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 الفحم الحجري؛ أحد أهم مصادر اإليرادات الداخلية بأفغانستان

 مقدمة
يف الفرتة األخرية زادت تصديرات الفحم الحجري إىل الخارج وارتفعت قيمة مبيعاته يف الداخل بشكل الفت لألنظار. 

موضوع تصدير أفغانستان للفحم الحجري إىل باكستان بعد أن قدم رئيس الوزراء الباكستاين علت وترية الحديث عن 
شهباز رشيف ترصيحات عن الفحم الحجري املستورد من أفغانستان وتم تداول املوضوع بشكل واسع عرب شبكات 

تعاقد مع أي دولة بشأن التواصل االجتامعي. برزت هذه الترصيحات يف حني أن الحكومة األفغانية حتى اآلن مل ت
تصدير الفحم الحجري وإمنا يتم بيعه لرشكات داخلية بالعملة األفغانية ومن ثم تقوم هذه الرشكات بتصدير الفحم 

 إىل الخارج.

وتوقف ُجل املساعدات األجنبية التي كانت  2022نظرا للعقوبات االقتصادية املفروضة عىل أفغانستان منذ أغسطس/
ة خالل العقدين املاضيني فإن البلد يواجه تحديات اقتصادية صعبة. لذا مع استتباب الحالة األمنية تُقدم مبقادير كبري 

بذلت اإلمارة اإلسالمية اهتامما بالغا بقضية استخراج املعادن والتي يُشكل الفحم الحجري جزءا كبريا منها، ومع إزاحة 
زالت تبحث  من هذا القطاع. يف الوقت ذاته هناك أسئلة مامعظم صور الفساد اإلداري ازداد اإليراد الوطني الحاصل 

 عن أجوبة حيال استخراج املعادن وخصوصا الفحم الحجري وموضوع تصديره إىل الخارج.

بالنظر إىل ضخامة معادن الفحم الحجري يف أفغانستان وتأثرياته البالغة عىل اقتصاد البلد فإن هذا املوضوع بحاجة 
والدراسات. يف هذا املقال سنتحدث عن استخدامات الفحم الحجري عىل مستوى العامل،  إىل الكثري من األبحاث

ومعادنه املتوفرة يف أفغانستان، كام سنتطرق إىل قضية ارتفاع سعر الفحم الحجري األفغاين يف اآلونة األخرية ودور 
بها الستخراج وتصدير الفحم  هذا املعدن يف االقتصاد الوطني، كام ُخصص الجزء األخري ألهم الخطوات املوىص

 الحجري.
 

 نظرة يف استخدامات الفحم الحجري عىل مستوى العامل
ازدادت قيمة الفحم الحجري وكرث استخدامه مع الثورة الصناعية وظهور املحرك البخاري، حيث استُخدم لتشغيل 

فحم لتوليد الطاقة الكهربائية.  معامل صب الحديد والفوالذ وتشغيل الكثري من املصانع األخرى كام تم استغالل ال
باستخدام الفحم  إنتاجه% تقريبا يتم 35م فإن ثلث الطاقة املولدة بالعامل أو ما ُُيثل نسبة 2020وفق إحصائيات عام 

وليد الطاقة الكهربائية. معظم الطاقة الكهربائية املولدة الحجري وهي نسبة تفوق كافة املصادر األخرى املستخدمة لت
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من خالل الفحم الحجري تُنتج يف الصني والهند وأفريقيا الجنوبية وأسرتاليا، فالصني مثال تستخدم الفحم الحجري 
 حم الحجري.باملئة من احتياجها باستخدام الف 44باملئة من احتياجها الكهربايئ كام أن الهند تُولد نسبة  56إلنتاج 

من ناحية استخدام الفحم الحجري وتصديره للدول األخرى تتقدم الهند والصني عىل بقية الدول. تُنتج الصني تقريبا 
الدول نصف الفحم الحجري املستخدم عامليا كام أن هذا البلد هو املستهلك األول لهذه املادة. تتصدر أسرتاليا قامئة 

للفحم الحجري حيث تقوم بتصدير ثُلث الفحم الحجري املستخدم حول العامل، كام أن أندونيسيا وروسيا  املُصّدرة
للفحم الحجري هي الهند واليابان والصني وكوريا  استريادا  تحتالن املرتبة الثانية والثالثة. الدول الخمس األكرث 

 الجنوبية وتايوان.

