــا أنهــم عاشــوا يف 
البلــدان املســتضيفة، مــع أنهــم مل يشــاركوا يف أي يشء فيهــا، 
ــوا عــىل بعــض املهــارات أو األفــكار التــي ميكــن  فقــد حصل
أن تكــون محافظــة أو تقليديــة لتكــون اســرتاتيجية لهــم 
ــاين. ــع األفغ ــامء إىل املجتم ــاوض حــول االنت ــن أجــل التف م

ويف بيئــة دولــة أفغانســتان ال ميكــن التنبــؤ بهــا ، ُيعــدُّ 
لــدى  قيمــة  ذا  رصيــد  أكــرث  للقوميــات  العابــر  التنقــل 
ــاً غــري  ــك التزام ــي ذل ــدالً مــن أن يعن ــن. فب معظــم العائدي
ــن أن  ــر م ــل العاب ــم  التنق نه ــتان، ميكِّ ــاه أفغانس ــت تج ثاب
ــة  ــة الوطني ــددات الهيكلي ــن املح ــتقالالً ع ــرث اس ــوا أك يكون
والتفــاوض مــن أجــل التغيــري. ويف حــني يــرى املجتمــع 
الــدويل العــودة الدامئــة لالجئــني عــىل أنَّهــا الدليــل األقــوى 
للســالم، فقــد يكــون انتقالهــم املســتمر هــو  مــا سيســاهم 
يف معظــم الحــاالت إىل اســتدامة ســبل العيــش والســالم 

ــالد. ــاء يف الب واالمن

مارييك فان هاوتة mariekevanhoute@gmail.com زميلة 
دكتورة يف كلية ماسرتخت للدراسات العليا للحوكمة، جامعة 

ماسرتخت، هولندا ww. بنيت هذه املقالة عىل أطروحة 
الدكتوراه للباحثة مارييك حول الهجرة العكسية ويتوقع مناقشة 
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