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مقدمة 

 يّتِصــف االقتصــاُد األفغانــي بالهشاشــة واالعتمــاد علــى مســاعدات 
ــًة مــن دول حلــف الناتــو. كمــا يتســم بضعــف  املانحــن الدوليــن، خاصَّ
ر  القطــاع اخلــاص فيــه رغــم امتــالك البــالد لثــرواٍت معدنيــة نــادرة ُتقــدَّ
بتريليونــات الــدوالرات، لكــن تطويرهــا مفقــوٌد لغيــاب األمــن واســتمرار 
احُلكــم،  علــى  »طالبــان«  حركــة  اســتيالء  ومــع  السياســي.  الصــراع 
أصبــح الوضــُع أكثــَر ضبابيــة. يســتعرض هــذا التقريــر قــراءًة للوضــع 
علــى  »طالبــان«  ســيطرة  وبعــد  قبــل  األفغانيــة،  للدولــة  االقتصــادي 
ــة  احُلكــم منتصــف أغســطس 2021م، وكذلــك الوضــع املعيشــي لعامَّ

فهــم.   األفغــان، واملــوارد املاليــة امُلتاحــة حتــت تصرُّ
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اًل: قراءة لمالمح الوضع االقتصادي الراهن وتداعياته  أوَّ

ــّل عــن 75% مــن اإلنفــاق العــام  ــُح الوافــدة للبــاد مــا ال يِق ــي املن تغطِّ
د املانحون  للدولــة، وفــي مؤمتــر ُعِقــد بجنيــف فــي نوفمبر 2020م، جــدَّ
الدوليــون دعمهــم مالًيــا ألفغانســتان حّتــى 2024م، لكــن مصيــر الدعــم 
ر  غيــر معلــوم حّتــى اآلن بعــد وصــول »طالبــان« للُحكــم. وكان مــن املُقــرَّ
يــة علــى متويــل مــن صنــدوق  أن حتُصــل احلكومــة األفغانيــة املتنحِّ
ٌر بـــ 370 مليــون دوالر، فــي الرابــع والعشــرين مــن  النقــد الدولــي ُمقــدَّ

أغســطس 2021م، لكــن متَّ جتميــده بعــد ســيطرة »طالبــان«. 
ومتتلــك الدولــة احتياطــات تقــارب 9.4 مليــار دوالر، أغلبهــا فــي 
ــًرا؛ ملنــع »طالبــان« مــن الوصــول  بنــوك أمريكيــة، متَّ جتميدهــا مؤخَّ
إليهــا، ومــن ثــمَّ انخفضــت قيمــة الُعملــة احمللِّيــة بـــ 6% علــى األقــّل أمــام 

ــُكّل دوالر. ــي« ل ــغ 86 »أفغان ــدوالر؛ ليبل ال
فــت شــحنات الــدوالرات  كمــا متَّ جتميــد االحتياطــي األجنبــي، وتوقَّ
ســات الدوليــة؛ مــا يعنــي صدمــات اقتصاديــة  مــن املانحــن واملؤسَّ
واحتماليــة تعــرِّض إدارة شــؤون البــاد لشــلل مفاجــئ، إذا مــا اســتمرَّ 
انقطــاع املــوارد فــي ِظــَل غيــاب االعتــراف الدولــي بـــ »طالبــان«، وعــدم 
رت فيــه ميزانيــة أفغانســتان لعــام 2021م  إيجــاد بديــل، فــي وقــت ُقــدِّ

ــارات دوالر. بحــدود 6 ملي
يبلـُـغ إجمالــي النــاجت احمللِّــي األفغانــي قرابــة 20 مليــار دوالر، وهــو 
رقــٌم متواضــع؛ بســبب الصراعــات التــي أنهكــت االقتصــاد، مــع نصيــٍب 
ان يبلــغ قرابــة  متــدنٍّ للفــرد منــه يبلــغ 592 دوالًرا/ العــام، وعــدد ُســكَّ
ــن  ــًرا م ــر املشــروع جــزًءا كبي ــل االقتصــاد غي ــون نســمة. وميثِّ 34 ملي
مــات االقتصــاد األفغانــي، ويشــمل ذلــك إنتــاج األفيــون والتهريــب  مقوِّ