من جانٍب آخر نجد أن الفحم الحجري باإلضافة إىل قيمته الرفيعة يف توليد الطاقة ينطوي عىل أرضار صحية كثرية. 
رق الفحم الحجري يؤثر سلبيا عىل البيئة كام أن الخطر األبرز الذي يتهدد سالمة ثاين أكسيد الكربون الناتج عن ح

البيئة عىل املدى الطويل هو توليد هذا الغاز. عالوة عىل ما ذُكر فإن استخدام الفحم الحجري له دور هام يف تلويث 
أمراض الرئة والقلب والرسطان واالختالالت الصحية لدى الناشئة  مسبباتالجو الذي يهدد صحة البرش ويُعد أحد أبرز 

 واألطفال حديثي الوالدة.

ألرضار العديد من الدول واملؤسسات تسعى إليجاد بدائل تغني عن إنتاج الطاقة باستخدام الفحم الحجري بغية منع ا
األمني العام لهيئة األمم املتحدة أنطونيو غوتريش جميع الدول بأن  ناشدالتي تلحق باإلنسان والبيئة. لهذا السبب 

متتنع عن إنشاء املصانع التي تعمل بإحراق الفحم الحجري. يف السياق ذاته طلبت اتفاقية باريس من دول العامل أن 
م عقدت 2021ألجل الحد من ظاهرة االحتباس الحراري. يف عام  2030تقلل من استخدام الفحم الحجري حتى عام 

دولة أن  120املجلس من الدول املشاركة والبالغة علی  وطلبحيال تغيري البيئة ( COP26)هيئة األمم املتحدة مجلس 
 تخفض من استخدام الفحم الحجري وتقلله تدريجيا إىل أن تستغني عنه بالكامل.

 

 معادن الفحم الحجري بأفغانستان
كمية املعادن املخزونة فيها؛ إال أن الدراسات املبدئية تفيد وجود مع أن أرايض أفغانستان مل تُدرس بشكل دقيق ملعرفة 

ذخائر معدنية كبرية بالبلد تحتوي عىل الفحم الحجري وغريه من املعادن. الدراسات املبدئية حيال معادن الفحم 
من محافظة كلم تقريبا بدءا   750الحجري بأفغانستان تفيد بأن هناك جذور فحم حجري ممتدة تحت األرض عىل طول 

تفيد أيضا بوجود معادن فحم حجري يف  اإلحصائياتبدخشان الشاملية وانتهاء  مبحافظة هرات الغربية. بعض 
 مليون طن أو ما يُعادل نحو ثالث مليارات مرت مكعب من الفحم. 400إىل  100أفغانستان تبلغ قدر 
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يُعلم أن أفغانستان هي أول بلد ُيتلك ذخائر كبرية وذات جودة من الفحم الحجري بقيت دون استخراج.  بذلك
الحروب الطويلة واالضطراب السيايس واألمني وانعدام أنظمة املواصالت املناسبة ووعورة الطرق الطويلة املوصلة ملعادن 

ج الفحم من هذه املعادن بصورة قانونية واحرتافية، الفحم الحجري وغريها من الصعوبات أسباب حالت دون استخرا
 ولذا تم استخراج الفحم الحجري يف الفرتات السابقة بصور غري قانونية وطرق غري معيارية.

معدنا للفحم الحجري باثني عرشة محافظة بأفغانستان ويتم حاليا استخراج  80وفق اإلحصائيات هناك عىل األقل 
 اإلضافة إىل استعامل الفحم الحجري يف الداخل يتم تصديره إىل خارج البلد أيضا.معدنا منها وب 17الفحم من 

 

 ارتفاع سعر الفحم الحجري
خالل األشهر املاضية وتحديدا حني هجمت روسيا عىل أوكرانيا ارتفعت أسعار النفط حول العامل وزامَن ذلك ارتفاُع 

الفحم الحجري حول العامل هو قيام املصّدر األول للفحم سعر الفحم الحجري. أحد األسباب الرئيسة يف ارتفاع سعر 
بتقليل تصديرها بصورة مفاجئة. تضاعف سعر الفحم الحجري يف السوق العاملية ثالثة أضعاف تقريبا  – أندونيسيا –

 157يُباع مببلغ  السوق العامليةكان طن الفحم الحجري يف  2022يناير//3منذ بداية العام امليالدي الجاري. يف تاريخ 
دوالر. لهذا وّجه رئيس الوزراء الباكستاين شهباز رشيف بزيادة  439سبتمرب بلغ هذا السعر /8دوالر، ولكن يف تاريخ 

ر دوالر سنويا مام أثار ردودا مليا 2.2استرياد الفحم الحجري من أفغانستان كام رّصح بأن باكستان بهذه الطريقة توفر 
 واسعة يف أفغانستان وحدا بوزارة املالية األفغانية بأن تجدد النظر يف سعر الفحم الحجري.

