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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018نوفمرب17إلی10 من(275:اإلصدار

تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت، يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 
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قدمةملا

رغم أن الفساد هو املشكلة التي ورثتها حكومة الوحدة الوطنية من رئاسة حامد كرزاي للبالد؛ إال أن الرئيس 

كم وعد الشعب األفغا واملجتمع الدويل أرشف غني خالل املنافسات االنتخابية وبعد تولية لسّدة الح

ا أمام حكومة الوحدة  باملكافحة القوية لظاهرة الفساد. مع ذلك، فإن مشكلة الفساد شكلت تحديا كب

ة مثل كانت يف عهد رئاسة كرزاي، ومازالت جهود الحكومة غ مثمرة  الوطنية يف السنوات األربع األخ

يف هذا الصدد.

ات خالل رئاسة غني، إال أن الحكومة التي تشكلت كتحالف ب قطب افتقدت إىل اُتخذت بعض الخطو 

التنسيق الناجح؛ لذا  ينجح غني يف تنفيذ وعوده يف هذا الصدد، وما زالت أفغانستان تحتل املرتبة الرابعة 

. ب الدول األك فسادا يف العا

لدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية تقرؤون مناقشة يف الجزء األول من تحليل األسبوع الصادر من مركز ا

ة واألسباب التي  السرتاتيجية غني ضد الفساد، وما قام به من عمل يف هذا الصدد يف السن األربع األخ

أدت إىل إخفاق هذه الخطوات.

ر موسكو األخ حيال املصالحة األفغا نية. تم تم تخصيص الجزء الثا من تحليل األسبوع ملناقشة مؤ

ر حينها؛ بخالف  ر مشابه يف موسكو العام املايض إال أنه  يتم دعوة طالبان لحضور املؤ عقد مؤ

ا والذي دُعي إليه وفد رفيع املستوى من مكتب طالبان السيايس يف قطر. ر املنعقد أخ املؤ

ر موسكو يف وقت ظهرت فيه بوادر أمل حيال السالم األفغا عىل إث ر املحادثات املبارشة ب ُعقد مؤ

ر موسكو  ات مؤ طالبان والواليات املتحدة األمريكية. تقرؤون كذلك يف هذا الجزء من تحليل األسبوع تأث

. عىل السالم األفغا
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غنيأرشف مكافحة الفساد اإلداري يف عهد الرئيس 

يف أفغانستان هو أحد الوعود الذي تعهد الرئيس غني عىل تحقيقه يف بداية فرتة راشدتحقيق الحكم الكان 

رئاسته، والنزاهة ومكافحة الفساد اإلداري من أهم مظاهر ذلك. 

ت وفقا لتقارير  عىل صدر الدول التي يسترشي فيها الفساد عند وصول كان فإن أفغانستان دوليةمنظ

. من ناحية أخرى كان يجب عىل حكومة غني مكافحة الفساد اإلداري واجتثاث الرئاسةالرئيس غني إىل 

خطواتبقامت؛ مع أن الحكومة قد عدات املالية للمجتمع الدويل. لذلكاملساليتمكن من الحصول عىلجذوره 

من فرتة حكومة الوحدة الوطنية؛ إال أن هناك قصورا ومشاكلاألربع سنوات اليف مكافحة الفساد خالل 

كومة يف مكافحة الفساد ناجحة هذا املجال ألسباب مختلفة، ولذا؛  تكن جهود الحيف كانت موجودة

.تكانرض إحدى أفسد الدول يف العا ك، ويعد أفغانستان يف الوقت الحاعموما

ل التي قامت بها الحكومة يف هذا املجال خالل وأسلوبهالرئيس غنيبرنامج يف مكافحة الفساد، واألع

أربع سنوات املاضية، وأسباب فشل الحكومة يف مكافحة الفساد؛ هي موضوعات نتعرض لها يف هذا 

التحليل.
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رئيس الجمهورية يف مكافحة الفساد اإلداريرتاتيجيةاس