ــًة، والتعديــن غيــر القانونــي. عامَّ
ــع صنــدوق النقــد الدولــي منــو االقتصــاد األفغانــي بـــ 4% فــي   توقَّ
ل النمــو العــام املاضــي مقبــواًل، مقارنــًة بانكمــاش  2021م، وكان معــدَّ
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ــع هــذا كان فــي آخــر تقريــر دوري للصنــدوق  5%. لكــن النمــو املُتوقَّ
فــي أبريــل 2021م، وعلــى األرجــح ســيِتم خفضــه فــي التقريــر الــدوري 
ل مــع قــدوم »طالبــان«،  املقبــل للصنــدوق؛ لصعوبــة حتقيــق هــذا املعــدَّ
ــة عــدم اليقــن الســائدة  ــف أو اضطــراب األعمــال فــي ِظــل حال وتوقُّ
علــى الســاحة، وعــدم وضــوح طبيعــة السياســات االقتصاديــة التــي 

ــة ال حركــة مســلَّحة. ــان« فــي إدارة دول ســّتتبُعها »طالب
الت البطالــة؛ لغيــاب البيانــات  ثــة عــن معــدَّ ال تتوافــر معلومــات ُمحدَّ
ــة فــي  ــة العمــل الدولي م ــل منظَّ رت مــن ِقب ــدِّ ــا ُق ــة، لكنَّه ــة املُوثَّق احمللِّي
الت البطالــة فــي العالــم.  عــام 2018م بـــ 30%، كواحــدة مــن أعلــى معــدَّ
وتّتِصــف بيئــة األعمــال فــي أفغانســتان بالصعوبــة البالغــة، ونقــص 
البنيــة التحتيــة؛ مــا جعلهــا حتتــّل املركــز 173 مــن 190 دولــة مــن حيــث 
مرونــة األعمــال، كمــا يعانــي ميــزان التجــارة مــن عجــز كبيــر يصــل إلــى 
ــٌح للتزايُــد مســتقبًا، وبلــغ  30% مــن النــاجت احمللِّــي اإلجمالــي، وُمرشَّ
عجــز التجــارة اخلارجيــة ألفغانســتان قرابــة 5.7 مليــار دوالر فــي 

2020م.
 وأبــرز صــادرات البــاد هــي الذهــب بقيمــة حوالــي مليــار دوالر، 
بخــاف صــادرات غيــر رســمية مــن األفيون. وأهّم الوجهات املســتقبلية 
للصــادرات األفغانيــة، هــي اإلمــارات ثــمَّ باكســتان والهنــد. كمــا تســتورد 
ات النفــط والتبــغ وقطــع غيــار الطائــرات. وأبــرز الــدول  القمــح ومشــتقَّ
املـُـورِّدة، هــي اإلمــارات ثــمَّ باكســتان والهنــد والصــن والواليــات املتحــدة 
األمريكيــة. وال شــكَّ أنَّ تلــك الوجهــات ســتتأثَّر، علــى حســب اعتــراف 

الــدول بشــرعية »طالبــان« والتعاُمــل معهــا جتارًيــا مــن عدمــه. 

