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ض يف باكستان :خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
الجئو َ
الح َ ِ
محمد ع ّباس خان

معاش واسعة ،إال ّأن عُ ْد َم قاعد ٍة وطن ّية
يتمتّع الالجئون األفغان يف باكستان بحر ّي ِة تن ّق ٍل عريضة
وأبواب ٍ
ِ
ض والسلطات املحل ّية
ّيات تقع عىل الجئي َ
ُنشئُ تحد ٍ
قانون ّية يُنط َلق منها إىل إدارة شؤون الالجئني ،ي ِ
الح َ ِ
السواء.
عىل ّ
ُيض ِّي ُف إقليم خیرب پختونخوا ما ينيف عىل  %50من جملة
الالجئني األفغان يف باكستان ،البالغ عددهم مليونني وسبعة
أعشار املليون ( ،)2.7يقيم  %32منهم اليو َم يف مخ ّيامت ّ
اللجئني.
ويبقى  %68منهم ،يقطنون يف خارج املخ ّيامت ،وأكرث ما يقطنون
فيه َ
الحاج ُة إىل
حول املراكز الحرضية الكربى،
ُّ
وأخص أسباب ذلك َ
1
َط ْرقِ أبواب املعاش.

الدخول يف االقتصاد واإلسهام فيه

يكاد يكون ُّ
َ
باكستان داخ ًال يف بعض
الجئ من الجئي الحرض يف
كل ٍ
ّ
َ
أنشطة املعاش .أكرثهم عاملون يف ميدان النّقل إال أن حيازتهم
لسهام املبتزّين
ُر َخ َص ِس َياق ٍة أم ٌر غري ممكن ،وهذا يجعلهم عرض ًة
ِ
من سلطات النّقل يف املدن .والتُّجار األفغان يف مدينة پشاور هم
رؤوس التِّجارة يف األحجار الكرميةُّ ،
وحظ تجارتهم من صادرات

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/عاصف شهزاد

امرأ ٌة أفغان ّية آخذ ٌة يف ن َْس ِج بساط.

َ
باكستان عظيم؛ إذ جا َء منها من املال يف السنني الخمس األخرية
ونصف مليونِ دوال ٍر أمري ّ
 27مليوناً
َ
يك .ومن َق ِبيل ذلك ،أنّ
الالجئني األفغان يديرون أكرث من  %70من صناعة َن ْس ِج ال ُب ُسط
إسهام يف
الشهرية ال ِّذكر يف خیرب پختونخوا .ولهذه الصناعة عظيم
ٍ
اقتصاد باكستان ،غ َري ّأن رضراً كثرياً قد نالها ،من إعادة الالجئني
فأنقصت من إنتاج ال ُب ُسط .%5
التي جرت حيناً،
َ

وعلى الرغـم مـن إسـهام الالجئين األفغـان هـذا يف االقتصاد
الحضري ،مل تسـمح لهـم الحكومـة الباكسـتان ّية إال أخيراً
حسـاب مصر ّيف تجـاريّ إن كان بين َيـدَي الالجـئ
ب َفتْـح
ٍ
2
بطاقـة سـارية املفعول اسـمها بطاقـة إثبات التسـجيل  .وأما
قبـل ذلـك ،فـكان األفغـان َي ِك َ
لـون إىل املواطنني الباكسـتان ّيني
َ
وتدبير معامالتهـم
تسـجيل أعاملهـم التجار ّيـة أو الصناع ّيـة
َ
ّ
املال ّيـة .حتـى إن بعـض الالجئين أخـذوا يف مسـالك مرصف ّيـ ٍة
غير قانون ّيـة مـن أجـل الحـواالت النقد ّيـة ،وبعضهـم ا ّتخذوا
َ
مصارف يودعونها ما يكسـبون.
مـن صا ِئغـي الذهب املحل ِّيني
فهـذا اإلذن الصـادر حديثـاً
ٌ
حـدث شـأنه عظيـم مـن وجـو ٍه
ْ
كثيرة؛ ففائدتـه ال تنتهـي عنـد َرفـد أعمال األفغـان التجار ّية
أهـم– لتقطـع مظنّـ َة
أو الصناع ّيـة ،بـل متتـدّ –وهـذا شـأنه ّ
تع ُّرضهـم لالسـتغالل على يـد َمـن ينزلـون منزلـة وكالئهـم.

