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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات
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مقدمة

السياساتعىلتأثولها،العاعىل مستوىبلمستوى املنطقة عىل فقطليسقويةدولةتعتربتركيا

عىلكثبعنونتائجها الرتكيةوالربملانيةالرئاسيةاالنتخاباتمراقبةتملهذا السبب و ة؛ اإلقليميوالقضايا

ات األساسية يف 2016عامإىل االنقالب الفاشل يفاالنتخاباتهذهأهميةترجع.الدويلاملستوى والتغي

.بعد ذلك الح يف تركيا، حيث كانت أول انتخابات ذلكالدستور بعد

رجبأمامالطريقمهدتالتياالنتخاباتيفالسائدهواإلسالميوالتنميةالعدالةحزبكانأخرى،مرة

منصبيشغلوكان2002عاممنذيف فرتتللوزراءرئيساً أردوغانكان. سلطتهلتمديدأردوغانطيب

العواملهيللبالداالقتصاديوالنموالرتكيةالسياسةيفالبارزدوره. ةاألخ الفرتةيفالجمهورية رئيس

الحكومةآثارحولاألسبوعيالتحليلمناألولتقرؤون يف القسم. الرابعةللمرةالسلطةيفجعلتهالتي

.الدوليةوالسياسةاإلسالميالعاتركيا،عىلالرتكية املستقبلة 

العمالتمقابلاملسبوقةغاألفغانيةالعملةقيمةانخفاضعنتقرؤونالتحليل،منالثاالجزءيف

هااألجنبية أفغانًيا73معواحددوالرتبادليتمالحارض،الوقتيف. يف البلدالحياة اليوميةعىلوتأث

برفع سعرمباًرشايرتبطاألفغاقيمةانخفاضأنمنالرغمعىل. السلعأسعارعىلهائًالأثراً وضعالذي 

؛الدوالر ؟قيمةانخفاضعىلالظلوضعتالتياألخرىالعواملهيماولكناألمري حاولنااألفغا

هااألسئلةهذهعناإلجابة .يف هذا الجزء من التحليلذات الصلةاألسئلةمنوغ
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مرة أخرى وأثره يف املنطقةأردوغانفوز 

التي كانت تحت مراقبة شديدة من حزيران /من يونيو24عقدت يف الرتكيةاالنتخابات الرئاسية والربملانية

.ألسباب عدةيف تركيا والتي كانت يف غاية األهمية خالل العقود املنرصمة،قبل الجهات املعنية العاملية

يف قبلةاملخمس سنوات دة ملمرة أخرى بالرئاسة أردوغانرجب طيب لقوياالرتزعيم اللقد فاز 

. االنتخابات الربملانيةحيث فاز حزبه علی أغلبیة املقاعد يفاالنتخابات الرئاسية،

م دويل همیة غایة األ نتخابات يفاال انت ك فیها للمرة الرابعة كان يفوزأردوغانألن ك أنها حظيت باهت

انت ك، بل ايسيوالسيإلی الثبات اإلقتصاداملايضعقد ونصف يف یةكقاد تر الذيعىل التوايلدارة البلدإل 

.الرشق األوسطالعا اإلسالمي و قضایايف سیاسته مؤثرة

علی منصة أردوغانوصول رة عن موعده و كالبلد وعقد االنتخابات مبيف مكالدستور ونظام الحيتغ

هي سي العالقات األفغانية الرتكية، اسات املنطقة وال ي، وأثره يف سواسعةم وفوزه مع صالحیات كالح

.يف هذا املقالتم البحث حولهاوضوعات التيامل
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االنتخابات املبكرة

م بأن 2018بريل أ قرر يف أردوغانم، ولكن الرئيس 2019كان من املقرر أن تجرى االنتخابات يف نوفمرب 

.م2018يونيو 24رى يف يقدم موعد االنتخابات عام ونصف وتج

صوب البارملان فبعد هذا القرار م، 2016نقالب الفاشل يف صيف عام وقد أعلنت الحالة الطارئة بعد اال 

الرت تلك الحالة إىل ثالثة أشهر أخرى، وعليه أجريت االنتخابات يف هذه الحالة الطارئة، وقد كان لتبك 

:منها،االنتخابات عوامل عدة

الوضع يف املنطقة والسي الدول املجاورة لرتكيا مثل سوريا والعراق، وأثر تلك الحالة املعقدة تدهور :األول

