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في أفغانستان تباع الوظائف الحكومية وتشترى في مقابل رشى مالية يطلق عليها اسم »شيريني«، تبدأ من مبالغ 
تراوح بين 500 دوالر لوظائف في قطاعات التعليم والداخلية وتصل حتى 100 ألف دوالر لوظائف مهمة

وظائف حكومية للبيع مقابل الـ»شيريني«

الفساد في 
أفغانستان

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يبدي النائب في البرملان األفغاني 
ــهــــرمــــان تـــشـــاؤمـــا  ــار قــ ــبــ عـــبـــد الــــجــ
مــن مستقبل بــــاده جــــراء انــتــشــار 
األفــغــانــيــة، في  فــي مفاصل الحكومة  الــفــســاد 
ظل عجز البرملان عن مواجهته، »بل والتورط 
فـــيـــه« كــمــا يـــقـــول، مــســتــطــردًا »الــجــمــيــع صــار 
مــتــعــايــشــا مـــع مــمــارســات بــيــع الــوظــائــف في 
مقابل الرشى، بدءًا من الــوزراء وحتى صغار 

املوظفني في مختلف إدارات الدولة«.
مــخــاوف الــبــرملــانــي قــهــرمــان لــهــا مــا يــبــررهــا، 
وفــقــا ملــا قــالــه الشاعر ووزيـــر اإلعـــام السابق 
ــبــــاري جـــهـــانـــي، والــــــذي اتـــهـــم الــنــائــب  عــبــد الــ
الــبــرملــان حــاجــي ظــاهــر قدير  السابق لرئيس 
مـــنـــه، حتى  أمـــيـــركـــي  دوالر  ألــــف   150 بــطــلــب 
يتمكن من الحصول على رأي االعتماد  »نيل 
ثقة البرملان«، وفقا ملا جاء في مقال له نقلته 
ــيـــو/ حـــزيـــران  ــونـ ــي يـ ــة فــ ــيـ ــانـ ــغـ الـــصـــحـــف األفـ
املـــاضـــي عـــن صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وبحسب الوزير جهاني فإن ظاهر قدير الذي 
كان يرفع صوته ضد الفساد وينتقد الحكومة 
دعـــا عـــددًا مــن املــرشــحــني لـــلـــوزارة إلـــى مــأدبــة 
ــا تـــحـــدث مــعــهــم حــــول مــدى  ــاءهـ ــنـ ــاء، وأثـ عـــشـ
تعقيد األمــور داخل البرملان وصعوبة نيلهم 
االعتماد«، وأن كل واحــد منهم بحاجة  »رأي 
إلى دفع 150 ألف دوالر، وهو ما رفضه قائا 

»إنه لم يفكر في األمر حتى«.

تعيين 400 موظف مقابل المال
في يونيو/ حزيران املاضي، تعالت األصوات 
داخـــل الــبــرملــان ضــد استفحال ظــاهــرة تعيني 
املــوظــفــني مــقــابــل الـــرشـــى، وتـــبـــادل بــرملــانــيــون 
همايون،  همايون  طاولت  بالفساد  اتهامات 
ــان، والــــــذي اتـــهـــم بــــدوره  ــرملـ ــبـ نـــائـــب رئـــيـــس الـ
املسؤول اإلداري للبرملان خداي نظر صديقي 
في  مختلفة  إدارات  فــي  الــعــشــرات  »تــعــيــني  بـــ
مــقــابــل املـــــــال«، األمـــــر الـــــذي اســـتـــدعـــى إحــالــة 
الــوقــائــع الــتــي تــنــاولــهــا الــنــائــب هــمــايــون إلــى 
مكتب املدعي العام ملتابعة القضية والتقصي 

188 دولــــة تـــواجـــه الـــفـــســـاد، بــحــســب الــتــقــريــر 
السنوي ملنظمة الشفافية الدولية، إذ يضطر 
ستة مواطنني من أصل عشرة إلى دفع رشاوى 
دراسة  الحكومية، وتؤكد  املعامات  لتسهيل 
مركز الدارسات االستراتيجية واإلقليمية أنه، 
قبل عقٍد ونصف العقد عندما دخلت القوات 
األجــنــبــيــة أفــغــانــســتــان وتــســلــمــت الــحــكــومــة 
ــام الــســلــطــة، تــدفــق دعـــم املجتمع  الــجــديــدة زمـ
البلد،  إنشاء  إلعــادة  أفغانستان  على  الدولي 
وفــي غياب املــراقــبــة واملحاسبة وعــدم وجــود 
الــشــفــافــيــة فـــي اآللــــيــــات أدى تـــدفـــق مــلــيــارات 
الدوالرات إلى انتشار ظاهرة الفساد في البلد 
إلى الحد الذي جعل أفغانستان تحتل املركز 
ــدول الــتــي يــنــتــشــر فيها  ــ ــى فـــي قــائــمــة الـ ــ األولـ

الفساد حول العالم.

