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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 العائدين ُ يتوقع أن يكون لها أثر يف التغيري ،وما نوع
التغيري الذي يتوقع أن يحدثونه؟
ينظــر املجتمــع الــدويل إىل عــودة الالجئــن إىل “ديارهــم”
عــى أ َّنــه الدليــل األقــوى للســام ،وعــودة األمــور إىل
مجاريهــا يف البــاد .لكــنَّ املفارقــة يف ذلــك أنهــم أيضــاً
ُينظــر إليهــم عــى أنهــم ســيكونون عوامــل للتغيــر ،وأ َّنهــم
ســوف يســاهمون يف اإلمنــاء وبنــاء الســام .والعائــدون
مــن الــدول الصناعيــة ُينظــر إليهــم عــى أ ًّنهــم يشــكلون
الصفــوة األكــر تعل ـ ً
ـى وريــاد ًة وتشــبيكاً مبــا لديهــم
ا وغنـ ً
مــن مهــارات ورأس مــال وأفــكار اكتســبوها عندمــا كانــوا
خــارج البــاد .وباإلضافــة إىل ذلــكُ ،يتوقــع منهــم أن يكونــوا
وســطاء بــن الثقافــات .ويف شــتى أنحــاء االتحــاد األورويب،
تســتخدم الحكومــات موازناتهــا ضمــن بنــد املســاعدات
اإلمنائيــة الرســمية لتمويــل مــا يســمى بربامــج العــودة
الطوعيــة ملســاعدة للمهاجريــن غــر املرغــوب بهــم .ومــع
ذلــك ،يبقــى العائــدون مــن أوروبــا يشــكلون مجموعــة
غــر متجانســة مطلقــاً ،فــا يتشــاركون بالخصائــص ذاتهــا.
وتشــر دراســة حــول العائديــن إىل كابــل إىل أهميــة الوضــع
القانــوين لألشــخاص ودوافعهــم للعــودة.
فالعائــدون الطوعيــون ،خالفــاً للعائديــن القرسيــن،
يحتفظــون بحقهــم الدائــم يف العيــش يف البــاد املضيفــة.
وهــذا التنقــل العابــر للقوميــات ،و ُيضــاف لــه الوضــع
االجتامعــي واالقتصــادي الجيــد ،مينحهــم الثقــة يف قدرتهــم
عــى حاميــة أنفســهم مــن العنــف يف أي وقــت كان،
وإبقــاء أرسهــم آمنــن يف بلــد إقامتهــم يف العــامل الغــريب.
وهنــاك كثــر مــن العائديــن الطوعيــن اللذيــن يدفعهــم
الطمــوح إىل العــودة إىل أفغانســتان رغــم االضطرابــات
املتوقــع حدوثهــا بعــد عــام  ،2014فهــم يعــودون بتفــاؤل
وطاقــة ،وقــد يــرون َّ
أن املعــارف واملهــارات والتوجهــات
التــي اكتســبوها يف أوروبــا أو يف أي مــكان آخــر عــى
أ َّنهــا مــن الــروات الكبــرة التــي ميكــن أن ُيقدموهــا إىل
بلدهــم أفغانســتان .ومــع ذلــك يجــدون َّ
أن األفــكار
“األجنبيــة” التــي ميتلكونهــا غالبــاً مــا ُينظــر إليهــا بريبــة
وشــك ،ورسعــان مــا يشــعروا باإلحبــاط وخيبــة األمــل.
ولذلــك يعمــد العائــدون الطوعيــون إىل إعــادة تقييــم
قراراتهــم باالســتمرار يف البقــاء أو االنتقــال ،وقــد يعــودوا

إىل الهجــرة مــر ًة أخــرى ملواجهــة تغيــرات مــا بعــد عــام
 .2014ومــع ذلــك يســمح لهــم هــذا التنقــل ذاتــه يف
املخاطــرة بــأن يكونــوا “مختلفــن” عــن املجتمــع الســائد،
ومبنــارصة األفــكار التــي تخالــف األفــكار العامــة والشــائعة
يف مجتمــع بالدهــم.
وباملقابــل ،هنــاك العائــدون غــر الطوعيــن الذيــن ال
يوجــد لديهــم أي صفــة قانونيــة يف البــاد املســتضيفة،
وغالب ـاً مــا يكونــون مــن ذوي خلفيــات أقــل كفــاءة ورمبــا
انفقــوا جميــع مدخراتهــم وتراكمــت عليهــم ديــون كبــرة
مــن أجــل متويــل هجرتهــم ،فيعــودوا إىل بالدهــم أكــر
فقــراً وإحباط ـاً ويأس ـاً بــدالً مــن أن يكونــوا أغنيــاء بســبب
الخــرة التــي حصلــوا عليهــا بالهجــرة .ومبــا أنهــم عاشــوا يف
البلــدان املســتضيفة ،مــع أنهــم مل يشــاركوا يف أي يشء فيهــا،
فقــد حصلــوا عــى بعــض املهــارات أو األفــكار التــي ميكــن
أن تكــون محافظــة أو تقليديــة لتكــون اســراتيجية لهــم
مــن أجــل التفــاوض حــول االنتــاء إىل املجتمــع األفغــاين.
ويف بيئــة دولــة أفغانســتان ال ميكــن التنبــؤ بهــا  ،يُعــدُّ
التنقــل العابــر للقوميــات أكــر رصيــد ذا قيمــة لــدى
معظــم العائديــن .فبــدالً مــن أن يعنــي ذلــك التزام ـاً غــر
ثابــت تجــاه أفغانســتان ،مي ِّكنهــم التنقــل العابــر مــن أن
يكونــوا أكــر اســتقالالً عــن املحــددات الهيكليــة الوطنيــة
والتفــاوض مــن أجــل التغيــر .ويف حــن يــرى املجتمــع
الــدويل العــودة الدامئــة لالجئــن عــى أ َّنهــا الدليــل األقــوى
للســام ،فقــد يكــون انتقالهــم املســتمر هــو مــا سيســاهم
يف معظــم الحــاالت إىل اســتدامة ســبل العيــش والســام
واالمنــاء يف البــاد.
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