تحلیل
العدد372 :
 11اکتوبر  2021م

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول

مركز الدراسات االسرتاتیجية واإلقلیمیة

|2

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول

ستقرؤون يف هذه النرشة:

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول 3 ..........................................................................
مقدمة 3 ....................................................................................................................................
التحوالت األخرية وتأثرياتها عىل األوضاع االقتصادية واملالية 3 .............................................................................
قيمة العملة األفغانية مقابل الدوالر 5 .......................................................................................................
نظرة يف أوضاع البنوك6 ....................................................................................................................
سبل الحفاظ عىل البنوك التجارية 8 ........................................................................................................
الخطة املقرتحة عىل املدى الطويل 10 ....................................................................................................
التوصيات والحلول12..................................................................................................................... :

info@csrskabul.com

www.csrskabul.com

|3

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول
مقدمة
مع انهيار الحكومة األفغانية السابقة وسيطرة اإلمارة اإلسالمية عىل كافة أرايض البلد توقفت دوامة الحرب

ٍ
تحديات ألقت بثقلها عىل
زامنت هذا التحول الكبري
جانب آخر
وأوقف نزيف الدم الذي كان جاريا؛ ولكن من
ٍ
ْ
أفغانستان وباتت مخاوف عامة الشعب حيال التحديات االقتصادية الراهنة تزيد يوما بعد يوم .املشكلة األبرز

واألكرب يف هذا الصدد والتي أثرت بشكل فوري عىل عامة الشعب حدثت حني تم تجميد ثروة البنك املركزي
األفغاين (د أفغانستان بانك) يف الواليات املتحدة األمريكية والذي أعقبه عجز البنوك األفغانية عن إعطاء

املواطنني أموالهم بسبب قلة السيولة يف البنك املركزي .كخطوة أوىل ،أعلن البنك املركزي أن أصحاب
الحسابات الشخصية يقدرون عىل سحب  20ألف أفغاين أو  200دوالر من حساباتهم كل أسبوع ،كام أعلن البنك
ذاته بتاريخ /15سبتمرب2021/م أن بإمكان الرشكات أن تسحب  25000دوالر شهريا من حساباتها .وقد تسببت
هذه األوضاع يف انخفاض العملة األفغانية بشكل مستمر وارتفاع قيم السلع األساسية يف البلد بصورة متزايدة.

مع استحضار املقدمة املذكورة هناك أسئلة عديدة تطرح نفسها حاليا .مع التحول الراهن إىل أي جهة يسري

الوضع االقتصادي يف البلد؟ هل سيقدر النظام الحايل عىل التحكم يف األزمة املالية واالقتصادية؟ ما هي طرق

الحل املتاحة ملواجهة هذه التحديات؟ متى وكيف ستُحل مشكلة البنوك األفغانية ومشكلة قلة السيولة املالية؟
ما هو الدور الذي ميكن للبنك املركزي أن يلعبه يف حل هذه املشاكل وماذا بإمكانه أن يصنع حاليا؟ ماذا سينتُج
عن انخفاض قيمة العملة األفغانية وكيف ميكن إنقاذها من االنخفاض؟ وبشكل عام كيف ميكن للبلد أن يخرج

من املآزق املذكورة؟

يف هذه املقالة البحثية تناولنا املوضوعات املشار إليها مع غريها من القضايا كام سعينا لتقديم أجوبة ألسئلتها.

تم إعداد هذه املقالة البحثية أصالة من مضامني ونقاشات املؤمتر االفرتايض الذي عقده مركز الدراسات

االسرتاتيجية واإلقليمية ( )CSRSحيال التحديات االقتصادية الراهنة 1.وباإلضافة لهذا املصدر متت االستفادة
من آراء الخرباء املعنيني بهذا املجال ومن الدراسات واملصادر األخرى املعتنية بهذا الشأن.

التحوالت األخرية وتأثرياتها عىل األوضاع االقتصادية واملالية
مع قدوم حركة طالبان إىل كابل وانهيار الحكومة األفغانية السابقة يف تاريخ /15أغسطس2021/م شهد البلد

تحوالت كبرية يف معظم املجاالت ومن أهمها التحدياتُ االقتصادية التي خ ّيمت عىل حياة املواطنني األفغان

 1عقد مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واإلقليمية مؤمترا افرتاضيا بتاريخ /18سبتمرب2021/م تحت عنوان (نظرة يف األزمة املالية الراهنة وانخفاض قيمة العملة
األفغانية) وتحدث يف املؤمتر الرئيس السابق للمرصف املركزي األفغاين واحد نوشري ،والرئيس السابق لعدد من البنوك األهلية أحمد خرسو ضياء ،ومؤسس
قسم السياسات باملرصف املركزي ونائب وزير املالية السابق سيد مبني شاه مصمم .كام تحدث يف املؤمتر أيضا بالنيابة عن اللجنة امل ُع ّدة للمؤمتر املرشح
للدكتوراة يف هذا املجال شاكر جاليل .وشارك يف إدارة الندوة عضو اللجنة املعدّة للمؤمتر واملتخصص يف املجال االقتصادي كامران ملك ،باإلضافة إىل
الباحث واملسؤول التنفيذي باملركز حكمة الله زالند.

info@csrskabul.com

www.csrskabul.com

|4

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول

ومشكل ُة تعطل العالقات والتبادالت الدولية مع أفغانستان .مع اعتالء طالبان لكريس الحكم أعلنت الواليات

املتحدة األمريكية فورا تجميدها لرثوات أفغانستان البنكية حتى ال تقع يف أيادي طالبان .يبلغ قدر هذه الرثوات

نحو  9.4مليار دوالر .إن تجميد هذا املبلغ قد أثر بشكل سلبي عىل الحالة االقتصادية يف البلد بشكل عام .ويف

السياق ذاته تم إيقاف دعم املجتمع الدويل ألفغانستان بشكل كامل .يف نوفمرب2020/م عقد املجتمع الدويل
مؤمترا يف جنيف حيال أفغانستان والتزم املجتمع الدويل بتقديم دعم ألفغانستان خالل السنوات األربع التالية

( 2021إىل 2025م) يبلغ قدره  12مليار دوالر ،2وقد تكفل االتحاد األورويب بالتكفل مببلغ  1.2مليار يورو (نحو
 1.4مليار دوالر) من املبلغ الذي أعلن عن تقدميه املجتمع الدويل.

