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قدمةامل

ل األطليس يف أفغانستان، ال تزال مستمرة يف أعقاب أ الحرب التی بد ت من قبل الواليات املتحدة وحلف ش

يفافوزهةحدة العسكرية ملحاربة طالبان بغیيف هذه الفرته، تنوعت اسرتاتیجیات الواليات املت. عاما17

ک استخدام مختلف األسلحة والقنابل .ألف جندي100الحرب الراهنه، وقد وصل عدد قواتها أك من 

املتعدده يف هذه الحرب، ولكن اإلنجاز الوحيد لهذه االسرتاتیجیات هو مواصلة الحرب ونرش الخوف فی كل 

ةترامب الحکم رکز هو  أيضا علی زيادة الضغط العسكري وازدیاد جنوده کاسرتاتيجيوعقب تويل. بيت

صدر أ درک فشل اسرتاتیجیته و أ يبدو أنه ةعلی هذه االسرتاتیجیسنة واحدة، ولكن مع ميضةعسکرية جدید

راجعتها و  التقاریر التی نرشت حول بدء مفاوضات . يف أفغانستانحث عن حل للحرب البقرارا 

النقاط ي؟ وما هةمریکا العسکریأ ةخفقت اسرتاتیجیأ ، وملاذا ةمریکیین مع طالبان مبارش أل الدیبلوماسیین ا

الحرب وتضع من تهيحتی تنةاسرتاتیجیته الجدیديفة عناية لهاالوالیات  املتحدتعطين أ التی البد 

.ءز الجا هذيفيسبوعضوعات یبحث عنها التحلیل األ سلحتها؟ هذه مو أ طالبان 

الذي .عبد الرشيد دوستمعودة النائب األول للرئيس بالبحثیتناول التحليل األسبوعي،فی الجزء الثاو

ان أحمد ایشجی وعقب 14هم قبل نحو كان قد ات شهرا بالتحرش الجنيس عىل الحاکم السابق لجوزج

لی بلده عقب مظاهرات آلالف من إعاد سبوع املايضاأل ويف. لی تركياإخالفاته  مع الرئيس غنی غادر البالد 

يلإالناس يف ةوبنادر تجاریالشوارع، املظاهرونغلققد أ یوما و ۲۰التی استمرت و ،فغانستانأ قلیم ش

ال دوستمة، وعوديطالق رساح نظام الدین القیصار إبةمطالبا الحکومةدارات الحکومیواإل  .إىل بالدهالج
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ة لحل األزمة األفغانيةإعادة النظر يف اسرتاتيجية ترامب؛ رضور 

اإلعالم الدولية وسائل بعد مرور سبعة عرش عاما من بدء الحرب األمريكية يف أفغانستان، كشفت تقارير من 

ا تقوم بإعادة النظر يف اسرتاتيجيتها  بأن الواليات املتحدة أدركت إخفاقها يف الحرب األفغانية ور

.األفغانية

ز بأن دونالد ترامب أصدر قرارا للسياسي ببدء املحادثات مع ويف وقت سابق، ذكرت صحيفة نيوي ورك تا

عىل الرغم من أن طالبان رفعت البطاقة الخرضاء لهذه الخطوة، إال أنه بعد بضعة أيام . طالبان مبارشة

رفضها مسؤولون أمريكيون ورصحوا بأن الحكومة األفغانية وطالبان ستكونان الركائز األساسية ملفاوضات 

.سالمال
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ك أن الحكومة األفغانية أعلنت معارضتها ملفاوضات السالم ب طالبان والواليات املتحدة، وأعربت بأنه ال 

جاء هذا املوقف يف وقت . كن ألي بلد أن يكون بديال عن أفغانستان يف مفاوضات السالم مع طالبان

.م ضحيتها عرشات القتىل والجرحىأصبح الوضع السيايس واألمني يف البالد أك أزمة وتذهب كل يو 

ات الالزمة  الوضع الحايل يف أفغانستان، ودواعي فشل اسرتاتيجية ترامب يف أفغانستان، وما هي التغي