و ُي َ
نظـر إىل الجئـي الحضر يف باكسـتان خطـأً على أنهـم
َ
زعـم ال تؤ ّيـده
مجرمـون ،وعلى االقتصـاد ثقيلـون .وهـذا ٌ
ُح ّجـة؛ فمـن عـام  2014إىل شـهر سـبتمرب/أيلول مـن عـام
 ،2016عُ ـ ِر َض على القضـاء يف خیبر پختونخـوا َ ُ
أكثر مـن 10
آالف قض ّيـة ،فـكان عـدد القضايـا التـي دخـل فيهـا الالجئون
ِ
األفغـان  134قض ّيـة فقـط 3.و ُتجـ َرى اليـو َم بتمويـلٍ أملـا ّين
ٌ
تقصـدُ إىل تعيين املبلـغ الـذي بلغتـه باكسـتان مـن
دراسـةِ 4
َ
طـال
ضيافـة
يف
األفغانيين
الالجئين
على
إنفاقهـا
إحسـانِ
ٍ
أمدهـا ،فـإن عُ ِّ َ
أسـهم
ـي الضـوء أيضـاً على مـا
َ
ين هـذا ُأل ِق َ
الالجئـون بـ ِه يف اقتصـاد باكسـتان.

تحدّ يات التعليم

ملّـا كانـت  %90مـن األرس األفغانيـة الالجئـة انتقلـت إىل
باكسـتان بين عامـي  1979و ،1985كان أكثر الالجئين
ا ُمل َس ّـجلني ،األطفـال والشـباب ،أفغانـاً مـن الجيـل الثـاين أو
الثالـثُ ،ولِـدوا يف باكسـتان .واألط َف ُ
نص ِف
ـال اليو َم هم زهـا ُء ْ
ـت التنميـة يف أ َّول
الجئـي الحضر يف باكسـتان ،ولذلـك ُو ِض َع ِ
األسـايس وتنميـة املهـارات ،على
طـور الطفولـة والتعليـم
ّ
رأس األولو ّيـات .لكـنّ عـدد األطفـال الباكسـتان ّيني الذيـن ال
طير العقـل ،فهـم  22مليـون طفـل،
يذهبـون إىل املـدارس ُي ُ
5
وهـذا يتحـدّ ى باكسـتان يف اسـتيعابها الالجئين.
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املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/جَ ْي ُسن تانِر