3

ويف تاريخ /13سبتمرب2021/م ُعقد مؤمتر هيئة األمم املتحدة يف جنيف بسويرسا والتزم املجتمع الدويل مرة

أخرى بتقديم مساعدات إنسانية ألفغانستان بقيمة  1.2مليار دوالر ،وقد التزمت الواليات املتحدة األمريكية

بتقديم مبلغ  64مليون دوالر من املبلغ اإلجاميل املذكور .4املؤمتر املذكور هو أول وأهم مؤمتر يعقده املجتمع
الدويل حيال أفغانستان منذ استالم اإلمارة اإلسالمية لزمام الحكم ،وقد رصح يف املؤمتر األمني العام لألمم

املتحدة أن نحو  14مليون مواطن أفغاين مهددون مبخاطر املجاعة يف البلد .إال أن امتناع املجتمع الدويل عن
اتخاذ قرار نهايئ حيال التعامل مع اإلمارة اإلسالمية يخلق مخاوف حول تأثري وفائدة املساعدات املوعودة.

القضية األخرى هي تأثر األنظمة البنكية بالتحوالت األخرية .قبل نحو أسبوعني من سقوط الحكومة السابقة عندما
بدأت املحافظات بالدخول تحت سيطرة اإلمارة اإلسالمية واحدة تلو األخرى احتشد املواطنون أمام البنوك

إلخراج أموالهم من حساباتهم ،ومع انهيار النظام الحاكم أوصدت جميع البنوك ومحال الرصافة أبوابها خوفا من
أعامل النهب والرسقة ،ومع استقرار األوضاع العامة بشكل نسبي بقيت البنوك ومحال الرصافة موصدة بسبب

قلة السيولة (عملة الدوالر والعملة األفغانية) لدى البنك املركزي األفغاين .وبعد مرور نحو أسبوعني فُتحت
البنوك مرة أخرى وأُتيح للمواطنني أن يسحبوا أموالهم ولكن مع تقييدات كمية وزمنية خاصةُ 5وضعت من ِقبل

املرصف املركزي األفغاين .ونتيجة للفرتة التي بقيت فيها البنوك مغلقة وكانت التبادالت املالية والتجارية
شبه متوقفة تم إغالق أسواق الرصافة ومن أهمها مركز (رساي شهزاده) ملدة ثالثة أسابيع .األوضاع املذكورة

تسببت يف ارتفاع أسعار السلع األساسية يف األسواق كام أن التأثريات طالت أذهان املواطنني وزادت من قلقهم

وخيبة آمالهم.

2

Reuters Staff. Foreign aid to Afghanistan could reach $12 billion over four years, some with conditions. 24 Nov 2020.
https://www.reuters.com/article/afghanistan-diplomacy-aid-int-idUSKBN2842S2
3
European Commission. EU reconfirms support for Afghanistan at 2020 Geneva Conference.24 Nov 2020.
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-reconfirms-support-afghanistan-2020-geneva-conference_en
4
The Economic Times. Donors pledge $1.2 billion in emergency funds for Afghans. 14 Sep 2021.
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/donors-pledge-1-2-billion-in-emergency-funds-forafghans/articleshow/86188197.cms?from=mdr
 5للسيطرة عىل األوضاع امل الية املتفلتة سمح املرصف املركزي للبنوك األهلية بأن يسحب منها مالكو الحسابات الشخصية مبلغ  20ألف أفغاين أو 200
دوالر يف األسبوع ،كام ُسمح للرشكات الخاصة بأن تسحب مبلغ  25ألف دوالر من حساباتها املرصفية كل شهر.
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باإلضافة إىل ما ذُكر فإن أبرز تح ٍّد واجه األوضاع املالية بسبب التحوالت األخرية هو انخفاض العملة األفغانية،

والتي من خاللها يُقيم عام ُة الشعب الوضع االقتصادي يف البلد .بشكل إجاميل مع انهيار الحكومة األفغانية

السابقة بلغت قيمة العملة األفغانية مقابل الدوالر معدل ( 90أفغاين لكل دوالر) بعد أن كانت مبعدل ( 80أفغاين
لكل دوالر) .يف العنوان التايل من املقال سنبحث يف عوامل انخفاض العملة األفغانية وسبل حل هذه املشكلة؛
إال أن ما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن العملة األفغانية بالنظر يف التحوالت األخرية بقي ثابتا إىل ٍ
حد كبري ومل

تنخفض قيمته إىل الحد الذي خُيش منه.

العوامل املذكورة أعاله والتحوالت األخرية بشكل عام أثرت عىل الحالة املادية للمواطنني بشكل عميق .عىل

سبيل املثال؛ هناك مئات اآلالف من املوظفني الذين كانوا يعملون يف هيكل الحكومة السابقة ومل يأخذوا

رواتبهم 6.وقد كانت االحتياجات األساسية لهؤالء املوظفني إمنا ت ُوفر من هذه الرواتب .مع أن اإلمارة اإلسالمية

وعدت بإعطاء جميع املوظفني رواتبهم بعد بعض التفتيشات والتقييامت إال أن هذه العملية مل تتقدم بشكل

ملحوظ حتى اآلن.