ثمن الوظيفة
يــخــتــلــف ثــمــن الـــوظـــائـــف الــعــمــومــيــة بحسب 
ــال مـــن خــالــهــا،  أهــمــيــتــهــا وإمــكــانــيــة جــمــع املــ
االتــفــاق  ملــا يتم  السعر وفــقــا  يــحــدد  وبالطبع 
ــيـــر فــي  ــبـ ــــني الــــطــــرفــــني، بـــحـــســـب الـــخـ عـــلـــيـــه بـ
الشؤون اإلداريــة محمد شاكر محبي، والذي 
أكــد أن اســتــرداد قيمة مــا دفــع مــن رشـــوة إلى 
ــاالت الــتــي  ــ ــحـ ــ ــــؤول يـــتـــم فــــي مــخــتــلــف الـ ــسـ ــ املـ
وثقها، عبر تورط املوظف الجديد في الفساد 
السترداد ماله، خاصة أن العديد منهم يلجأ 
إلى الحصول على قروض، وهو ما حدث في 
قضية التاجر غل مــراد الــذي دفــع املــال الــازم 
خان  سليم  املستقيل  ننجرهار  إقليم  لحاكم 
قندوزي حتى يتولى وظيفته. ويــروي راغب 
خــــان، املــوظــف فــي الــحــكــومــة املــحــلــيــة بإقليم 
املستقيل  الحاكم  أن  الباد،  شرقي  ننجرهار 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، كان يعمل 
فـــي وزارة الـــزراعـــة واســتــطــاع الـــوصـــول إلــى 
مسؤول برملاني أّمن له الحصول على منصب 
والي ننجرهار، لكن في املقابل كان عليه دفع 
100 ألف دوالر ولم يكن أمامه سوى التاجر غل 
مراد، أحد أمراء الحرب في شرق أفغانستان، 
والذي لم يتردد لحظه ومنحه 150 ألف دوالر، 
على أن يدفع منها 100 ألف للبرملاني والباقي 
في  بــدأ  بعدها  ومــن  معه الحتياجاته،  يبقى 
االســـتـــيـــاء عــلــى األراضــــــي الــحــكــومــيــة ونــيــل 
حـــق إنـــشـــاء جــمــيــع مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة داخـــل 
باإلضافة  اإلقليم،  أبــاد عاصمة  مدينة جــال 
إلى مشاريع توفير الوجبات الغذائية لقوات 

الشرطة والجيش.
وال تقتصر أضــــرار بــيــع الــوظــائــف عــنــد هــذا 
املجتمع  فــي  الــرشــوة  ثقافة  تنتشر  إذ  الــحــد، 
ويتم تغييب الكفاءات لصالح من بيدهم املال 
كما  االجتماعية،  املفاسد  مــن  كثيرًا  يولد  مــا 

يقول محبي الخبير في الشؤون اإلدارية.

تورط مختلف اإلدارات في بيع الوظائف
التعليم  وزارة  أجــــرت  ــاري  الـــجـ الـــعـــام  مــطــلــع 
 لــتــعــيــني معلمني 

ً
األفــغــانــيــة امــتــحــانــا شـــامـــا

جدد في املدارس، بمشاركة مئات من املعلمني 
والـــذيـــن فـــوجـــئ مـــن تـــجـــاوز االخـــتـــبـــار منهم 
بــــأن عــلــيــهــم دفــــع مــبــالــغ تـــــراوح بـــني 35 ألــف 
أفغاني )1000  ألــف  أفغاني )500 دوالر( و70 
ــوزارة أخبرهم بأن  دوالر( إلــى مــســؤول فــي الـ
هــــذا املــبــلــغ يــعــد »شـــيـــريـــنـــي« )اســـــم مـــتـــداول 
لــلــرشــى املــقــدمــة للموظفني(  فــي أفــغــانــســتــان 
املعلم  آخــرون، كما يقول  وإال سيحل محلهم 

