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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018مايو12 إلی5من(251:اإلصدار
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مقدمة

هذه الخطوة تأ من . ةبعد تأخیر سنوات بدأت الحكومة األفغانية رسميا علمية توزیع بطاقات الهویة اإللکرتوني

زب الجمعیة اإلسالمیة أعلنت ح. قبل رئیس الجمهوریة يف وقت هناك خالفات أمام توزیع مثل هذه البطاقة

.معارضتها بشدة، ويف مجلس النواب أیضا هناك مواقف موافقة وأخری معارضة

ال تتوقف هذه العملیة نتیجة للخالفات السیاسیة، وبعد أشهر ستبدأ : یقول املسؤولون اإلداریون لتوزیع الهویة

.شأن العملیة بسبب الخالفات السیاسیةولکن بجانب املشکالت األخری هناك قلق ب. العملیة يف املحافظات

ما هو مصیر هذه الخالفات يف النهایة؟ وهل هذه الخالفات تهدد هذه العملیة أم ال؟ أسئلة بجانب األسئلة األخری؛ 

.تقرؤون اإلجابة عنها يف القسم األول من التحلیل األسبوعي ملرکز الدراسات االسرتاتیجیة واإلقليمية

وفقا للتحقیق التي نرشته اإلدارة املرکزیة لإلحصاء . ليل حول نسبة الفقر والبطالة يف البالدالقسم الثا من التح

الفقر والبطالة . يف أفغانستان األسبوع املايض، فإن أک من نصف سکان أفغانستان یعیشون تحت خط الفقر

ثیر من األفغان إلی ترك البالد اضطر کكمشکلتان یواجهه عامة الشعب األفغا بجانب املشکالت األخری، ولذل

ملاذا ترتفع نسبة الفقر والبطالة یوما بعد یوم؟ وما هو حل هذه املشکلة؟ نحاول اإلجابة هنا عن . واللجوء إلی أروبا

.مثل هذین السؤالین
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بطاقات الهویة اإللكرتونیة ومستقبل الخالفات حولها

اتيجية واإلقليميةمركز الدراسات االسرت /حكمت هللا زالند

الحاجة إلی توزیع بطاقات الهویة اإللكرتونیة من أجل الشفافیة يف االنتخابات والحد من التزویر فیها، هو سبب 

تأخیر االنتخابات الربملانیة ثالث سنوات؛ ولكن ومع هذا التأخیر بدأت االنتخابات من دون توزیع بطاقات الهویة، 

.يف عملیة توزیع بطاقات الهویة الورقیةتزویر واسع النطاق كحالیا هنا

بجانب قضیة االنتخابات وألسباب أخری كان یجب توزیع بطاقات الهویة من قبل؛ ولكن واجهت هذه العملیة موانع 

الرئیس أرشف غني دشن هذه العملیة باستالمه أول بطاقة يف الثالث من شهر مايو؛ بین ظهر . وتواجهها حتی اآلن

ر صحفي وأبدی معارضته لهذا القرار للرئیسالرئیس التنیفیذ .ي الدكتور عبدهللا عبدهللا يف مؤ

؟ ما هي األسباب لوجود الخالفات حول هذه كما هي أهمیة توزیع بطاقات الهویة اإللكرتونیة وما الحاجة إلی ذل

.هناالعملیة؟ وما هو مصیر هذه العملیة يف ظل هذه الخالفات؟ نحاول اإلجابة عن هذه األسئلة
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والحاجة إلیهارتونية كاإللأهمیة بطاقة الهویة 

يف أفغانستان مبادرة ب كث من دول املنطقة ولها أهمیة كبیرة رتونيةكاإللتعترب عملية توزیع بطاقات الهویة