.يف تركيا

ه التحديات الضخمة يف السياسة واالقتصاد أردوغانوعىل حسب حزب  ، أن تركيا تقع يف منقطة تواج

.واألمن، ويتطلب مواجهة تلك التحديات إىل نظام قوي متمكن مركزي

).ةل ال(العملة الرتكية قيمةسي انخفاضلتهديدات املحتملة التي يواجهها االقتصاد الرت وال ا:ثانيا

، البطالة كانت تهدد االقتصاد م2017عاميفاملائةيف7.4بنسبةالرتاالقتصادومنالرغموعىل

ركيا أمام الدوالر األمري أن انخفضت عملة توالتضخم يف االقتصاد الرتوكان من جراء ذلك. الرت

ات3.94إىل الدوالر م ووصلت 2017يف نهاية عام  يف املائة منذ بداية عام16لقد فقدت قيمتها بنسبة . ل

و أصبح الدوالر % 3من مايو يف يوم واحد 23حيث انخفضت العملة يف حتى مايو هذا العام،م 2018

ات، لهذا السبب4.8األمري  .يا رصف العمالت األجنبية بالعملة الرتكيةطلب زعيم تركل

نتخابات املبكرة تجر البلد إىل الثبات وتتعامل األسواق العاملية معها لذك زعمت الحكومة الرتكية أن إجراء اال 

رات األجنبية يف البلد .تعامال إيجابيا وتزيد االستث

م، وتغي الدستور وال 2017ابريل 16م واالستفتاء الشعبي يف2016إثر االنقالب الفاشل يف عام : ثالثا

.تيف تبك االنتخاباآخر ا ا من قبل األحزاب املعادية، كان سببههسي الخالفات املتزايدة التي واج
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نتائج االنتخابات

مرة ثانية، وبعضها اآلخر أردوغانكانت هناك نظرات عدة يف االنتخابات املبكرة لرتكيا، اعتربها البعض فوز 

ة أن حزب الحاكم نتائج بعض استطالعات الرأيأظهرت وقد. ا الفشل املحتمل لهاعتربه يف األشهر األخ

.قتصادي وسيايسإر البلد إىل تدهور وحزبه لو  يفز سينجأردوغانسيفوز يف االنتخابات املقبلة ألن 

عاما من جهة، وتعامل 15يف الحكم طيلة أردوغانمع أن تركيا بلد موزع ب قوميات وديانات، ولكن بقاء 

ت اآلمال عىل فوزه يف االنتخابات .مع االنقالب الفاشل من جهة أخرى وعىل ضوء قراراته، ك

تقدم علی كمن اآلراء وبذل%)53(يف املائة خمس وثالثینأردوغانحصل ،حسب التوقعات املوجوة

من %) 31(ة ائامليف ثالثینحصل علی احدی و الذييب الجمهور شعالرئیس حزب ةنجإيمنافسه محرم 

من اآلراء بحیث حصل %)42(ائة امليف ربعینأومن جانب آخر حصل حزب العدالة والتنمیة اثنین و ،اآلراء

غلبیة أ ولحصول علی . من املقاعد)600(مائة من مجموعة ستة اً مقعد) 295(علی مأتین خمس وتسعین 

أردوغانیستطیع هكذا سو . (MHP)ة الشعبیةكحزب الحر املطلقة یحتاج حزب العدالة والتنمیة لإلئتالف مع

.رئیس مقتدركم كالحيف ر أن یستمركم لخمس سنوات املقبلة دون تحد یذ كالحيف أن یستمر

59.3مليون من واجدي الرشوط، ولكن شارك 56.3عات اللجنة االنتخابية املركزية مشاركة قوحسب تو 

كانت االنتخابات محايدة وقبل ك . ئةايف امل87وكانت املشاركة أك من . مليون مقرتع يف االنتخابات

ته أمام  .أردوغانمحرم إينجة هز

تغي الدستور والنظام

عنى تغي النظام ولذلك كانت يف غاية األهمية بريل سنة أ وقد حصل يف شهر . كانت هذه االنتخابات 

ا يف الدستور18تاء الشعبي لصالح م االستف2017 ، واألهم منها زيادة صالحيات رئيس الجمهورية، تغي

