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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
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مقدمة

ة خارج بالدها يكية؛ ألنها أطول حرب أمريكية األمرياسة الخارجية من امللفات املهمة يف السيالحرب األفغان

هة  هة، ومن ج قتل يف هذه الحرب عرشات اآلالف من . هذه الحرب مازالت مستمرة وبشدةأخرىمن ج

.اآلنحتىان اها من األفغية، وهي تأخذ ضحايالقوات األجنبإىلاألفغان باإلضافة 

ة  تأت يجية؛ ألن هذه االسرتاتيكية األمريركة العسيجيت االنتقادات بشأن اسرتاتكة  يف اآلونة األخ

ة؛ اشتد القصف يجيوفقا لهذه االسرتات. ابل وواشنطنكة بية األمنيباألمن يف البالد، مثله مثل االتفاق

ا يمناطق مختلفة من أفغانستان، وازدادت الضحاعىلةيكية من قبل القوات األمريالجوي يف األشهر املاض

م يية ألفغانستان؟ ما هو التقيكية األمريجيما هي املراحل التي مرت بها االسرتات. كجة لذلينتيمن املدن

ز الدراسات كحاول مر ييف أفغانستان؟ يبدو مستقبل الحضور األمريف كية ترمب؟ و يجيالسرتات

.له األسبوعيياإلجابة عن هذه األسئلة يف القسم األول من تحلواإلقليميةة يجياالسرتات

بجانب عدم االستقرار؛ فإن . الشعبعىله  يف البالد وتأثفافبالجل يواختص القسم الثا من التحل

األرضار. ةييف الداخل يف األشهر املاضنازحالاد عدد ية هي العوامل الزديالت االقتصادكواملشفافالج

مكافحة الكوارث إدارةلدىس هناك أي استعدادات ييف وقت لفافللججة يالتي لحقت بالشعب نتة  بكال

ه وعوامله؛ موضوع تقرؤون حوله يف هذا  يف أفغانستان، تأثفافالج. املتأثرينملساعدة الطبيعية

.ليالتحل
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يف أفغانستانالعسكرية ة يكية األمريجياتاالسرت إىلنظرة 

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/حكمت هللا زالند

ة يركة العسيجيتباحثون حول االسرتاتية والقلق بشأن األمن يف أفغانستان، جعل األفغان يات األمنيالتحد

ة ترمب ألفغانستان  يجير لهم أن اسرتاتيضا يف تقريأ ون قالوا يكياملفتشون األمر. ة يف أفغانستانيكياألمر

.ن موفقةكت

ة يكية األمريركة العسيجية االسرتات ي البالد يف اآلونة األخياسيانتقد أعضاء الربملان األفغا وبعض س

أعلن ولذلك. ابل وواشنطنكة بياألمنة يإلغاء االتفاقطلبوا الشيوخ األفغاض أعضاء مجلس ، وبعالحالية

1.جدواهمدىابل و واشنطن و كة بية األمنيذ االتفاقيتنفستعرضيسأنه الشيوخمجلس 

؛ تباحث مستشارو األمن ةديجدحالةيف .ةيهذه االتفاقلانا عن إنجازات يقال أحيث يحديف جانب آخر، هناك

ر ) 2018و يما29(ة الثالثاء املايض ية واألفغانيكياألمر وإنجازات تنفيذل حو عرب الفيديويف مؤ

.ة ألفغانستانيكية األمريجياالسرتات

1 Etilaatroz Daily, see it online: http://etilaatroz.com/60940/
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ان الحرب يف هذه  دة ألفغانستان، واشتدت نية الجديكية األمريجيقرابة عرشة أشهر عن إعالن اسرتاتمىض

تأثهوما : السؤال هو. مسبوقل غكبشيواملدنيركالعسيف صفوفزدادت الخسائر االفرتة و 

ف تبدو آفاق هذه كيالوضع يف أفغانستان يف مجاالت مختلفة؟ و عىلدة ية الجديكية األمريجياالسرتات

يف البالد؟يلاالحالوضع إىلة بالنظر يجياالسرتات

)2018-2001(ة يكية األمريركات العسيجياالسرتات

 أيضا و دائم، ي من عقد ونصف العقد املايض يف تغكة ألفغانستان يف أيكية األمريجياالسرتاتانت ك

توبر من هذا العام كأ7أفغانستان يف عىليالهجوم األمروبدء2001بعد سنة . ناجحة إىل حد كبن كت

