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 وحلول الناجمة عن الكوارث الطبيعية يف أفغانستان؛ مقرتحاتالخسائر الفادحة 

 سرتاتيجية واإلقليميةمرکز الدراسات اال

 

يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث  تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت
حتی يستفيد منها  بشكل أسبوعي واملنطقة السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف أفغانستان

 .املهتمون وصناع القرار

 

 تحليل األسبوع
 386 –اإلصدار 
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 الناجمة عن الكوارث الطبيعية يف أفغانستان؛ مقرتحات وحلولالخسائر الفادحة 

 مقدمة

الكوارث الطبيعية هي تلك الظاهرة التي تقع يف كافة أرجاء العامل؛ وتسعى الدول املختلفة يف إيجاد طرق لتقليل 
ارا كثريا بسبب الكوارث الطبيعية، كام ر الناجمة عنها إىل أبعد حد ممكن. تكبدت أفغانستان طيلة التاريخ أض الخسائ

ريين من املواطنني األفغان يف حني أن العديد من هذه الكوارث قابلة للمنع أن هذه الكوارث تودي غالبا بحياة الكث
 إىل حد ما أو عىل األقل ميكن تقليل آثارها ومخاطرها.

فاضت السيول يف كثري من املحافظات وهطلت يف اآلونة األخرية شهدت أفغانستان عددا من الحوادث الطبيعية حيث 
وقوع الزلزال  الثلوج يف بعض املحافظات مام نجم عنه وقوع خسائر فادحة يف األموال واألرواح، ومن جانٍب آخر تسبب  

املدمر باملحافظات الجنوبية الرشقية يف حصول كارثة إنسانية. عقيب الحدث تحركت جهات عديدة داخلية وخارجية 
إىل املحتاجني مل يتم بالصورة إال أن توصيل املساعدات  نكوبني واملصابني بالدمار الذي أحدثه الزلزالإلغاثة امل

 نتيجة لفقدان آليات مناسبة لعمليات اإلغاثة. املنتظمة املطلوبة

. وكل ي املرحلة التالية لوقوع الحدثبشكل عام متر الكوارث الطبيعية مبرحلتني، إحداهام تسبق الحدث والثانية ه
مرحلة تتطلب القيام ببعض الخطوات االحرتافية التي تحول دون وقوع الخسائر أو تقلل من أضارها، إال أن األمر 
املؤسف هو عدم االهتامم بالخطوات املطلوبة لكال املرحلتني السابقة والالحقة لوقوع الحدث مام يؤدي إىل زيادة 

 معدل الخسائر.

ع معدل الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية يف أفغانستان، وبعض الزالزل املدمرة يف هذا املقال سنتحدث عن ارتفا 
التي شهدها البلد خالل العقود الثالثة املاضية وخصوصا الزلزال الذي دّك محافظتي خوست وبكتيكا قبل أسبوع، كام 

 حديات وحلول مقرتحة.سنسلط الضوء عىل آليات مكافحة الكوارث الطبيعية وما يصاحب هذه املكافحة من ت

 

 األفغان تحت وطأة الكوارث الطبيعية

كام أنها تتسبب يف ترشيد ونزوح  منذ عقود مديدة تحصد الكوارث الطبيعية املدمرة أرواح الكثريين من األفغان
الكثريين ممن تلحقهم الخسائر الناجمة عن الكوارث. مبا أن أفغانستان تترضر دامئا بهذه الكوارث بحكم تكوينها 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
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لذا تنشط وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية وإدارات وطنية أخرى تحت هذا املسمى، إال الجغرايف وموقعها اإلقليمي؛ 
اقية الالزمة لتقليل أضار هذه الكوارث قليلة جدا بل تكاد تكون معدومة. الحكومات األفغانية أن الخطوات االستب

أنها ال تضع خططا طويلة املدى لتقليل آثار  تبدي اهتامما بالفئات واملناطق املترضرة بفعل الكوارث عقب وقوعها، إال
  الكوارث.

من حيث كرثة وقوع الزالزل، خصوصا وأن البلد يقع  تاسع دولةوفق اإلحصائيات واألبحاث تحتل أفغانستان موقع 
تحصل االصطدامات الخفيفة بني الصفائح التكتونية األرضية. ووفق إحصائيات عام حیث  يف منطقة جبال هندوكش

ضمن الدول  ثامن دولة باإلضافة إىل ذلك، تُعد أفغانستان  ترضرة بالجفاف.م ثامن دولةم تُعترب أفغانستان 2020
% من مجموع 80الخمس العرش األكرث ترضرا بسبب الفيضانات والسيول، ويُذكر أن سكان هذه الدول يُشكلون نسبة 

 السكان الذين تحلقهم خسائر سنوية بسبب الفيضانات حول العامل.