ات ها من التغي ديد فرتة الرئاسية من أربعة سنوات إىل خمس سنوات وغ ا . و ايعترب هذا تغي بعد كب

.النظام الجديد يف تاريخ تركيا قرابة قرن من الزمان
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يف املئة من الشعب، أزيل منصب رئاسة 51الدستور الذي صوت لصالحه يف االستفتاء الشعبي لتغي 

يف ضوء أوضاع املنطقة والحالة االقتصادية أردوغانأراد . الوزراء وأضيف يف صالحيات رئاسة الجمهورية

.لة ويخرج البلد من الحالة الطارئةجلرتكيا أن يتخذ قرارات عا

ليكون مرشحا يف انتخابات عام ردوغانإىل الرئاسية الطريق أل مهد الدستور وتغي النظام من الربملانية 

.ك يعطيه صالحية تشكيل الحكومة بنفسه ورقابة النظام القضا.م2028يف الحكم إىل والبقاء2023

، الدافع األسايس وراء هذا التغي هو الثبات االقتصادي للبلد، وإن كان  وعىل حسب حزب الحاكم الرت

أهم محرم إينجةوعليه، يف ختام االنتخابات وإن قبل.خرى اعتربوا مثل هذا النظام استبداديااألحزاب األ 

النتائج، ولكنه أظهر قلقه حيال مستقبل البلد إذ انفراد الشخص الواحد بالسلطة سيواجه ردوغانمنافس أل 

.البلد أجواء خطرة

السياسة العامليةاملنطقة و التأث يف

بل عىل األوضاع فحسب،الحكم ال عىل األوضاع السياسية واألمنيةأردوغانخابات وتويل يؤثر االنت:تركيا

ا إيجابيا؛ ألننا شهدنا إثر االنتخابات ارتفاعا يف قيمة العملة الرتكية بعدما شهدت يف تركيااالقتصادية تأث

بعد إعالن واحدت يف يوم ة مئوية، فقد ارتفعبنس20ىل إانخفاضا تدريجيا منذ اول هذا العام امليالدي 

، بأن تركيا بعد اال التصنيفوقد أعرب وكالة %. 1االنتخابات نتائج قتصادي اليابا يف تقريرها األخ

ا االنتخابات وبتقلص الحالة الضبابية يف السياسة الداخلية سيؤثر عىل .إيجابيااقتصاد البالد تأث

يل حزب العدالة والتنمية الحكم، تحلم قيادة العا اإلسالمي م وتو 2002تركيا منذ العام :العا اإلسالمي

ة وتويل . ولها أثر كب يف قضاياها الحكم مرة أردوغانوعليه، سيكون لها أثر ذو بال بعد االنتخابات األخ

وستشهد تركيا حك أك إسالميا ودورا ملحوظا يف قيادة العا اإلسالمي، ولهذا ستشهد عالقات . أخرى

.كيا مع الغرب توترا أكتر 
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يف العراق اقوى موقفهستالقضايا اإلقليمية و يف متورطةاألوضاع الراهنة تركيا يف ومن جانب آخر،

. السي الالجئ السوريللشعب السوريامن طرد بشار األسد ودعمهاركز عىل موقفهسوف ت. وسوريا

.قطر ودول الخليج األخرىتستمر من دعم قطر يف أزمة العالقات ب سك أنها 

العالقات غ املستقرة مع الواليات املتحدة وإرسائيل تعترب من امللفات املهمة لرتكيا وأهم : السياسة العاملية

ة ويف قضية القدس توترت العالقات أك من أي . التحديات يف سياستها الخارجية ألن يف األشهر األخ

نقل سفارتها إىل بيت املقدس، وندد من موقف بعد إعالن أمريكايةالقمة اإلسالمأردوغاندعى . وقت مىض

.األمريكان واعتربها رشيكة إرسائيل يف الجرائم التي ارتكبها

ومع ذلك يظهر أن تركيا ستحاول منع أزمة العالقات مع هذه الدول غرضا لقليص التهديدات املحتملة 

ا خالفات مع روسيا يف قضية ب اآلخر، وإن كانت لهويف الجان. تصاديةقواستقرار الحالة السياسية واال 

.تحاول تحس عالقاتها معها لتعزيز موقفها تجاه الغربس، فإنها سوريا

األفغانية الرتكيةيف عالقات التأث

وإن . أيضاولهذا ستهتم بدورها يف أفغانستان. ستكون أك إسالميا بالنسبة إىل السابقالرتكية الحكومة 

