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مقدمة

جارة العبورية يُعد أحد منجزات حكومة الوحدة الوطنية. اتُخذت خطوة يف هذا الصدد يوم تنوع طرق الت

الخميس املايض حيث تم افتتاح طريق الالزورد يف هرات والذي يصل جنوب آسيا بأوروبا.

يف حفل افتتاح طريق الالزورد والذي حرضه مندوبو تركيا وتركمنستان وآزربيجان وبعض الدول األخرى، 

الرئيس أرشف غني بأن أفغانستان أنهت فرتة عزلتها التجارية التي استمرت يف العقد والنصف املايض. ذكر 

يف الجزء األول من تحليل األسبوع الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية نناقش أهمية طريق 

ستقبلية.الالزورد للتجارة والعبور عىل مستوى أفغانستان واملنطقة، والتحديات امل

. أدت أسباب أمنية  تم تخصيص الجزء الثا من تحليل األسبوع للنزوح الداخيل ووضع النازح الداخلي

واقتصادية إىل نزوح اآلالف من املواطن من منازلهم يف أجزاء عديدة من أفغانستان وجرت هذه املوجة 

نسيق الشؤون اإلنسانية يش إىل أن نصف بشكل يومي. التقرير األخ الصادر من مكتب األمم املتحدة لت

سكان أفغانستان يعيشون يف مناطق معرضة ملستوى عايل من الرصاعات املسلحة والتدهور األمني، وقد 

. ركز - باإلضافة إىل الكوارث األمنية والفقر-أدى الوضع الحايل  إىل ازدياد الحاجة إىل الدعم اإلنسا

، وسلط الضوء عىل وضعهم وأسباب نزوحهم وشؤون أخرى مرتبطة املقال عىل عدد النازح الداخلي

بهذه األزمة.
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طريق الالزورد وأهميته ألفغانستان واملنطقة

"طريق الالزورد" للتجارة والعبور  األسبوع املايض (الرتانزيت) افتتح الرئيس أرشف غني رسمیا 

الرسمي لهذا الطريق تحركت تسع شاحنات إىل ) يف والية هرات األفغانية. مع التدش۲۰۱۸/۱۲/۱۳(

تركيا ألول مرة بعد فرتة طويلة تحمل األمتعة األفغانية عن هذا الطريق والذي يعترب يف األصل فرعا لطريق 

الحرير القديم.

خطة طريق "الزورد" هي مبادرة أفغانية وتم توقيع اتفاقيته ب أفغانستان وتركيا وتركمنستان وأذربيجان 

ر ريكا (وجو  م ب ممثيل هذه الدول الخمس.۲۰۱۷) عام RECCAرجيا يف مؤ

أفغانستان  دولة غ ساحلية وتحتاج يف تجارتها العبورية إىل التخلص من كونها محتاجة إىل دولة واحدة 

أو دولت يف املنطقة، لذلك هناك آمال بشأن افتتاح طريق الالزورد للتجارة العبورية. 

زورد، وأهميته ألفغانستان واملنطقة، والتحديات املوجودة أمامه؛ هي موضوعات يدرسها خلفية طريق الال 

هذا التحليل.
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طريق الالزورد

وفقا لدراسات املؤسسات املستقلة، يعد طريق الالزورد طريق عبوري ب آسيا وأوروبا يصل تاريخه إىل 

ة والثمينة األفغانية تصدر أك من ألفي عام وكان أحد أهم فروع "طريق الحرير". وكانت األحجار الكر

"الالزورد" من معادن  من هذا الطريق إىل أوروبا والبلقان ودول بحر األبيض املتوسط، ومن ضمنها 

محافظة بدخشان األفغانية، لذلك سمي "طريق الالزورد".

(أفغانس۲۰۱٤خطة طريق الالزورد طرحت عام  تان وتركمنستان م بإبداع أفغانستان ب الدول املعنية 

وأذربيجان وجورجيا وتركيا)، التي رحبت بها الدول اإلقليمية املذكورة ترحيبا حارا. يبدأ الطريق من ميناء 

نبايش" يف  ر عىل ميناء "ترك أقينا يف محافظة فارياب وميناء تورغوندي يف محافظة هرات، و

ا إىل البحر األسود ثم يصل إىل تركيا؛ تركمنستان ومدينة باكو يف أذربيجان ومنطقة تفليس يف جورجي

حيث يربط أفغانستان باملياه الحرة وأوروبا.