:ألسباب كثیرة، منها

؛لحد من التزویر يف االنتخاباتا·

ءحفظ تكلفة · ؛لالنتخاباتالناخبتوزیع البطاقات أو تسجیل أس

؛معرفة عدد السكان بشكل صحیح ودقیق·

؛االستفادة من مزایا هذه البطاقة داخل البالد وخارجها وفقا للمعاییر الدولیة·

؛وغیرهاوثيقة الزواج، إجازة القيادة، ترخيص السياراتتسهیل خدمات الجواز، ·

؛منع األجانب من استالم بطاقة الهویة األفغانیة·

؛خص واحد ألك من بطاقة الهویة، ومخالفات أخری ومنع الفساد اإلداريلحد من استالم شا·

؛ضبط الجرائم الجنائیة وتسهیل معرفة املجرمین·

.وغیر ذلك·

هذه هي أمور مهمة لتأسیس الحكومة اإللكرتونیة لتقدیم الخدمات من قبل أي دولة، ويف جمع الرضائب ودفعها، 

.اتويف التنمیة االقتصادیة، وصناعة السیاس

عملیة توزیع الهویة اإللكرتونیة املتأخرة

يف شهر دیسمرب من قبل وزارة االتصاالت ۲۰۱۰بدأ املرشوع العميل لتوزیع الهویة اإللكرتونیة ألول مرة عام 

انیة أشهر؛ ولكن GTRوتكنولوجیا املعلومات ورشكة أهلیة باسم  بتوقیع عقد، وكان من املقرر أن یبدأ التوزیع يف 

1.دأ التوزیع ألسباب غ معروفة یب

بهدف البدأ العميل لهذا املرشوع وقع عقد بین وزار االتصاالت والداخلیة ۲۰۱۲بعد ذلك يف شهر مارس من عام 

.لتبدأ توزیع الهویة اإللكرتونیة خالل ستة أشهر؛ ولكن  تبدأ مرة أخری ألسباب مختلفة غیر معروفة

1 See online: http://mcit.gov.af/fa/news/273
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، مع أنه تم تأییده من قبل الربملان عام أحد أسباب الخالف يف هذا املرش  وع هو الخالفات بشأن قانون األحوال املد

.ولكن قبل ذلك  یوقع علیه الرئیس حامد كرزاي وتركه لرئیس من بعده۲۰۱۳

شهر دیسمرب أید قانون األحوال املدنیة يف أن ال ۲۰۱٤بعد تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة الرئیس أرشف غني عام 

القومیة أو امللة يف بطاقة الهویة حسب املادة السادسة منه، لكن واجهت هذه املادة معارضة وانتهی بهذه تكتب 

.العملیة إلی رصاع

۲۰۱۷يف النهایة الرئیس وبعد املشاورات يف أمر تقنیني أید األصل املعدل من هذا القانون يف شهر مارس من عام 

مجلس النواب رد هذا األمر التقنیني وأیده مجلس الشيوخ، وشكلت . نوذكر فیه الخصوصیة القومیة وامللة والدی

.لجنة من كال املجلسین وأید يف النهایة هذا األمر ولكن  تنته املشكلة بشكل نها

ملاذا الخالفات بشأن الهویة اإللكرتونیة؟

كلمة : املعارضون لكتابة امللة یقولون. ذكر امللة أو القومیة قضیة كان مانعا من توزیع الهویة اإللكرتونیة منذ سنوات

موقف الجمعیة اإلسالمیة یؤكد . ، وكتابة أفغان يف بطاقة هویة الجمیع هو تزویر للهویة»بشتون«معناها » أفغان«

2.»جمهوریة أفغانستان اإلسالمیة«أیضا عدم الحاجة إلی ذكر الهویة القومیة، ویكفي توزیع البطاقات بعنوان 

كلمة أفغان تطلق «ح الفقرة الرابعة من املادة الرابعة من الدستور األسايس ألفغانستان علی أن من جانب آخر ترص 

یرون أن هذه العملیة لیس فیها أي مشكلة » أفغان«لذلك املوافقین لذكر كلمة . »علی كل فرد من موطني أفغانستان

ع بعد . رمن الناحیة الحقوقیة والقانونیة وال یحتاج هذا املوضوع إلی أي تشاو  ت لذلك قال الرئیس غني يف اج

3.»لیس بحثنا حول كیفیة دستورنا األسايس، ولكن كیف نطبق القانون«: تدشین هذه العملیة

