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عملیات اإلجالء من كابول تشرف على االنتھاء، وھناك أزمة أكبر قد بدأت للتو.
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أجبرت أعمال العنف في عام 2021 حتى اآلن أكثر من 550 ألف أفغاني على الفرار بحثاً عن األمان والمأوى في أماكن أخرى داخل بالدھم، %80
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یتسبب الھروب من البلد الذي یولد فیھ الشخص إحساساً مروعاً بالخسارة. وقد أثارت المشاھد التي التقطت في
مطار كابول في األیام القلیلة الماضیة فیضاً من التعاطف في جمیع أنحاء العالم إزاء الخوف وحالة الیأس التي

یعیشھا آالف األفغان. ولكن عندما تتالشى ھذه الصور من شاشاتنا، سیبقى ھناك المالیین ممن یحتاجون إلى
المجتمع الدولي للتحرك.

وفي معرض حثھ طالبان وجمیع األطراف األخرى على االلتزام بصون حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق النساء
والفتیات، أعلن األمین العام لألمم المتحدة أن العالم سوف یراقب. لكن حتى اآلن، فقد كان تركیزنا ضیقاً للغایة.

ال شك بأن جھود اإلجالء قد أنقذت عشرات اآلالف من األرواح، وھذه الجھود جدیرة بالثناء. ولكن عندما
ینتھي الجسر الجوي والضجة اإلعالمیة، ستبقى الغالبیة العظمى من األفغان، أي حوالي 39 ملیون شخص،

داخل أفغانستان. إنھم بحاجة إلینا – نحن الحكومات والعاملین في المجال اإلنساني والمواطنین العادیین - لنبقى
معھم ونواصل المسار.

نزح حتى اآلن حوالي 3.5 ملیون شخص جراء العنف داخل البالد – منھم أكثر من نصف ملیون منذ بدایة ھذا
العام. لیس لدى معظمھم قنوات نظامیة اللتماس األمان. وفي خضم حالة طوارئ واضحة، ومع وجود المالیین

من األشخاص ممن ھم بحاجة ماسة للمساعدة، ال تزال االستجابة اإلنسانیة داخل أفغانستان تعاني من نقص
شدید في التمویل. ال یزال بعض األفغان في عداد النازحین داخلیاً، بینما بدأ آخرون بالعودة إلى دیارھم بعد

القتال. جمیعھم یعتمدون على البرامج اإلنسانیة التي تحتاج إلى توسیع نطاقھا وتسریع عملھا.

سیحتاج بعض األفغان ال محالة إلى التماس األمان عبر حدود البالد، ویجب أن یكونوا قادرین على ممارسة
حقھم في طلب الحمایة الدولیة، ویجب إبقاء الحدود مفتوحة لھم لھذا الغرض. أما البلدان المجاورة ألفغانستان
والتي تستقبل الجئین منذ عقود، فھي بحاجة إلى دعم أكبر. یمكن أن تواجھ ھذه البلدان اآلن تدفقات جدیدة من

أفغانستان مع استمرارھا في استضافة الجئین أفغان ممن تضاءلت آفاق عودتھم، باإلضافة إلى آخرین ممن
یحتمل أن یكونوا قد غادروا ألسباب عائلیة أو تجاریة أو ألسباب صحیة، لكنھم لم یعد بإمكانھم اآلن العودة

بأمان.

على مدى أربعة عقود، استضافت باكستان وإیران مالیین الالجئین األفغان. وفي حین عادت أعداد كبیرة إلى
دیارھا بعد عام 2001 على أمل الحصول على مستقبل أفضل، ال یزال ھذان البلدان یستضیفان حوالي 2.2

ملیون الجئ أفغاني مسجل – وھو ما یقرب من 90% من إجمالي عدد الالجئین األفغان. وبینما نواصل الدعوة
إلى فتح الحدود، یجب على المزید من البلدان تقاسم ھذه المسؤولیة اإلنسانیة، على األقل بالنظر إلى الحالة

الحرجة التي تواجھھا جمھوریة إیران اإلسالمیة وھي تجابھ التحدي الذي یمثلھ الوباء.

سیحتاج الالجئون أیضاً إلى حلول طویلة المدى. قد تعود الغالبیة العظمى طواعیة عندما تكون الظروف
مناسبة وفي الوقت الذي یختارونھ. وعلى سبیل المقارنة، فإن إعادة التوطین في بلدان ثالثة - وھي فرصة

لألشخاص األكثر ضعفاً إلعادة بدء حیاتھم في بلد جدید - ھو خیار یتوفر لنسبة ضئیلة فقط من الجئي العالم.
ومع ذلك، حتى بالنسبة لھذه المجموعة، وبعد 40 عاماً من الصراع الذي ال ھوادة فیھ في أفغانستان، فضالً
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اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

عن أزمات النزوح األخرى حول العالم، فقد كان عدد أماكن إعادة التوطین المتوفرة غیر كاٍف إلى حد مؤسف.
ھناك حاجة ماسة إلى المزید من خیارات إعادة التوطین، فھي مھمة للغایة، لیس من أجل إنقاذ األرواح
فحسب، بل أیضاً كدلیل على حسن النیة ودعم تلك البلدان التي تحملت القدر األكبر من المسؤولیة تجاه

الالجئین.

بینما یرحب الناس في جمیع أنحاء العالم باألفغان في مجتمعاتھم ومنازلھم، ال یمكننا أن ننسى أولئك الذین
تخلفوا عن الركب. یجب أن نلبي االحتیاجات اإلنسانیة الحرجة في أفغانستان وفي بلدان المنطقة، ویجب أن
تكون استجابتنا متینة وعاجلة. إن الوقوف إلى جانب شعب أفغانستان یعني الوقوف إلى جانبھم جمیعاً، سواء

التمسوا األمان في الخارج أو كانوا یعانون من أجل تدبر أمورھم المعیشیة في وطنھم. أولئك الذین ھرعوا من
أجل الحصول على مكان لھم في رحالت اإلجالء من مطار كابول ھم أنفسھم أولئك الذین قد یقتربون من
حدودنا في األسابیع واألشھر القلیلة المقبلة. لقد أظھرنا التعاطف والتضامن مع األفغان خالل األیام القلیلة

الماضیة، ودعونا نواصل القیام بذلك. ھذا ھو الوقت المناسب لنا للوفاء حقاً بالدعوة إلى التعاون الدولي كما تم
التعبیر عن ذلك في اتفاقیة الالجئین لعام 1951، وكما تم التأكید علیھ مجدداً في المیثاق العالمي بشأن الالجئین.

سوف تنتھي عملیات النقل الجوي من كابول في غضون أیام، ولن تكون المأساة التي وقعت بعد اآلن ظاھرة
للعیان بعد ذلك، لكنھا ستبقى حقیقة یومیة لمالیین األفغان. یجب أال ندیر ظھورنا، فقد بدأت للتو أزمة إنسانیة

أكبر بكثیر.
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الالجئون والمجتمعات المضیفة یتطلعون لمستقبل أكثر إشراقاً في باكستان
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