ن ونائب الرئيس الجمهورية املنفى عنه سيؤثر عىل العالقات، ستحاول تركيا حل كان وجود أ زبيك والرتك

.القضية وعودة نائب الرئيس دوستم إىل بلده

ان، يف وقت تكون تك أن تركيا لتحس أوضاعها ستلعب دورها لتحس عالقات أفغانسنان وباكس

ولة رئيس الوزراء الرت إىل كابول، تعهد إليجاد وبهذه النسبة يف . باكستان تحت الضغوط الدولية ج

النهاية).تركيا–باكستان –أفغانستان (مجلس ب األطراف الثالثة 
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األسباب واآلثار.. قيمة العملة األفغانيةانخفاض

يؤدي إىل جعل أسعار السلعيف بلد ما،وعدم استقرارها تجاه العمالت األجنبيةالوطنيةعملةالقيمة تراجع

.أيضاالبلدعىل اقتصاديؤثر ما، املستوردة أغىل بالنسبة للمواطنواملواد املحلية و 

التي غانستان تواجه تحديات عدم االستقرار األمني والسيايس، هي من البلدانمع األخذ بع االعتبار أن أف

.دالبليفيسءاقتصاديوضعيفسببالسيئ واألمنيالسيايسالوضعو ؛عملتها ليست مستقرة

حكومة الوحدة عهد يف ا وصلت أد مستوى لها ولكنهالعملة األفغانية ترتاجع منذ عدة سنوات،تكان

الجديدةطباعتها بعد يخصوًصا الدوالر األمالعمالت األجنبية يهبط سعر العملة تجاه و. الوطنية

لحدوث املشاكل يف مجال االقتصاد التي يعا السبب الرئييسكان وهذا ؛إال يف هذا العهدم2003عام 

.ةياملعيشهميف تكاليفعنها الشعب األفغا

17وكيف كان سعر العملة األفغانية يف ؟ اآلنحالههو ومانستانالنظام املرصيف الحديث يف أفغامتى بدأ 

هذايفاألسئلةمناقشةتم؟قيمة العملة األفغانيةانخفاضإىل أّدت الدوافع التي هيوما؟ عاًما ماضًيا

.التحليل
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النظام املرصيف الحديث يف أفغانستان

يف الحكومةأموالأن الحكومة كانت تدخر خاصة ك المنهيف خزائكان الشعب األفغا يدخر أمواله

وكان هناك عدد . م املرصيف الحديث يف أفغانستانقبل تأسيس البنوك وإيجاد النظاذلك و ، خزائن الحكومة

يف معهم معاملةولكن عامة الناس  يكونوا يرغبون يف ، الناس يشتغلون يف ترصيف النقود والعمالتمن 

.وآكلو الحرام، نهم آكلو الربابل كانوا يدعو ؛ وهرات والُحيلترصيف النقود وال يف تبادل املج

بنك "ولكن مع تأسيس أول بنك باسم ، الثالث من القرن العرشينالعقدهذه العملية إىل أواخر واستمرت 

النظام يف دخل أفغانستان ، م1939عام " بنك أفغانستان"وبعده تأسيس ، م1933عام "األفغان الوطني

.ث والنظام املرصيف الحديثي الحدياالقتصاد

ولكن بعد تأسيس ، اوالبنك التجاري معً ، يقوم بدور البنك املركزي الحكومي" بنك األفغان الوطني"كان 

.ية الحكوميةوجميع األمور املرصف، طباعة النقود ونرشهاا البنك هذأُِحیَل إلی " بنك أفغانستان"

ت ، أفغانستانيفطالباننظاموسقوط2001عامحتى األفغانية شكَل العملة األفغانية الحكوماتغ

وتوزيع العملة بنرشقامواالجهاديالقادةأوالجهاديةاألحزاببعضأنحتى،ونوعها عىل حسب رغباتها

بعد2001عاميفجديدةمرحلةإىلوصلالوضعهذاولكن. الخاصة لهم يف مناطق تحت سيطرتهم

.انأفغانستيفالجديدالنظاموصول

حذف ثالثة أصفار بعد) ISO4217(وتحت رمز ) AFN(باسم العملة األفغانية الجديدة وبدأت تستخدم