ثانًيا: موارد »طالبان« المالية 

ماليــة  مــوارٍد  توفيــر  طالبــان  حلركــة  العســكري  اإلنفــاق  ـب  يتطلَـّ
ر قــادة »طالبــان« أســاليبهم  متزايــدة، وعلــى مــدار عشــرين عاًمــا طــوَّ
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الســتغال املــوارد املُتاحــة فــي أماكــن ســيطرتهم، بــدًءا مــن زراعة وجتارة 
وتصديــر األفيــون، واســتخراج املعــادن األرضيــة، مــروًرا بفــرض اإلتاوات 
مناطــق  فــي  الُعشــر(  )زكاة  املزروعــات  علــى  اإلجباريــة  والضرائــب 
عــات التي  ســيطرتهم، وحتَّــى جتــارة الِســلَع والعقــارات، عــاوًة علــى التبرُّ
ــة علــى  تصلهــم مــن اخلــارج والداخــل، يُضــاف إلــى ذلــك ســيطرةٌ كامل
ــة شــؤون البــاد املاليــة وثرواتهــا التعدينيــة بعــد الوصــول للُحكــم.  كافَّ

ــة بـــ  ــة اخلاصَّ ــوارد املالي ــف الغمــوض حجــَم امل ــة احلــال يكتِن وبطبيع
»طالبــان«، لكــن التقديــرات الدوليــة املختلفــة، ســواًء مــن جهــات رســمية 
رت فــي مــارس  ث عــن مــوارد ســنوية ُقــدِّ أو تقاريــر اســتخباراتية، تتحــدَّ
2020م بـــحوالي 1.6 مليــار دوالر. وكشــفت تقديــرات املفتِّــش العــام 
األمريكي اخلاص بأفغانســتان )SIGAR( في مايو 2021م، أنَّ املخدرات 
ر أنَّ تهريــب  ــل قرابــة 60% مــن العوائــد الســنوية لـــ »طالبــان«. وُقــدِّ متثِّ
املخــّدرات وحــدهُ يـُـِدّر علــى »طالبــان« 460 مليــون دوالر ســنوًيا، بجانــب 
464 مليــون دوالر مــن عمليــات التعديــن اخلاضعــة ملناطقهــم، قبــل أن 
يصلــوا إلــى احُلكــم، ومــا قــد يصــل إلــى 240 مليــون دوالر ســنوًيا مــن 
عــات، ومــا قــد يصــل إلــى 160 مليــون دوالر ســنوًيا مــن ضرائــب  التبرُّ

املزروعــات اإلجباريــة.
متتلــك أفغانســتان مــواَد خــام ومعــادَن نفيســة كالذهــب واليورانيــوم، 
وفــق هيئــة املســح اجليولوجــي األمريكيــة، عــاوًة علــى معــدن الليثيــوم 
ــك اخلامــات  ــون دوالر. تل ــه بترلي ر قيمــة احتياطات ــدَّ ــذي تُق الثمــن، وال
كات  مطلوبــة دولًيــا لتصنيــع الهواتــف احملمولــة وأجهــزة التلفزيــون واحملرِّ
ــة  الهجينــة وأجهــزة الكمبيوتــر والليــزر والبطاريــات، الســيما اخلاصَّ
ــي  ــا يعن ــى الصناعــات العســكرية؛ م ــة، عــاوًة عل بالســيارات الكهربائي
ــدول  ــك املــوارد. وكانــت أهــمَّ ال ــى اســتغال تل ــا عل ــا ودولًي ــا غربًي تهاُفًت
املســتوردة للمــواد اخلــام األفغانيــة، هــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــران وباكســتان وكازاخســتان. وتركمانســتان وإي
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ة احُلكــم فــي أغســطس 2021م،  وبعــد وصــول »طالبــان« إلــى ُســدَّ
ستســعى إلــى اســتغال عوائــد الثــروات املعدنيــة الهائلــة التــي متتلكهــا 
أفغانســتان، لكنَّها حتتاج الســتثمارات ضخمة الســتغالها واســتقطاب 
ِظــل غيــاب االعتــراف  فــي  تتوافــر حالًيــا،  مــة ال  تكنولوجيــا متقدِّ

الدولــي، أو فــي حــال فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى أفغانســتان. 

