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قدمةامل

؛ وتضاعفت ع طالبانبدأت الحكومة األفغانية جهودا مكثفة منذ عقد من الزمن، لبدء مفاوضات السالم م

جيء حكومة الوحدة الوطنية غني فضال عن الضغوط أرشف وقد أضاف الرئيس األفغا . الجهود 

ولكنها  تكن مجدية بأن ستوى اإلقليمي والدويل، ضغوطا عسكرية يف ساحة الحرب، املالسياسية عىل 

.تحرض طالبان إىل طاولة املفاوضة

غني، وكان إجالس األسبوع أرشف عىل طالبان اسرتاتيجية أخرى للرئيس ةط الدينيو وكانت زيادة الضغ

ر ر ما هي الحوارات املهمة يف . املايض يف مركز العا اإلسالمي السعودية آخر محاولة يف هذا املض املؤ

ة األفغانية وماذا يكون أثرها يف الحرب الدائرة يف البالد وقضية السالم؟  أسئلة تحاول التحليل القضيحيال 

.األسبوعي اإلجابة عنها يف هذا العدد

يف القسم الثا من التحليل األسبوعي نتناول مكافحة الفساد اإلداري والقرار الجديد للرئيس األفغا بهذا 

يف مكافحة الفساد ونتطرق إىل قضية الفساد اإلداري وحالة مكافحتها يف وهو إيجاد إدارة جديدةالشأن، 

بعد عدم االستقرار السيايس واألمني يف أفغانستان يعترب الفساد . فرتة حكم حكومة الوحدة الوطنية

.حيث تعد أفغانستان من أك بلدان العا تأثرا بهاإلداري أهم تحد 
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ر السعودي ل السالم يف أفغانستانبومستقةمؤ

ء العا اإلسالمي حول الحرب والسالم يف أفغانستان يف  ر عل وتحت ) م2018يوليو 11-10(أقيم مؤ

.رعاية منظمة التعاون اإلسالمي ودعم الحكومة السعودية

ر الدويل املعنون ويف هذا ، حرض أك من "تعزيز السالم واالستقرار يف أفغانستان"املؤ ، الذي دام يوم

: دولة إسالمية، وبعد يوم من املناقشة حول القضية األفغانية صدر قرار بأن37من ديني عا 100

ك أكد ." بنص القرآنالحكومة األفغانية حكومة إسالمية، وشعبها مسلم، وال يجوز الحرب ضد املسلم

ومع أن . وطالب بإنهاء الحروب وسفك الدماء يف البلدعىل الحوار األفغا ب طالبان والحكومة األفغانية

ر  يرش إىل دور أمريكا يف إنهاء الحرب واستقرار  أمريكا جزء من الحرب يف أفغانستان، إال أن قرار املؤ

.األمن والسالم يف أفغانستان

، ومن جهة رات لعبة مخابرات ورجال أمريكا العسكري أخرى، صدر بيان لحركة طالبان بأن هذه املؤ

ء املشهورين يف العا اإلسالمي والذين شاركوا هم موظفون حكوميون  ر من العل وأنه  يشارك يف املؤ

.فقط

ء الدين يف السعودية نتائجتناول املقال  ر عل يف إنهاء الحرب واستقرار السالم دور الواليات املتحدةو مؤ

.يف أفغانستان
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ر  !ضغط جديد؟أداةسالم أم المؤ

الحوار واملصالحة قضية انشغلت بها املؤسسات الداخلية والخارجية فضال عن الحكومة األفغانية طيلة عقد 

رات . من الزمن وباكستان، ، ومري، يف الص تيشرومأ(ويعترب إيجاد املجلس األعىل للسالم، ومؤ

عاتوسلسلة رات "جموعة التنسيق الرباعيةم"اجت " لسالملكابولعملية"يف كابول، وإسالم آباد، ومؤ

ولكن  تكن لها . من الجهود التي بذلتها الحكومة األفغانية بغية الوصول إىل بدء حوار السالم مع طالبان