يعترب طريق الالزورد للتجارة والنقل العبوري الذي يوصل أفغانستان ودول آسيا الجنوبية بالدول األروبية 

ه أمنا للوصول إىل أوروبا له أه ة بالنسبة عرب الطريق والسكك الحديدية؛ أقرص طريق للنقل وأك مية كب

لبلد غ ساحيل مثل أفغانستان، وتعد هذه الخطوة من اإلنجازات املهمة لحكومة األفغانية في يتعلق 

. بتنويع طرق العبور والتجارة األفغانية مع دول املنطقة املختلفة والعا

أهمية طريق الالزورد ألفغانستان

إىل املياه للتجارة والعبور. التحديات السياسية واألمنية أفغانستان دولة حبيسة وتحتاج إىل طرق مناسبة

ومشكالت العبور األخرى يف طريق بحر الهند أجربت أفغانستان عىل البحث عن طرق بديلة للوصول إىل 

البحر واالتصال مع الدول الصناعية ودول العا األخرى، ويف هذا الصدد، يعد طريق "الزورد" بديال مه 

نستطيع تلخيص أهمية هذا الطريق التجاري والعبوري يف النقاط التالية:ألفغانستان. و 

طريق الالزورد هو الطريق األقرص واألرخص واألك أمنا إليصال أفغانستان إىل أوروبا، ألن هناك األوىل:

نبايش" وأيضا من باكو يف أذربيجان إىل تركيا. طرق السكك الحديدية من أفغانستان إىل ميناء "ترك
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طبقا التفاقية طريق الالزورد التفرض الدول املعنية أي نوع من التعرفة الجمركية أو أي حدود عىل الثانية:

كن للسيارات األفغانية الدخول إىل هذه الدول لحمل وتفريغ األمتعة دون أي مانع  البضائع األفغانية، و

. جمر

قل بضائعها عرب باكستان وإيران، ومن ناحية طريق الالزورد سيقلل من تبعية أفغانستان يف نالثالثة:

التكلفة أيضا هو طريق اقتصادي بالنسبة لباكستان.

يعد طريق الالزورد أحد املبادرات اإلقليمية الهامة، وستنتفع أفغانستان من ميزاته أك الرابعة:

ياسات االقتصادية بدبلوماسيتها االقتصادية الفعالة يف املنطقة، ك يعد إنجازا مه عىل طريق الس

لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك إليجاد الوحدة والتنسيق االقتصادي يف املنطقة.

أهمية طريق الالزورد لدول املنطقة

عىل الرغم من عدم وجود األمن واالستقرار يف أفغانستان واملنطقة، وعدم الثقة بتعاون بعض الدول مثل 

ها من إيران وروسيا يف تنفيذ هذه الخطة، وعدم  جاهزية األوضاع ونقص التسهيالت لنقل البضائع وغ

الخدمات يف الدول التي تريد االنتفاع بهذه الخطة هي تحديات تقف يف مواجهة طريق الالزورد؛ إال أن 

ر حوايل  يدة لتنفيذ خطة طريق ٤۰التعهد الصيني الستث مليار دوالر يف هذا القطاع هو فرصة ج

دها الالزورد. ك أن طريق ا نستان وأذربيجان وجورجيا للتقليل اعت لالزورد فرصة مناسبة لدول ترك

عىل روسيا، وجهود هذه الدول الحثيثة لتنفيذ هذه الخطة من أجل إيجاد رشاكة مع أوروبا تعد فرصة أخرى 

ة يف هذا الصدد. كب

، تركمنستان التي هي إحدى الدول ذات صلة بطريق الالزورد؛ تعد رابع دولة كب  ة يف إنتاج الغاز يف العا

د الغاز  ك أنها تحتاج إىل إيجاد طرق أخرى مختلفة لتنميتها االقتصادية. عىل سبيل املثال وج

ه مشكالت  الرتكمنستا حتى اآلن طريقه إىل أسواق الص وروسيا وإيران فقط، وهذه األسواق تواج

نس ة لدى ترك ا، لذلك طريق الزورد له ميزات كث تان إليصال بضائعها إىل أوروبا. ولذلك تريد دا

تركمنستان أن تتحول إىل طريق التجارة العبوري للعا عن طريق بحري األسود وقزوين، وتستثمر 

. نستان يف صناعة طرق املواصالت منذ سن ترك
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انت إحدى أذربيجان أيضا هي األخرى من الدول التي تقع عىل مس طريق الالزورد. هذه الدولة التي ك

مستعمرات روسيا سابقا؛ تتجنب من تقارب العالقات مع روسيا وتحاول الوصول إىل دول الغرب، لذلك فإن 

تنفيذ خطة طريق الالزورد لها أهمية خاصة لدى أذربيجان أيضا.