مدمرة يف أفغانستان وتسببت يف وقوع خسائر كبرية، حيث تذكر األحصائيات  زالزلاملاضية وقعت  الثالثةعقود خالل ال
شخصا كل سنة، كام أن عدد الوفيات  056الوفيات الذين يقضون نحبهم جراء وقوع الزالزل يبلغ يف املتوسط  عددأن 

الطبيعية األخرى  باإلضافة إىل الزالزل تكبد الكوارثُ  شخص. 7000بسبب الزالزل التي وقعت خالل العقد املايض بلغ 
هو  –بعد األحداث األمنية  –اضيني كان ثاين أبرز سبب يف وقوع الضحايا خسائر كل عام. خالل العقدين امل األفغان  

وأثرت  حادثة طبيعية 383م حدثت نحو 2012الدمار الحاصل من الكوارث الطبيعية. عىل سبيل املثال، يف غضون عام 
 شخص. 479مديرية، كام مات فيها عىل األقل عدد  195ألف شخص يف  258عىل حياة أكرث من 

 

 الزالزل الدامية بأفغانستان

شخص،  11000م يف وفاة نحو 2022م إىل 1997خالل الفرتة من وفق بعض اإلحصائيات، تسببت خمس زالزل دامية 
ايض وفاق عدد الوفياِت ألف شخص وكان آخرها الزلزال املدمر الذي أصاب محافظات بكتيكا وخوست األسبوع امل

 سقطوا إثر وقوع الزلزال.

رخرت كام زاد عدد الوفيات  7.2م وقع زلزال عىل املناطق الحدودية بني إيران وأفغانستان وبلغت شدته 1997يف عام 
وقد كان ذلك  بيت وقُدرت الخسائر املالية بأكرث من مئة مليون دوالر. 10000نحو  شخص، وُدمر 1500عىل يف الزلزال 

م شهدت محافظة تخار 1998لك السنة. يف فرباير ومایو من عام الزلزال هو األكرث خطورة عىل مستوى العامل يف ت
شخص. من بني هذين  7000أكرث من  ضحيتهامزلزالني يُعدان األكرث دمارا يف تاريخ أفغانستان املعارص حيث راح 

أكرث من  كلم وسقط جراءه 30ووصل عمقه إىل خرت ير 6.9و األشد دمارا حيث بلغت شدته ه مايوزلزال كان الزلزالني 
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يف محافظة بغالن وكان الثاين بالغ  زلزاالنم وقع 2002شخص. يف مارس من عام  10000قتيل وُجرح أكرث من  4500
ريخرت. وقد لقي يف هذين الزلزالني نحو ألفي شخص مرصعهم. يف أكتوبر من عام  6.1الخطورة حيث بلغت شدته 

وراح ضحيته أكرث  ريخرت 7.5كلم تحت القرشة األرضية وشدة  196يف جبال هندوكش عىل عمق  زلزالم حصل 2015
كان قويا للغاية إال أن بعد مسافته يف عمق األرض قلل من درجة الدمار التي  من مئة شخص. مع أن هذا الزلزال

 خلفها الزلزال.

حيث راح ضحيتها  2013و  2010و  2009و  2005باإلضافة إىل الزالزل املذكورة أعاله، وقعت زالزل شديدة يف األعوام 
ش. ويف السياق ذاته كان الحدث الفريد مئات األشخاص وكان مركز معظم هذه الزالزل يقع يف سلسلة جبال هندوك

ذي حصل يف مديرية أرجو مبحافظة بدخشان حيث لقي ال االنهيار األريضمن نوعه يف تاريخ أفغانستان املعارص هو 
 منزل بالكامل. 300مر كام دُ   شخص حتفهم 2500عىل إثره 

 

 الزلزال الدامي مبحافظة بكتيكا

ريخرت املحافظات الرشقية بأفغانستان. كان مركز  5.9بشدة  زلزالدك  2022يونيو//22ليال بتاريخ  1:24يف الساعة 
برمل كلم، إال أن الدمار البالغ طال  مديريات جيان و  46الزلزال يبعد عن مدينة خوست يف الجنوب الغريب مسافة 

للدمار  من األسباب الرئيسة خوست. ونكه وزيروك مبحافظة بكتيكا. كام سقط عرشات القتىل مبديرية سبريه مبحافظة
كلم تحت القرشة األرضية ويف مثل هذه  10الهائل الذي خلفه الزلزال يف هذه املنطقة أن عمق الزلزال كان مبسافة 