.أي أثر ملحوظ

ء الدين للضغط عىل طالبان لتحرضهم عىل طاولة بدأت منذ فرتة جهود الحكومة األفغانية ب تفعيل عل

مع الحكومة مفاوضات السالم، ك تحاول الحكومة األفغانية إيجاد تيار ديني ومذهبي ضد حرب طالبان 

.من منظور دينيلتتحداهم 

ء الدول الثالث، أفغا ر إندونيسيا الذي اجتمع فيه عل نستان وكانت الحكومة األفغانية تأمل من مؤ

وباكستان وإندونيسيا بأن يعلن الحرب يف أفغانستان حربا غ مرشوع، وقد حاولت الحكومة األفغانية 

ر يف  ر قرار 2018مايو 11حتى أقيم املؤ م يف إندونيسيا، ولكن رغم الحكومة األفغانية  يصدر املؤ

.ضد الحرب وقراراتها  ترصح عدم رشيعة الحرب يف أفغانستان

ر إندونيسيا يف كابول يف الرابع من يونيو أقامت را آخر بعد ثالثة أسابيع من مؤ الحكومة األفغانية مؤ

م وقد حرض فيه أك من ألف عا دين، وأصدروا فتوى ضد الحرب يف أفغانستان، ولكن طالبان 2018

ر لعبة أمريكية وعملية مخابراتية .أصدروا بيانا واعتربوا املؤ

ء العا اإلسالمي ويف سلسلة هذه الجهود،  ر آخر يف السعودية واشرتك فيه عدد كب من عل أقيم مؤ

ر عدم رشعية الحرب يف أفغانستان برصاحة أك .وقد نص املؤ

ء الدين،  لتضعف معنويات جنودهم من جهة، تحاول الحكومة األفغانية الضغط عىل طالبان بواسطة عل

. تحاول توظيف الدين لتحرض طالبان إىل طاولة مفاوضات السالمومن جهة أخرى، 



925www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

5

نجازاتالنتائج واإل 

ر الدويل ء الدين يف كابول كان قد أصدر فتوى مشابها إال أن القرار الصادر من املؤ ر عل يف مع أن مؤ

ء جدة ومكة املكرمة أهم وأكرب فتوى العا اإلسالمي يعترب دولة من 37الدين من الذي شارك فيه عل

ء العا اإلسالمي ضد  عاما من الحرب الراهنة يف 17طالبان مع الحكومة األفغانية طيلة ب حركةحر لعل

:أفغانستان، وأهم ما جاء يف هذا القرار ما ييل

الحرب الراهنة . الحكومة األفغانية حكومة إسالمية وشعبها مسلم، قتلهم، وسفك دم كل مسلم حرام·

.التي يقتل فيها األبرياء كل يوم، يخالف القيم واألصول اإلسالميةيف أفغانستان

القضية األفغانية ليست لها حل إال الحوار املبارش، ومفاوضات ب األفغان هي أفضل سبيل إىل حل ·

.القضية األفغانية

من الحكومة األفغانية وحركة طالبان وقف إطالق النار والحوار املبارش، وإنا نقدر وندعم طالب ن·

ة ـ  ء األفغان يف تعزيز السالم ونؤيد مقرتحات الرئيس األفغا األخ واستعداده للحوار جهود عل

ية املبارش مع طالبان دون أي رشط مسبق ـ، ونطالب طالبان أن يلبوا مقرتح الحكومة األفغان

.وإيقاف سفك الدماء والحضور إىل طاولة مفاوضات السالم

ت واملفكرين اإلسالمي بدور إيجا يف قضية السالم يف أفغانستان· .نطالب جميع الدول، واملنظ

ء الدين يف كابول اختالف يذكر، حيث أن كليه أصدرا فتوى  ر عل ر السعودية ومؤ ليس ب فتوى مؤ