وأ ّمـا التعليـم العـايل فحالـه أسـوأ.
إذ َت ُجـود الحكومـة الباكسـتانية
اسـية على آالف املواطنني
باملِنَح الدر ّ
األفغانيين العائشينَ يف أفغانسـتان،
على حين تعطـي الالجئين
األفغـان املقيمين يف باكسـتان 14
منحـة فقـط .وال ُيق َبـل طالبـوا
املنـح إال إذا تخ ُّلـوا عـن بطاقـة
إثبـات التسـجيل ،واسـتبدلوا بهـا
قصـد مـن
جـواز سـفر أفغـاين .و ُي َ
هـذا إىل ّ
حـض الالجئين األفغـان
عىل تـرك بطاقـة إثبات التسـجيل
ليحصلـوا على جواز سـفر أفغاين،
ولكـنّ التخلي عـن بطاقـة إثبـات
التسـجيل يعنـي فقـدان حقـوق
حُ ِ ٌّ
الجئ أفغا ّين أقا َم يف بيت ِه بپشاور تجار ًة ناجح ًة يف املعادن واألحجار الكرمية.
ل من صَ ْو ِغ ٍ
أخـرى ،والحاصل ّ
أن طلاب العلم
ّ
منقطـع النّظير ،اسـمه برنامـج املناطـق املتأثـرة بالالجئني
يهجـرون أمانيهـم يف تلقـي التعليـم العـايل.
واملض ّيفـة إ ّياهـم .وانطلـق هـذا الربنامـج يف عـام ،2009
ُّ
بالتدخـل يف املجتمعـات املض ّيفـة لالجئين ،يف
وملبـادرة ألبرت آينشـتَني األملان ّيـة األكادمييـة لالجئين ،التـي ليقـوم
تديرهـا املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني ،قطاعاتهـا املختلفـة ،فقطـاع الصحـة ،والتعليـم ،وتنميـة
الصحـي ،والبيئـة،
دور ذو شـأن يف معالجـة هذا التحـدّ ي ،إذ هي متنح الطالب املهـارات ،وامليـاه ومرافـق الصرف
ٌ
ّ
الجامعيين الالجئين ِمنَحـ ًا دراسـ ّية تسـتوعب ّ
كل النفقـات والحاميـة االجتامعيـة .ولقـد ُأن ِفـقَ إىل اآلن  220مليـون
ّ
أمريكي ،نفعـت َ
أكثر مـن  12مليون إنسـان ،نسـبة
وبدعـم مـن مانحين شـتّى ،وباالشتراك مـع دوال ٍر
الجامع ّيـة.
ٍ
6
اللجنـة الوطنيـة للتعليـم املهنـي والتقني يف باكسـتانُ ،تدِّ دُ الباكسـتان ّيني منهـم  %85والالجئين األفغـان  .%15وال
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين ،برنامجاً عجـب ّ
أن برنامـج املناطـق املتأثـرة بالالجئين واملض ّيفـة
التقني ،ليشـمل اآلالف من الالجئني الشـباب إ ّياهـم جلـب مـن اإلحسـان إىل الالجئين املقيمين يف
قامئـ ًا للتدريب
ّ
َ
يف ّ
كل البلـد .وهـذه الخطـوات ومـا شـابهها ال محالـة منهـا الحضر الشي َء الكثير.
ملسـاعدة الالجئين على االعتماد عىل أنفسـهم واإلسـهام يف
االقتصـاد ،ولكـن ملّـا كان الالجئون الشـباب ذوي عـد ٍد كثري ،هـذا ،وقد ابتكرت أخرياً مفوض ّي ُة شـؤون الالجئني األفغان،
وهـي الهيئـة املسـؤولة عـن شـؤون الالجئني يف باكسـتان،
اقتضى األمـر مزيـداً مـن العمل.
مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
أيضـاً ،ابتك َر َتـا ب َّوابـة يف ّ
معالجة تو ّتر العالقات
الشـابكة إلدارة شـؤون الالجئين،
ُ
ُ
يقـع على الجئي الحرض يف باكسـتان عددٌ مـن التحدّ يات ،ت ِعين املزاولين والجهـات املانحـة وصانعي السياسـة ،عىل
ّ
منهـا مـا بين املجتمـع
ارات إىل الب ّينـات ُم ْسـتندة .وسـيكون مـن هذه
املحلي املضيـف والالجئين مـن ا ّتخـاذ قـر ٍ
ُ
ّ
ْ
َ
منصـة َرقم ّية لـكل الجئي الحضر ،ت ِصلهم مبُز ِّودي
تعـارض واختلاف (بسـبب املنافسـة يف مـوارد محـدودة الب َّوابـة ّ
ٍ
املقـدار) ،ومنهـا أيضاً ‘السـأَم من التضييـف’ ،وهو ظاهرة الخدمـات املختلفـة ،ومنهـم ُم ِتيحـو الوظائـف والتدريب
ّ
الداخلي .ثـم ّ
شـائعة بين حـاالت التَّهجير التـي يطـول أمدهـا .وهـذه
ـم اليـو َم،
إن سياسـ ًة لالجئين الشـباب ُت ْر َس ُ
ُ
ٌ
حـال ال رغبـة لالجئين وال للمجتمعـات املحل ّيـة فيهـا.