ة أولوياتهم مسؤولو حكومة الوحدة الوطنية كان خالل الحملة يضعون مكافحة الفساد اإلداري ضمن قا

 يقدم أي ميثاق الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية .بعد إقامة هذه الحكومةكذلك االنتخابية و 

ولكن الرئيس غني نتخابية وبعد الوصول إىل السلطة؛اال تأثناء الحمال بية ة أطروحة كتانتخا أو أي

ل حكومة كافحة الفساد اإلداريخصص قس من ميثاق حملته االنتخابية إليضاح برنامجه مل ، ونظرا ألع

خطوات عىل طريق املاضية؛ فإن رئيس الجمهورية قد خطا بعض الاألربعسنواتالالوحدة الوطنية خالل 

مكافحة الفساد.

ريق مكافحة الفساد اإلداري، وأكد من ضمنها عىل عىل ط(بتسعة عرش وعدا)كان أرشف غني قد تعهد

) ، ). عدم تسجيل األموال بطريقة رشعية وقانونية، وعدم وجود نظام حقوقي ةشفافيوالة ساءلاملنقطت

ذكر يف برنامجه ملكافحة العوامل األساسية للفساد اإلداري يف البالد. ولذلك؛ كرا يف هذا امليثاق منمؤثر؛ ذُ 

الفساد اإلداري الخطوات التالية:

، والرشطة.واالدعاء العامالعدل،وزارةيفاإلصالحات●

.وقانونيةرشعيةبطريقةوالعقاراتواألمالك،األرايض،تسجيل●

.الحكوميةالعقوديفالنظر●

هريب والتصدير بطريقة غ قانونية.التمنع●

.املهتمةاملؤسساتبواسطةوالطرقالبنادريفالتحكم●

. الحكوميةاملناصبورشاءبيعملنعالالزمةاإلجراءات●

ر لندن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، عرض الرئيس غني برنامجه ملكافحة الفساد اإلداري عىل مؤ

اإلصالحات، وقد وعد هناك بعرشين وعدا ملكافحة الفساد اإلداري.مقال له حولضمن م)۲۰۱٤(

عموما؛ برنامج رئيس الجمهورية ملكافحة الفساد اإلداري يتلخص يف وضع القوان واألساليب، وتشكيل 

ة للفساد اإلداري بواسطة رئيس ملتابعةاإلدارات واللجان ملكافحة الفساد، وبذل الجهود  القضايا الكب

رات الدولية، وتقديم الحكومة شخصيا، وتكثيف الجهود ملكافحة الفساد اإلداري عندما يح موعد املؤ

إىل املؤسسات العدلية والقضائية.رفيعي املستوى الحكوميبعض املسؤول
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ملكافحة الفساد اإلداري خالل أربع سنواتلحكومةاإجراءات 

فتح قضية ما يسمى بـ (كابل بنك). إعادة افحته للفساد اإلداري من بدأ رئيس الجمهورية أرشف غني مك

خان فرنود عام  م لكونه معرضا ۲۰۱۰م، واشرتاه بنك أفغانستان املركزي عام ۲۰۰٤كابل بنك أسسه ش

له في بعد، لكن املقرتض، واعتقل بعض من لخطر االنهيار. اختفى يف هذه القضية حوايل مليار دوالر

ثللوجهاء استثنوا من اتخاذ إجارءاتاألشخاص ا بشأنهم. بعد إعادة فتح القضية من قبل رئيس م

وتم تجميد أموال ودفع ديونهم إىل كابل بنك، إىل السجنبعض املتهم يف هذه القضيةأرسلالجمهورية، 

ج البالد. وفقا لتقرير منظمة النزاهة البعض اآلخر. ك أن عددا من املتهم يف القضية منعوا من السفر خار 

م أدت إىل نزول أفغانستان من املرتبة الثانية إىل املرتبة الرابعة ۲۰۱٤الدولية فإن إعادة فتح القضية عام 

. ضمن الدول الفاسدة يف العا

ر لندن الدويلجه ملكافحة الفساد اإلداري إىل ويف الخطوة الثانية؛ فإن الرئيس غني عرض برنام عام مؤ

ة، وضعف سلطة القانون، واستغالل النظام الحقوقيم، والذي ذُ ۲۰۱٤ أنهاكر فيه الفساد يف العقود الكب

أهم أسباب الفساد اإلداري يف البالد.