رســول خــان، والــذي يعمل في مديرية باغرام 
بمقاطعة بــاروان شمالي أفغانستان، متابعا 
»العربي الجديد«: »ال ندري مقابل أي شيء  لـ
ــذا املـــبـــلـــغ بـــعـــد أن  ــ ــذ مـــنـــا املــــســــؤولــــون هـ ــأخـ يـ

نجحنا في االمتحان«.
الحكومية،  الــدوائــر  فــي مختلف  الــحــال  كذلك 
األفغاني أشــرف غني في  الرئيس  اعــتــرف  إذ 
إبــريــل/ نيسان مــن عــام 2015، أن الفساد في 
الــتــوظــيــف مـــوجـــود فـــي وزارة الــداخــلــيــة وأن 
الوظائف في إدارتها تباع وتشترى، وهو ما 
تؤكده حادثة املهندس األفغاني الشاب أرشد 
مــحــمــود، والــــذي اضــطــر إلـــى دفـــع رشـــوة 100 
ملسؤول  أميركيا(  دوالرًا   1463( أفغاني  ألــف 
في إدارة بطاقات الهوية اإللكترونية التابعة 
الداخلية من أجل أن يحظى بوظيفة،  لــوزارة 
عــلــى الــرغــم مــن تــوفــر كــل املـــؤهـــات املطلوبة 
فــيــه، إذ تــخــرج فـــي قــســم هــنــدســة الــحــاســوب 
من جامعة بريستون الباكستانية في إسام 
أبـــــاد، كــمــا نــجــح فـــي اجــتــيــاز االخــتــبــار الـــذي 
أجرته اإلدارة للمتقدمني لنيل الوظائف التي 
أعلن عنها، غير أن طلب توظيفه توقف، ولدى 
اســتــفــســاره عـــن الــســبــب لـــم يــجــد مـــن يــرشــده 
إلـــى حـــل مــشــكــلــتــه، وســـرعـــان مـــا فــهــم السبب 
اتــصــااًل هاتفيا أخبره فيه أحد  أن تلقى  بعد 
موافقات  إلــى  بحاجة  بــأنــه  اإلدارة  مــســؤولــي 
على طلب توظيفه وأن بإمكانه إنجازها غير 
أنها تحتاج إلى دفع »شيريني«، وإال فإن ثمة 
أناسا غيره قد تقدموا للوظيفة يمكنهم الدفع 

ونيلها بداًل منه.

مساٍع حكومية لمواجهة الظاهرة
يــؤكــد تــقــريــر »مــكــافــحــة أفــغــانــســتــان: ســاحــة 
ــرى«، الــصــادر عــن األمـــم املتحدة  املــعــركــة األخــ
فــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي أن الفساد يشكل 
أفــغــانــســتــان، إذ إن جهود  »عقبة كــبــيــرة« فــي 
على  بعد  تؤثر  »لــم  الجارية  الفساد  مكافحة 
الــذي  التقرير  بحسب  األفــغــان«  معظم  حــيــاة 
اعــتــرف أن الــحــكــومــة أحــــرزت تــقــدمــا، خاصة 
بــعــد أن تــعــهــدت حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
شــيء«  كــل  قبل  الفساد  »بمكافحة  األفغانية، 

بعد تشكيلها في مارس/ آذار من عام 2015.
واتـــخـــذت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة خـــطـــوات عــدة 
ملــكــافــحــة الــفــســاد، مــن بينها عــقــد اخــتــبــارات 
إداريـــة للمرشحني  توظيف مــن قبل كــل جهة 
ــن الـــوظـــائـــف  ــ لـــلـــعـــمـــل فـــيـــهـــا بـــعـــد اإلعـــــــــان عـ
املتاحة، غير أن »مافيا الفساد وأمراء الحرب 
املــتــجــذريــن فـــي أروقــــــة الـــنـــظـــام ســـاهـــمـــوا في 
من  مالية  مبالغ  يطلبون  إذ  مساعيه،  إبــطــاء 
الــنــاجــحــني«، كــمــا تــقــول مــنــيــرة يــوســف زاده 
املتحدثة باسم إدارة الحكم املحلي في كابول، 
مشيرة إلى أن الظاهرة ال تزال موجودة، ولكن 
األمـــور تحسنت على حــد قولها، مــع إقــرارهــا 
بــالــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الــعــمــل، مــضــيــفــة أن 
املحاكم  إلــى  إحالتها  تمت  القضايا  »عشرات 
وفــيــهــا مــتــورطــون بعضهم مــن جـــنـــراالت في 
الفساد  خلفية  على  الــدفــاع،  ووزارة  الجيش 

وتعيني موظفني مقابل املال«.
وتابعت »الحكومة تستعني باالستخبارات 
للوصول إلى الضالعني في الفساد، تحديدا 
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــفـــســـاد، والـــــــذي تــعــد  ــ فــــي هـ
أنها ورثت  أهدافها، غير  أهــم  مقاومته من 
كثيرًا من املشاكل التي تحتاج وقتا لحلها« 

على حد قولها.