ويشترك يف رسـمها مفوض ّيـة شـؤون الالجئين األفغـان
واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين،
هـم هـذه السياسـة يف متكين الالجئين الشـباب،
ولكي يعالـج تو ّتـر العالقـات الدائـر حول تضييـف الجئي و ُير َكـ ُز ّ
الحضر ،ابتـدأت الحكومـة الباكسـتانية مـع املفوضيـة املقيمين يف املراكـز الحرض ّيـة ،اجتامعيـ ًا واقتصاديـاً
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين برنامجـاً إمنائياً وسياسـ ّياً.
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ُ
نـاس ُمجـدُّ ون أجريـاء ،وها َتين الصفتَين تجعلان
األفغـان ٌ
ُ
ّ
ٌ
بارعينَ
ـص ُمف ّوض ،يف مفوض ّية شؤون الالجئني األفغان ،بخیرب پختونخوا ،يف
مشـاريع
أصحـاب
منهـم
َ
 ،وإن ِمـن بين َ
قص ِ
ٍ
ـم األفغان باكستان.
قص ُ
أصحـاب األعمال األفغـان َ
ـص نجاح .فـإذا دُ ِع ُ
دع ً
حس ُـن أكرثهم اإلسـهام يف باكسـتان وهم
ام صحيحاً ،فس ُي ِ
UNHCR Pakistan (2017) Mapping of Education Facilities and Refugee .1
ّ
فيهـا .والقـرار األخير الـذي اتخذتـه الحكومـة الباكسـتان ّيةEnrolment in Main Refugee Hosting Areas and Refugee Villages in Pakistan, ،
حسـاب مصر ّ
ار ج ّيدp7 ،
ْـح
يف ،قـر ٌ
ٍ
فسـمح لالجئين األفغـان بفت ِ
(الت ُ
ئيس من مناطق تضييف الالجئني
ّخطيط
ٍ
ملنشآت تعليمية وإدراج الالجئني فيها يف ال ّر ِ
ٌ
ـة
ي
املال
الخدمـات
يف
إدماجهـم
وخطـوة يف الطريـق إىل
ّ
وقراهم يف باكستان) https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62554
ّ
وحاميتهـم ،غير أن األمـر يحتـاج إىل مزيـد
ٍ
خطـوات حتّـى  .2وهي ٌ
صاحبها ،وتجعل إقامته إقام ًة
وثيقة تصدرها الحكومة الباكستان ّية ،تُث ِبت هُ و َّي َة ِ
الجئ
ُيض َمـنَ أن يصـل الجئـو الحضر إىل الخدمـات األساسـ ّية ،مؤ ّقتة قانون ّية ،وتُط ِلقُ حريّة تن ُّقله ،وهي اليو َم يف يد مليونٍ وأربعة أعشار املليون ٍ
سجلٍ يف باكستان.
كالصحـة والتعليـم والتجـارة واألعمال التجاريـة والصناعية .أفغا ّين (ُ )1.4م َّ
ّ
Khan I (2017) ‘KP prosecution data gives lie to claims against Afghan .3
َ
والقاعـدة التـي ُينطلق منهـا اليو َم إىل إدارة شـؤون الالجئني refugees’, Dawn, 15 January
تحتـاج إىل إعـادة نظـر ،وينبغـي لباكسـتان تد ُّبـر اعتماد (بيانات النيابة العا ّمة يف خیرب پختونخوا ت ُِّبي ب َ
ُطالن ما يقال عىل الالجئني األفغان)
قانـونٍ لالجئين وطنـيُ ،ي ِّكنُ السـلطات املختلفة مـن إدارة www.dawn.com/news/1308486
ٍّ
bit.ly/FAFO-Afghan-refugees-Pakistan .4
ُ
شـؤون الجئـي الحضر إدار ًة مفعولهـا أن َفـذ .ولقـد تكـون Ailaan A (2018) Five Years of Education Reforms in Khyber .5
ُ
إنالـة الالجئين األفغـان الجنسـ ّي َة أمـرا ً ما يـزال بعيـ َد املَرامPakhtunkhwa 2013–2015. Wins, Losses and challenges for 2018–2023, p6 ،
ام (خمس سنني من إصالح التعليم يف خیرب پختونخوا  .2015-2013ما اكت ُِس َب وما اف ُت ِق َد
ليعيـش الالجئون عيشـاً نعي ً
َ
ومـع ذلـك ،ينبغي أن ُيسـ َعى
والتحدّيات يف bit.ly/Education-Khyber-Pakhtunkhwa-2018 )2023-2018
كرمياً .
https://unhcrpk.org/raha/ .6
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الس َ
لط ُة العموم ّية ا ُملتنا َزعُ فيها يف املناطق الحرض ّية ا ُمله ّمشة :تحد ٌ
ّيات واقعة
ّ
عىل العاملني يف ميدان العمل اإلنسا ّين