كابل بنك، إال مقرتيضمليون دوالر من ۲۲۸م الحصول عىل حوايل ۲۰۱٥مع أن الحكومة استطاعت عام 

متعارضة، وكانت مواقف املسؤول الحكوميموحدةافحة الفساد  تكن أن جهود الحكومة وأساليبها ملك

وزي) أحد أهم املتهم يف قضية كابل بنك من السجن، كان و يف بعض األحيان،  اإلفراج عن (خليل هللا ف

ل الحكومي رفيعي املستوى مثل وزير اإلسكان وممثل رئيس و سكنية بحضور املسؤ وتوقيع عقد بلدة 

راءات. هذا الوضع ،والحكم الراشدالجمهورية األسبق لإلصالحات  يف أحدث شكوكا من ضمن هذه اإلج

وليةيف تقرير منظمة النزاهة الدأفغانستان مرة أخرىاسم، وأدرجة ملكافحة الفساد اإلداريبرنامج الحكوم

م.۲۰۱٥عام ضمن ثا دول الفاسدة

الوطنية تحت إرشاف رئيس الحكومة نفسه، كانت خطوة أخرى من قبله يف هذا املشرتياتتأسيس لجنة 

عقد معدن وتم نرشاتها األسبوعية يف القرص الرئايس،م العقود يف جلسیتقيبتقوماللجنةوکانت العام. 

ن النزاهةس عي(نحا ك أن الخطوات األخرى مثل تأسيس م.۲۰۱٥يف شهر مايو من عام نك) الكب لض

املجلس األعىل لتنفيذ القانون ومكافحة الفساد اإلداري، وفتح مركز عديل وقضا ملكافحة الفساد، 
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، وعزل  يف املائة من ۲٥وعزل ، أعضاء النيابة العامة۲۰وقاض ٦۰۰وتسجيل أموال املسؤول الحكومي

رك، وتجنيب اختالس  الحكومة عقدا، وخطوات أخرى من قبل ۱۲٥۰مليون دوالر يف ۲۲۰مؤظفي الج

م أدت إىل نزول أفغانستان من املرتبة الثانية إىل املرتبة الثامنة ضمن الدول األك فسادا يف يف هذا العا

. العا

ة الدولم تصدر أفغانستان مرة ۲۰۱۷يف عام ما أ  ۱٥علیبحصولهو األک فسادا يف العاأخرى قا

، وسوريا أصبح رابع أك دول العا فسادا. مع أن املدعي العام  امتيازا بعد الصومال، والسودان الجنو

ا فيها قضايا ل۱٥۲٦األفغا أخرب عن النظر يف  لمسؤول قضية تتعلق بالفساد اإلداري يف هذا العام 

ويرى نزاهة الدولية.الالحكومي رفيعي املستوى؛ إال أن جهود الحكومة باءت بالفشل وفقا لتقرير منظمة 

مراقب الشفافية يف أفغانستان أن السبب يف فشل مكافحة الفساد اإلداري هذا العام هو الخالفات السياسية 

املوجودة داخل الحكومة.

فتيش أخرى من قبل رئيس الجمهورية لإلرشاف عىل فعاليات م أيضا أسست إدارة ت۲۰۱۸يف عام 

لوجيا (عبدالرزاق وحيدري وزيرا االتصاالت وتكنو ااملسؤول الحكومي رفيعي املستوى، وحرض وزير 

وفقا لكن التقارير تقول أن نسبة الفساد اإلداري ارتفعت هذا العام. يف محكمة علنية،ألول مرة املعلومات) 

م ۲۰۱۷م جهود الحكومة من بداية عام يقيالتي تقوم بتألمم املتحدة يف أفغانستان (يوناما)بعثة اتقريرل

