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عام 4102 وما بعده: اآلثار املرتتبة عىل النزوح الداخيل
إيدان أولريي

مُيثل عام 2014 نقطة تحّول ألفغانستان، فمع انسحاب قوة املساعدة األمنية الدولية بعد ميض اثني عرش عاماً عىل 
تواجدها هناك، واملخاطر الحقيقية التي يفرضها هذا االنسحاب عىل قدرات الدولة األفغانية ملواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية العديدة التي تعاين منها البالد، تأيت هذه التحديات لتكّون مضمونات ذات أهمية عىل األفغان 

النازحني داخلياً والعائدين منهم وكذلك إحتاملية النزوح داخلياً يف املستقبل.

حتـى وقـت كتابـة هـذا املقـال، ال يـزال مـن غـري الواضـح مـا 
سيسـتمر  أفغانسـتان  يف  الـدويل  العسـكري  الوجـود  كان  إذا 
بعـد عـام 2014، فقـد اتسـمت أجـواء الدبلوماسـية، منـذ فـرتة 
طويلـة، بعـدم التيقـن والعالقـات املتوتـرة بني الحكومـة والدول 
املسـاهمة بقواتهـا. ويف نهاية األمر، فهذه هي الجهات الرئيسـية 
املانحـة للتنميـة، وما مل يتحسـن منـاخ التعاون، سـيتبخر اهتامم 
الجهـات املانحـة يف املخاطـر التـي تواجههـا البـالد، يف حـني أنَّ 
هـذا هـو الوقـت الذي تحتـاج فيه أفغانسـتان رشاكات مسـتقرة 
السياسـية  املكاسـب  تقويـض  شـأنه  مـن  وهـذا  ومتوقعـة. 
والتنمويـة  املهمـة التـي تحققـت عـىل مـدى العقـد املايض. ويف 
حقيقـة األمـر، ميثـل انسـحاب قـوات املسـاعدة الدوليـة الرسـاء 
االمـن يف أفغانسـتان )إيسـاف( بحـد ذاتـه فرصـة إيجابيـة مـن 
أجـل التغيـري، فمحادثـات السـالم والتوصـل إىل تسـوية سياسـية 
األجنبيـة  القـوات  رحيـل  عـىل  مبنيـة  األفغـان  بـني  مسـتقبلية 
املقاتلـة. ومـع ذلـك، عـىل الصعيـد اإلنسـاين، فمـن املرجـح أن 
يكـون للتحـوالت يف املجـاالت األمنيـة والسياسـية واالقتتصاديـة 
أثـراً عـىل التدهـور املطـرد عـىل الوضـع، وكذلـك أن يكـون لهـا 
أثـراً بـارزاً عـىل حركة النـزوح والتي تؤثـر عىل الشـعب األفغاين. 

ومتثـل أفغانسـتان أكـرب عمليـة إلعـادة الالجئـني يف العـامل. فقـد 
عـاد أكـرث مـن 5.7 مليـون شـخص يف السـنوات العـرش األخـرية، 
وهـو مـا ميثـل قرابـة ربـع السـكان الحاليـني والبالـغ 28 مليـون 
القـدرة  عـىل  كبـرية  تحديـات  يشـكل  الـذي  األمـر  نسـمة، 
االسـتيعابية للبـالد. وطاملـا أنَّ أحـوال التنميـة ليسـت يف وضـع 
يسـمح باسـتيعاب عـودة الالجئـني عـىل نحٍو ُمسـتدام، فـإنَّ نقل 

السـكان حتـاًم يزيـد مـن عـبء عـدد القضايـا اإلنسـانية.

ر عـدد األفغـان الذيـن نزحـوا داخليـاً مـن ديارهـم يف عام  ويقـدَّ
2013 كنتيجـة مبـارشة للـراع مبـا يقـارب 124,350 شـخصا1ً. 
وعمومـاً، فقـد بلـغ العـدد اإلجـاميل املسـجل للنازحـني داخليـاً 
بسـبب الـراع 631,0002 منهـم مـا يقـرب مـن 40% ينتقلـون 
املتزايـدة  األعـداد  إىل  ينضمـون  حيـث  الحرضيـة  املناطـق  إىل 
مـن الفقـراء فيهـا. ويف الوقـت الـذي تتمثـل احتياجـات هـؤالء 
النازحـني الفوريـة باالحتياجـات اإلنسـانية، يتطلـب أيضـاً هـذا 