. خالل هذه الفرتةت ست مراتي تغث يلفة، حألسباب مختتواجه التذبذبةيكية األمريجيانت االسرتاتك

:يلاالتالنحو عىلهذه املراحل الست إىلنش

ا يف حربها يكأمرلدىانت كو بوش، يمن رئاسة جورج دبلوىليف الفرتة األ : 2005إىل2001من عام :أوال

ومة كان إسقاط حك؛ إسقاط نظام طالبان، وقتل أسامة بن الدن، وتحقق األول والذي أفغانستان هدفعىل

ألمن مستتبا يفان اكالفرتةيف هذه . يف وقت مبكر من الفرتةيف البالددة يومة الجدكس الحيطالبان وتأس

.ةيومة األفغانكة والحير ضد القوات األجنبكمقاومة تذ كن هناكع مناطق البالد، و تيجم

من هذه وىلة من رئاسة جورج بوش ويف السنوات األ ييف الفرتة الثان: 2009إىل2005من عام :ايثان

عترب أحد أهم يوهذا ،طالبان السابقوت واعتقال أفراد ييل للبيش اللية بالتفتيكيالفرتة، بدأت القوات األمر

وازداد عدد القوات ن القتال، ياديمعىلز كيتم الرت ولذلك. مجدداة لطالبانيالحربات يلاالفعالعوامل لبدء

القوات قتىليف هذه املدة اشتدت الحرب يف البالد عاما بعد عام، وارتفع عدد . 2006ة يف البالد عام ياألجنب

.م2009شخصا عام 516إىل2005صا يف عام شخ129ة من يكياألمر

ة من ية يف الفرتة الثانيكياد الخسائر يف صفوف القوات األمريازد: 2011عام إىل2009من عام :ثالثا

أوباما ، وهذا ما أوصل باراكأفغانستانمن األمريكي للحرب يفواسعةرئاسة جورج بوش سبب انتقادات

أوباما من عدد قواته يف رفع . نهاء الحرب يف أفغانستان والعراقتحت شعار إ 2009م عام كالحإىل
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. ة ذروتهايطالبان والقوات األجنبألف، وبلغت الحرب ب100 من كأإىلأفغانستان يف هذه السنوات 

لذا . وميوما بعد ية ينهزموا فحسب بل اشتدت مقاومتهم ضد القوات األجنبيبعد شدة الحرب؛ فإن طالبان  

.ة يف قطركايس للحر يتب سكفتح معىلة وبدأت املباحثات يركاسة وعسيقوة سكول طالبان تم قب

يف أفغانستان نقص يكير األمركة أوباما فإن عدد العسايجيوفقا السرتات: 2014إىل2012من :الرابع

أوباما سعىاملدة يف هذه . تملتكة وايالقوات األفغانإىلة يات األمنية انتقال املسؤليا، وبدأت عمليجيتدر

ة يف أفغيركقواعد عسلبناء ة بيجية اسرتاتيع اتفاقيتوقعد بة وذلكية أمنيع اتفاقيانستان وتوقة دا

.ايكي وأمرارز كاد التوتر بي توقع بسبب ازداألمنيةةيتفاقاال واشنطن، إال أن وابل ك

ومة الوحدة كل حكيأوباما وبعد تشباراكة من رئاسةييف الفرتة الثان: 2017إىل2015من عام :الخامس

عىل ا يكة مع أمرية األمنيع االتفاقية؛ تم توقييف نتائج االنتخابات األفغانيجة للتدخل األمرية نتيالوطن

ا هو يكالعالقات مع أمرخر يف تحساآل السبب . أخرىابل وواشنطن مرة ك، وتحسنت العالقات بالفور

ح بالعمل ض املسؤولية لبيليات الليالس انت كقتل املتعمد الذي النهم عن ياألفغان أعوت األفغان وإغ

أوباما قراره بخفض لهذا السبب غ. خالل عملياتهمة يف مناطق مختلفة من البالديبه القوات األجنبكترت

.عرشة آالف منهم يف أفغانستانعىلره يف أفغانستان وحافظ كعدد عسا

إىلدة عملها ووصول دونالد ترمب ية الجديكياإلدارة األمربدءمع : 2018ىلإ2017من عام :السادس

تأخر اإلعالن ولذلك. ب يف أفغانستان أو إنهائهايف االستمرار يف الحر أخرىون مرة يكيم؛ تردد األمركالح