غ إنسا ودون استحياء.يتم بشكلأن الفساد اإلداري يف أفغانستانم؛ ۲۰۱۸إىل أبريل من عام 

يف مكافحته للفساد اإلداري؟اجحانهل كان رئيس الجمهورية 

من املؤسسات الداخلية واألجنبية كمنظمة النزاهة الدولية، ومؤسسة آسيا، وإدارة مكافحة الجرائم تنرش عدد 

واملخدرات التابعة ملنظمة األمم املتحدة ومراقب النزاهة يف أفغانستان، تنرش تقاريرها السنوية حول وضع 

ري يف أفغانستان.الفساد اإلدا

ت املوفقا لتقارير  ة الفساد؛ فإن الفساد مسترش يف قطاعات املعادن، واملؤسسات عىل مكافحاملرشفةنظ

رك، والربملان، ومؤسسات أخرى  األمنية، واملؤسسات العدلية والقضائية، و وزارة الخارجية، واملعارف، والج



572abul.comwww.csrsk/األسبوعتحلیل 

7

املؤسسات الحكومية. ، و تؤد إجراءات رئيس الجمهورية إىل إنهاء الفساد يف يف السنوات األربع املاضية

عدد من وعوده.بتنفيذ باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الرئيس  يوفق 

ل؛ وحول ملكافحة الفساد اإلداري كان يف وقت تأسيس عدد من املؤسسات فإن ما قام به الرئيس من أع

العليا ملكافحة هناك مؤسسات أخرى تعمل ملكافحة الفساد اإلداري؛ مثل اإلدارة العليا للتفتيش، واإلدارة 

الفساد اإلداري، واإلدارة العليا لإلرشاف عىل اسرتاتيجية مكافحة الفساد اإلداري...

رات الدولية. فإن عموما؛  كانت عىل سبيل املثال،العمل ملكافحة الفساد اإلداري كان عند اقرتاب موعد املؤ

ر  ك كان فتح مركز عديل وقضا ملكافحة الفساد لندن، إعادة فتح قضية كابل بنك مع اقرتاب موعد مؤ

ر بروكسل... اإلداري مع اقرتاب موعد مؤ

مؤسسة قوية ذات صالحية يف هذا وفقدان دة ملكافحة الفساد اإلداري،عىل كل؛ فإن وجود مؤسسات متعد

فحة الفساد اإلداري؛ كانت من املجال، وعدم االستقرار السيايس واألمني يف البالد، وعدم توحيد جهود مكا

العوامل التي أدت إىل فشل جهود مكافحة الفساد اإلداري يف هذه الفرتة.

أن هناك ؛تقييم مخترص لجهود رئيس الجمهورية يف مكافحة الفساد اإلداري خالل أربع سنواتنظرا ل

، وإنشاء مثلجهودا بذلت يف هذه الفرتة،  ؤسسات ملكافحة الفساد، وخطوات بعض امل؛ وضع بعض القوان

انتهىأخرى؛ إال أن هذه الجهود  تكن كافية، بل  تحقق أية إنجازات ملحوظة يف هذا املجال.
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اته عىل املصالحة األفغانية ر موسكو وتأث مؤ

. ُدعيت 2018نوفمرب، 9استضافت موسكو األسبوع املايض ( را هاما حيال الصلح األفغا دولة 12) مؤ

ر ومن ضمنها الواليات املتحدة األمريكية وأفغانستان. الحضور األمري  يْعُد دور املراقب يف  للمؤ

ثيل الحكومة  ر، ك شارك من الجانب األفغا وفد من املجلس األعىل للسالم األفغا و يتم  املؤ

ر. األفغانية رسميا يف املؤ

لدولة اإلسالمية" أو ما يُدعى بتنظيم داعش يف أفغانستان، ذكر يف إشارة إىل حضور وتهديدات تنظيم "ا

ر أن تنظيم داعش يتم دعمه من بعض الدول ألجل زعزعة األمن  وزير الخارجية الرويس يف افتتاحية املؤ

يف املنطقة، ك نّوه بجهود روسيا إلرساء السالم واالستقرار يف أفغانستان.