ة عام  رغم . بدأ عدد من البنوك املحلية واألجنبية يف العمل؛ ورغم البنوك الحكومية، 2003من العملة القد

ولكن أفغانستان مازالت ، سنة85تجاوز عن تأسيس أول بنك يف أفغانستان وبدء النظام املرصيف نحوأنه

سك ، تعا من عدم استقرار الوضع االقتصادي عىل حسب املعاي املعتمدة عىل وعدم النظام املايل املت

.أبداو يستقر النمو االقتصادي ، مستوى البلد والعا
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)م2018-2001(قيمة العملة األفغانية

ذل مجهود  تستطع الحكومات األفغانية ب؛ تأريخ أفغانستانبسبب االضطرابات األمنية والسياسية طيلة

ک أنها ، لد من النمو الالزمأّدت سياسة الحكومات الضعيفة إىل حرمان اقتصاد البو ، الزم القتصاد البلد

.تخفيض قيمة العملة األفغانيةسبب 

عقد ونصف الوطنية يف حكومة الوحدة العهدإىل، 2001النظام الجديد يف أفغانستان عام من تشكيل

وكان ذلك االستقرار ، ريمقابل الدوالر األمأفغانيا 57إىل46كان سعر العملة األفغانية ب ، ايضامل

ت، واملجتمع الدويل، النسبي بسبب حضور القوات األجنبية العديدةاملكاتب األجنبيةو، واملؤسسات، واملنظ

.دالبليف 

أثناء الحمالت مقابل الدوالر األمريأفغا57.22ة بشكل شهرياألفغانيالعملةسعرمعدل كان 

،2014ولكن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إىل نهاية ، 2014االنتخابية للرئاسة الجمهورية عام 

تحسن م2015أوائل سنةويف . شهرياأفغا58.18أصبح معدل سعر دوالر واحد أمام العملة األفغانية 

ويف شهر ، أفغانًيا57.76حيث بلغ سعرها يف يناير من العام؛ نسبًياأمام الدوالراألفغانيةسعر العملة 

.أفغانًيا57.4إىلفرباير وصل

67.25ووصل سعرها إىل، انخفضت قيمة العملة األفغانية جدام2015بعد الشهرين األول من عام

ولكن حاليًا يف أواخر املنتصف ، م أيًضا2017م و2016واستمر الوضع عىل هذا النحو يف العام ، أفغانًيا

ي واحد2018األول من العام  .أفغانًيا73.30م قد بلغ سعر العملة األفغانية مقابل دوالر أم

قيمة العملة األفغانيةانخفاضأسباب 

:، منهاقيمة العملة األفغانيةتراجعهناك أسباب عديدة يف 

ارتفاع سعر الدوالر عىل العمالت األخرى ، إضافة إىل أسباب أخرى: يف أسواق العاارتفاع سعر الدوالر

عىل سبيل املثال قبل فرتة أعلن بنك أفغانستان ، سبب أسايس جعل سعر العملة األفغانية ينخفض؛ يف العا

ي سعر الروبية الباكستانيةعن انخفاضاملركزي  ، )٪4(الهندية والروبية ، )٪6(مقابل الدوالر األم

) ٪4(ري والر األمويف الوقت نفسه انخفض سعر العملة األفغانية مقابل الد، )٪12(والريال اإليرا 

.فحسب
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واكتمل ، بعض املشاريعافتتاح رغم أنه يف عهد حكومة الوحدة الوطنية تم : االقتصادي اليسءالوضع

الرئيس يف ذلك فرض رضائب عىل استخدام وكان السبب، وازداد دخل الحكومة نوًعا ما؛ بعضها اآلخر

البطالة يف البلد ك أن ، يوًما بعد يوماالقتصاديوضع ساء الولكن بصفة عامة ، شبكات االتصاالترصيد 

و هذابا عن طريق التهريبو واملئآت من الشباب األفغان أخذوا يلجؤون إىل أور ، وصلت إىل حدها األعىل

يف الواقع كل ذلك كان عائًقا يف النمو و ، رؤوس األموال إىل الخارجهروب دالبلوبهذا واجه ، بالغ الخطورة

.القتصادي يف البلدا

النمو االقتصادي واالستقرار عن يف الوقت الحايل أهم عائق يتمثل و: الوضع األمني والسيايس اليسء