تكون مدمرة للغاية. هناك عوامل أخرى تسببت يف  الحالة يكون تأثري الزلزال مقترصا عىل تلك البقعة إال أن شدته
طينية وقدمية مام جعلها تنهار بسهولة. باإلضافة إىل  هي مبانٍ  تفاقم حجم الدمار، منها أن املنازل املبنية يف املنطقة

بكثافة كلم  500أفغانستان شعر سكان الهند وإيران أيضا بالزلزال، حيث بلغت سعة منطقة استشعار الزلزال نحو سكان 
خلفت عددا من القتىل. يُذكر  هزات ارتداديةمليون شخص. بعد الهزة األصلية وقعت عدة  119سكانية تصل إىل 

يونيو حيث لقي فيه عىل األقل خمسة أشخاص مرصعهم /24ضمن هذه الهزات االرتدادية الزلزال الذي وقع بتاريخ 
 ُوجرح فيه أحد عرش شخصا.

دد كان هذا الزلزال أحد الزالزل الدامية يف تاريخ أفغانستان املعارص ومل يكن له نظري يف العقدين املاضيني. بلغ ع
شخص، وقد خلف الزلزال خسائر مالية بالغة  3000شخص كام ُجرح فيه نحو  1150يف هذا الزلزال أكرث من  القتىل
 آالف منزل. 10فيه نحو  وُدمر
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 نظرة يف آلية توصيل املساعدات

بعد حصول الزلزال هرع عامة املواطنني واألجهزة الحكومية وممثلوا عدة دول ومؤسسات عاملية إىل املنطقة املنكوبة 
. اشتملت املساعدات عىل مبالغ نقدية ومواد غذائية وطبية، وخيام لإليواء وعدد من الوسائل اإلغاثة العاجلةلتوصيل 
ات الدولية وصل جوا عرب مطار محافظة تم توصيل املساعدات الداخلية برا كام أن جزءا كبريا من املساعد األخرى.

 خوست، وما زالت عمليات اإلغاثة مستمرة.

ملهم والجدير بالذكر يف سياق توصيل املساعدات هو كمية التعاطف واملواساة والدعم من كافة أطياف الشعب األمر ا
ق املجاورة أعاملهم وهبوا األفغاين مام يجسد الوحدة الوطنية ويجدد اآلمال. بعد حصول الزلزال ترك سكان املناط

للمشاركة يف إنقاذ املنكوبني وإغاثتهم. خالل ساعات قليلة فقط وصل املواطنون من مختلف املحافظات واملؤسسات 
الخريية واإلدارات الحكومية إىل املنطقة. رُصدت حاالت بذل وعطاء جديرة بالذكر، منها أن مواطنا من محافظة 

لكات مع خيمة وأوصلها إىل املنطقة املنكوبة. ويف حدث مشابه، قام مواطن من بنجشري أخذ ما يف بيته من ممت
لب اهذه املؤسسة أن الداعم مل يطأربعة ماليني أفغاين، ورصح موظفو حافظة هرات بدعم املنكوبني مببلغ زاد عىل م

 باإلفصاح عن اسمه.

املناطق املترضرة بعيدة ونائية كام أن  أنمع أن أجزاء عديدة من املنطقة املنكوبة قد بقيت تحتاج للمساعادت وخاصة 
الطرق املوصلة إىل املنطقة شديدة الوعورة؛ إال أن عامة املواطنني والكثري من املؤسسات الخريية شاركت يف الدعم 

لة املساعدات التي قدمتها املؤسسات اإلغاثية املذكورة سنذكر بعض ولعبت دورا بارزا عىل املستوى املحيل. من جم
تفاصيل الدعم الذي قدمته مؤسسة )إحساس( الخريية. تحرك فريق العمل بعد الحادث ووصل إىل املنطقة خالل 

ل و مليون أفغاين للمنكوبني يف مديريتي برم 15ساعات، ويف غضون ستة أيام تم توزيع مساعدات تُقدر قيمتها بـ 
جيان كام أن جزءا من املساعدات ما زال مستمرا، واشتملت املساعدات املذكورة عىل مواد غذائية ولوازم منزلية وبعض 

ُدفع للمنكوبني بصورة نقدية وُخصص جزء منه ماليني أفغاين  5 مبلغا يُقدر بنحوالحاجيات الرضورية األخرى، كام أن 
 ملعالجة الجرحى.