ما دوليا، حيث  ر اهت م والتدخل الرويس يف لفت املؤ شارك فيه وفد من طالبان. ك لوحظ أن االهت

ة ب روسيا والواليات املتحدة األمريكية. أفغانستان أخذ يزداد عىل إثر الحرب الباردة األخ

ات الحرب الباردة ب هات الدولت عىل أفغانستان، واألهداف التي يخطو  نناقش يف هذه املقالة تأث

ا يف روسيا.نحوها ال ر املنعقد أخ ات املؤ جانب الرويس، ونتائج وتأث
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الحرب الباردة األمريكية الروسية، وأفغانستان

ر روسيا حمل معه رسائل  مع أن كل خطوة تُتخذ يف اتجاه السالم األفغا توقد جذوة من األمل؛ إال أن مؤ

وروسيا وتباين مواقفه حيال قضية أفغانستان. من تداعيات الحرب الباردة ب الواليات املتحدة األمريكية

ية الرويس يف حديثه أن بالده ال تريد أن تقع أفغانستان ضحية الحرتاب  هذا املنطلق، أكد وزير الخارج

. ر هو تدعيم السالم األفغا القوى اإلقليمية والدولية عىل أرضها، وأن الهدف الوحيد من املؤ

أفغانستان وفشل جهود الحكومة األفغانية حيال الصلح من جهة أخرى تسببا تطويل الحرب األمريكية يف

ة األيدى اإلقليمية والدولية املتدخلة يف القضية األفغانية. مع نشوء الحرب الباردة الجديدة ب  يف ك

ى الواليات املتحدة وروسيا عىل املستووين اإلقليمي والدويل منذ سنوات قليلة، صارت أفغانستان إحد

ميادين هذه الحرب الباردة.

س روسيا حاليا من الحضور األمري يف أفغانستان وقد ازداد قلقها مع إنشاء قواعد للقوات  تتوج

؛ لذا بدأت روسيا بلعب دور مهم يف 2015األمريكية وتوسع نشاط تنظيم داعش يف أفغانستان منذ عام 

. القضية األفغانية منذ ذلك الح

اتها عىل القضية األفغانية:هناك تحليالن حيال  ة وتأث جهود الجانب الرويس األخ

قد تكون الجهود الروسية منصبة يف توجيه الحرب الباردة مع الواليات املتحدة بحيث يزداد الضغط أوال:

ها زيادٌة يف تعقيد  عىل الجانب األمري ومن ثم تؤدي خطوات حفظ السالم واألمن إىل آثار عكسيٍة نتاجُ

ل الحرب األفغانية.وتطوي

هناك تحليالت تقول بأن الواليات املتحدة األمريكية قد ال تُرحب باتساع دور الجانب الرويس يف ثانيا: 

القضية األفغانية وخصوصا توطيد العالقات ب روسيا وطالبان. لذلك ستزيد الواليات املتحدة من مساعيها 

مبارشٍة معهم.ألجل الوصول إىل اتفاق مع طالبان عرب محادثات 
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ر موسكو ات مؤ نتائج وتأث

مقارنة بعهد رئاسة حامد كرزاي للبلد فإن العالقات ب حكومة الوحدة الوطنية بأفغانستان والجانب 

الرويس قد ازدادت تدهورا، وقد حدث ذلك عندما عزمت حكومة الوحدة الوطنية عىل تأسيس عالقات وطيدة 

ر جميُع ذل ات ملموسة يف سياسات روسيا تجاه أفغانستان. من هنا يُالحظ أن مع واشنطن، وقد أ ك تغ

ر األخ زاد يف  ، ك أن املؤ الجانب األفغا متشكك من مصداقية الجهود الروسية تجاه السالم األفغا

توتر الجو أك من ذي قبل.