والدولة األخرى عىل هذا املس هي جورجيا. جورجيا لها حدود مع أذربيجان وروسيا، ك أن لها حدود مع 

يدا لنقل الغاز األذربيجا إىل تركيا. أحدثت  يا طريقا ج ورج تركيا عن طريق البحر األسود، وتعد ج

جمهورية أذربيجان وجورجيا وتركيا لالتصال في بينها مجموعة من خطوط نقل الغاز والنفط والسكك 

القات.الحديدية، وطريق الالزورد أيضا يعترب من الطرق املهمة لجورجيا لتنمية هذه الع

باإلضافة إىل هذه الدول فإن تركيا هي الدولة الخامسة من دول طريق الالزورد. تركيا التي تريد أن تتحول 

إىل مركز لنقل الطاقة إىل أوروبا؛ فإن طريق الالزورد يعد خطوة مهمة تساعدها يف الوصول إىل هذا 

هدها في يتعلق بتن فيذ مرشوع طريق الالزورد ونقل الهدف. لهذا الهدف فإن تركيا ستبذل قصارى ج

البضائع عربه إىل أنروبا. وجهود هذه الدول لتنفيذ خطة طريق الالزورد واالستفادة منه تحمل معها آماال 

ستقبل هذا الطريق. انتهىفي يتعلق 
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وضع النازح داخل أفغانستان واحتياجاتهم

إىل أن نحو )UNOCHAتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (يش التقرير األخ الصادر من مكتب األمم امل

نصف مليون مواطن أفغا نزحوا من مناطقهم بسبب الحروب والجفاف يف أفغانستان. ك يوضح 

، منهم 6.3أن التقرير مليون شخص بحاجة 3.7مليون مواطن أفغا بحاجة إىل نوع من الدعم اإلنسا

شديدة إىل املساعدة.

رب مئات اآلالف من األفغان عىل ترك منازلهم بسبب الحروب والكوارث 17يف السن الـ  املاضية، أٌج

سنويا. يهاجر النازحون الداخليون يف الغالب إىل املدن أو إىل األماكن األك أمنا، الطبيعية يف أفغانستان 

ويواجهون بعد النزوح كذلك احتياجاٍت إنسانية عديدة.

نناقش يف هذه املقالة حالة النازح الداخلي يف أفغانستان، وأسباب نزوحهم وطرق عالج هذه الظاهرة.

النازحون الداخليون

والهجرة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية يف أفغانستان تحدياٌت كربى يواجهها األفغان منذ عدة النزوح 

مليون شخص بسبب التدهور األمني بعد الحرب 1.2، بلغ عدد النازح الداخلي 2001يف عام عقود.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afg_2019_humanitarian_needs_overview.pdf
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د واستمر العدد يف ألف شخص بعد استتباب األمن يف البل650األمريكية يف أفغانستان؛ ثم نزل العدد إىل 

.2006االنخفاض بسبب االستقرار األمني حتى عام 

وعىل إثر ازدياد التدهور األمني يف بعض الواليات، أخذ عدد النازح الداخلي يف الصعود 2007بعد عام 

.2015شخص بنهاية شهر مايو/916,435وبلغ العدد 

نوع من عدم االستقرار السيايس يف البلد وتبعه ، برز 2015مع االضطراب األمني يف أفغانستان بعد عام 

. تردي يف الوضع االقتصادي وازدياد يف معدل البطالة، وتزامن مع ذلك تضخم عدد النازح الداخلي

يل نزح يف عام  ألف شخص بسب الحروب والكوارث 500داخل أفغانستان نحو 2016بشكل إج

. ووفقا آلخر التقارير الصادرة من مكتب األمم 2017ألف شخص يف عام 600الطبيعية، وبلغ العدد 

ألف شخص من منازلهم إىل مناطق أخرى يف األحد 300املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نزح أك من 

ة من عام  36.6. مع أن التقرير يش إىل انخفاض عدد النازح الداخلي بنسبة 2018عرش شهر األخ

، ومن يف املئة يف نفس الفرتة من ولكن من جانٍب ازدادت الحاجة إىل الدعم اإلنسا ضعف العام املايض. 

عونات تسهل لهم الرجوع إىل منازلهم، ومن ثم أُضيفت أعداد جديدة إىل  جانٍب آخر  يتم دعم النازح 

النازح الداخلي م يوجد أزمة يف املدن.