نكوبون يف الفرتة الحالية هي األخذ بأيديهم وتقديم مساعدات طويلة املدى لهم، وقد لعبت أهم مساعدة يحتاجها امل
املؤسسات الخريية الداخلية دورا مهام يف هذا املجال. عىل سبيل املثال، ذكرت مؤسسة إحساس الخريية أنها وضعت 

دوا معظم أفراد أرسهم بحيث تتم خططا لبناء منازل للمنكوبني ومساعدة املواطنني الذين ُهدمت منازلهم أو فق
مساعدتهم من قِبل الداعمني الخرّيين يف الداخل والخارج وتُبنى لهم منازل يف املنطقة. كام أضافت املؤسسة الخريية 

بكتيكا بحيث يلتحق به عرشات األطفال الذين األطفال والناشئني مبركز محافظة  وتربية أنها تعتزم إنشاء مركز لتعليم
 ئل.فقدوا العا
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زال ويف السياق ذاته زار املال عبد الغني برادر النائُب االقتصادي لرئيس الوزراء باإلمارة اإلسالمية املنطقة املنكوبة بالزل
ووعد املواطنني الذين فقدوا منازلهم ببناء منازل أخرى لهم قبل حلول الشتاء. وفق ترصيحه فإن الحكومة ستتكفل 

 ملنطقة املنكوبة.منزل عىل األقل يف ا 1000ببناء 

 

 آلية مكافحة الكوارث الطبيعية

الكوارث الطبيعية تقع بأشكال متنوعة منها الزالزل والفيضانات والجفاف واألعاصري والرعود واالنهيارات الثلجية 
من ضمن املذكورات، هناك بعض الكوارث  واألرضية والتغري الشديد يف درجات الحرارة انخفاضا وارتفاعا وغري ذلك.

الطبيعية التي يكون عمل اإلنسان فيها هو السبب املمهد لوقوع الحادثة. عىل سبيل املثال فإن تلوث الهواء 
 والفيضانات من النتائج املبارشة لقطع الغابات.

ها تكبد الناس خسائر يف األموال بشكل عام، تقع الكوارث الطبيعية بأنواعها املختلفة يف كافة أرجاء العامل كام أن
ال أن هناك آليات وخطوات استباقية عديدة للتقليل من احتامل وقوع الكوارث واألرواح وال ميكن منعها بصورة كاملة؛ إ 

الطبيعية أو تقليل آثارها وأضارها بعد وقوعها. وفق البحوث العلمية، تنقسم الخطوات الهادفة لتقليل أضار الكوارث 
 ت عىل أربع مراحل:إىل خطوا

 املرحلة األوىل: املرحلة السابقة لوقوع الكوارث الطبيعية وغري املتوقعة؛

 املرحلة الثانية: مرحلة وجود السبب املسبب لوقوع الكوارث الطبيعية؛

 املرحلة الثالثة: مرحلة وقوع الحدث؛

 املرحلة الرابعة: مرحلة ما بعد الحدث.

السابقة لوقوع الحدث هي املرحلة األهم، بحيث تقدر اإلدارات العاملة يف مجال  من ضمن هذه املراحل تُعد املرحلة
مكافحة الكوارث مبا لديها من إمكانات أن تتخذ خطوات وتدابري تقلل إمكانية وقوع الحدث أو تقلل آثارها وأضارها 

الوعي بني املواطنني من قِبل حال وقوعها إىل الحد املمكن. عىل سبيل املثال، من جملة الخطوات االستباقية نرش 
اإلدارات املختصة بشكل مسبق حتى تقل آثار الكوارث املدمرة. كثريا ما لوحظ أن املواطنني يواجهون خطر وقوع 

 الكوارث الطبيعية إال أن الخطوات االستباقية الالزمة ال تُتخذ نتيجة فقدان الوعي التخصيص الالزم.
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 مقرتحات وحلول

  الدول التي تترضر كثريا بسبب الكوارث الطبيعية. وألجل تقليل هذه األضار من أفغانستان من جملة
الرضوري أن يُنرش الوعي الالزم واملؤثر بني العامة ويف هذا الصدد عىل الحكومة واملؤسسات الداعمة الدولية 

 أن تزيد اهتاممها وجهدها.

  ات السابقة مل يكن لها تأثري يُذكر كام أنها اإلدارات العاملة يف مجال مكافحة الكوارث الطبيعية يف الفرت
مل تقدر عىل سد احتياج املنكوبني يف التوقيت الالزم رغم توفر امليزانيات املخصصة لهذا القطاع. من أسباب 
هذه املشكلة عدم وجود املتخصصني يف هذه اإلدارات، ولذا عىل الحكومة واملؤسسات الداعمة الدولية أن 

 هذه اإلدارات لتعمل بكفاءة.تهتم بهيكلة وتنظيم 

 أن تدرس مخاطر الكوارث املتوقعة  يتوجب عىل اإلدارات العاملة يف مجال مكافحة الكوارث الطبيعية
والخطوات املمكن اتخاذها لتقليل آثار الكوارث، حتى يتم العمل قدر اإلمكان عىل تقليل احتامل وقوع 

 الكوارث أو تقليل آثارها حال وقوعها.