يف البطاقة اإللكرتونیة علی موقفهم هو أن من الناحیة التاریخیة » أفغان«السبب اآلخر لتشدید املوافق لذكر كلمة 

نذ السابق باألفغان، وعلی مستوی العا كل من یسكن يف هذه الجغرافیا یعرف والرسمیة سمي سكان أفغانستان م

ك أن يف البالد . أو أي هویة أخری غیر مقبول» خراسا«أو » أفغانستا«باسم األفغان؛ ولذلك استخدام الهویة 

یك، ويف طاجیكستان باسم املختلفة هناك أقوام مختلفة تعرف بهویة واحدة؛ مثال يف أزبیكستان یعرفون باسم األزب

.الطاجیك، ويف تركمنستان باسم الرتكمن إلخ

2 See online: http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44003572
3 See online: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44030913
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ر أنه یعتز بهویته كـالر  و " أفغان"ئیس التنفیذي للحكومة مع أنه أبدی معارضته لهذه العملیة، إال أنه قال يف املؤ

ع وطني حول املوضوع وال یوجد هناك توافق بشأنه؛ رده وعده"مسلم" مخالفا للقانون، ؛ وملا  یكن هناك إج

.واستمراره ینتهي بالبالد إلی األزمة

. ویرید بعض السیاسیین استغالل هذه القضیة والعصبیة القومیة واللغویة يف الدعایة ألنفسهم وتكثیر جموعهم

.ولذلك يف كال الطرفین هناك عدد من السیاسیین یتحدثون لصالح الفرقة

لعملیة ال یخشی أي رصاع جدال؛ ألن كان قد شارك يف تدشین هذه مع ذلك يف الوقت الحايل مع استمرار هذه ا

العملیة مسؤولون كبار وسیاسیون قومیون منهم رئیس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وابن النائب األول 

، والنائب الثا للرئیس رسور دانش،  عية فیض هللا ذ ت للرئیس باتور دوستم، ووزير العمل والشؤون االج

س مجلس األعىل للسالم محمد كریم خلیيل، والنائب األول للرئیس التنفیذي املهندس محمد خان ومسؤولون ورئی

.آخرون

عیة أیضا یشاهد أن آراء عامة األفغان تغیرت كثیرا، والشعب ال یرید االستمرار يف الخالفات  ويف الشبكات االجت

.حول هذه القضیة

مستقبل الخالفات

ات الهویة اإللكرتونیة يف االنتخابات الربملانیة القادمة؛ فإن بدأ توزیع هذه الهویة إنجاز كبیر لو  تستخدم بطاق

.ولها أهمیة يف إنهاء مشكلة التأخیر لسنوات

حالیا تتقدم عملیة توزیع البطاقات الورقیة واإللكرتونیة، وبعد االتخابات القادمة یمكن تحدید مدة إللغاء البطاقات 

.أن املشكلة تنحل بهذه الطریقة ويف األشهر القادمة یضطر الشعب إلی استالم البطاقة اإللكرتونیةیبدو. الورقیة

ك تقول إدارة األحوال املدنیة؛ یبدو أن هذه العملیة ال تتوقف نتیجة للخالفات السیاسیة ویفتتح مكاتب التسجیل 

.یضايف املدن الكبیرة بعد عدة أشهر؛ ولكن قد تكون أمامها عقبات أ

الخالفات املوجودة بشأن هذه العملیة تحتاج إلی مواقف حاسمة؛ ألن تدخل بعض األطراف يف هذه القضیة جعلت 

استغالال لكتابة القومیة وامللة يف البطاقات اإللكرتونیة جعل البعض یتحدث عن تغییر اسم . القضیة غیر قابلة للحل

رات، وإذا أدت هذه القضیة إلی ، وهذا یحمل معه صورة ل»خراسان«إلی » أفغانستان« تعمیق الخالفات واملشاج

.مباحثات أخری؛ قد یجعل الوصول إلی الحل غیر ممكن
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أفغانستانالفقر والبطالة؛ من تداعیات عدم االستقرار السیاسیة واألمنیة يف