رين عدم اإلشارة إىل دور أمريكا بتحريم الحرب يف أ  فغانستان؛ ولكن اليشء املفقود يف كيل املؤ

وحضورهم يف أفغانستان، إذ أنها بدأت الحرب، ولها الدور األساس يف إنهاء الحرب وتعزيز السالم يف 

.أفغانستان

ر السعودية عىل الحوار األفغا ب الحكومة وطالبان، مع أن طالبان ترفض  الحوار مع أرص املؤ

يتحتم البحث عن الحل وعليه، . الحكومة األفغانية دوما، وتعترب الحكومة فاقد الصالحية يف هذا الشأن

. السالم وما يعرقل سبيلهامفاوضاتأزقاألمثل حول م
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ر أمريكا؛ الطرف املهمل يف املؤ

حكومة طالبان لبناء حكومة الواليات املتحدة باسم اإلرهاب واستئصال القاعدة هاجمت أفغانستان وأسقطت

.م2005جديدة؛ ولعله كانت هناك أهداف مهمة أخرى تريد وصولها، إذ أرصت عىل الحرب بعد عام 

ال لبدء 2005مع أن االستقرار األمني النسبي كان يعم البالد يف عام  م؛ إال أن القوات األمريكية بدأت أع

اللييل للبيوت، واعتقال املنتسب إىل طالبان سابقا، ش الحرب مرة األخرى وزعزعة األمن، إذ بدأت التفتي

ل ضد حقوق اإلنسان، وقتل األبرياء املدني والتي تعترب من أهم أسباب عودة طالبان إىل ساحة  وأع

.الحرب

م إىل مائة ألف جندي، وصلت الساحة الحربية يف 2012م إىل 2009وتزايد القوات األمريكية يف عام 

ة والوضع األمني غ مستقر، شهد خروج 2014ذروتها؛ ولكن العام أفغانستان  م وإن كانت الحرب قا

آالف 10القوات األجنبية باسم إعطاء املسؤولية األمنية إىل القوات األفغانية، وتقلصت القوات األجنبية إىل 

.واتخذت دور املشاهد يف الحرب

ية مع أمريكا، عادت جنود أمريكان مع العمليات الليلية مع حكومة الوحدة الوطنية وتوقيع املعاهدة األمن

ض ال وبعد تولية ترامب الحكم يف أمريكا . حكومة األفغانية عن املذابح املتعمدة للقوات األمريكيةوإغ

وإعالن االسرتاتيجية الجديدة ألمريكا يف أفغانستان وازدياد قواتها، كان اإلرصار عىل الضغوط العسكرية 

كاسرتاتيجية جديدة يف الحرب، وعليه تزايد اليأس يف انتهاء الحرب يف أفغانستان، ألن القوات عىل طالبان 

ا عىل الحرب ما دام القوات  نبية هي أهم حجة لحرب طالبان يف أفغانستان وترص هذه الحركة دا األج

.األجنبية يف البلد

بان هي األطراف املعنية يف الحرب، فرتجع ومع هذا كله، ما دام القوت األجنبية، والحكومة األفغانية وطال

وعليه، إذا  تقبل طالبان الحكومة األفغانية كجهة أصلية يف قضية . قضية السالم إىل هذه األطراف الثالث

السالم والحرب، وإذا  تنقل أمريكا من الدور الوسيط إىل جهة أصلية يف الحوار مع طالبان، ال تكون لهذه 

وما يلزم معرفتها لكل األطراف املعنية يف األوضاع الراهنة هو أن الشعب األفغا ال . الجهود أي أثر إيجا

يستقبل كل الجهود التي ترنو إىل السالم يتحمل الحرب وينتظر السالم واملصالحة يف البالد، وعليه 

انتهى.واملصالحة
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حكومة الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد اإلداري

ديدة للرقابة والتفتيش، تهدف محاربة مؤثرة  صدر قرار من الرئيس األفغا أرشف غني إليجاد إدارة ج