ر يُدار من دول ؤ انب، ال ترغب الحكومة األفغانية يف املشاركة  انب آخر تقلق من ج ة أخرى، ومن ج

الحكومة األفغانية إىل حد ما من إغفالها خالل املحادثات ب الجانب األمري وطالبان. لذلك أيدت 

ر. يف  الحكومة األفغانية موقف الواليات املتحدة األمريكية ضد الجانب الرويس بعدم مشاركتها يف املؤ

لسالم  األفغا أظهر موقفا ضعيفا ومتشككا حيث أن املجلس الوقت ذاته فإن مشاركة وفد املجلس األعىل ل

األعىل للسالم هو املخول رسميا يف محادثات السالم مع طالبان، رغم أن املجلس  يحرز تقدما يف عملية 

املصالحة وصار يُعرف كجهة غ ُمجدية يف إرساء السالم يف أفغانستان.

ر له أهميته عىل الصعيد اآلخر، حصلت طالبان عىل فرصة  جيدة ل تشارك رسميا وتُسمع صوتها يف مؤ

عىل املستوي اإلقليمي والدويل. من جانٍب أوصلت طالبان رسالة إىل الواليات املتحدة والحكومة األفغانية 

بأن لديها دع من دولة قوية كروسيا، ومن جانب آخر أسمعت طالبان صوتها لدول املنطقة والعا بشكل 

أوسع نطاق. لقد أكد وفد حركة طالبان بأنهم ال يُشكلون خطرا للدول املجاورة ودول اإلقليم، وأن بارز وعىل

هذا هو سبب ما يتلّقونه من دعٍم إقليمي.

ة، وتحديدا بعد افتتاح مكتبهم السيايس يف  قامت طالبان بتطوير جهودهم الدبلوماسية يف السنوات األخ

يد عالقاتهم مع روسيا سيكون من شأنه تصعيد الضغوط عىل الواليات . ك أدركوا أن توط2013قطر عام 

هد السبيل للمحادثات املبارشة ب أمريكا وتنظيم طالبان. ُ املتحدة األمريكية و

ر موسكو يُشكل مصدر قلق للجانب األمري وقد  باإلضافة إىل ذلك، فإن حضور ممثيل طالبان يف مؤ

ملتحدة األمريكية تجاه املحادثات املبارشة مع طالبان؛ حيث أن الواليات يؤثر ذلك عىل موقف الواليات ا

املتحدة ال ترغب يف اتساع دور روسيا يف القضية األفغانية.
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املحادثات ب الواليات املتحدة األمريكية وطالبان

ر موسكو يف وقت اتخذت فيه الواليات املتحدة تجاه السالم األفغا خطوات مشجع ة مقارنة انعقد مؤ

ية األمريكية للسالم األفغا  والذي –باملايض. بالتزامن مع ذلك، قام املبعوث الخاص من وزارة الخارج

مثيل طالبان يف قطر زملي خليلزاد بزيارته الثانية للمنطقة.-التقى 

، ما  تضع إن السبب األصيل الستمرار الحرب يف أفغانستان هو تواجد القوات األجنبية يف أفغانستان، لذا

الواليات املتحدة موعد انسحاب قواتها من أفغانستان عىل طاولة املفاوضات مع طالبان، فإن املحادثات لن 

هود الحكومة األفغانية تجاه عملية السالم أن طالبان ترى  تثمر أي نتائج مطلوبة. ك أن عامل فشل ج

ج القوات األجنبية من أفغانستان)، ومن ثم تتنكر املحادثات غ ُمجدية عندما تُطرح بُغيتهم األساسية (خرو 

طالبان للمحادثات املبارشة مع الحكومة األفغانية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن القضية أخذت بُعدا خارجيا (خروج القوات األجنبية من أفغانستان) وبعدا داخليا 

هيد الطريق للمحادثات األفغانية). يف البعد الخارجي فإن الجهود اإل  قليمية تُعد مثمرة إىل حد ما ك أن (

؛ حيث أن نجاح  ات يف موقف الجانب األمري ضغوط الجانب الرويس عىل الواليات املتحدة قد تنتج تغي

عملية السالم األفغا تبدو مستحيلة ما تلعب الواليات املتحدة األمريكية دورا مبارشا يف املحادثات.
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