يف اسرتاتيجية أمريكا الحالية إلنهاء حربها السابع عرش عاما واستقرار األمن والسالم يف أفغانستان؟ هي 

.عي بالبحث يف هذا العدداملوضوعات يتناولها التحليل األسبو 

ملحة عن الوضع الراهن

ظلت شعارات األمن والسالم التي رفعتها الواليات املتحدة والناتو طيلة سبعة عرش عاما شعارات فقط، 

.وأفغانستان تعا حاليا من حالة كارثية يف الجانب السيايس واألمني واالقتصادي

ة، وصل الوضع األمني يف  البالد إىل أسوأ حاالته، والحرب الراهنة تشتعل كل يوم أك ويف السنوات األخ

، وتذهب ضحيتها عرشات األفغان يوميا ة فإن أك من SIGARوفقا لتقارير . فأك باملائة من 40األخ

ت واالنفجارات القاتلة للمعارضة  أرايض أفغانستان تخضع لسيطرة املعارضة املسلحة، وزادت الهج

ال دوستم . مة واملدن األخرىاملسلحة يف العاص والهجوم األخ الذي وقع األسبوع املايض عندما وصل الج

" الدولة اإلسالمية"إىل كابول بالقرب من مدخل مطار كرزاي الدويل، أخذت املسؤولية عىل عاتقها تنظيم 

.آخرين جرحى60شخصا و14داعش، وأسفر عن مقتل 

يكا الجديدة ألفغانستان وجنوب آسيا، زادت الرضبات الجوية للقوات ك أن عقب اإلعالن عن اسرتاتيجية أمر

وقد قتل وجرح عرشات املدني ـ بينهم نساء وأطفال ـ يف غارات . األمريكية والقوات األفغانية بشكل مطرد

، قتل "يوناما"جوية يف واليات قندوز، وبكتيا، ولوجر، ووردك، وننجرهار، ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن 

.م2018شخصا يف األشهر الست األوىل من العام 5122رح وج
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يف املائة ـ الذي تم ب عبد هللا عبد هللا ومحمد أرشف 50وعىل الساحة السياسية، منذ البداية التقسيم ـ 

باإلضافة إىل ذلك، فإن الخالفات ب . غني كان سببا لنشوب رصاعات داخلية وتدهور الحالة السياسية

ال دوستم األسبوع املايض (نائبه األول الرئيس غني و  ة، وقد عاد الج عىل ما يبدو تم حلها يف اآلونة األخ

، والخالفات ب أعضاء السلطة الترشيعية مع السلطة )شهرا من ترحيله إىل تركيا14إىل كابول بعد غيابه 

ة ب األحزاب السياسية والحكومة األفغانية م هة ومع لجنة االنتخابات التنفيذية، والخالفات األخ ن ج

هة أخرى حول كيفية عقد االنتخابات الربملانية املقبلة، كلها من األمور التي تضع الحالة  املستقلة من ج

ختلف مساحاتها .السياسية للبالد يف حالة من الهشاشة وتؤثر عىل حياة الناس 

تم الفتح و االنتهاء من بعض مرشوعات يف مجال االقتصاد، مع أنه خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية، قد 

البنية التحتية، وقد زادت اإليرادات الحكومية عن السنوات املاضية والتي كانت بسبب وضع الرضيبة عىل 

ن االستهال لشبكات االتصاالت، ولكن الوضع االقتصادي للبالد بالنسبة إىل العقد املايض قد  االئت

مقارنة بالدوالر 2015إذ كانت قيمتها يف عام (ة إىل أد مستوى لها تدهور؛ وصلت قيمة العملة األفغاني

وقد بلغ معدل البطالة يف ). مقابل الدوالر األمري72,30، فقد وصلت حاليا إىل 57.76الواحد األمري 

ة له، فإن  عاطلون مليون أفغا مؤهل للعمل 1,9البالد ذروته، ك قال البنك الدويل يف اإلحصائية األخ

ل يف أفغانستان يتزايد أربع مائة ألف شاب مؤهل . عن العمل وإىل جانب ذلك، وفقا لرئيس نقابة الع