قيمة العملة األفغانية مقابل الدوالر
بشكل عام لوحظ أن قيمة العملة األفغانية خالل األشهر األخرية كانت يف حالة انخفاض .يف بداية شهر أغسطس

كانت العملة األفغانية ت ُرصف مقابل الدوالر الواحد بسعر  80أفغاين؛ ولكن مع بدء سلسلة سقوط املحافظات

بدأت العملة باالنخفاض .يف تاريخ /14أغسطس وصلت الحروب إىل أبواب كابل ،مام رفع قيمة الدوالر عىل

حساب العملة األفغانية حتى صار التبادل بني العملتني يتم بتسعرية  95أفغاين مقابل الدوالر الواحد .ومع انهيار
النظام الحكومي أُ ِ
وصدت كافة البنوك ومحال الرصافة ولكن مع استئناف سوق (رساي شهزاده للرصافة) أنشطته

بتاريخ /4سبتمرب تغريت قيمة العملة األفغانية وبلغت ( 87أفغاين مقابل الدوالر) وشيئا فشيئا استقرت العملة
األفغانية حتى بلغت قيمة العملة األفغانية بعد عدة أيام معدل ( 83أفغاين مقابل الدوالر) إال أن األمر مل يدم

طويال حيث عادت قيمة األفغاين إىل معدل ( 90أفغاين مقابل الدوالر) يف أواخر شهر سبتمرب نتيج ًة لألوضاع
السياسية يف البلد.

بالنظر يف التحديات واألوضاع الراهنة فإن التحليل االقتصادي يُفيد أن العملة األفغانية مل تخرس قيمتها إىل

الحد الذي كان متوقعا .حاليا بغض النظر عن العوامل األخرى يتم أسبوعيا ضخ الدوالر إىل السوق ويُرصف إىل

العملة األفغانية بقدر  50إىل  70مليون دوالر ومن جانب آخر فقد خرج من البلد أكرث من  120ألف مواطن

أفغاين ويف محاسبة عادية بإمكاننا أن نُقدر أن هؤالء قد سحبوا من السوق نحو مليار دوالر ومع ذلك مل ينخفض
سعر العملة األفغانية إىل الحد الذي ِخيف منه .أحد أسباب هذا االستقرار النسبي هو تقلص مصاريف الحكومة

 6وقد قام نائب رئيس الوزراء باإلمارة اإلسالمية عبد السالم حنفي قد وظف لجنة مؤخرا لإلرشاف عىل الحالة االقتصادية يف البلد مبا يشمل إيجاد حلول
ملشكلة رواتب املوظفني الحكوميني .وفق ترصيحات املسؤولني بالحكومة تم توزيع رواتب املوظفني بعدد من الوزارات والعمل جاري عىل إكامل التوزيع
يف بقية الوزارات.
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وخفة الضغط عىل العملة األفغانية .كام أن حركة االسترياد باتت أقل ولذا مل يعد هناك ضغط كبري عىل العملة

األفغانية .ومع كل ما ذكرناه هناك حاجة لدراسة العوامل التي تلعب دورا يف تخفيض قيمة العملة األفغانية.

من أبرز مهام املرصف املركزي األفغاين إدارة التورم املايل والحفاظ عىل أسعار السلع األساسية وألجل تحقيق

هذه األهداف يُعد ثبات سعر تبادل العمالت أمرا مهام .حتى اللحظة تم الحفاظ عىل سعر العملة األفغانية من

خالل تبادلها مع العمالت الخارجية أو عن طريق بيع املستندات املالية أو الوثائق ذات القيمة ( Capital

 .)Notesتبادل العمالت كان يتم عرب محال الرصافة كام أن املستندات املالية ذات القيمة كانت ت ُباع يف
البنوك ولكن ذلك مل يستمر ،فتبادل العمالت تعرقل بسبب قلة سيولة الدوالر كام أن بيع املستندات ذات
القيمة يُعد ضمن املعامالت الربوية ،ولذا تزعزعت شيئا ما ِقيَم العمالت وقِيَ ُم معاوضتها.
مع أن للمرصف املركزي دورا مهام يف السيطرة عىل التورم والحفاظ عىل قيمة العملة األفغانية ،إال أن هناك

أعمل ضغطا عىل
َ
عوامل أخرى تؤثر عىل قيمة العملة األفغانية .العرض املتزايد يف السوق مع انخفاض الطلب

العملة األفغانية خالل العقدين املاضيني ،ومل يكن ضخ الدوالر وسيلة حل ناجحة دامئا ،وحاليا مبا أن املساعدات
األجنبية قد توقفت فإن الضغط تزايد عىل العملة األفغانية .العوامل األخرى التي أثرت بصورة مبارشة عىل سعر
معاوضة العملة األفغانية هي الحالة االقتصادية العامة والبنية االقتصادية ومستوى التصديرات واالستريادات.

وبالنسبة لسبل الحل الكفيلة مبواجهة هذا التحدي عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد فهناك توصيات

مذكورة ضمن املقرتحات يف هذا املقال.

نظرة يف أوضاع البنوك
إن للمرصف املركزي األفغاين دورا ً مهم يف اتزان املعادالت االقتصادية يف البلد .باإلضافة إىل إدارة التورم
والتحكم يف أسعار معاوضة العمالت فإن البنك يقنن جميع السياسات املالية ويكون وسيطا اتصاليا بني البنوك

ِ
واجهت املرصف املركزي تحديات كبرية والسبب
األهلية .ولكن مع استالم اإلمارة اإلسالمية لزمام الحكم

الرئيس هو قلة السيولة النقدية وتجميد ثروات املرصف املركزي ،ونتيجة لذلك توقفت العالقات التجارية بني

أفغانستان والدول األخرى مام خلق تحديات كربى للنظام املرصيف بأفغانستان .باإلضافة إىل ذلك فإن وباء

كورونا خالل العام املايض أثر عىل االقتصاد العاملي بشكل عام وعىل القطاع املرصيف بشكل خاص ومل تكن
أفغانستان مستثنا ًة من ذلك.