 ز اإلدارات املعنية بالكوارث باإلمكانات الالزمة إلنقاذ املنكوبني فور وقوع الحوادث ثم العمل عىل ينبغي تجهي
 تنفيذ خطط إعادة تأهيل املناطق املنكوبة.

  توظيف الخربات واآلليات املؤثرة واإلسرتاتيجيات الالزمة لتنظيم املساعدات الداخلية والدولية التي تُقدم
الطبيعية، حتى يتم توزيع املساعدت وفق خطط وآليات مناسبة ويصل الدعم إىل للمترضرين من الكوارث 

 مستحقيه دون تأخري.

  هناك حاجة ماسة يف الفرتة الراهنة لتوحيد الجهود والنتسيق بينها إلعادة بناء املنازل للمستحقني باالستفادة
وخوست، ويتم األخذ بأيدي املترضرين من امليزانيات املخصصة لدعم املنكوبني بالزلزال يف محافظتي بكتيكا 

عىل املدى الطويل، باإلضافة إىل تقديم اإلغاثة العاجلة املشتملة عىل الخيام واملواد الغذائية والطبية. حتى 
هذه اللحظة يظهر أن أكرث املساعدات قد ُخصصت لإلغاثة العاجلة وتحديدا للمواد الغذائية، يف حني أن 

 .بصورة ُمستدامة األخذ بأيديهم ومساعدتهمسكنية و  منازل املنكوبني بحاجة إىل
  يف الوقت ذاته ياُلحظ أن مديريات برمل وجيان واملنطقة املنكوبة املجاورة لها ما زالت مفتقرة إىل الحد األدىن

من التطور حيث ال تعمل شبكات الهاتف هناك كام أن الطرق املوصلة إىل املنطقة غري ُمعبدة. وهذا هو 
لذا من الرضوري االهتامم بتشييد الطرق  أدى إىل تعرقل وصول املساعدات شيئا ما. السبب الذي

واملستوصفات واملدارس والتسهيالت األخرى ملثل هذه املناطق مع إيجاد فرص عمل للعاطلني مام سيكون 
 له دور يف تحسني األوضاع املعيشية واالقتصادية.
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 ورا بارزا يف تقديم املساعدات للمنكوبني يف الحادثة األخرية، كام ذُكر مسبقا لقد لعب املواطنون األفغان د
ولذا ينبغي العمل عىل تقوية هذا الحس اإلنساين النبيل لدى املواطنني يف الفرتات الالحقة وعىل الحكومة 

املواطنني يف شأن  تساعدأن توجد التسهيالت الالزمة يف هذا الصدد. عىل األقل، عىل الحكومة أن 
للمصابني. باإلضافة إىل ذلك يحسن أن تقوم اإلدارات املعنية بهذا امللف أن  اإلغاثاتاملواصالت وتوصيل 

 م املساعدات التي قدمها املواطنون األفغان حتى يتم تحفيزهم عىل معاودة اإلغاثة يف املستقبل.تقيّ 

 يف اإلدارات املعنية ألجل توقع الكوارث ودراسة  ينبغي توظيف ذوي الخربة والكفاءة عىل مستوى العامل
مخاطرها، حتى يتم البحث املستدام بصورة تخصصية وعميقة يف احتامالت وقوع الكوارث ومخاطرها 
املتوقعة. عىل سبيل املثال، أحيانا قد تعقب الزلزال هزات ارتدادية أخرى وتحصد أرواح املواطنني، ومن خالل 

 وقع مثل هذه الهزات واالستعداد لها بقدر ملحوظ.البحوث والدراسات ميكن ت

 النهاية

 
 

 

. يقوم 2009هي مؤسسة بحثية مستقلة وغري حكومية تأسست يف كابل عام ( CSRSواإلقليمية )مركز الدراسات االسرتاتیجية 
 .املركز بتعزيز البحوث املوجهة نحو السياسات عن طريق إجراء بحوث موثوقة وغري منحازة تتعلق بأفغانستان واملنطقة

 :معنال التواص
 info@csrskabul.com - csrskabul@gmail.com :الربيد اإللکرتوين 

 www.csrskabul.com - www.csrskabul.net  :املوقع
 +93700033057 :االتصالرقم 
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