أسباب النزوح الداخيل

ي الدوافع الرئيسية للنزوح داخل أفغانستان:األسباب التالية ه

التدهور األمني املتزايد والرصاعات املسلحة يف البلد تُعد من أهم أسباب النزوح الداخيل. الحرب:·

عاما. عىل 17جزء كب من النازح الداخلي نزحوا بسبب االضطراب األمني يف أفغانستان منذ 

بلغ عدد النازح الذروة؛ إال أن املعدل انخفض يف 2001م سبيل املثال، عندما اندلعت الحرب عا

ة وتحديدا 2006عام  بسبب تحسن الوضع األمني. ازداد عدد النازح الداخلي يف السنوات األخ

بعد قدوم حكومة الوحدة الوطنية، حيث تم تصعيد الحروب وازداد القصف عىل املنازل والقرى 

.وبدأ ذوو النفوذ املحيل واملسل حون غ القانونيون بإيذاء املواطن
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تُعد الكوارث الطبيعية من األسباب الرئيسة للنزوح الداخيل يف أفغانستان. الكوارث الطبيعية:·

اضطر عدد من األرس يف البلد للنزوح بسبب كوارث طبيعية مختلفة مثل الجفاف والفيضانات أو 

الصادر يف تقريرهيق الشؤون اإلنسانية يف االنهيارات األرضية. ذكر مكتب األمم املتحدة لتنس

(2018أبريل/ أن مليون من السكان والية) و 20أن الجفاف أثر عىل ثلثي مناطق أفغانستان 

يواجهون خطر املجاعة بسبب موجة الجفاف الحالية.

يُعد الفقر والبطالة سببان آخران للنزوح الداخيل يف أفغانستان. يهاجر العديد من الفقر والبطالة:·

السكان من شتى أقاليم أفغانستان إىل مدن مختلفة وخصوصا العاصمة كابل عىل أمل أن يجدوا 

د تحديات جديدة هناك.فرص عمل؛ م  يزيد بدوره عدد سكان املدن ويوِج

عواقب نزوح السكان

يخلق نزوح املواطن األفغان من منازلهم نوع من املشاكل؛ أوله يتعلق بالنازح أنفسهم والثا يرتبط 

باملجتمع والسكان الذين يتعاملون معهم.

رية، ومن جانٍب آخر يتسبب يف النزوح من املوطن يؤدي إىل ترك النازح أع لهم الزراعية واالستث

ا أن اعتياد أطفال النازح ومواءمتهم مع املناطق التي نزحوا إليها  مشاكل ذهنية وبدنية عديدة ألطفالهم. 

يتطلب وقتا، يُحرم األطفال من التعليم واالحتياجات اإلنسانية األخرى. يف الوقت ذاته يَضطر الفقر والبطالة 

ة من  ل الشاقة لجلب لقمة العيش ألرسهم. يف الوقت الحايل هناك أعداد كب أرباَب املنازل عىل أداء األع

ل الشاقة، ومعظمهم ينتمون ألرس أتت إىل العاصمة بسب الحروب واملشكالت  ارسون األع ُ األطفال 

األخرى يف محافظاتهم.

يد من املشكالت يف املدن. استيعاب املدن محدود وازدياد ازدياد أعداد هؤالء النازح يتسبب يف بروز العد

السكان يتسبب يف استنزاف الطاقة ومصادر املياه ك يؤدي إىل املزيد من املشكالت الصحية.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180525_ocha_afghanistan_monthly_humanitarian_bulletin_april_2018_en_final.pdf
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؟ ماذا ينبغي أن يُعمل حيال النازح الداخلي

روب والجفاف، ك أن العديد من املواطن األفغان يفتقدون إىل متطلبات الحياة األساسية بسبب الح

االحتياجات والخدمات اإلنسانية ليست باملستوى املطلوب م جعل هؤالء املواطن يواجهون صعوبات 

عديدة.

يزداد الجو برودة يوما بيوم يف أفغانستان نظرا ملقدم فصل الشتاء، وإذا  يتم تقديم الدعم للمحتاج 

هون ظروفا صعبة، لذا عىل الحكومة األ  د النازح الداخلي باالحتياجات املعيشية فسيواج ُ فغانية أن 

دوا فرص عمل للنازح الداخلي باإلضافة إىل إمدادهم  األساسية. ك عىل املستثمرين األفغان أن يوج

باملساعدات الالزمة.

 عالوة عىل ذلك، عىل الحكومة األفغانية أن تعمل عىل إرساء األمن يف مواطن النازح الداخلي

ا يحتاجونه للرجوع إىل منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، وهذه الخطوة لن تحل مشاكل  ومساعدتهم 

ا ستحول دون مشاكل عديدة يف املدن كذلك. النازح الداخلي فحسب وإ

لك ميزانية كافية وأجهزة عديدة لدعم النازح الداخلي يف مختلف امل جاالت؛ رغم أن الحكومة األفغانية 

ال يخلو من الفساد م يؤدي يف الكث من األوقات -مثل العديد من القطاعات األخرى -إال أن هذا القطاع 

. إىل عدم وصول الدعم إىل املحتاج

النهاية.

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(421842497راشدأحمدشاه باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 
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