يف املكتب الرقاهذا تم إيجاد . رفيع املستوىلفعاليات مسؤولشديدة رقابة ك أنها اعتربتللفساد 

.، ولذلك واجه القرار ردودا عديدةن ضمنها اإلدارة العامة للتفتيشحالة، هناك عدة إدارات م

ة ملكافحة الفساد اإلداري، تم  محاكمة الوزير السابق عبد الرزاق وحيدي علنا، ضمن سلسلة الجهود األخ

والذي اتهم بالتزوير والفساد اإلداري، وألول مرة يحاكم مسؤول حكومي رفيع املستوى يف قضية الفساد 

.راياإلد

جهود حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد اإلداري جاءت يف حالة، أيد املتحدث الرسمي للرئاسة الجمهورية 

ر صحفي يوم الثالثاء  مليون دوالرا أمريكيا من 700، فقدان )يوليو10(شاه حس مرتضوي يف مؤ

رك أ  رك سنويا، والحكومة تحاول أن تقيض عىل الفساد اإلداري يف ج .فغانستان وازدياد وارداتهاالج
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مع مكافحة حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد اإلداري، ما زال يعترب من أهم تحديات الحكومة وك تعترب 

ويف تقييم يوناما للفساد اإلداري والذي جاء يف تقريرها األخ . الحكومة من أكرب الدول فسادا يف العا

ا، وغ إنسانيا وقبيحا، اعتربت 2018م إىل ابريل 2017لعام  .الفساد اإلداري يف أفغانستان فسادا كب

كيف كانت اسرتاتيجية الحكومة يف مكافحة الفساد اإلداري يف هذه السنوات الثالث؟ ملاذا  يكن لجهود 

الفساد اإلداري يف أفغانستان؟ أسئلة تبحث عنها يف هذا املقال؟جذور الحكومة أي أثر؟ وأين 

ري؛ أكرب تحد للحكومات األفغانيةالفساد اإلدا

يعا الفساد اإلداري يف نطاق واسع، بل تعا من هذا التحدي ليست أفغانستان البلد الوحيد الذي

عاما من حكمه، 13الفساد اإلداري يف عهد حامد كرزاي كان أكرب تحد طيلة . الخط كث من الحكومات

.كان لطخة عار يف جب الحكومة عىل املستوى الدويل يكن سببا يف ضياع حقوق األفغان فقط، بل

جيء القوات األجنبية واألموال الباهظة يف أفغانستان،  انترش الفساد اإلداري يف الدوائر املختلفة يف البالد 

، يعترب الفساد املاضيةيف األعوام السبعة عرشةاستطالعات الرأيوبلغ األمر إىل أن يف مختلف التحقيقات 

مكتبو التي أجرتها املنظمة اآلسوية، استطالعات الرأيونستطيع اإلشارة إىل . اري أكرب تحد للحكومةاإلد

ة باملخدراتاملعنياملتحدةاألمم ها من اإلدارات املحلية والدوليةوالجر .وغ

ددة وإن كان اتخذت خطوات مهمة ضد الفساد اإلداري يف عهد حامد كرزاي وأنشأت إدارات وقوان متع

ة الدول األك فسادا يف العامنظمة الشفافية الدوليةلها، ولكن حسب  وحسب . كان أفغانستان يف قا

م تضاعف الفساد اإلداري؛ ولكن 2009إىل 2005، من الدراسات االستقصائية واستطالعات الرأي للمنظمة

م، وورثت 2013م و2012م شهد تقلصا، ومرة أخرى وصل الفساد ذروته يف عام2011إىل 2009العام 

.حكومة الوحدة الوطنية هذه املشكلة من سالفتها
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جهود حكومة الوحدة الوطنية

" كابول بانك"وإن كان الرئيس أرشف غني يف األوائل أخذ موقفا شديدا تجاه الفساد اإلداري، وفتح قضية 

كافحتها الفساد اإلداري، وذلك بعد تويل الحكم مبارشة، إال أن حكومة الوحدة الوطنية  تكن موفقة يف م