ارتفاع سعر الفحم الحجري عامليا وازدياد معدل تصديره للخارج وارتفاع الرضيبة الجمركية للفحم وغالء سعر البرتول 
عوامل أدت إىل ارتفاع سعر الفحم الحجري يف السوق الداخلية بالبلد أيضا. وفق وتأثر الطرق الربية بالسيول األخرية 

%، 20دوالرا وكانت رضيبته الجمركية بنسبة  90ترصيح وزارة املالية، كان سعر الطن الواحد من الفحم الحجري يبلغ 
دوالر وزادت  280ثم  200غ مبل –مع مصاريف النقل والرضائب  –ولكن بعد التحوالت األخرية بلغ سعر الطن الواحد 

دوالرا إىل  27من  الرضيبة الجمركيةباملئة. ويف مجال التصدير ارتفعت  30باملئة إىل  20نسبة الرضيبة الجمركية من 
 دوالرا. 60

يُباع طن الفحم  عىل سبيل املثالأفغاين.  15000بكلفة عىل املستوى الداخيل يصل طن الفحم الحجري إىل كابل 
أفغاين منه عىل شكل رضائب وما تبقى يُنفق عىل  3600أفغاين ويُدفع مبلغ  6000الحجري مبحافظة باميان بسعر 

أفغاين، يف حني أن  15500سعر الطن الواحد من الفحم الحجري يف أسواق كابل إىل  ارتفعمصاريف نقله. لذا 
 أفغاين. 9600كان يبلغ متوسط سعر الطن الواحد من الفحم الحجري خالل العام املايض 
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 دور الفحم الحجري يف تنمية اقتصاد البلد
للفحم الحجري دور متعدد الجوانب يف تنمية اقتصاد البلدان. من جانٍب يخفض معدل البطالة ومن جانٍب آخر له 

تصدرت قيمة بالغة يف إنتاج الطاقة ويزيد من اإليرادات الوطنية عرب تحريك عجلة التصدير. عىل سبيل املثال، 
ألف شخص هناك كام  200م ووفر هذا املصدر فرص عمل لـ 2018أسرتاليا قامئة الدول املصدرة للفحم الحجري عام 

 اشتغالبلغت إيرادات الدولة من هذه الرثوة املعدنية عرشين مليار دوالر. ويف السياق ذاته تُشري اإلحصائيات إىل 
 ثالثة ماليني شخص يف الصني وثالمثئة عامل بالهند يف هذا القطاع اإلنتاجي.

بدأ استخراج الفحم الحجري بأفغانستان يف فرتة حكم محمد ظاهر شاه وكانت اإليرادات الحاصلة من الفحم تُجمع 
الحكومة. بعدها باتت الدولة تفقد السيطرة عىل املعادن املذكورة شيئا فشيئا نتيجة ضعف الحكومة املركزية  يف خزانة

واضطرابها وصارت معادن الفحم الحجري لقمة سائغة لقادة العشائر املحليني ومن ثم قلت إيرادات هذا القطاع لدى 
رتايف بسبب التدهور السيايس واألمني يف مختلف فرتات الحكومة، وهكذا ازداد االستخراج غري القانوين وغري االح

 الحكم واستمرت هذه الظاهرة بصورة متتالية حتى العقود األخرية.