منذ تاريخ /15أغسطس2021/م ت ُعد مشكلة السيولة  7أو العجز عن منح النقود املالية هي املشكلة الرئيسة يف

البنوك بأفغانستان .هناك أسباب عديدة منعت من أن ت ُفيض مشكلة السيولة إىل إيقاف عمل البنوك بالكامل.

أولها أن نسبة  10إىل  15يف املئة من املواطنني يُجرون معامالتهم التجارية من خالل البنوك كام أن نسبة 90
يف املئة من املعامالت تتم خارج اإلطار املرصيف وقد س ّهل ذلك عمل البنوك إىل حد ما ولعب دورا إيجابيا يف

السيطرة عىل األزمة املالية األخرية .السبب اآلخر الذي لعب دورا إيجابيا هو أن البلد مل يكن مدينا ،حيث إن
Liquidity.

info@csrskabul.com

www.csrskabul.com

7

|7

األزمة املالية واالقتصادية الراهنة يف أفغانستان؛ األسباب والحلول

استدانة البلد من املؤسسات املالية العاملية يؤثر سلبا عىل السيولة ومبادلة العمالت .وهكذا فإن مستوى

السيولة يف البنوك بأفغانستان بنظرة ُمقارِنة يُعد مرتفعا كام أن لدى البنوك أمواال نقدية كثرية ومتنح املواطنني
األموال من الودائع املحفوظة بها.

مع أن النظام املرصيف مل يتوقف بفعل التحوالت األخرية ِ
وقد َرت البنوك األفغانية عىل االستمرار يف عملها إال
مشاكل من قبيل قلة األموال النقدية عرقلت النظام املرصيف ،كام أن استمرار الوضع عىل ما هو عليه كفيل
َ
أن

بأن يخلق تحديات كربى أمام النظام املرصيف بأفغانستان عىل املدى املتوسط واملدى البعيد .رغم أن هناك

تقدما إيجابيا لوحظ يف أواخر شهر سبتمرب حيال العقوبات املالية املوضوعة عىل اإلمارة اإلسالمية إال أن ثروات

أفغانستان مازالت ُمجمدة .يف تاريخ /24سبتمرب أصدرت وزارة الخزانة األمريكية ترخيصني 8يسمحان للواليات

املتحدة األمريكية والدول األخرى بأنواع من التعامل املايل مع طالبان والتي م ّهدت السبل لتوصيل املساعدات
اإلنسانية ألرايض أفغانستان التي تحكمها اإلمارة اإلسالمية ،وقد القى هذا القرار ترحيبا من ِقبل طالبان.
التحدي الذي بات يواجه النظام املرصيف األفغاين حاال ومستقبال هو اعتامد أصول االقتصاد اإلسالمي يف البنوك

وفق سياسات الحكومة الجديدة يف حني أن أنظمة البنوك يف بقية دول العامل تسري باألنظمة الربوية .حاليا تتوفر
نسبة  85يف املئة من أموال البنوك يف الحسابات الجارية  Current Accountsوالتي ميكن للعميل أن يسحب

أمواله منها متى ما شاء والسبب املمهد لذلك هو استناد األنظمة املرصفية عىل النظام الربوي .إال أنه مل يتم

العمل والتأسيس لالستثامرات طويلة املدى مام يشكل تحديا أمام النظام املرصيف بأفغانستان .خالل العقدين

املاضيني كانت هناك مشاكل يف السياسات املالية حيث مل تكن مثمرة ومؤثرة بقدر ٍ
كاف لسببني اثنني .أوال

أن نسبة  %90من اقتصاد أفغانستان قائم عىل معامالت غري رسمية أو رسمية جزئيا مام جعل تعامل البنوك معها

صعبا ،حيث إن تعامل املرصف األفغاين املركزي إمنا يتم مع القطاع الرسمي ولذا مل تلعب السياسات املالية

الدور املطلوب .السبب الثاين هو تداول أكرث من عملة يف السوق مام أضعف السياسات املالية .الحكومة

السابقة كانت تضخ أسبوعيا  50إىل  70مليون دوالر يف السوق لتحافظ عىل استقرار قيمة العملة األفغانية ومع
ذلك كان سعر الدوالر – مقارنة بالعملة األفغانية – يرتفع شيئا فشيئا إىل أن بلغت قيمة الدوالر  80أفغاين مام

يدل عىل ضعف تأثري السياسات املالية لدى الحكومة األفغانية السابقة.

بشكل عام ت ُعد الخدمات املرصفية إحدى اإلنجازات التي أُحرزت خالل العقدين املاضيني ومن الرضوري أن
ت ُشكّل باملرصف املركزي األفغاين إدار ٌة متُ ّهد السبل لتعامل وتعاون املرصف مع املجتمع الدويل حتى ال يضيع

اإلنجاز املذكور .إن مشكلة السيولة والتقييدات الحالية بالبنوك األفغانية قضية ُمتفهمة ،حيث إن العديد من

الدول تواجه مثل هذه األوضاع .عىل سبيل املثال حني تفاقمت املشكلة املالية واملرصفية يف اليونان عام

2016م ُوجدت نفس هذه التقييدات يف املبادالت املالية .إن البنوك األفغانية رغم املشكالت استأنفت عملها،

8
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إال أن املهم هو أن ال تستمر التحديات الحالية مدة طويلة وأن يقوم املرصف املركزي األفغاين يف أرسع فرصة
بتغيري األوضاع من خالل بعض السياسات واإلجراءات.