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية / ضياءاإلسالم ش

لی أفغانستان، وبعد تأسیس النظام الجدید وحضور القوات األجنبیة يف هذا البلد؛ بدأت بعد الهجوم األمریکي ع

ت األهلیة والخاصة الخارجیة والداخلیة فعالیاتها، وهذا ساعد يف توفیر العمل  آالف املؤسسات والرشکات واملنظ

واتجاه الوضع األمني والسیايس م ۲۰۱٤لکثیر من األفغان، ولکن ومع خروج معظم القوات األجنبیة من البلد عام 

.إلی األسوء؛ بدأ انتشار الفقر والبطالة يف ازدیاد

ملسح الوضع املعیيش؛ أجرت تحقیقا ) ICON(إلحصاء يف أفغانستان، وبالتعاون الفني مع معهد لدارة املرکزیة اإل 

تائجه األسبوع املايض یشیر هذا التحقیق والذي نرشت ن. هـ ش۱۳۹٥حول الوضع املعیيش للشعب األفغا عام 

ائة من الشعب األفغا یعیشون تحت خط الفقر، وهذا الرقم يف امل۵۴٫۵يف اإلعالم، أن ) هـ ش۱۳۹۷ثور ۱٦(

نسبة البطالة يف طبقا لهذا التحقیق ارتفعت. هـ ش۱۳۹۱يف املائة بالنسبة لعام ۲.١٦یشیر إلی ارتفاع 

.يف املائة۲٤يف املائة إلی ۲۲أفغانستان من 
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عیة يف أفغانستان تعهدت من جانبها علی توفیر ملیو فرصة عمل يف ثالثة أعوام  وزارة العمل والشؤون االجت

.القادمة، إال أن الشعب األفغا ال یثقون بتنفیذ هذه الوعود نظرا للوضع املتجه إلی األسوء للبالد

النسبة املتزایدة للفقر والبطالة يف أفغانستان، أسبابها والطرق الناجعة ملکافحتها والحد من انتشارها يف البلد؛ 

.موضوعات نتحدث عنها يف هذا التحلیل

املسیرة الصاعدة لنسبة الفقر والبطالة

د؛ اضطر املالیین من األفغان مع اعتداء االتحاد السوفییتي علی أفغانستان واستمرار الحرب لبضعة عقود يف البال 

علی النزوح من بالدهم وفقدوا ثرواتهم نتیجة لذلك، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة بینهم بشدة، سی خالل الحروب 

.األهلیة يف البالد

م؛ جاءت ملیارات الدوالرات إلی أفغانستان، وشوهد ۲۰۰۱إلی أفغانستان عام ) األجنبیة(مع دخول القوات الدولیة 

الدويل؛  تنخفض نسبة الفقر والبطالة يف كتقدم يف بعض القطاعات، ولکن نظرا لألرقام املقدمة من البن

ا کانت يف االرتفاع أیضا .أفغانستان بالنسبة للعا فحسب؛ وإ

م، وانخفضت هذه النسبة ۲۰۰۸و۲۰۰۷يف املائة من الشعب األفغا یعیشون تحت خط الفقر عامي ۳۶٫۳کان 

يف تقریر آخر . م، وهذا ال یعد انخفاضا کبیرا۲۰۱۲و۲۰۱۱يف املائة عامي ۳۵٫۸لتقریر البنك الدويل إلی وفقا 

م، بدأ الوضع يف االتجاه إلی األسوء، وارتفعت ۲۰۱٤و۲۰۱۳للبنك الدويل والحکومة األفغانیة والذي أعد عامي 

4.السنوات األخیرةيف املائة يف۳۹٫۱يف املائة إلی ۳۵٫۸هذه النسبة مرة أخری من 

م وتشکیل حکومة الوحدة الوطنیة وبالنظر إلی نتائج التحقیق األخیر لإلدارة املرکزیة لإلحصاء يف ۲۰۱٤بعد عام 

عیة يف البالد يف شدة، ألن نتائج هذا التحقیق تشیر إلی أن الوضع املعیيش للشعب  أفغانستان؛ أخذت األزمة االجت