منذ فرض العقوبات االقتصادية عىل أفغانستان خالل العام املايض وتوقف املساعادات الدولية اهتمت اإلمارة 
لتي نرشتها الحكومة يُعلم أن اإليرادات الوطنية زادت بشكل اإلسالمية باإليرادات الداخلية. وفق اإلحصائيات ا

ملحوظ مقارنة بالعام املايض وقد تم تهيئة امليزانية الوطنية ألول مرة من خالل اإليرادات الداخلية. للذخائر املعدنية 
ه عىل هذا القطاع وخصوصا الفحم الحجري دور هام يف رفع اإليرادات املذكورة. ألجل الفساد الذي كان ضاربا بأطناب

يف السنوات املاضية كانت األرباح الحاصلة من الفحم الحجري تُنهب من قِبل عصابات املافيا. عىل سبيل املثال، 
ذكرت فيها تعاقد  2015ديسمرب//15( يف تاريخ Hello Lootmaranباسم ) دراسةأصدرت إدارة شفافية أفغانستان 

جم. وفق التقرير فإن العالقات مع السلطة الحكومة مع رشكات خاصة متعددة الستخراج املعادن من خمسة منا
السياسية والحصول عىل دعمها كانت مؤثرة للفوز باملناقصة، كام بنّي التقرير أن أعضاء مجلس الشعب ومجلس 
 الشيوخ واملسؤولني رفيعي املستوى وغريهم خصصوا تلك املعادن ألنفسهم وذويهم وسخروها ملصالحهم الشخصية.

مليون  200ري دورا هاما يف تقوية اإليرادات الوطنية حيث تحصل خزانة الحكومة عىل مبلغ حاليا يلعب الفحم الحج
دوالر أسبوعيا من استخراج الفحم الحجري لوحده. وفق إحصائيات وزارة املالية بلغ تصدير الفحم الحجري للخارج 

" حتى شهر حمل من العام 1400وخصوصا إىل باكستان خالل سبعة أشهر )من شهر سنبلة للعام الهجري املايض "
مليار أفغاين كام استُحصل عىل  16الهجري الحايل( نحو مليون ومثامنئة ألف طن وبلغت رضيبته الجمركية أكرث من 

مليار أفغاين من هذه الكمية. يف حني أن قيمة تصدير الفحم الحجري خالل مدة مشابهة بالعام  3.9إيرادات بقدر 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://thecoalhub.com/wp-content/uploads/2019/10/The-economic-and-strategic-value-of-coal-Exec-Sum.pdf
https://thecoalhub.com/wp-content/uploads/2019/10/The-economic-and-strategic-value-of-coal-Exec-Sum.pdf
http://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86/
http://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86/
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من  واستُحصلشـ ( بلغت بالكاد مليار أفغاين  هـ 1400هـ شـ وحتى شهر حمل لعام  3991السابق )من شهر سنبلة بعام 
 مليون أفغاين. 244خالله عىل إيرادات بقدر 

اج الفحم الحجري مام له دور كام رصح مسؤولو وزارة البرتول واملعادن بأن نحو مئة ألف شخص يعملون حاليا باستخر 
بارز يف تقليل معدل البطالة وإذا متت إدارة هذا القطاع بجدارة فسيكون له دور إيجايب يف توفري فرص العمل للشباب 

 العاطل.
 

 ماذا ينبغي فعله؟
 ألجل تعزيز قطاع الفحم الحجري ورفع كفاءته هناك حاجة التخاذ بعض الخطوات منها:

  إذا استُخرج الفحم من معادنه بالصورة املعيارية وأُعدت اآلالت الحديثة لالستخراج واستُصلحت الطرق املوصلة
للمعادن وُوظفت الفرق املتخصصة الستخراجه فسيكون لهذا القطاع تأثري إيجايب عىل اقتصاد البلد كام أنه 

الفحم الحجري بصورة غري احرتافية وغري قانونية  استخراجسيصب يف مصالح الحكومة والشعب. حتى اآلن تم 
 مام أدى إىل خسائر فادحة يف األرواح والذخائر املعدنية عىل حد سواء.

  مرتبطتان بشكل مبارش بالوضع األمني بالبلد، وألجل هذا لوحظ التجارة وعبور البضائع من وإىل الدول األخرى
ارتفاع معدل التجارة وعبور البضائع إىل الدول األخرى يف اآلونة األخرية. الوضع املذكور يُتيح فرصة أمام زيادة 
. تصدير الفحم الحجري وعىل الحكومة األفغانية أن تستقطب السوق العاملية لقطاع الفحم الحجري األفغاين

يتم تصدير الفحم الحجري من أفغانستان إىل باكستان حاليا. تقوم باكستان برشاء الفحم الحجري ألجل توليد 
الطاقة مبُنشأََت ساهيوال )بإقليم بنجاب( و "حّب" بإقليم )بلوشستان( ويبلغ مقدار استهالك الفحم الحجري يف 