ثالًثا: الوضع المعيشي الراهن واّتجاهات المستقبل 

ــف أفغانســتان كواحــدة مــن أفقــر دول العالــم، ويعيــش %47.3  تُصنَّ
ان األفغــان حتــت خــّط الفقــر، وهنــاك 34.3% مــن العاملن  مــن الُســكَّ
يِقــّل دخلهــم عــن 1.90 دوالر يومًيــا، وفق بنــك التنميــة اآلســيوي فــي 
ــط نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللِّــي متــدنٍّ  عــام 2020م. كمــا أنَّ متوسِّ

للغايــة، ويبلــغ 592 دوالًرا فــي العــام.
ل   يَُعــدُّ قطــاع الزراعــة مــن أهــمَّ القطاعــات فــي البــاد، واملشــغِّ
ــز العمالــة األفغانيــة فــي القطــاع الزراعــي، لكنَّهــا  ل للعمالــة. وتتركَّ األوَّ
عمالــٌة منخفضــُة اإلنتاجيــة، ويعمــل 44% مــن إجمالــي الُقــوى العاملــة 
فــي الزراعــة، ويحصــل 60% مــن األُســر علــى دخلهــم مــن الزراعــة، 
ــى  ــب عل ــون والعن ــع زراعــة األفي ــي. وتتربَّ ــد الدول ــدوق النق ــق صن وف

رأس أهــم الزراعــات والصــادرات فــي البــاد. 
ــة  يــات التــي ســتواجه عامَّ ــم مــن ضمــن أبــرز التحدِّ وســيكون التضخُّ
ــم الســنوي  ل التضخُّ ر معــدَّ األفغــان علــى املــدى القصيــر، وقــد ُقــدِّ
عــات صنــدوق  للعــام احلالــي بـــ 5% قبــل قــدوم »طالبــان«، وفــق توقُّ
ات احلاليــة؛  النقــد الدولــي. لكنَّــه ســيرتفع بالتأكيــد بعــد املســتجدَّ
التجــاري  اإلمــداد  خطــوط  ــف  وتوقُّ الُعملــة،  قيمــة  لتدنِّــي  نظــًرا 
داخلًيــا وخارجًيــا، وهــروب كثيــر مــن األمــوال وأصحابهــا ومحاولــة 
د دخــول »طالبــان« كابــل نفــدت بعــض الِســلَع  البقيــة الفــرار؛ فبمجــرَّ

وتضاعفــت أســعار بعضهــا. 
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ــا عــن مســتقبل الوضــع االقتصــادي ألفغانســتان، فــا شــكَّ أنَّ  أمَّ
ــك  ــدوالرات للبن ــة وشــحنات ال ــف املســاعدات الدولي ــرة توقُّ طــول فت
رة بأكثــر مــن  املركــزي األفغانــي وجتميــد االحتياطــات األجنبيــة املُقــدَّ
9 مليــارات دوالر، ســتقود إلــى تدهــُور الوضــع االقتصــادي واملعيشــي 
ــل  ــة تعطُّ ــة واحتمالي فــي الدول للبــاد، والعجــز عــن دفــع رواتــب موظَّ
ــادة  ــع البطالــة ودائــرة الفقــر والفقــراء، وزي ــة، مــع توسُّ املرافــق العامَّ
كبيــرة فــي األســعار، مــع تدهــُوٍر أكبــر فــي قيمــة الُعملــة احمللِّيــة، ومــا 
عــة  يصاحــب ذلــك مــن ُعنــٍف واضطرابــات داخليــة، مــع زيــادة متوقَّ
فــي اعتمــاد »طالبــان« علــى اإلتــاوات والُطــُرق غيــر الشــرعية جللــب 