سبل الحفاظ عىل البنوك التجارية
إحدى املهام الرئيسة املناطة باملرصف املركزي اإلرشاف عىل النظام البنيك والبنوك األهلية ،وحسب الخرباء
املعنيني بهذا املجال فإن عمل املرصف املركزي بالخطوات التالية رضوري إلنقاذ النظام البنيك والبنوك

األهلية يف أفغانستان من االنهيار:

 .1النرش اإلعالمي ألنشطة املرصف املركزي:

إن أنظار عامة املواطنني متوجهة نحو املرصففف املركزي وأنشففطته؛ وألجل إنعاش ثقة وآمال الشففعب
عىل املرصف املركزي أن يلتقي أسبوعيا بالبنوك التجارية وينرش نتائج اللقاءات عرب وسائل التواصل
االجتامعية .يف الدول األخرى تنشفط البنوك بشفكل مكثف وتقدم كل يوم أنباء جديدة للمواطنني .إن

الشففعب يهتمون كثريا بالبنوك وذلك ألن ثرواتهم محفوظة فيها وإذا حصففلت مخاطر للبنوك فسففتبقى

أموالهم مهددة أي ضا .وألجل أن يُط ْمنئ امل رصف املركزي املواطنني عليه أن يُكثف من إبراز أن شطته

وأعامله يف اإلعالم.

 .2تعزيز ثقة املواطنني يف البنوك:

إن أكرب ثروة متتلكها البنوك هي ثقة املواطنني واعتامدهم .لقد تزعزعت ثقة املواطنني شفففيئا ما يف

البنوك خالل الفرتة الراهنة .إن البنوك كانت تزود العمالء يف ال سابق بالقدر الذي كانوا يطلبونه سواء

بالعملة األفغانية أو بالدوالر .وألجل أن تعود ثقة املواطنني يف البنوك عىل املرصففف املركزي أن يو ّجه

البنوك بقانون مفاده :كل من يودعون أموالهم – بالعملة األفغانية أو بالدوالر – يف البنوك من اآلن
فصاعدا بإمكانهم أن يسحبوا هذه املقادير بالعملة التي أودعوها متى ما شاؤوا.

 .3زيادة سعر العمالت لدى البنوك:

يوجه البنوك األهلية بقانونٍ مفاده :كل تاجر من اآلن فصفففاعدا يودع
بإمكان املرصفففف املركزي أن ّ

الدوالر يف املرصف املركزي بإمكانه يف نفس الوقت أن يستورد البضائع من الخارج ،كام أ ّن كل تاجر

لديه نقود يف منزله بعملة الدوالر يقد ُر أن يو ِدع أمواله يف البنوك وبإمكانه يف نفس الوقت أن يُحول
مبالغه بالدوالر – بنفس القدر – إىل الخارج .وبهذه الطريقة سفففيجني املرصفففف املركزي الفوائد

التالية:

 الدوالر املفقود يف البنوك واملتوفر يف املنازل بهذه الطريقة سيتدفق إىل البنوك.

 تقليص الضففغط عىل الدوالر يف املرصففف املركزي واسففتحصففال البنوك األهلية للدوالر من
السوق.
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 تدفق أموال البنوك األهلية املتوفرة يف البنوك الخارجية إىل داخل البلد وتعزيز السفففيولة
البنكية يف الداخل.

 ومن خالل هذه السفففبل ت ُسفففتورد السفففلع األسفففاسفففية إىل داخل البلد وت ُحل معها التحديات
االقتصادية شيئا فشيئا.

 .4إقامة العالقات مع البنوك يف الدول األخرى:

مبا أن أفغانسففتان بلد مسففتورد وجميع احتياجاته مسففتندة عىل حركة االسففترياد لذا من الرضففوري أن
يكون هناك اتصفففال بني البنوك التجارية األفغانية والبنوك يف الدول األخرى ومن خالل هذه العالقات

بإمكان البنوك أن ت ُرسل األموال إىل الخارج وتحصل عىل السلع املستوردة مقابل ذلك .بإمكان الحكومة

الجديدة أن ت ُطالب َ
دول هيئة األمم املتحدة بأن تفتح بنوكها األهلية حسفففابات يف البنوك األفغانية
ومن ثم تتم عمليات تبادل تجارية بني البنوك األفغانية والدول األخرى.

خالل العقدين املاضفففيني مل تدعم الحكومة األفغانية البنوك األهلية يف هذا الصفففدد وكانت البنوك

األهلية من خالل جهودها تقيم عالقات تجارية مع البنوك بالدول األخرى .إذا قامت الحكومة األفغانية
بهذه املساعدة فإن تسهيالت عديدة ستتوفر للبنوك األهلية وللمواطنني.

 .5عقد لقاءات مباليك البنوك واملساهمني فيها:

بإمكان ماليك البنوك أن يقودوا بنوكهم إىل سبيل التح سن أو ال سري بها نحو االضمحالل .إذا أرادوا أن
يعرضفففوا بنوكهم لالنهيار فبإمكانهم أن يعملوا بكل ما يسفففمعونه من موظفيهم .عىل قادة املرصفففف

املركزي أن يُ حادثوا ماليك البنوك األهلية عرب مؤمتر افرتايض ويُفهموهم أن البنوك إذا أقدمت عىل
خطوات خاطئة فإن املسفففؤولية سفففتعود عليها .وإذا مل ميكن ذلك عرب املؤمتر االفرتايض فباإلمكان

إرسفففال خطابات ملاليك البنوك واملسفففاهمني فيها وإبالغهم بعدم التدخل يف شفففؤون البنك ويف حال

حدوث إشكال فإن اللوم يعود عليهم.

 .6عىل البنوك التجارية أن تفتح فروعها:

حاليا يحتشففد الكثري من املواطنني أمام املكاتب الرئيسففية للبنوك وتقوم وسففائل اإلعالم بتغطية هذا
االحتشفففاد بكثافة مام يزيد يف قلق املواطنني ،ولحل ذلك عىل البنوك أن تفتح فروعها للعمالء حتى

َ
البنوك التجارية
املركزي
يتي رس لهم الح صول عىل أموالهم وتزول م شكلة الزحام .وإذا و ّجه امل رصف
ُّ

بإبقاء فروعها مفتوحة فإن البنوك ستُضطر لتنفيذ ذلك.