يف 40البالد حاليا تواجه رحلة رأس املال، ويعش أك من . للعمل إىل مجموعة العاطلون يف البلد كل عام

.املائة من األفغان تحت خط الفقر

ب األفغانيةعوامل فشل اسرتاتيجية ترام

الحرب يف أفغانستان هي إرث من الحكومات السابقة للواليات املتحدة إلدارة ترامب، وإن كان ترامب مخالفا 

ا أشهر من االنتظار  للوجود األمري يف أفغانستان قبل تويل الرئاسة، ولكنه بعد تويل الرئاسة، وبعد 

ي أصدرها موافقا مع قادته العسكري يف استمرار م والت2017أغسطس 22أعلن اسرتاتيجيته الجديدة يف 

.الحرب يف أفغانستان وإرسال ثالثة آالف من الجنود العسكري األخرين
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 ، يف هذه االسرتاتيجية الجديدة لرتامب يف أفغانستان، من ب أمور أخرى، تم الرتكيز عىل قضيت تاليت

:مني للبالدوالتي  تؤثر بعد عام واحد عىل تحس الوضع األ 

كان الرتكيز األك عىل ساحة الحرب وإرسال مزيد من القوات يف أفغانستان، وهذا الخيار هو الذي  :أوال

وعىل الرغم . يوفق طيلة الحرب األمريكية يف أفغانستان وال سي حين كان عدد قواتها أك من مائة ألف

عىل الرضبات الجوية وتفاقمت الحرب يف البالد، إال من أن االسرتاتيجية الجديدة للجيش األمري ركزت 

ة وضحايا مدنية، فابتعد الناس عن الحكومة األفغانية واعتقدوا أن االسرتاتيجية  أنها  تنجز إال خسائر كب

.الجديدة ال فائدة لها وال تجدي يف حل الرصاع األفغا وال نجاح الواليات املتحدة يف حربها ألفغانستان

عالقة الوجود العسكري للواليات املتحدة يف أفغانستان كانت يف ظروف معينة وهي مكافحة اإلرهاب :ثانيا

والقضاء عىل جذور اإلرهاب، وحسب هذه الظروف، فقد بقيت فرتة وجود القوات األمريكية من القضايا 

ات السالم مع والوجود العسكري ألمريكا هو أحد أهم رشوط طالبان يف مفاوض. الضبابية غ الواضحة

، بدا الوجود العسكري للقوات . الحكومة األفغانية ر كابول الثا وبعد اقرتاح الحكومة األفغانية يف مؤ

. األجنبية هو العائق الوحيد لقبول طالبان هذا االقرتاح، وكان دليال عىل استمرار الحرب من قبل طالبان

رضورة التغي يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة

عاما من الحرب التي قادتها الواليات املتحدة يف أفغانستان، تواجه القضية األفغانية حاليا إخفاقا 17عد ب

ة، فإن واشنطن هي  نها أك من الرشائح األخرى، وفقا لتقارير وسائل اإلعالم الدولية األخ تدفع املدنيون 

جعة اسرتاتيجيتها يف أفغانستان؛ ولكن ما األخرى قد سئمت من استمرار الحرب يف أفغانستان وتحاول مرا

الذي يجب أن يؤخذ يف االعتبار عند مراجعة االسرتاتيجية األمريكية؟ 

:فال بد من مالحظة النقاط اآلتية يف هذه املراجعة

وطيلة . هاجمت الواليات املتحدة وأنهت نظام طالبان يف أفغانستان، وشنت الحرب الراهنة يف البالد:أوًال

وعليه، ك كان لها الدور الرئييس . م السبعة عرش املاضية، شاركت الواليات املتحدة يف الحرب مبارشةاألعوا

يف بدء واستمرار الحرب، فال بد أن يكون لها دور رئييس يف إنهاء الحرب مبارشة، فتشارك يف مفاوضات 

. السالم وتنهي أطول حرب لها
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لها يف التاريخ، فالبد من التحدث مع طالبان حول الجدول ولتنهي الواليات املتحدة أطول حرب :ثانيا