النـزوح الـذي طـال أمـده يف املناطـق الحرضيـة مـن الحكومـة 
االسـتجابة الحتياجـات التنميـة ذات األمد البعيـد. واألكرث أهمية 
مـن ذلـك، تشـمل األسـباب الرئيسـية للنـزوح الداخـي الـراع 
التـي  واملضايقـات  والرتويـع  لألمـن  العـام  والتدهـور  املسـلح 
متارسـها العنـارص املناوئـة للحكومـة. وتبحـث الغالبيـة العظمـى 
مـن النـاس عن السـالمة يف املناطق نفسـها أو يف األحيـاء القريبة 
مركـز  يف  ذلـك  عـىل  للحصـول  تسـعى  األغلبيـة  ولكـن  منهـا، 

املنطقـة أو مركـز الواليـة.

األجندة اإلنسـانية عقب إنسحاب قوات )إيساف)
أفغانسـتان،  االجنبيـة  القـوات  فيـه  تغـادر  الـذي  الوقـت  يف 
يطلـب املجتمـع اإلنسـاين نهجـاً جديـداً للحفـاظ عـىل وجـوده، 
وتأمـني الوصـول إىل املحتاجـني، وضامن حصولهم عىل املسـاعدة 
والحاميـة. ويف حـني أنَّ أفغانسـتان تخـرج مـن فـرتة كانـت فيهـا 
م ضمـن إطار عسـكري  املسـاعدات ُمسيَّسـة إىل حـدٍّ كبـري وُتقـدَّ
يف كثـري مـن األحيـان، ميثـل انسـحاب قـوات )إيسـاف( فرصـة 
ومسـتقل.  محايـد  نحـٍو  عـىل  اإلنسـاين  العمـل  إلعـادة صياغـة 
ومـن املتوقـع أن تكـون املرحلـة املقبلـة مرحلـة متتاز بالوسـائل 
املاليـة املحـدودة وتضـاؤل االهتـامم السـيايس من العـامل الغريب. 
وسـيكون املفتـاح لضـامن مصداقيـة املسـاعدة اإلنسـانية التـي 
وفعاليتهـا  )إيسـاف(  قـوات  تـي  التـي  الحقبـة  يف  سـتقدم 
الصياغـة الواضحـة وتقديـم املسـاعدة عـىل أسـاس االحتياجات. 
ويف املـايض، كانـت الربامـج اإلنسـانية تركـز، إىل حـد كبـري، عـىل 
املناطـق الشـاملية حيـث كانـت نسـبياً وبوضـوح موجهـة لجمع 
العمليـات. ومـع ذلـك، فقـد أظهـرت  التربعـات واالسـتمرار يف 
التحليـالت األخـرية أنَّ مناطـق الجنـوب والـرشق محرومـة مـن 
املسـاعدات، نظـراً لشـدة االحتياجات املحددة، مبـا يف ذلك حالة 
التحـدي  ويتمثـل  املناطـق.  تلـك  تسـود  التـي  املتكـرر  النـزوح 
الرئيـيس يف تحديـد الجهـات الفاعلـة املسـتعدة والقـادرة عـىل 
العمـل يف هـذه املجـاالت، سـواء كانـت األفغانيـة أم الدوليـة، 

واالسـتثامر يف ذلـك.

ويف خطـة العمل اإلنسـانية املشـرتكة لعام 20143، قـرر املجتمع 
اإلنسـاين تحديـد أولويـات االحتياجـات الحـادة وكذلـك املزمنـة 
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والتـي  عليهـا  املتنـازع  املناطـق  يف  ذلـك  يف  مبـا  تكـون،  أينـام 
يصعـب الوصـول إليهـا. ويبـدو هـذا منطقيـاً ولكـن وضـع هذه 
االسـرتاتيجية موضـع التنفيـذ يتطلـب سلسـلة مـن التحـوالت يف 
اعتبـارات الجهات اإلنسـانية الفاعلة نفسـها. أوالً، عىل املنظامت 
اإلنسـانية وكذلـك الجهـات املانحة إظهـار تحمل أكـرب للمخاطر، 

إىل جانـب إيجـاد تدابـري مالمئـة للتخفيـف مـن املخاطـر.