 .7املساعدات الخارجية:

من الطبيعي أن يُحرضففف مندوبو الدول األجنبية ومندوبو املؤسفففسفففات اإلغاثية أموالهم – بالعمالت

األجنبية – إىل أفغانسففتان ويُشففكّل الدوالر جزءا كبريا من هذه األموال .بإمكان املرصففف املركزي أن

يعقد تفاهامت مع هذه الدول حتى يعاوضفففوا ما معهم من الدوالر بالعملة األفغانية يف املرصفففف

املركزي .وبهذه الطريقة تتوفر العملة الخارجية لدى املرصفففف املركزي الذي بإمكانه أن يضفففخ هذه

العمالت الخارجية يف األسواق مرة يف كل أسبوعني.
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 .8قيام املرصف املركزي باإلرشاف واملراقبة:

يف الفرتة الحرجة الحالية عىل املرصفففف املركزي أن يُرشفففف بالكامل عىل البنوك التجارية ويراقب

أنشففطتها وتطبيقها لتوجيهات وخطابات املرصففف املركزي .يف الوقت الحايل يقطن مسففؤولو البنوك
الت جار ية يف ال خارج ،وخالل عدم توا جدهم قد تقوم البنوك بأعامل عد يدة م خال فة لل قانون .عىل

املرصففف املركزي أن يكثف مراقبته عىل البنوك ذات األرصففدة املنخفضففة واملسففتويات املتدنية

حيث يُتوقع انهيارها أو قيامها باملخالفات يف أي لحظة.

 .9تأمني األمانات:

حاليا هناك قدر ضئيل جدا من أمانات ال شعب األفغاين التي قام امل رصف املركزي بتأمينها .إذا قدر

املرصففف املركزي مبسففاعدة إحدى الدول األجنبية أن يرفع مسففتوى تأمني األمانات فإن ذلك سففيعزز
من ثقة املواطنني يف البنوك وسيحفظ سمعتها.

 .10توسعة رقعة العمل املرصيف:

ليك يتم إدخال املواطنني يف قطاع العمل املرصفففيف بإمكان املرصفففف املركزي أن يطالب املواطنني

عىل املدى البعيد بأن يُ سددوا فواتري الكهرباء ورسوم أبنائهم الدرا سية ونحو ذلك من امل صاريف عرب

حسفففاباتهم البنكية ،وبالتايل فإن املواطنني الذين ال ميلكون حسفففابات مالية سفففيفتتحون حسفففابات

مرصفية جديدة.

 .11إدالء الترصيحات اإليجابية:

نرش وتناقل األخبار السلبية .وإذا قاموا بنرش
عىل املرصف املركزي أن يوجه عامليه بتجنيب أنفسهم َ
األخبار السفففلبية بني املواطنني فإن ثقة الشفففعب فيهم سفففتتقلص أكرث ،مام سفففيخلق تحديات مالية

جديدة.

الخطة املقرتحة عىل املدى الطويل
إن نسبة  %90من السلع يف أفغانستان مستوردة ويتم رشاؤها بالدوالر وت ُباع باألفغاين ومن ثم يُعاد رشاء الدوالر
باألفغاين ،كام أن التاجر الذي حصل عىل مبالغ بالعملة األفغانية يحتاج إىل أن يعاوض ما معه ليحصل عىل

الدوالر .لذا فإن األوضاع بحاجة إىل السيطرة عىل املدى املتوسط واملدى البعيد حيث ينبغي عىل الحكومة أن

تقنن سياساتها املالية الداخلية والخارجية وفق األهداف الوطنية وخصوصا عىل أساس التنمية االقتصادية .يف

هذا الصدد ينبغي أن يُصبح اإلنتاج وخلق فرص العمل هدفا يف حد ذاته .إذا نشطت حركة اإلنتاج يف الداخل
فإن الطلب عىل األسعار الخارجية سيقل وسينخفض معدل الفقر كام أن فرص العمل ستزداد وستتوفر

للمواطنني .لذا عىل اإلدارات املعنية أن ت ُعد مخططات عاجلة وطويلة املدى لتعزيز حركة اإلنتاج ومكافحة

الفقر واستحداث املزيد من فرص العمل.

إن إجاميل الناتج املحيل يف أفغانستان يساوي  20مليار دوالر وت ُشكل الخدمات واألعامل نسبة  65يف املئة
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منه و ُجل هذا املبلغ يتعلق بالرشكات األجنبية .الرضورة توجب يف الفرتة الحالية أن تنشط حركة االستثامر

الداخيل والدويل وأن ال يكون مجالها الخدمات فقط وإمنا متُ نح األولوية يف االستثامرات ملبادرات اإلنتاج
ومبادرات استحداث فرص العمل؛ وذلك ألن اإلنتاج يتبعه تفعيل قطاع التصدير الذي ُميكن من خالله رفع
مستوى تدوير العملة األفغانية يف األسواق.

توجد يف أفغانستان فرص كثرية لالستثامر واإلنتاج .قطاع املعادن ،والزراعة والصناعة أمثلة لبعض القطاعات
التي ميكن االستثامر بها يف أفغانستان .إن سعر العاملة يف أفغانستان متدين ،وحاليا مبا أن التحديات األمنية

باتت قليلة فبإمكان الحكومة أن ترغّب املستثمرين يف االستثامر الداخيل واالهتامم باإلنتاج أكرث من االتجار

املحض ،مع متهيد السبل شيئا فشيئا إلنشاء املصانع املتوسطة والكبرية .عىل سبيل املثال يُقرتح تفعيل إنتاج
املرشوبات واملواد الغذائية واأللبسة حيث تتوفر املواد الخام لهذه السلع يف أفغانستان ومن ثم ميكن االستغناء

عن استريادها من الخارج .لذا؛ من الرضوري أن ال تقترص أهداف املرصف املركزي األفغاين عىل تثبيت سعر

العملة األفغانية وإمنا الرضورة األوىل هي الرتكيز عىل رفع مستوى اإلنتاج إىل الحد األقىص وبذلك متُ هد السبل
إليجاد فرص عمل جديدة وخفض معدل الفقر .يف عام 2020م بلغت نسبة البطالة يف أفغانستان معدل ،%72

كام أن نسبة  %90من املواطنني بقوا تحت خط الفقر .وباستحضار أن عدد السكان يزيد سنويا بنسبة %4

ويُضاف عدد مليون شخص سنويا إىل العاطلني عن العمل فإن استمرار ذلك يُشكل تحديا كبريا وستسري األوضاع

نحو األسوأ إذا مل ت ُطرح مخططات تحل جذور هذه الصعوبات.