.الزمني لسحب قواتها من أفغانستان ووضعه عىل طاولة املفاوضات

تكثيف الواليات املتحدة ضغوطها عىل باكستان للتعاون بصدق يف قضية السالم واالستقرار يف :ثالثا

اليات التمتحدة يف إنهاء الحرب بنفسها، وال ولكن هذه الضغوط لن تثمر طاملا  تشارك الو . أفغانستان

.تنخرط يف مفاوضات السالم مع طالبان، حيث أن طالبان سوف تسعى البحث عن مناطق أخرى أمنة لها

عات :رابعا هيدات؛ حاليا يحاول بعض الج يحتاج السالم مع طالبان واستقرار األمن يف البالد إىل 

فيلزم عىل . واألفراد عرقلة مفاوضات السالم يف أفغانستان ومواصلة الحرب حفظا ملصالحهم الشخصية

الوااليات املتحدة إلزالة هذه املوانع، تدعيم جهود الحكومة األفغانية وأن تلعب دورا إيجابيا يف توف السالم 

.يف أفغانستان

ة، هناك تحليالت تقول إن:خامسا ، يف السنوات األخ الواليات املتحدة تحاول احتكار دول إيران، والص

وروسيا يف املنطقة، وتحاول الوصول إىل آسيا الوسطى عرب أفغانستان؛ ولكنها طيلة السنوات السبعة عرش 

املاضية،  تكن لديها أي إنجاز ملموس إال ازدياد حساسية الدول املذكورة وتفاقم الحرب يف أفغانستان، 

وري للواليات املتحدة أن تضمن وجودها يف أفغانستان لدول املنطقة، وأن توضح قرارها فعليه، من الرض 

.باالنسحاب من الحرب األفغانية من خالل بدء املحادثات مع طالبان يف قضية السالم مبارشة

ن وعىل هذا الغرار، فالبد لطالبان ـ يف ضوء ضحايا وخسائر الحرب األفغانية، ومطالب الشعب األفغا م

ل السالم ـ قبول الحكومة األفغانية كمساهم أسايس يف القضية األفغانية ومفاوضات السالم، لتصل  أج

انتهى.الجهود املبذولة من أجل السالم إىل نتيجة ملموسة
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ال دوستم؛ محل عناية الحكومات األفغانية الج

ال عبد الرشيد دوستم من تركيا بعد ، عاد النائب األول للرئيس األف)يوليو22(يف األسبوع املايض  غا الج

وإن كانت الحكومة األفغانية تعترب إقامته يف هذه الفرتة يف تركيا ألجل العالج؛ فإن . شهرا من النفي14

تقسيم السلطة ب دوستم والحكومة قبل عام ونصف، كان سببا يف نشوب الخالف، وقد اتهم دوستم 

ال . القومية وانحصار سلطة الحكمحكومة الوحدة الوطنية بالنزعة  ويف سلسلة هذه الخالفات، اتهم الج

دوستم يف قضية االعتداء الجنيس عىل ايشجي الحاكم السابق لجوزجان، وكان سببا ملغادرة البالد والذهاب 

.إىل تركيا

ساعدة14خالل األشهر الـ  ، وقام  ال دوستم معارضته للرئيس األفغا األحزاب املاضية، واصل الج

، وقام ضد الحكومة األفغانية كجناح "ائتالف نجاة أفغانستان"السياسية األخرى يف تركيا ائتالفا جديدا 

ال دوستم اتجه نحو مقاطعة . معارض ويف هذه السلسلة، نرشت تقارير يف الشهور املاضية بأن الج

ح له بدخول املطار يف بلخ، ومن ثم اتجه" بلخ" .ثم إىل تركيا" تركمنستان"نحو إال أنه  يتم الس

ال دوستم يف املجال السيايس للحكومة األفغانية؟ صداقة دوستم وخالفه مع  ما هو الدور الذي يلعبه الج

ال دوستم إىل كابول؟ موضوعات يتم البحث عنها يف هذا  ، وما هي تداعيات عودة الج الرئيس األفغا

.العدد
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النائب األول للرئيس

ال رفيع املستوى، عىل مدار عدة عقود يف الشخص األد  يف املستوى التعليمي، من عامل إىل ج