.لعدم التنسيق بينهم، وعرقلة مسؤول رفيع املستوى الطريق

، وعدم خروج مسؤول رفيع املستوى الذين اتهموا يف قضية 2014يف عام " كابل بانك"إعادة فتح قضية 

هة املدعي العام، وإيجاد لجنة التموين الوطني، تعت هود كابل بانك، ومتابعة قضاياهم من ج رب من ج

ة الفساد من الدرجة الثانية إىل الدرجة الرابعة .الحكومة والتي كانت سببا يف تقلص أفغانستان يف قا

وزي 2015وأما يف عام  وإن كان قد حصل عىل بعض قروض كابل بانك، لكن إطالق رساح خليل هللا ف

ة كانت سب با يف تدهور الوضع مرة أخرى ووضع املتهم يف قضية كابل بانك واالختالفات الداخلية الكث

ة الفساد .أفغانستان يف املقام الثا يف قا

ة الفساد، وكان من أهم 2016ويف عام  م أفغانستان انتقلت من الدرجة الثالثة إىل الدرجة الثامنة يف قا

، وعزل فتح املركز العديل والقضا ملكافحة الفساد اإلداري، وثبت أموال املسؤول الحك: عللها 600ومي

رك، توقيف جوازات السفر ألك من مائة مسؤول رفيع 20مدع، و20قاض، و يف املائة من موظفي الج

ها من األمور1250مليون دوالرا أمريكيا يف 220املستوى، ومنع  .اتفاقية وغ

ستقرار األمني يف عام مرة أخرى جراء االختالفات السياسية الداخلية وعدم اال الفساد اإلداري ازدادولكن 

ة الفساد إىل الدرجة الرابعة 2017 م، ألن هذ العام كان مليئا بالتحديات واملشكالت، ولهذا ارتقت يف قا

.م2014ك كانت يف عام 
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اإلدارات املتعددة ملكافحة الفساد اإلداري

ولو أمعنا النظر إىل الجهود التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية ملكافحة الفساد، لرأينا أنها كانت يف 

إدارات مكافحة الفساد، وتدوين القوان واالسرتاتيجيات وعدة خطوات عملية إنشاء اسرتاتيجية الحكومة 

.يف هذا السبيل

املدعي . طنيةأربعة أنشأت يف عهد حكومة الوحدة الو إدارات ملكافحة الفساد حاليا، منها 10تنشط أك من 

للتفتيش، املجلس األعىلالعام، مجلس الشورى، ومجلس الشيوخ، املركز العديل ملكافحة الفساد اإلداري، 

....املجلس األعىل لحاكمية القانون ومكافحة الفساد اإلداري، اللجنة املستقلة للتموين الوطني، و

مواد التي 9أرشف غني تم إيجاد إدارة جديدة للتفتيش، وأصدر الرئيس قرارا يف إجراء أخ للرئيسويف 

تع ساحة عمل هذه اإلدارة؛ يف املكاتب والوحدات اإلدارية للرئاسة الجمهورية والرئاسة التنفيذية، 

ديري إدارة امليزانية املستقلة، ومسؤول رفيع املست وى يف والتحقيق والتتبع يف الشكوى املتعلقة 

يتم تعي رئيس . ولكنها ال تشمل ساحة فعاليات رئيس الجمهورية وال تحق لها التحقيق بشأنها. الحكومة

.هذه اإلدارة بقرار رئايس ألربع سنوات، ويكون مسؤوال أما رئيس الجمهورية فقط

ر  وقت لتي لها وام إيجاد إدارة مستقلة ملكافحة الفساد اإلداري، 2014كان من تعهدات الرئيس يف مؤ

ولعلها كانت مؤثرة إن كان غرض الرئيس من إيجاد هذه اإلدارة الوفاء بعهده، . محدد وصالحية التطبيق