باملئة من الفحم املستخدم لديها من أفريقيا  70نسبة  ألف طن يوميا، إال أن باكستان تستورد 15املُنشأتني قدر 
الجنوبية والذي يصلها بسعر مرتفع جدا . يُضاف أيضا أن املستهلك العاملي األول للفحم هو بلد الصني الذي يجاور 

الستخراج الفحم الحجري األفغاين. لذا إن بُذلت الجهود  استعدادهامبلدنا. أظهرت حكومتا الصني والهند 
الكافية إلدارة قطاع تصدير الفحم الحجري وإيجاد أسواق عاملية له إىل جانب باكستان فإن اإليرادات الوطنية 

 ذا القطاع ستزداد بصورة ملحوظة.الحاصلة من ه

  باملئة من الطاقة املستخدمة بالداخل من الدول املجاورة، وهذا يُعد أمرا باهظا للغاية  78تستورد أفغانستان حوايل
كام أنه من جانٍب آخر ُعرضة لألعطاب التقنية املتكررة واملفاجئة مام يُسبب انقطاع التيار الكهربايئ عن البلد. إذا 

ملساعي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم الحجري فسيقل االتكال عىل الدول املجاروة يف شأن استرياد بُذلت ا

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.mof.gov.af/index.php/dr/%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%C2%A0%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2006/02/060216_ram-afghan-coal-mines
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الطاقة، وذلك ألن القطاع الصناعي ال ينشط دون توفر الطاقة الكافية وُُيثل نقص الطاقة الكهربائية تحديا صعبا 
ثري من املصانع كام استعد البعض اآلخر من للعاملني بالقطاع الصناعي بأفغانستان وألجل هذا أوصدت أبواب ك

 املستثمرين بهذا القطاع لنقل استثامراتهم للخارج.

  مع أن الفساد اإلداري بقطاع املعادن قد تم تقليصه بشكل ملحوظ إال أن استئصال شأفة الفساد تتطلب عمال
تعلقة باملعادن وذلك لخلو هذه القوانني دؤوبا وخططا مؤثرة. عىل وزارة البرتول واملعادن أن تُعدل بعض القوانني امل

عن الفساد بهذا القطاع. كام أن من الرضوري إعادة النظر يف القرارات الحكومية السابقة التي خولت اإلدارات 
املحلية بالعمل املستقل عىل استخراج املعادن وإعادة الصالحية التامة لإلدارة املركزية حتى تُقطع أيادي عصابات 

ي النفوذ املحيل عن استغالل تلك املعادن. عىل الصعيد املقابل ال بد من أن تُصبح مناقصات استخراج املافيا وذو 
املعادن نزيهة ومفتوحة للمنافسة حتى تعلم الجهات الراغبة باالستثامر الرشوط الالزمة للحصول عىل العقود 

يتم اإلعالن عن جميع املناقصات حال واملخالفات التي تفوت عليها فرصة التعاقد. إضافة إىل ذلك ال بد أن 
 إرسائها عىل الرشكات.

  املوضوع الهام اآلخر هو ارتفاع سعر الفحم الحجري داخل أسواق أفغانستان. مع اقرتاب الشتاء وتدهور الحالة
االقتصادية لدى عامة أفراد الشعب يُطلب من الُحكومة أن تُعد آليات لتخفيض سعر الفحم الحجري الداخيل مبا 

طابق القوة الرشائية لدى العامة. لذا عىل الحكومة أن تُفعل نوعا من التخفيض عىل أسعار الفحم للمستهلكني ي
الداخليني ويشمل ذلك عامة الشعب والرشكات اإلنتاجية الداخلية. يُذكر من هذا الباب قيام الحكومة األفغانية 

عر ُمخفض لألُجراء واملعلمني وغريهم من طنا من الفحم الحجري بس 1.5فرتة حكم محمد ظاهر شاه ببيع 
املوظفني الحكوميني باملناطق الباردة. إن تفعيل مثل هذه اآلليات مع إدارة سعر بيع الفحم الحجري باألسواق 
الداخلية سيوفر كذلك املزيد من فرص العمل للعاطلني. وعىل الجانب املقابل يلزم تصدير الفحم الحجري إىل 

 ار الدولية املناسبة.الدول األخرى باألسع

 النهاية

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