حول رىأخالتي تدور مرة االسرتاتيجية ، أشهر8يلاحو دة ألفغانستان ية الجديكية األمريجيعن االسرتات

يف يكير األمركاد العسايوازديكية خارج حدودهاالتي تعترب أطول حرب أمرالحرب عىلز كيالرت 

.أفغانستان
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ةيركة ترمب العسيجيم اسرتاتييتق

. ةيكية األمريرئاسة الجمهورإىلأفغانستان قبل وصوله عىلة يكيان ترمب معارضا الستمرار الحرب األمرك

. منه يف استمرار الحرب يف أفغانستانعرب عن تردديضعة أشهر بعد االنتخابات وبصمته أثناء االنتخابات

ان مطروحا أثناء املباحثات حول كاألمريكية من أفغانستانامل للقواتكار الخروج اليولهذا السبب فإن خ

2017أغسطس 22دة يف ية بلده الجديجية اسرتاتيدة ألفغانستان، وأعلن ترمب يف النهاية الجديجياالسرتات

:والتي تدور حول هذه النقاط

ري يف أفغانستانكا العسيكاإلبهام يف مستقبل حضور أمر·

أفغانستانإىلالحرب وإرسال القوات اإلضافية عىلز كيالرت ·

ز دور الهند يف أفغانستانيتعزعىلد يستان والتشدكاتخاذ موقف متشدد ضد با·

م هذه يدة ألفغانستان؛ تقية الجديركة العسيكية األمريجيعرشة أشهر من إعالن االسرتاتيلاحو مع مرور 

:، منهاألسبابيكياألفغان واألمرمن قبل املراقب2ة فاشلةيجياالسرتات

ساءت . كن القتال أزمت األوضاع يف البالد أياديمإىلوعودتهم عىل الحربةيز القوات األجنبكيتر :أوال

يف خرىواحدة تلو األ ات يريداملتسقط ظات خطر السقوط، و حد تواجه املحافإىلاألوضاع األمنية 

ل غكبشيركالعسوغيركوارتفعت الخسائر يف صفوف العس. من البالداملحافظات املختلفة 

ن القتال وجرح ياديا يف ميجنديا أفغان250ة؛ فقد قتل  ع األخير يف األسابيمسبوق، وفقا لبعض التقار

الت والخسائر كد من املشيزية هو اآلخر يات الجوياد العمليازد3.أسبوع واحد فقطيف ن يأخر350 من كأ

.األفغانييف صفوف املدن

واتخاذة مدة البقاء وعدد القوات، ييف أفغانستان من ناحيكييف مستقبل حضور األمراإلبهام :ايثان

ة؛ ازداد ياملاض17السنوات الـيفسالمالتي  تؤد إىل الق الحربيسالم عن طرالإىلة الوصول يجياسرتات

يف أفغانستان يف أخرىا ودول يكأمران الحرب الباردة ب ولهذا السبب اشتعلت ن. من قلق دول املنطقة

2 Watchdog: Afghan strategy failing, May 21, 2018, see online:
http://www.rep-am.com/news/national/2018/05/21/watchdog-afghan-strategy-failing/
3 VOA Dari, In one week, 252 Afghan soldiers were killed, see it online in Dari:
https://www.darivoa.com/a/ansdf-casualties/4382706.html
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ة يف أفغانستان أدت يابيحروبه النا و يكا وأمريروسل املثال، الحرب الباردة بيسبعىل. ة األشهر األخ

.ةية الروسياألفغانالتأزم يف العالقات إىل

ا أدت يتان، لايس يف أفغانسيالوضع السة ترمب يف تحسيجي تساعد اسرتات:ثالثا س هذا فحسب؛ وإ

رؤساء بيات املختلفة سياملستوعىلة يازدادت الخالفات الداخل. ةيإضافمشاكلإىلة يجياالسرتاتتلك

ة ية االنتخابات الربملانيعمل. مىض من أي وقت كأةية واللغوي، وارتفعت حدة الخالفات القومةومكالح

الفساد و . ومة بالفشلكة؛ محييف االنتخابات املاضية بسبب التدخل األمر بكوالتي واجهت أزمة ثقة 

.ل واسعكان وبشك كومة كيف جهاز الحمسترشاإلداري

تحسن يف يعي للشعب األفغا  ايس واألمني، فإن الوضع االقتصادي واالجتيبجانب الوضع الس:رابعا