. من نصف سکان أفغانستان یعیشون تحت خط الفقرأصبح أصعب من ذي قبل، وأن أک

من جهة أخری الجهود املبذولة لتوفیر العمل والتي لها عالقة مبارشة بالفقر؛  تکن ناجحة أو کانت علی درجة 

يف املائة منها ۴٫۶وفقا إلحصاء البنك الدويل من مجموع القوة العاملة يف أفغانستان کانت . منخفضة من النجاح

انخفضت . يف املائة۴٫۹و۴٫۶م وصل هذا الرقم إلی ۲۰۰۳و۲۰۰۲يف العامین . م۲۰۰۱عن العمل عام عاطلة

4 The world bank, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/08/poverty-afghanistan-rose-amidst-troop-

withdrawal-poverty-update-2017
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م، ۲۰۰۵يف املائة عام ۸٫۵م، ولکن ارتفعت مرة أخری إلی ۲۰۰۴يف املائة عام ۴٫۵نسبة البطالة يف البالد إلی 

.وکانت نسبة البطالة يف أفغانستان يف االرتفاع منذ ذلك الوقت

حصائیات البنك الدويل کان عدد العالطلین عن العمل يف أفغانستان حوايل ملیو شخص من مجموع وفقا إل 

يف املائة ٤۰، وهذا الرقم ارتفع اآلن إلی 5يف املائة من البطالة۲۳، وهذا یشیر إلی نسبة ۲۰۱٤القوة العاملة عام 

ل األفغان الوطنیة هـ ۱۳۹٥الذي أجرته اإلدارة املرکزیة لإلحصاء عام أما نتائج املسح6.وفقا إلحصائیات نقابة ع

وفقا لتقریر هذه املؤسسة یتوقع أن . يف املائة من القوة العاملة يف أفغانستان تعیش البطالة۲٤ش تشیر إلی أن 

ملیون منهم سیدخلون سوق العمل، ۱٫۶مالیین من الشباب سن العمل خالل خمس سنوات القادمة، ۳٫۹یبلغ 

.ألفا عاطلین عن العمل٥٤۰املشارکة الفعلیة للقوة العاملة والعاطلة؛ سیبقی حوايل ونظرا لنسبة

ملاذا يواجه األفغان الفقر والبطالة؟

الوضع األمني اليسء واستمرار الحرب يف أفغانستان، أحد أهم العوامل ملشکلة الفقر :سوء الوضع األمني

ر من أفغانستان، باإلضافة إلی ذلك سدَّ الوضع األمني اليسء سب. والبطالة يف أفغانستان وة واالستث ب خروج ال

ر يف قطاعات البنی . الطریق أمام إنفاق املیزانیات املتوفرة لدی الوزارات يف الحکومة األفغانیة وهکذا عدم االستث

.التحتیة والتي لدیها القدرة علی جذب القوة العاملة؛ سبب ألفغانستان أزمتي الفقر والبطالة

عدم االستقرار السیايس واستمرار الخالفات الداخلیة بین السیاسیین يف الحکومة :عدم االستقرار السیايس

. األفغانیة هو السبب يف عدم تنفیذ الربامج والخطوات العملیة واإلجراءات الوقائیة ملکافحة ظاهر الفقر والبطالة

ولین باملساومة علی تقسیم اإلدارات الحکومیة والسلطة م مشغ۲۰۱٤کانت قیادات حکومة الوحدة الوطنیة منذ عام 

، وهذا کان له تأثیر سلبي علی الوضع  عیة والوضع املعیيش للشعب األفغا السیاسیة دون النظر إلی األزمة االجت

.املعیيش للشعب

:للمزيد من املعلومات، راجع الرابط التايل5

anistan/overviewhttp://www.worldbank.org/en/country/afgh
: راجع6

jobless/4371996.html-are-afghans-of-percent-nine-https://www.darivoa.com/a/thirty
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انتشارا کبیرا للفساد عدم االستقرار السیايس والخالفات بین قیادات حکومة الوحدة الوطنیة سبب :الفساد اإلداري