ُد ْلف ُتو ِل ْن ُت ُلو ،وهَ رت فورد ،و ِتم ِل ْب ُ ُتت ،ووسام منصور ،وألني رحباين

َاج إىل مقارب ٍة
يف السياقات الحرض ّية ،حيث تتنا َف ُس يف السلطة كث ٌري من الجهات الفاعلة يف الحوكمة ،يُحت ُ
ليى هل ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة َ
لتصل إىل أكرث الالجئ َ
ني واملجتمعات ا ُملض ّيفة
أوضح ُ َ
تع ُّرضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك فكيف يكون؟
َ
يلجئون إىل األردن
ملّـا بدأ السـور ُّيون الفا ّرون من الحـرب األهل ّية
ولبنـان سـن َة َ ،2011ر َكـز َِت الجمع ّيـات اإلنسـان ّية الدول ّيـة أ ّولَ
ْـم الحكومـات الوطن ّيـة .ومع ذلـك ،واعرتافاً
جهـد إغاثتهـا ،يف َدع ِ
بتأثير البلد ّيـات الضروريّ يف َدعْـم الالجئين وإيصـال الخدمات
إليهـم ،نشـأ تحـ ُّو ٌل شـديد يف خلال السـنني الخمـس األخيرة يف
الج ّمع ّيـات اإلنسـان ّية الدول ّيـة أفضى إىل َدعْـم البلد ّيـات ،وكان
هـذا جـزءاً مـن جـدول أعمال الجمع ّيـات يف توسـيع التّوطني.

تعمـل البلد ّيـات فيهـا ،أو كان وجودهـا فيهـا ً
قليلا .وأ ّمـا عامل ّياً،
َ
فت ُْظ ِهـ ُر التحليلات ّأن عنـد غياب سـلطة البلد ّيات الن َِّشـط ِة –وال
سـ ّيام يف املناطـق الحرض ّيـة ا ُمله ّمشـة املتأثـرة بالنِّـزاع أو التي يف
َ
آخـرون يف أفقـر املناطـق
مرحلـة مـا بعـد النّـزاع– َي ْبر ُز ُو َسـطا ُء
ّ
الحرض ّيـة .ومـن هـذه الجهـات الفاعلـة ،ال ُو َجهـا ُء ،والشـ َباك
ال َق َبل ّيـة ،وأصحـاب النفـوذ ،والعصابـات اإلجرام ّيـة ،ووسـطاء
العمـل ،واملليشـيات ،والجامعـات الدين ّية ،واملجتمعـات املحل ّية.

دفـع ال َب ْح ُ
شـقق منخفضـة الكلفـة أعـداداً كثير ًة
ـث عـن
وقـد َ
ٍ
ُ
النـاس
مـن السـور ّيني إىل األحيـاء العشـوائ ّية ،حيـث يقيـم أكثر
ِ
تع ُّرضـ ًا للخطـر ،مـن املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة ،واملهاجريـن
ألسـباب اقتصاد ّيـة ،والالجئين .وهـذه األحيـاء ،التـي فيهـا
ٍ
مخ ّي ُ
مات الفلسـطين ّيني الرسـم ّي ُة و‘تج ّمعـات’ غير رسـم ّية ،قـد
ُو ِّس َـعت حرض ّيـ ًا ،ول ّكنهـا مت ّيـزت بأنهـا ُمه َم ٌ
لـة منذ نشـأت؛ أي مل

العاملـي
الحلـف
وجـا َء يف َب ْح ِثنَـا ،1الـذي تض ّمـن مشـاورات مـع ِ
ّ
ملعالجـة األ ْز َمـات الحرض ّيـة ومع جهـات فاعلة يف ميـدان العمل
اإلنسـاين واإلمنا ّيئ يف لبنان واألردن ،ما يشير إىل ّأن جدول أعامل
جهـات فاعل ٍة
التوطين اليـو َم ُمخْ فـقٌ يف مراعاة مـا ذكرنا آنفاً من
ٍ
ُمؤ ّثـرة يف الحوكمـة املحل ّيـة .وتجاهُ ُ
ـل تأثريهـا الهـا ّم يف الحوكمة
املفروضـة بحكـم الواقـع ،يف أكثر املناطـق الحرض ّيـة تهميشـاً