ا  ارهم بسبب ياألفغان درتكيرتفعت نسبة الفقر والبطالة، وا. األسوأإىلان متجها كالعام املنرصم، وإ

يف الداخل وصل فإن عدد الالجئر شؤون الالجئيحات وزيوفقا لترص. ةية واالقتصاديالت األمنكاملش

ة والوضع يالت األمنكارهم بسبب الحرب واملشيألف شخص د200يلاحو وتركون شخص، يمل1.4إىل

لتنسيقاملتحدةاألممتب كر ميالرقم الذي جاء يف تقر4.فقطيلاالح2018ة عام ياالقتصادي اليسء منذ بدا

5.يلاالحة العام يألفا منذ بداOCHA(114(اإلنسانيةالشؤون

ستان للتعاون مع كباعىليان، هو الضغط األمرألفغانستة ترمب يجيعترب إنجازا السرتاتياليشء الذي 

بذل الجهود لتحسعىلستان كستان وانزواءها أجرب باكباعىلمع أن الضغوط . ةية السالم األفغانيعمل

ق التعاون يطرعىلتقدم ملموس إىلؤد ية   ستان يف السنة األخكعالقاتها مع أفغانستان؛ إال أن انزواء با

.استها تجاه أفغانستان بهذه السهولةيسباكستانتوقع أن تغيأفغانستان، وال الصادق للسالم يف

-قال ي ك-طالبانعىلالنفوذ والسلطة س لها ذلكيلستانكفإن باأخرىلةأدإىلبالنظر و أخرىمن جهة 

عىل ن الضغوط فإلذلك. ةيومة األفغانكبارشة مع الحطاولة املفاوضات املعىلن لها إحضار طالبان كوال 

.ضا ال تضمن إحالل السالم واالستقرار يف أفغانستانيأ باكستان 

4 Azadi Radio, Interview with Afghan Minister of Refugees, 29 May 2018, See online:
https://da.azadiradio.com/a/29256203.html
5 Relief Web, Afghanistan Weekly Field Report | 21 -27 May 2018, see online:
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-21-27-may-2018
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ة يف أفغانستانيكيمستقبل الحرب األمر

الحرب والسالم يف هذا البلد؛ ولهذا ة يف أفغانستان هي التي ترسم مصيكية األمريركة العسيجياالسرتات

ة يجيقي ال تتضمنه االسرتاتية أن السالم الحقياضن أثبتت سبعة عرش عاما املكول. ة بكة يالسبب لها أهم

.ق الحربيالسالم الفاشلة عن طرإىلاسة التوصل ياآلن سحتىوهي تتبع ة، يكية األمريركالعس

هذا البلد ة املستقبل يفيكيدة ألفغانستان؛ فإن صورة الحرب األمرية الجديكية األمريجيسرتاتاال إىلبالنظر 

ة، ألن قض فإن أخرىوم من جهة، ومن جهة يوما بعد يسالم والحرب يف أفغانستان تتعقد ة اليتبدو قا

.مصالحها يف املنطقةعىلد الخروج من أفغانستان حفاظا يا ال تريكأمر

تصور واضح حول مستقبل الحضور هم يلدون كة أن تيومة األفغانك الحية األفغان سي، فإن مسؤوللذلك

إبهام إىلوصلوا البالد يال و ، لهاةيما ال نهاإىلواستمرار الحرب دات يهديف أفغانستان لتجنب التياألمر

.الحاليةنصف ميتة ومة كل وحفظ الحيورب من أجل كأ

النهاية
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للشعب األفغاد آخر يتهدجفافال

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياءاإلسالم ش

من ياة املال يلحبكد يهو اآلخر تهدجفافالاملدمرة؛بعد الحروب وفقدان األمن واالستقرار يف أفغانستان 

.حالياالشعب األفغا

ثلثي واجه ي: رها الشهري األخييف تقر)OCHA(سانيةاإلنالشؤونلتنسيقاملتحدةاألمممكتبقال 

ونان من الشعب املجاعة يواجه مليمحافظة، و20هذا العام بسبب قلة األمطار يف جفافالشعب األفغا ال

6.ةيوالنقص يف املواد الغذائ

هملب منة، وطياملساعدات الدولمؤسساتمندومع ة أرشف غني األسبوع املايض يس الجمهوريرئالتقى

ياماموتو،تاداميتيشتعهد . يف أفغانستانجفافالوضع الذي سببه المن أجل تحسكالتعاون املشرت 