والفساد اإلداري بدوره هو السبب يف أن یعیش مئات اآلالف من الشباب من دون . اإلداري يف الدوائر الحکومیة

عمل، يف حین هناك عرشات اآلالف من الوظائف الشاغرة يف الدوائر الحکومیة، ک أن هناك مؤظفون خیالیون ک 

).ال وجود لهم(

خفض املجتمع الدويل ملساعداته هو أحد أهم األسباب الذي یتعلق به ازدیاد الفقر :دولیةانخفاض املساعدات ال

قدم املجتمع الدويل ألفغانستان خالل عقد ونصف العقد ملیارات الدوالرات من املساعدات، . والبطالة يف أفغانستان

د کبیر، ولکن ملا  یتم استغالل هذه وکانت هذه املساعدات مؤثرة يف توفیر العمل ومکافحة الفقر والبطالة إلی ح

ل طویلة األمد؛ مع انخفاضها ازداد الفقر والبطالة مرة أخری .املساعدات لتوفیر األع

نتائج املسح لإلدارة املرکزیة الرسمية لإلحصاء تشیر إلی أن عدم االستقرار، وخفض حضور املجتمع الدويل، وعودة 

7.ن أسباب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة يف أفغانستانالالجئین، وخفض املساعدات الدولیة؛ م

کیف یمکن مکافحة الفقر والبطالة؟

الفقر والبطالة له عالقة مبارشة باتخاذ اإلجراءات العملیة، والسیاسات الجامعة والناجعة، والربامج التي تؤدي إلی 

ل ذات ُمدد طویلة ة املوارد الطبیعیة فیه، بلد له طاقات أفغانستان نظرا ملوقعه االسرتاتیجي. توفیر األع وک

.وفرص کثیرة بالقوة، والتي یمکن أن تکون مصدر آمال ورفاهیة للشعب األفغا

. تعزیز التنمیة االقتصادیة یعد أحد العوامل األساسیة ملکافحة الفقر والبطالة، ولها عالقة مبارشة مع تنمیة الصناعة

رات القطاع الخاص والتسهیالت لتوفیر والنیل من هذا الهدف یحتاج إلی إع داد للظروف والبیئة املناسبین الستث

.فرص عمل والتي ليست الحکومة األفغانیة موفقة يف هذا املجال حتی اآلن

و االقتصاد هذا البلد وفقا لنتائج املسح األخیر . من جهة أخری، أفغانستان بلد زراعي، والزراعة لها دور حیوي يف 

يف املائة من القوة العاملة يف أفغانستان مشغولة يف ٤٤به اإلدارة املرکزیة لإلحصاء يف أفغانستان فإن الذي قامت 

لو اهتمت الحکومة بانتقال املحصول الزراعي يف البلد، وتوفیر السوق . الزراعة ویوفرون دخلهم من هذا القطاع

ویة وال بذور الزراعیة للمزارعین؛ ولو اهتمت باإلنتاج الداخيل؛ املناسب، ورفع مستوی اإلنتاج، وتوزیع األسمدة الکی

.الستطاع القطاع الزراعي لعب دور مهم يف التنمیة االقتصادیة ومکافحة الفقر والبطالة

:التايلللمزيد من املعلومات، راجع نتائج املسح يف الرابط7

http://cso.gov.af/Content/files/Surveys/ALCS/Final%20Dari%20%20ALCS%20Highlights.pdf
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إذا کان بلد ما لدیه النمو االقتصادي املطرد بشکل عام؛ هذا ال یکون سببا لتوفیر الوظائف، والحصول علی دخل 

وانب أخری مثل األمن والسالم، والحکومة مناسب، وتحسین الرفاه ا له تأثیر علی ج عیة فحسب؛ وإ ت یة االج

.الناجحة، ومکافحة الفساد اإلداري، واالستقرار السیايس

من جانب آخر، حل مشکلة البطالة والفقر يف البالد مثل أي برنامج آخر یحتاج إلی استقرار األمن، وال یمکن للجهود 

ارها املرجوة ما  یستقر األمن والسالم يف البلداملبذولة يف املجال  .االقتصادي أن تؤ 

النهاية
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