مبتكـرة  منهجيـات  لتجربـة  واسـع  نطـاق  هنـاك  ثانيـاً، 
السـتخدامها مـع الربامـج  يف السـياق األفغاين، مبـا يف ذلك تقديم 
األطـراف  ومراقبـة  ُبعـد،  عـن  واإلدارة  النقديـة،  املسـاعدات 
األخـرى. ثالثـاً، عـىل املنظـامت اإلنسـانية، سـواء أكانـت تعمـل 
عـىل نحـو فـردي أم جامعـي، تحديـد وإرشاك مجموعـة أوسـع 
مـن أصحـاب املصلحـة. ومـن األولويات الرئيسـية هنـا التفاوض 
مـع جميـع أطـراف النـزاع لتأمني الوصـول اآلمن )ومـن الرضورة 
عـن  مبنـأى  تبقـى  أن  املفاوضـات  هـذه  عـىل  الحفـاظ  مبـكان 
غريهـا مـن املبـادرات ومسـتقلة(. وال ميكـن تفّهـم األمـور التـي 
تجدهـا الجهـات اإلنسـانية الفاعلـة واضحـة مـن حيـث تقديـم 
املسـاعدات إلنقـاذ الحيـاة اعتـامداً فقـط عـىل الحاجـة وجعلهـا 
الفاعلـة  الجهـات  تصـل  مل  مـا  العمليـة-  الناحيـة  مـن  ممكنـة 
األخـرى إىل املسـتوى نفسـه مـن التفهـم. ويعد التطبيـق العمي 

ملبـادئ الحياديـة والنزاهـة واالسـتقالل أمـراً أساسـياً للقدرة عىل 
العمـل يف وضـع آمـن نسـبياً.

وعـدت  املتبادلـة،  للمسـاءلة  طوكيـو  عمـل  إطـار  ومبوجـب 
الجهـات املانحـة بتقديـم 16 مليـار دوالر أمريـيك يف مسـاعدات 
التنميـة املقدمـة ألفغانسـتان اعتبـاراً مـن 2012 وحتـى 20164. 
ولكـنَّ تنفيـذ هذه الوعـود بتقديم املسـاعدات مرهـون بالتقدم 
املحـرز ألفغانسـتان يف سـياق عـدد مـن معـامل التنميـة التـي مل 
تتحقـق بعـد. وهـذا األمـر يعنـي، إىل جانـب تقلـص موازنـات 
املعونـة يف العـامل الغـريب، أنَّ أفغانسـتان سـتواجه انخفاضـاً كبرياً 
يـدل  الـذي  السـياق  ضمـن  الخارجيـة-  املسـاعدات  حجـم  يف 
عـىل أنـه بنهايـة عـام 2013 كانـت املسـاعدات الخارجيـة متثـل 
70% مـن الناتـج املحـي اإلجـاميل ألفغانسـتان. وكمـؤرش عـىل ما 
هـو متوقـع أن يحـدث، اقـرتح الكونغـرس األمريـيك يف ينايـر/ 
كانـون الثـاين 2014 الحـد مـن املسـاعدات املدنية لتصبـح مليار 
دوالر أمريـيك بـدالً مـن 2 مليـار دوالر سـنوياً. وقـد يـؤدي هـذا 
قـد  املسـاعدات،  يف  األخـرى  التخفيضـات  إىل  باإلضافـة  األمـر، 
يجـرب الحكومـة عـىل تقديـم أولويـة اإلنفـاق عـىل األمـن عـىل 
أولويـة اإلنفـاق عـىل املدنيني، مـام يـؤدي إىل اإلرضار بالخدمات 

األساسـية املقدمـة للسـكان.
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التَّحول السيايس واألمني

رغـم الدعـم املنتظـم عـىل مـدى السـنوات اإلثني عـرش املاضية، 
مـا زالـت املؤسسـات السياسـية واإلداريـة يف البالد عمومـاً تعاين 
الفسـاد  بسـبب  األحيـان  مـن  كثـري  يف  والشـلل  الضعـف  مـن 
النمـوذج  ويتَّسـم  الشـخصية.  والعـداوات  النفـوذ  ومعـارك 
املركـزي للحكومـة برتكيـز السـلطة يف مكتـب رئيـس الدولـة، يف 
حـني ال تـزال الـوزارات والهيئـات تعـاين مـن ضعـف مزمـن يف 
الناتجـة.  املعطيـات  وبالتـايل  التحتيـة  والبنيـة  البرشيـة  املـوارد 
وإحـدى النتائـج الرئيسـية لهـذا األمر بأنَّـه تقدر قـدرة الحكومة 
عـىل اسـتيعاب التمويـل اإلمنـايئ املقـدم كدعـم مبـارش للميزانية 
الرئيسـية  الضعـف  نقطـة  وتتمثـل   .%40 عـىل  تزيـد  ال  بنسـبة 
للحكـم يف أفغانسـتان بضعـف القـدرة عـىل املواءمة بـني اإلدارة 
املركزيـة، التـي تـؤدي دور املتلقـي الرئيـيس ومديـر املسـاعدات 
الخارجيـة، واملؤسسـات اإلقليميـة التـي تتمثل مهمتهـا يف تقديم 
الخدمـات األساسـية للسـكان. إنَّ عـدم كفـاءة اإلدارة املرتسـخ 
يف أذهـان النـاس، إىل جانـب اعتامدهـا الواضـح عـىل الوجـود 

العسـكري األجنبـي، أعـاق مهمـة بنـاء رشعيـة الدولـة.