ق الجاد لهذه يالتحقعىلأفغانستانيفللمساعدةاملتحدةاألممبعثةورئيسالعاملألمالخاصاملبعوث

7.افجفمن العااملناطق التي تإىله يلة وقال أنه أرسل مندوبكاملش

6 OCHA: Drought grips large part of Afghanistan:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180525_ocha_afghanistan_monthly_humanitaria
n_bulletin_april_2018_en_final.pdf

https://president.gov.af/ps/news/1071072:لمزيد من المعلومات7
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وما حاليا جفافالآثاروضع انستان خصوصا؟ ما هو أفغيف جفافالتغ املناخ عموما و عىلما هو تأث

.ه يف هذه الفرتة؟ هنا نحاول اإلجابة عن هذه األسئلةجب فعليأسبابه، وماذا هي 

يف أفغانستانجفافال

خمس إىلأ من ثالث يفة من البالد يف مناطق مختلاملحيلجفافال،يو ية اآلسير بنك التنميوفقا لتقر

ستوىاملعىلعرشة سنة، و إحدىإىلتحول من تسع سنوات يجفافالاملناطقمستوىعىلو . سنوات

.سنةثالثإىلن يرر من عرشكتيالوطني 

أفغانستان عا.جفافها اليفأفغانستان واجه ي؛ هذه هي املرة الخامسة التي ين املاضيإذا تأملنا العقد

واجه . ة األمطاركبسبب 2003و2002، والتي انتهت عامي جفافلة من اليفرتة طو1995ام ع

ل ياملحاصعىلسلبا جفاف، وأثر هذا ال2012و2010و2008يف أعوام أخرىمرة جفافأفغانستان ال

ل املثال يسبعىل. ل عامكيف أفغانستان بشالنمو االقتصاديعىلضا يأ أثر هذا الوضع .  القمحية سيالزراع

و القطاع الزراعي ك النمو عىليف املائة، وأثر 53إىل2009ن ارتفع عام ك، ول2008يف املائة يف 21ان 

.للبالد يف هذا العاماالقتصادي

، وهذا ال جفافمن اللشعب باليمال 6.5يف أفغانستان تأثر 2000الدويل، منذ عام ر البنكيوفقا لتقر

يف ديشدجفافإنه إذا حدث ره ييف تقريقدرالدويل  أن البنكك. جفافن باليمتأثرلليلاالحشمل العدد ي

8.يف مجال الزراعةارات دوالريمل3يلاحو سيؤدي إىل خسارة ، أفغانستان

: لمزيد من المعلومات، راجع الرابط أدناه8
gs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/governance/voices/water/ppps/endpovertyinsouthasia/http://blo

prs/archive/201707
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ه وتأثيلاالحجفافال

رأي عىل. يف أفغانستانجفافة قلقها من الية والدوليومكة تظهر املؤسسات الحيع املاضيمنذ ثالثة أساب

:اتمستوىثالثة إىليف البالدهديتهدمستوىمن حيث الجفافنقسم يوزارة الزراعة، 

، ندهارقو ، وزابل، انغز و وأر اب، وغور، يس، وفاريجوزجان، وبادغ: (محافظة، هي15وىليف الدرجة األ 

: محافظات، هي6ة يثانويف الدرجة ال). مروزي، وهراة، وفراه، ونزو ندقو وهلمند، وسمنجان، وبلخ، وبغالن، 

، : (محافظة، هي13ويف الدرجة الثالثة ). لبو نورستان، ورسو ا، يتكباو تخار، و لوجر، و ، دان وردكيم( غز

ن، و ك، و شسا، وبروان، وبنجيابكان، و يندي، وباميكودا ا، يكتكنر، وننجرهار، وبو كابل، وبدخشان، ولغ

9).وخوست

ون يمل13واجه اآلن ي، ومع هذا جفافهذه املحافظات بسبب البا املجاعة يف يونان من الشعب تقريواجه ملي

هة مع هذا التهديافكة اليشخص النقص يف املواد الغذائ 500ن تتطلب يد ومساعدة املترضرية، واملواج

.ون دوالريمل

ة الزراععىلألن اقتصاد البالد تعتمد . يلاالحجفافالقلق املهم هو تأثر الوضع االقتصادي للبالد بسبب ال

حتمل ارتفاع عدد يو. ون طنيمل2.5إىلون طن يمل4.2نخفض إنتاج القمح من يتوقع أن ي، وبكحد إىل