م السياسيون وقادة األحزاب السياسية والحكومات، وكل حاول انحيازه .أفغانستان كان يف دائرة اهت

ال وألقى عىل عاتقه قيادة مجم. وكان د وعة نجيب أول سيايس حاول انحيازه إليه، وأعطاه منصب الج

ل العنف حتى اتسمت  ل أفغانستان؛ وكانت هذه مليشيات اشتهر بالظلم والنهب وإع مليشيات يف إقليم ش

، وقد أعقبت هذه املليشيات ذكريات مرة يف الشعب األفغا ومهدت الطريق إىل نزاعات "گلیم جم"بـ

.عرقية يف أفغانستان

ال دوستم مرة أخرى كشخصية بارزة يف وعقب انهيار نظام طالبان، وتشكيل النظام الجديد، ظ هر الج

ال"حكومة الرئيس السابق كرزاي وارتقت إىل منصب  وأصبح النائب األول للرئيس يف حكومة ". سرت ج

.الوحدة الوطنية، وحسب الدستور األفغا يتوىل رئاسة األمور يف حالة غياب الرئيس األفغا

ا يف مناصب عالية، وكان وال زال محل عناية النظام وقادة وعىل مدى العقود العديدة املاضية، كان  دا

، ويؤيده قاطبة الفروع "النهضة الشعبية اإلسالمية ألفغانستان"وكان كل هذا ألنه كان مؤسس . الحكومة

نية يف اإلقليم نية يف أفغانستان، ك استطاع يف جذب دعم القومية الرتك وعليه، حاولت . الرتك

.نجيب إىل الرئيس الحايل أرشف غني. ا عىل انحيازه منذ دالحكومات دا

خالفات دوستم مع الرئيس أرشف غني

ال دوستم نائبه األول يف االنتخابات الرئاسية لعام  وقد لعب دوستم . م.2014انتخب أرشف غني، الج

. دورا مه للغاية يف نجاح الرئيس أرشف غني

ول للرئيس هي مهمة مدنية، لكنه منذ تويل هذا املنصب، خالفا ملهمته ووفقاً للقانون، فإن مهمة النائب األ 

ل أفغانستان، وقاد الحرب بنفسهاملعارضةاملدنية شارك يف الحرب ضد  .املسلحة يف إقليم ش

ال دوستم بالحرب أبعده عن قرارات سياسية يف الحكومة، ويشكل تقسيم السلطة ب  انشغال الج

، ويبدو أن هذا هو نشوبكومة الوحدة الوطنية أهم سبب يف األطراف املعنية يف ح الخالفات ب الطرف

ال دوستم أيضا .الذي سبب يف بدء الخالفات ب الرئيس غني والج
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ال دوستم النائب األول خطابه يف  ر صحفي واتهم الرئيس 2016أكتوبر عام 25ألقى الج ، يف مؤ

"القومية واحتكار السلطة، وأضافاألفغا والرئيس التنفيذي بالنزعة تم توظيف شخص يف وزارة : 

الدفاع ال يستطيع الخطو يف الطريق، وهو مشهور باسم طالبان، وال يعرف ممن يأخذ األوامر، و يحصل 

القبول من البارملان، ويلقى مسئولية اغتيال برهان الدين الربا عىل عاتقه، وال أعرف عىل أية ثقة ورغبة تم 

"ه عىل هذا املنصب املهم؟توظيف

ان والنائب السابق يف حزب  وبعد هذه الخالفات، اتهم أحمد ايشجي، الذي كان الحكام السابق لجوزج

ال الدوستم، حيث قام بوضعه يف السجن الشخيص لخمسة "النهضة الشعبية" ، النائب األول للرئيس الج

.اء الجنيس عليه وأخذ لقطات فيديوئيةأيام وفضال عن التعذيب والرضب، قام هو وحراسه باالعتد

. نرشت ترصيحات أحمد ايشجي عىل نطاق واسع يف وسائل اإلعالم املحلية والدولية والتي أثارت انتقاداتها

.وأصدر القرص الرئايس بيانا وتعهد بأنه يتابع املوضوع عرب املؤسسات القضائية والعدلية للبلد