.ولكن مخالفي الرئيس يعتربون األمر عىل حساب التسوية السياسية ضد املخالف

تعدد اإلدارات سبب عدم .تعدد إدارات مكافحة الفساد اإلداري كان أحد املشاكل التي أثرت عىل املكافحة سلبا

.الفعالية لتقويتها وتطويرها ومن جهة أخرى كان فشل إدارة مكافحة الفساد اإلداري يلقى عىل اآلخر
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مراكز الفساد اإلداري

مع إصدار القوان املتعددة ملكافحة الفساد اإلداري وفعالية اإلدارات املختلفة،  تؤثر يف تقليص الفساد 

ا تزاي د حجم الفساد يوما بعد يوم، وكانت حكومة الوحدة الوطنية هي نفسها سببا يف ازدياد اإلداري وإ

.العام املايض بالفساد من قبل رئيس الجمهوريةأيضا الفساد وبسببها اتهم الرئيس التنفيذي 

اإلدارات التي تغلغل الفساد فيها من جهة، ووجود الفساد يف إدارات مكافحة الفساد من جهة أخرى، 

:ونذكر من هذه اإلدارات. هت الحكومة بالفشل يف معركتها ضد الفسادواج

إدارات املحاكم و يعترب الناسحسب االستطالعات املحلية واألجنبية، :املؤسسات القضائية والعدلية·

ا سلبيا. النائب العام من أك اإلدارات فسادا .وقد أثر هذا العامل عىل مكافحة الفساد تأث

ويف قطاع األمن، تعترب وزارة الداخلية من أك املؤسسات فسادا، واعتربها الرئيس :القطاع األمني·

كان م ملنظمة مراقبة الشفافية،2010ويف السنوات املاضية، حسب تقرير عام . غني قلب الفساد اإلداري

.قطاع األمن أك اإلدارات التي اتسمت بعدم الثقة وكان كث من الناس يرشون للرشطة

ورصحت ) لصوص آمال(م تقريرا باسم 2015إدارة مراقبة الشفافية األفغانية يف عام نرشت: معادن·

أيضا أول تقرير لها يف إبريل SIGARونرشت . بوجود الفساد اإلداري يف هذا القطاع عىل نطاق واسع

عىل حول املعادن، وقامت بتقييم املرشوعات التي  تحصل2016ويف تقريرها الثا يناير م 2015

وجود مافيا والرجال األقوياء، وقلة املتابعة، واملديرية : واعترب أهم أسبابها. أهدافها بسبب الفساد اإلداري

.الخاطئة

رك· رك البلد يف الفساد اإلداري إىل املراكز التي تباع فيها الوظائف العادية فيها :ج لقد بدلت ج

.وترسق سنويا مئات مليون دوالرا أمريكيا

ل الحكومة؛ ولكن هذه املؤسسة وإن  تدعم : لشورىمجلس ا· مهمة مجلس الشورى هي متابعة أع

انتقدت يوناما يف تقريرها األخ الذي . إدارة مكافحة الفساد اإلداري، بل كان لها دور يف ازدياده

، مجلس الشورى واعتربته من اإلدارات التي تعرقل سبيل مكافحة)م2018مايو (نرشته قبل شهرين 

.وقبل ذلك أيضا، ارتفعت قضية الفساد اإلداري يف مجلس الشورى عدة مرات. الفساد
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الفساد اإلداري، ولها دور باإلضافة إىل ذلك، فإن القوات األجنبية عىل مستوى عال يف أفغانستان تشارك

سببا يف كان من فساد القوات األجنبيةمهم يف توسيع هذا التحدي، وموقف الحكومة األفغانية الضعيف 

.، باألمريكي بالفساد اإلداريSIGARوفي يتعلق بذلك، اعرتف جان سبكو رئيس . فشلها

انتهى

: تواصل معنا

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حكمت هللا زالند: كب الباحث يف املركز

ا: باحث ومسؤول تحليل األسبوع zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

hahr786@gmail.comahmads+)93(842494217راشدأحمدشاه : باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع
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