ومبـا يخـص الوضـع األمنـي  ، هنـاك عامـل رئيـيس يتعلق بـه منذ 
نـرش القـوة الدوليـة يف عـام 2001 أال وهـو اسـتحداث االقتصـاد 
أنفقـت  وحـده،   2012 ـام  ع ففـي  أفغانسـتان.  يف  العسـكري 
الحكومـة األمريكية 22 مليار دوالر أمرييك عىل عقود لالسـتمرار 
بعملياتهـا. وتعـد فـرق إعـادة إعامر الواليـات األفغانيـة بإرشاف 
العسـكريني وبرامـج االسـتجابة لحاالت الطـوارئ التابعـة للقادة 
العسـكريني منوذجـني فقـط مـن األدوات املدنية التـي تهدف إىل 
فـرض  االسـتقرار مـن خـالل التنمية. إال أنَّـه يف بداية عام 2014، 
اسـتغني عـن فرق املسـاعدات املدنية والعسـكرية. وبنـاًء عليه، 
يعـد هـذا التحـول األمني نهايـة لإلنفاق العسـكري األجنبي عىل 
التنميـة. يف حـني أنَّـه ميكننـا القـول بـأنَّ جـزءاً كبـرياً مـن هـذا 
اإلنفـاق كان ليـس ذا قيمـة مقارنـة بقيمـة األمـوال، إال أنَّـه كان 
الواليـات  إىل متكـني حـكام  باإلضافـة  الحوكمـة،  يغـذي عمليـة 

األفغانيـة مـن تقديـم بعـض الخدمات.

غـري  املسـلحة  املنظـامت  تـزال  ال   ،2014 عـام  ربيـع  ومنـذ 
الحكوميـة والقـوات املوالية للحكومة تخوض يف طريق مسـدود. 
ومـع التناقـص  املنتظـم لقـوات إيسـاف، يبـدو أنَّ زيـادة قـوات 
األمـن الوطنيـة األفغانيـة كافيـاً لتوفـري األمـن للمراكـز الحرضية 
الرئيسـية، إال أنهـا ال تـزال غـري كافيـة لـردع املنظـامت املسـلحة 
غـري الحكوميـة يف املناطـق الريفيـة. ويف الوقـت نفسـه، أخفقت 
محادثـات السـالم يف إحـراز أي تقـدم ملمـوس. ويف ظـل غيـاب 
املدنيـني  السـكان  تعـرض  إحتـامالت  سـتبقى  سياسـية،  تسـوية 
إىل الـرضر العـريض وكذلـك الـرضر املبـارش مرتفعـًا. وستسـتمر 

القصـري أم  النـزوح ذا األمـد  الداخـي- سـواء  النـزوح  عمليـات 
املتكـرر أو لفـرتات طويلة- وسـتكون آفاق عمليـة إعادة اإلدماج 

املسـتدامة لالجئـني والنازحـني العائديـن محفوفـة باملخاطـر.

ومـن الواضـح أنَّ خمسـة وثالثـني عامـاً مـن النـزاع قـد أعاقـت 
وانخفـاض  أفغانسـتان  يف  الشـباب  فمعانـاة  التنميـة.  عمليـة 
متوسـط   العمـر املتوقـع )49 سـنة( يعنيـان أنَّ 70% من السـكان 
هـم تحـت سـن 25 وأنَّ 25% فقـط مـن السـكان يعيشـون يف 
املناطـق الحرضيـة. ووصلـت نسـبة البطالـة يف املناطـق الريفيـة 
سـكان  مـن  الغالبـة  الفئـة  هـذه  وتعتمـد   .%6 0 مسـتوى  إىل 
هشـة  الزراعـة  مجـال  يف  عيـش  سـبل  عـىل  يفيـة  ر ال املناطـق 
للغايـة، يف بلـد عرضـة للجفـاف وغريهـا مـن الكـوارث. فأكـرث 
مـن 8 ماليـني أفغـاين يعانـون مـن انعـدام األمن الغـذايئ املزمن. 
ورغـم املليـارات التـي أنفقـت عـىل املسـاعدات، مل يكـن هنـاك 
أي اسـتثامر ُيذكـر يف مجـال االسـتعداد  هناك ملواجهـة الكوارث 
والحـد مـن املخاطـر وإدارة املـوارد الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك إدارة 
امليـاه. ودون إحـراز أي تقدم يف هذه املجاالت، ستسـتمر حاالت 
الطـوارئ اإلنسـانية الناشـئة عـن الكـوارث ذات النطـاق الصغري 
واملتوسـط، وسـتبقى الهجـرة داخـل البـالد وخـارج حدودها ألن 