في  باملكتب  أكـــد محققون  وبــالــفــعــل  حــولــهــا، 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املـــاضـــي تـــــورط صــديــقــي في 
تعيني 400 موظف في مختلف الــوزارات بعد 
إجبارهم على دفع أموال طائلة، ليتم اعتقاله 
وإحالته إلى املحكمة التي بدأت في إجراءات 
زاهــد،  يـــراه محمد  مــا  وهــو  القضية.  متابعة 
)كيان  البرملان  فــي  اإلنــشــاء  إدارة  مدير  نائب 
إداري مخصص لشؤون البرملان( أمرا طبيعيا؛ 
بسبب تعاظم نفوذ البرملانيني في ما يتعلق 
بتوظيف املسؤولني، إذ إن الوزراء يخشونهم، 
ــاء ملــطــالــبــهــم، وهــو  ــغـ مـــا يــجــبــرهــم عــلــى اإلصـ
ــا يـــوافـــقـــه فــيــه اإلعــــامــــي األفـــغـــانـــي املــتــابــع  مـ
 إن 

ً
لقضايا الفساد عــام زيــب شــيــرزاد، قائا

أول يوم،  البرملان منذ  إلى  »الحكومة تحتاج 
الوقت  هــذا  ومنذ  بوزرائها،  الثقة  تنال  حتى 
تبدأ املساومات وال يستطيع الوزراء الوقوف 
الظاهرة  مــا يفاقم  البرملانيني وهــو  فــي وجــه 
التي اتسع نطاقها في عهد حكومات الرئيس 
التي استمرت 12 عاما  كــرزاي  السابق حامد 

بدأت في عام 2001«.
ــة  ــ ــرزاد مــــع دراسـ ــ ــيـ ــ ويـــتـــوافـــق رأي زاهــــــد وشـ
صــــدرت فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي 
عن مركز الدراسات االستراتيجية واإلقليمية 
انتشار  أسباب  الــدراســة  إذ حــددت  األفغاني، 
الـــحـــكـــومـــة،  ــي  فــ اإلدارة  فــــي ضـــعـــف  ــاد  ــسـ ــفـ الـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ ــة  ــ ــازمــ ــ ــحــ ــ الــ اإلرادة  وانــــــــعــــــــدام 
ــيـــا وذوي  ــافـ الســـتـــئـــصـــال الـــفـــســـاد، ودعــــــم املـ
النفوذ لرواد الفساد داخل وخارج الحكومة، 
الفساد،  في  للمتورطني  قوية  ووجــود دعائم 
الِعرقي  االنتماء  املفسدين بدافع  والدفاع عن 
واللغوي، وعدم الشفافية في املحاسبة، وعدم 
مجال  فــي  العاملة  املــؤســســات  بــني  التنسيق 
وقائع  مع  يتطابق  ما  وهــو  الفساد،  مكافحة 
قضية اخــتــاس أمـــوال بنك كــابــول، إذ كشف 
موظفني  أن  التحقيقات،  فــي  البنك  مــســؤولــو 
جـــرى تعيينهم مــن قــبــل املــتــورطــني فــي نهب 
النائبة  مثل  برملانيني  البنك، ســاعــدوا  أمــوال 
شــكــريــة بـــاركـــزاي فـــي االســتــيــاء عــلــى أمـــوال 
الــبــنــك الـــذي أســـس فــي عـــام 2004 ويــعــد أكبر 
بنك خاص في أفغانستان، كما يقول شيرزاد.

وجـــاءت أفغانستان فــي املــركــز 166 مــن أصل 

أفغانستان في 
المركز 166 من 

أصل 188 دولة في 
مؤشر الفساد

جهود مكافحة 
الفساد لم تؤثر بعد 

على حياة األفغان 
بحسب األمم 

المتحدة
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