ــا. األمــوال، عبــر التهريــب ونشــر املخــدرات عاملًي
أمــا فــي حــال االعتــراف الدولــي بـــ »طالبــان«، واالســتمرار فــي 
تقــدمي الدعــم املالــي واالقتصــادي املشــروط، فــإنَّ الوضــع االقتصــادي 
ــر »طالبــان« األمــن  ـب ذلــك أن توفِّ ميكــن أن يســتِقَرّ نســبًيا، ويتطلَـّ
الداخــل، واســتقطاب  فــي  املناســبة لألعمــال  والبيئــة  واالســتقرار 
وطمأنــة املســتثمرين الدوليــن والشــعب األفغانــي قبلهــم، وإرســال 
رســائل طمأنــة للداخــل واخلــارج، وقــد بــدأت »طالبــان« فــي إرســال 

مثــل تلــك الرســائل بالفعــل، وإن كانــت غيــر كافيــة. 

استنتاجات

ــة األفغــان . 1 ــع أن يظــّل الوضــع االقتصــادي واملعيشــي لعامَّ مــن املُتوقَّ
ضبابًيــا وغيــر مســتِقّر، ومييــل إلــى جانــب التدهــُور بدرجــة أكبــر 
مــن ميلــه جلانــب االســتقرار علــى املــدى القصيــر؛ نظــًرا لســيادة 
ــة الداخليــة  حالــة عــدم اليقــن حــول فكــر وسياســات »طالبــان« العامَّ
ــًة، وموقــف الُقــوى الدوليــة واملانحــن  واخلارجيــة، واالقتصاديــة خاصَّ
مــن االعتــراف بهــا مــن عدمــه، واحتماليــة فــرض عقوبــات اقتصاديــة 
شــروٍط  الــدول  بعــض  وضــع  جانــب  إلــى  مســتقبًا،  البــاد  علــى 
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ــى  ــا إل ــم يّتِضــح موقــف احلركــة منهــا عملًي ــان« ل العترافهــا بـــ »طالب
اآلن؛ كاحتــرام األقلِّيــات، واملــرأة، وحقــوق اإلنســان، وعــدم توفيــر ماٍذ 
آمــن لإلرهــاب داخــل األراضــي األفغانيــة، وُكلَّهــا أمــوٌر سترســُم مامح 
ــا أن تندمج أفغانســتان  الوضــع االقتصــادي ألفغانســتان مســتقبًا. فإمَّ
ــا مــع املجتمــع الدولــي، أو تنضــّم لقائمــة الــدول املنبــوذة مــن  تدريجًي
ــرات  املجتمــع الدولــي، كإيــران وكوريــا الشــمالية؛ وبالتالــي تتأثَّــر مؤشِّ

ــا لذلــك.  األداء االقتصــادي تبًع
الت البطالــة، علــى طــول فتــرة عــدم اليقــن احلالية، . 2 ف معــدَّ ســتتوقَّ

وســرعة اســتئناف حركــة التجــارة الدوليــة مــع البــاد، وانتشــار األمــن 
فــي الداخــل األفغانــي مــن عدمــه، وبــّث »طالبان« للطمأنينــة أو الُرعب 

هــات »طالبــان« ذاتهــا. ــة األفغــان، وعلــى توجُّ فــي قلــوب عامَّ
ســتُبادر الكثيــر مــن الــدول الســتغال الثــروات املعدنيــة، واقتنــاص . 3

الُفــرص التجاريــة، مــع احلكومــة اجلديــدة؛ لــذا يتطلَّــب هــذا األمــر من 
طيهــا وضــَع إســتراتيجيٍة للعاقــات مــع »طالبــان«، تشــمل -فــي  مخطِّ
حــال إقرارهــا- االســتفادةَ مــن ِتلــك الُفــرص اقتصادًيــا، كحافــٍز لتمتــن 

العاقــة مــع أفغانســتان وشــعبها.
وقــٌع . 4 السياســي  والدعــم  اإلنســانية  املبــادرات  لُســرعة  ســيكون 

لــدى حكومــة »طالبــان«، فــي هــذه املرحلــة احلرجــة. وتقديــر 
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