تكـون اسـرتاتيجية التكيـف واملـالذ األخـري.

وُترجـم اإلنفـاق عـىل التنميـة يف الفـرتة مـا بعـد عـام 2001 إىل 
أجنـدة أساسـية تتعلـق ببنـاء السـالم وتحقيق االسـتقرار، التي مل 
يكـن فيهـا للمسـاعدات األجنبيـة أي أثـر ُيذكـر عـىل مسـتويات 
الفقـر. ومل ُيسـهم وجـود الثغـرات يف تقديم الخدمات األساسـية 
يف اسـتمرار الضعـف املزمـن وانخفاض مسـتوى التنميـة البرشية 
فحسـب، بـل ُترجـم إىل حاجـة ماسـة للمسـاعدة إلنقـاذ الحيـاة 
ملـا ال يقـل عـن 5 ماليـني نسـمة. وتتفاقـم هـذه األرقـام بسـبب 
الراعـات  يف  املفاجئـة  ت  ا د ا الزيـ مثـل  املتوايـدة،  الصدمـات 

والكـوارث الطبيعيـة والنـزوح.

االستنتاج األويل
يف سـياق العمليـات األفغانيـة، هنـاك خمس مجموعات رئيسـية 
مـن الجهـات الفاعلـة تحدد الفـرص وكذلـك القيود التـي ُتفرض 
عـىل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية: الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية 
غـري  واملنظـامت  والحكومـة؛  املتأثـرة؛  واملجتمعـات  نفسـها؛ 
الحكوميـة املسـلحة؛ والجهـات اإلنسـانية املانحـة. ويف الوقـت 
الـذي تسـعى فيـه الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية إىل توسـيع نطاق 
مـع  واملشـاركة  منـارصة  خـالل  مـن  املسـاعدات  هـذه  وصـول 
جميـع الجهـات الفاعلـة األخـرى، تعد اإلجـراءات التـي تتخذها 
هـذه الجهـات نفسـها حاسـمة. ويتطلـب العمل اإلنسـاين اآلمن 
واملوثـوق بـه أن ُيظهـر جميـع أفـراد املجتمـع قبولهـم للمبـادئ 
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استمرار النزاع واستمرار النزوح يف جنوب أفغانستان
رحمة الله عمريي 

التهجري  املنظور، سوف يستمر  أفغانستان يف املستقبل  القتال واالنفالت األمني عىل مشهد  مع احتامل استمرار 
باالرتفاع واالنخفاض.

تشـري التقاريـر إىل أن آالف العائـالت من أقاليـم هلمند وقندهار 
إىل  مؤخـراً  عـادت  أفغانسـتان  جنـوب  يف  وغريهـا  وأوروزجـان 
بيوتهـا مـن املـدن التـي لجـأت إليها ألشـهر ورمبـا لسـنوات ومع 
ذلـك مـا زالـت الظروف ذاتهـا التـي أجربتهم عىل الفـرار منترشة 
يف كثـري مـن األماكـن ولدرجـة كبـرية ويعنـي ذلـك أن كثـرياً مـن 
النـاس مـا زالـوا نازحـني. وسـوف يسـتمر هـذا النمـط وسـوف 
تختـار بعـض العائالت البقـاء يف املدن اىل حـني معالجة املخاوف 

الرئيسـية. األمنية 

لقـد هاجـرت كثـري مـن العائالت أصـاًل بسـبب توسـع العمليات 
العسـكرية لقـوات األمـن األفغـاين الوطنـي والقـوات العسـكرية 
وارتفـاع   2009 لعـام  العسـكرية  العمليـات  نتيجـة  الدوليـة 
واملضايقـات  آخـر  إىل  بيـت  مـن  والتفتيـش  البحـث  عمليـات 
بـت  وصعَّ لالعتقـال  التعـرض  مخـاوف  جميعهـا  أثـارت  التـي 
مـن الحيـاة اليوميـة أمـام النـاس وأفقـدت النـاس القـدرة عـىل 
زراعـة أراضيهـم إمـا بسـبب مصـادرة هـذه األرايض مـن جانـب 