.الوضع يف البالدعىلضا له تأثي، وهذا أ جفافيف الداخل بسبب النازحال

يف أفغانستانجفافأسباب ال

ة من امليموارد اهيأفغانستان ف؛أخرىدول إىلاه ياملتدفق● رب من هذه كن القسم األ ك، ولاه العذبةكب

هون نقص امليفغان دول الجوار، واأل إىليتدفقاه يامل اه ياملوفقا ملعلومات وزارة . اه بسبب ذلكيواج

الشعب األفغان ك، ولاييف البالد سنواه يعبا من املكمرتا ماريمل75تم إنتاج ييف أفغانستانهرباءكوال

.خرىدول األ إىلة تخرج ييف املائة الباق75اه فقط، وييف املائة من هذه امل25ستعملون ي

https://pa.azadiradio.com/a/29254840.html: لمزيد من المعلومات، راجع الرابط التالي9
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. ةياه تتعلق باألمطار املوسمية، وموارده من امليس له حدود بحريأفغانستان بلد جبيل لقلة األمطار؛●

مطار يف عدد من محافظات أن نسبة األ اإلنسانيةالشؤونلتنسيقاملتحدةاألممكتبملر األخيجاء يف التقر

فقد جة لذلكي، ونتالسابقةاألعوام مقارنة بيف املائة 70بالنسبةهذا العامانت قد انخفضتكأفغانستان 

الشعب األفغاواجه ياه يف األنهار، ويسطح املمستوىناطق، وانخفضت املأكة يف يجفت املوارد املائ

.جفافد اليتهد

عىلات كجة للحرارة والغازات التي تفرزها الرش ياد حرارة سطح األرض نتيازد؛املناخيةات ي التغ●

محو الغابات كذلإىلن يف أفغانستان باإلضافة ك، ولمناخيةاتي ب تغل عام؛ سبَّ كالعا بشمستوى

ربد الجو، يألن وجود الغابات واخرضار األرض . املناخيةات  من التغجانبايعترباملستمرةبسبب الحروب

.جنبها الذوبانيبرودة مخازن الثلوج وعىلحافظ ي ك

؟جفافلة لكمشرت افحةكمإىلما الحاجة 

هة الح بكدا يعترب تهدياه ياملناسبة للمواإلدارة غجفافال ات  والتغجفافال. ةياة اإلنسانيا يف مواج

للبحث عن أخرىمناطق إىلارهم واللجوءيدتركعىلجرب املواطنياعة، وهذا سبب الفقر واملجية يالجو

.والغذاءحياة أفضل

هم يعلصعب ياف، لذلكيواألرىالقر الزراعة يف عىله يون من مواطنيمل15ش يعيأفغانستان بلد زراعي 

، ووفقا ة أحد أهم العوامل لنزوح املواطنيات الجو تعترب التغلذلك. ع الحاالتيجميفجفافتحمل ال

وا كس وغور فقط تر يألفا يف بادغ21 من كفإن أاإلنسانيةالشؤونلتنسيقةاملتحداألممر إدارة يلتقر

.واملياه والغذاءالحياةهراة بحثا عن إىلم، ولجأوا 2018و من عام ييف شهر ماجفافقراهم بسبب ال

ل العمإىلحتاج ي كافحة جادة ضده، كجب مدات املتوقعة منه؛ تيالتهديف البالد و يلاالحجفافنظرا لل

فإن ة يوفقا ملعلومات وزارة الزراعة األفغان.والوزاراتةيالدولو ة يومكاملؤسسات الحبشرتكوالتعاون امل

9إىل8وزارة الزراعة نفسها من ةيزانيمنكون دوالر، وليمل500إىلحو إىلتحتاج جفافالافحة كم

فإنهم لذلك. فقطيمال 6) أندما(ةيعيافحة الحوادث الطبكة إدارة ميزاني أن مك.دوالر فقطيمال 

.جفافافحة الكة مليمساعدات دولإىلحتاجون ي
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إال . املحتاجإىلصال املساعدات يجب إ ي كجمع املساعدات ملواجهة هذا الوضع، ع يجب ترسيله، كولذلك

الت يف جمع كمشتواجه أيضا ة ياإلنسانالشؤونق يتنسلاملتحدةاألممكتباملبدو أن ييلاالحأن يف الوقت 

معها مليون دوالر التي يمل500يف املائة فقط من 22اآلن ىحتاملساعدات، ألنهم جمعوا  افحة كجب ج

.جفافال

النهاية
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