إن موقع أفغانستان يف بقعة تصل حقول النفط والغاز وغريها من املصادر اإلسرتاتيجية يف آسيا الوسطى مع

السوق النشطة يف دول جنوب آسيا يدل عىل أهمية موقع أفغانستان ،ولهذا السبب هناك رغبة دولية يف

االستثامر بهذا البلد ،إال أن ذلك يتطلب – باإلضافة إىل إحداث أنظمة مرصفية متقدمة – العمل عىل إخراج البلد
من حالة االستنفار العسكري وإرجاع حالة االستقرار الطبيعية حتى تتحول منافسات دول املنطقة والعامل

السلبية إىل منافسات بنّاءة وإيجابية.

باإلضافة إىل ذلك يرتبط نجاح النظام املرصيف داخل أفغانستان باالستقرار السيايس واالجتامعي واالقتصادي

كام يرتبط أيضا بجودة العالقات السياسية واالقتصادية مع دول املنطقة والعامل .إن معظم دول العامل يف الفرتة
الراهنة تربط تفعيل استثامراتها التجارية ومعامالتها املرصفية مع الدول األخرى برشوط متعلقة بنوع النظام

السيايس وجودته يف البلد الذي يُقصد التعامل معه ،وأبرز مثال لذلك قيام الواليات املتحدة األمريكية بتجميد

ثروات أفغانستان وطلبها أن تهتم الحكومة األفغانية بتأسيس حكومة شاملة ملكونات الشعب وأن تحافظ عىل

حقوق املرأة وحقوق األقليات وأن ال تسمح ألي فصيل معا ٍد ألمريكا أن تستغل أرض أفغانستان ألهدافها .باإلضافة
إىل ذلك هناك منافسات سياسية وفكرية عىل املستوى العاملي ،حيث إن للدول الكربى خطط تهدف لحفظ
غاياتها السياسية واالقتصادية عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،ومع اصطدام هذه املخططات ينشأ التنافس

السلبي ولهذا السبب تحولت أفغانستان نتيجة هذه املنافسات إىل ميدانٍ للتدخالت الخارجية واالضطرابات

الداخلية .إن استقرار النظام الحاكم يف أفغانستان منوط بكيفية ضبط النزاعات والرصاعات الداخلية ومن ث َم
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منع التدخالت األجنبية املشبوهة.
إن أفغانستان حاليا متر مبرحلة اقتصادية حساسة ،وذلك أن اقتصاد البلد كان قامئاً أصال ًة عىل الدعم الخارجي

و ُجل امليزانية الوطنية كانت ت ُع ّد من املساعدات األجنبية ،وحاليا مع توقف هذه املساعدات يُخىش من حصول
التورم وارتفاع األسعار يوما بعد يوم واتساع رقعة الفقر بني املواطنني نتيج ًة لذلك .ولذا فإن البلد يحتاج -

باإلضافة إىل الخطط قصرية املدى – إىل خطط بعيدة املدى لتتم السيطرة عىل األوضاع بالتدريج .وإلحكام
السيطرة عىل األوضاع االقتصادية عىل املدى البعيد هناك فرص عديدة .إن أفغانستان قد كسبت لقب "تقاطع

دول آسيا" وبإمكان أفغانستان أن تصبح نقطة وصل بني دول آسيا الوسطى ودول جنوب آسيا يف املشاريع الدولية

مثل مرشوع  TAPIومرشوع ( )CASA 1000ومشاريع استخراج الزمرد وغريها؛ وعىل إثر ذلك ستهدف الرشكات

العاملية للحضور يف أفغانستان.

إن تحديات أفغانستان الداخلية ومشاكلها السياسية عىل املستوى الدويل ،وسياساتها يف إدارة الحكومة

الجديدة وعزمها عىل تنفيذ أحكام االقتصاد اإلسالمي رغم اعتامد األنظمة العاملية للنظام االقتصادي الربوي
يُشكّل تحديا أمام االقتصاد األفغاين يف املستقبل ،ويُوجب العمل عىل إيجاد سبل حل عىل املدى القريب

والبعيد .عىل املرصف املركزي أن يُوجد كفاءات للقيام باإلرشاف واملراقبة العاجلة عىل مختلف التعامالت

املالية واملرصفية ،حتى ت ُستهدف الفرص والتحديات الحالية بشكل جذري ويتم التخطيط امل ُحكم عىل أساسها
للوصول إىل األهداف اإلسرتاتيجية الرئيسة .كام أن هناك رضورة لتنشيط حمالت عىل مستوى دول املنطقة

والعامل الستقطاب املساعدات اإلنسانية من خالل املؤمترات وغريها من األنشطة اإلعالمية.

التوصيات والحلول:
للسيطرة عىل األوضاع الحالية هناك مخططات قصرية ومتوسطة املدى كام توجد حلول عىل املدى البعيد

وبإمكان الحكومة أن تعمل يف ضوئها .فيام ييل نشري إىل حلول كفيلة بتحسني األوضاع عىل املدى القريب:

 أوال :يف السابق كانت قيمة العملة األفغانية وتسعرية معاوضتها مع العمالت األخرى ت ُحفظ من خالل

ضخ الدوالر وبيع املستندات املالية ذات القيمة؛ وكحل عاجل ُميكن تبديل هذه العملية إىل التعامل
بالصكوك حيث يقوم املرصف املركزي بعرض الصكوك يف السوق الداخلية وذلك سيحد من مشكلة

السيولة كام سيساعدة عىل تثبيت قيمة العملة األفغانية مقابل العمالت األخرى ،كام أنه يف حال وجود
فائض يف العملة األفغانية املتبادلة يف السوق فسيتيرس الحصول عليها من املرصف املركزي.