القـوات الدوليـة لتأسـيس القواعـد العسـكرية أو بعدم السـامح 
ألسـباب  العسـكرية  للقواعـد  املجـاورة  حقولهـم  بزراعـة  لهـم 
ـا بالنسـبة ملـن عـاد لديـاره فقـد عـاد بسـبب ارتفـاع  أمنيـة، أمَّ
التكاليـف املعيشـية يف املدينـة وعـدم وجـود فـرص العمـل يف 
بيئـة حرضيـة غـري مألوفـة لهم وباإلضافـة إىل ذلـك كان كثري من 
النـاس يتوقعـون أنَّ إقامتهـم لـن تكـون طويلة وهذا مـا جعلهم 

يرفضـون االندمـاج بالكامـل يف الحيـاة املدنيـة.

فأماكـن مثـل مقاطعـة “جهار جينـة” يف إقليم أوروزجـان تلقت 
أفواجـاً مـن النازحـني مـن مدينـة قندهـار ومدينـة لشـكركاه و 
منـروز. بـل تلقت أفواجاً منهم من باكسـتان وذلك عند انسـحاب 
القـوات األمنيـة الوطنيـة األفغانيـة وقـوات التحالف العسـكرية 
الدوليـة مـن املنطقـة. وإضافـة إىل ذلك يشـري منـط العائدين إىل 
عـدد مـن املناطـق األخـرى إىل أن النازحـني ينتظـرون انسـحاب 
هـذه القـوات العسـكرية مبثابـة خطـوة أوىل نحـو تحقيـق الثقة 

يف رحلـة عودتهـم إىل ديارهم.

اإلنسـانية. ومـع ذلـك فقـد كان العمـل القائـم عـىل املبـادئ يف 
املـايض بعيـداً كل البعـد عـن  اإلتسـاق. فقـد كانـت الضغوطات 
وفـرص العمـل عـىل دعـم األهداف غـري اإلنسـانية كبـرية، ولكن 
مـع قـرب إنتهـاء عمليات إيسـاف، فقـد تنفصل عمليـة التمويل 
والعسـكرية  السياسـية  األجنـدة  عـن  اإلنسـانية   واملسـاعدات 

األوسع.

وتتطلـب عمليـة  النـزوح الناجـم عـن النـزاع املسـلح، وتدهـور 
األمـن العـام واملضايقـات والرتويـع الناشـئ يف املناطـق الريفيـة 
حيـث يعيـش أكرث مـن 70% من سـكان أفغانسـتان؛ واالسـتجابة 
اإلنسـانية الفعالـة يف حينهـا انفتـاح القـوات وعـىل نحـو متسـاٍو 
يف النصـف الجنـويب مـن أفغانسـتان تحديـداً. فكلـام طـال أمـد 
إىل  العـودة  يف  األفغـان  النازحـني  رغبـة  عـدم  تـزداد  النـزوح، 
“كيفيـة  ثقافـة  بنـاء  إىل  اإلنسـانية  الـوكاالت  تحتـاج  ديارهـم. 
للجهـات  يسـمح  مـام  املغـادرة”،  تحـني  “متـى  وليـس  البقـاء” 
الفاعلـة تحمـل مخاطـر مقبولـة عندمـا هنـاك ما يربرهـا، عالوًة 
عـىل اسـتخدام األسـاليب اإلبداعيـة للحـدِّ مـن املخاطـر. وأخرياً، 
للوصـول إىل  بـذل جهـود متضافـرة  سـتكون هنـاك رضورة إىل 

تفاهـامت مـع املنظـامت غـري الحكومية املسـلحة والتي تسـمح 
بوصـول آمن وسـلس للمسـاعدات اإلنسـانية لألفغـان املحتاجني 

وكذلـك املجتمعـات املتـرضرة نفسـها.

إيدان أولريي  oleary@un.org رئيس مكتب األمم املتحدة 
 لتنسيق شؤون املساعدات اإلنسانية، أفغانستان. 

www.unocha.org كتب هذا املقال بصفة شخصية وال يعكس 
بالرضورة وجهة نظر هيئة األمم املتحدة.
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