تعا و . تقرار السيايسوانعدام االس، بو وتكثيف الحر ، والسالم يف البلداألمنعدميف العملة األفغانية 

د البلفالنزاعات الداخلية ب السياسي يف ؛ السيئةاألوضاع السياسية واألمنيةمنحالًياأفغانستان 

عات املعارضة املسلحة هي من ب القضايا التي هزت الالحرب من قبل تصعيد و  أك من دالبلاقتصادج

ها فسيكون من الصعب الخروج من ، يف أفغانستان  يتحسنطاملا أن الوضع األمني والسيايس ، لذلك. غ

.األزمة االقتصادية الحالية

من األسباب املهمة لخفض قيمة العملة األفغانية هو سياسة وضع : القيمة االصطناعية للعملة األفغانية

فغانية األ العملةتحكم يف تدفق لتي تيف الوقت ا، هذه السياسة. مزاد علني يف السوقعن طريقالدوالر 

وخاصة ، مقابل العمالت األجنبيةالعملةمن خاللها تتحكم مراقبة األسعار وسعر الرصف و داخل البالد

ية قيمة العملة األفغانية عىل املدى القص ؛ ولكن مع الدوالر .واالصطناعيةهذا يؤدي إىل ح

مع ، 2014بعد عام فغانيةتراجع عرض الدوالر يف األسواق األ : القوات األجنبية يف البلدعدد انخفاض

أفغانستان قبل يفعرشات اآلالف من القوات األجنبيةكانتحيث ، القوات األجنبيةجزء كب منانسحاب

هذا وجعل. من أجل إنفاق عسكرييف أفغانستان كب من الدوالر قدر تطلب أن تدخل يم ، 2014عام 

ض عر خفض مع انخفضت األفغانية العملة قيمةولكن، ااألفغانية يف حالة ثابتة نسبيً العملة قيمة الوضع

.الدوالر يف السوق
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ة : عامالتالعمالت األجنبية يف املاستخدام  عىل الرغم من أن املعامالت مع العمالت األجنبية تُعد جر

والروبية ،مثل الدوالرإال أن معظم املعامالت تتم بالعمالت األجنبية ، "بنك أفغانستان"عىل حسب قوان 

الرشقية املناطق يف و ، بالريال اإليرا؛ إيرانالواليات الغربية حدود فيف، ريال اإليرا، والالباكستانية

؛ دالبليف أنحاء واسعة النطاقويف جميع املعامالت االقتصادية والتجارية ، بالروبية الباكستانية؛ والجنوبية

ثم ومن لعملة األفغانية لالطلب يقلحيث، ملة األفغانيةم أدى إىل انخفاض قيمة العوذلك ، بالدوالر

.ينخفض سعر العملة األفغانية

مع الرضائب نظرًا إىل ، ومع ذلك م بو، املواد املستوردةمنج ية اإلنتاج املحيل وترويجاالهت العملةح

كن أن يكون عامالتاألفغانية يف امل ، عىل قيمة العملة األفغانيةتأث إيجا لهاالقتصادية واسعة النطاق 

ذلك بسببو، يف هذا العام أيًضاأك قيمة العملة األفغانية انخفاضمن املتوقع ؛ يف الوقت الحايلولكن 

م ، البلديفالسيئالوضع السيايس واألمني .من قبل الحكومة للعملة األفغانيةالالزموعدم االهت

انب هذا ، فغانية يف الوقت الحايل إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائيةأدى انخفاض قيمة العملة األ ، إىل ج

. عديدةالناس ملشاكلمواجهةم أدى إىل ، دالبلواملواد األساسية األخرى للحياة اليومية يف ، والغاز، والنفط

غرام و كيلو ، أفغانًيا52إىل اأفغانيً 44رت واحد من البنزين من يسعر لارتفع ، ر املاضيةو شهالخالل ومن 

، أفغانًيا1150أفغانًيا إىل 1050منالقزاقيدقيق كيس من الو ، أفغانًيا50إىل أفغانًيا43من الغاز من 

خذ الحكومةتأ أن ينبغي؛ لذلك. أفغانًيا300إىلأفغانًيا270كيلو واحد من الشاي األخرض من وسعر

.للسيطرة عىل هذا الوضع وتحسينهقرارات الزمة

النهاية
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