 ثانيا :القضية الثانية هي ثروات أفغانستان والتي تساوي نحو  9.4مليار دوالر والتي تم تجميدها .هذا
املوضوع يُشكل قضية سياسية/اقتصادية إذا مل يتم حلها فستواجه أفغانستان أزمة إنسانية .وألجل حل
هذه املشكلة ال بد من بذل جهود ومساعي عىل املستوى الداخيل والدويل حتى ت ُرد هذه الرثوات

لخزانة البنك املرصيف مام سيلعب دورا مهام يف السيطرة عىل األوضاع االقتصادية عىل املدى القريب.
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 ثالثا :القضية الثالثة هي املساعدات اإلنسانية امل ُعلن عنها حديثا والبالغ قدرها  1.2مليار دوالر حيث
التزم املجتمع الدويل بتقدميها ألفغانستان .إذا تم تقديم هذا الدعم من خالل القطاع املرصيف

فبإمكان البنوك حينها أن ت ُبقي العمالت الدولية معها ومتنح لعمالئها العملة األفغاني َة بدال عنها.

 رابعا :الحل الرابع هو أن يُح ّول األفغان املقيمون يف الخارج مبالغهم إىل داخل البلد عرب النظام
املرصيف .وفق التقديرات يُحول املواطنون األفغان سنويا نحو  800مليون دوالر إىل أفغانستان.

باإلضافة إىل ما ُذكر هناك حلول عىل املدى البعيد وينبغي عىل الحكومة أن تهتم بها وأن تسعى إليها ،وفيام ييل
نشري إىل ٍ
بعض منها:

 أوال :هناك فارق كبري حاليا بني مقدار التصدير ومقدار االسترياد ،وينبغي العمل عىل تقليص هذا
وليقل الضغط عىل العملة األفغانية.
ّ
الفارق للح ّد من خروج األموال من البلد

 ثانيا :القضية الثانية هي قضية املشاريع الكربى ومشاريع االتصال اإلقليمي ،مثل مرشوع TAPI

ومرشوع  CASA-1000ومرشوع طريق الحرير الذي يصل أفغانسان بأوروبا .إذا حصل تقدم يف هذه

املشاريع فإنها ستك ّون األعمدة التي سيستند عليها االقتصاد األفغاين عىل املدى البعيد.

 ثالثا :املوضوع الثالث هو موضوع استخراج املعادن .وفق التقديرات متلك أفغانستان من املعادن

غري امل ُستكشفة عىل األقل ما يقارب تريليون دوالر ،حيث إن استخراج هذه املعادن بالصورة املؤثرة

سيؤثر بشكل عميق وإيجايب عىل االقتصاد األفغاين .يف السابق ُوجدت موانع تحول دون االستفادة

املؤثرة من هذا القطاع وهي مشكلة الفساد وضعف الحكومة والتحديات األمنية .ومن أمثلة ذلك معدن

(عينك) للنحاس مبحافظة لوجر ،حيث مل تنشط أعامل االستخراج بع ُد رغم توقيع العقد وبدء أعامل

املنجم.

 رابعا :تنفيذ املشاريع التنموية يف قطاع الزراعة .ت ُشكل الزراعة سهام مهام يف الناتج اإلجاميل املحيل
بأفغانستان ،وإذا بُذل اهتامم ٍ
كاف بهذا القطاع فبإمكانه أن يكون ُمستنَدا ً قويا لالقتصاد الوطني.

 خامسا :ترغيب املستثمرين األفغان واألجانب بالقدوم إىل أفغانستان ونقل رؤوس أموالهم إىل داخل
البلد ،حيث إن التحديات األمنية كانت عائقا كبريا يحول دون ذلك يف املايض ،وحاليا مبا أن األوضاع
األمنية قد تحسنت فبإمكان املستثمرين أن يرشعوا يف مبادراتهم وت ُسهل لهم أجواء االستثامر

ومقوماته.

 سادسا :موضوع الس ّياح األجانب ،حيث ميكن من خالل إرساء األمن عىل املدى البعيد وتعزيز أجواء

االستقرار أن يُرغّب السيّاح األجانب عىل القدوم إىل أفغانستان .لدى البلد فرصة سانحة يف هذا املجال
وميكن استغاللها لتعزيز الحالة االقتصادية بأفغانستان.

 سابعا :مبا أن النظام االقتصادي يف أفغانستان من اآلن فصاعدا قائم عىل قوانني االقتصاد اإلسالمي يف
حني أن النظام املرصيف العاملي قائم عىل األنظمة الربوية فهناك حاجة لتشكيل فريق من املتخصصني
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املعنيني بهذه املجاالت واالستعانة بهم يف تحديد الصعوبات والتحديات املتعلقة بإجراء املعامالت

املرصفية بني أفغانستان ودول العامل وت ُطرح لها سبل الحل .من الرضوري الخطو بتدرج نحو تنفيذ
النظام املرصيف اإلسالمي وقوانني االقتصاد اإلسالمي مع استحضار تجارب بعض الدول التي خاضت

هذا املجال.
النهاية

مركز الدراسات االسرتاتیجية واإلقليمية ( )CSRSهي مؤسسة بحثية مستقلة وغري حكومية تأسست يف كابل

عام  .2009يقوم املركز بتعزيز البحوث املوجهة نحو السياسات عن طريق إجراء بحوث موثوقة وغري منحازة
تتعلق بأفغانستان واملنطقة.
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