ال دوستم ومع تصاعد الخالفات . إىل تركيا، وأظهر أنه غادر البالد ألجل العالجوألجل هذا امللف، سافر الج

: مع أحزاب" ائتالف إنقاذ أفغانستان"السياسية يف البالد، أعلن عن ائتالف سيايس جديد من تركيا باسم 

.الجمعية اإلسالمية والوحدة اإلسالمية

ال دوستم إىل البالد عودة الج

، وبعد اتهام االعتداء عىل ال ان أحمد ايشجي، وازدياد الخالفات مع الرئيس األفغا حاكم السابق لجوزج

ال دوستم البلد إىل تركيا، وبعد  شهرا ال زال ملفه يف هذا املوضوع مفتوح يف مؤسسات 14غادر الج

.عدلية وقضائية

ال دوستم يف  ح ل. هـ1396عام ) رسطان(نرشت تقارير عن عودة الج ه بدخول ش، ولكن  يتم الس

املطار يف والية بلخ؛ ولكنه عاد يف األسبوع املايض إىل البالد يف حالة، استقبله مجموعة رفيع املستوى من 

.الحكومة األفغانية وتم االحتفال بعودته يف عرض حي عىل التلفزيون الوطني

ال دوستم بعد : والسؤال هنا مع هذا االحتفال شهرا من النفي غ الرسمي إىل البالد 14كيف عاد الج

من قبل الحكومة؟الحار
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:في ييل عدة نقاط يف هذا املوضوع

ال دوستم يف فارياب، ظهر آالف من الناس : أوًال بعد القبض عىل نظام الدين قيصاري املمثل الخاص للج

ل، وأغلقوا الشوارع، وبنادر تجارية واإلدارات الحكومية ميع مقاطعات الش نت وكا. يف الشوارع يف ج

ال دوستم إىل البالد وإطالق رساح نظام الدين قيصاري وإن كانت . مطالبهم الرئيسية هي عودة الج

الحكومة األفغانية حاولت السيطرة عىل التجمعات يف البداية، وقتلوا عدة أشخاص يف هذه املظاهرات، إال أن 

كومة األفغانية من أجل إنهاء ويف غضون ذلك، اضطرت الح. املظاهرات اشتدت واستمرت ملدة عرشين يوما

.هذه الحالة، للتعامل مع دوستم وإعادته إىل البالد

يف االنتخابات الربملانية الحالية، كان من املهم أن يتم استقرار األمن وإجراء االنتخابات يف الواليات :ثانياً 

لية، وعليه قامت الحكومة بتحس عالقتها مع دوستم، ومن ناحية أخرى، أرا دت الحكومة األفغانية الش

. لئال يعرقل طريق االنتخابات الراهنة" ائتالف إنقاذ أفغانستان"بتحس عالقتها مع دوستم تضعف 

ا أن دوستم كان ركيزة مهمة للرئيس غني يف االنتخابات الرئاسية السابقة، وحصل عىل الكث من :ثالثًا و

ليكون دوستم معه ويكرس خصومه السياسي مرة األصوات، سيحاول الرئيس غني  يف هذه االنتخابات

ال دوستم سيبقى مع الرئيس غني أم ال؟ ألنه بعد رجوعه إىل البالد  أخرى؛ ولكنه  يتضح بعد بأن الج

مه مع عدد من املسؤول واألحزاب " االئتالف الوطني الكب"ويف اليوم الثا من عودته أعلن عن  بانض

. اليةالحكومية السابقة والح

ال دوستم إىل البلد، تعترب خيبة أمل لكل هؤالء الذين كان لهم جهود يف مكافحة  وبعد كل هذا، عودة الج

ال دوستم أعرب يف ترصيح صحفي رسة السلطة، ألن الج يتحدث مع الرئيس غني حول : "األقوياء وس

". د إىل تركيا مرة أخرىقضية نظام الدين قيصاري وإطالق رساحه، وإن  يقبل الرئيس فسوف يعو 

وحسب هذا الترصيح، يبدو أن نظام الدين قيصاري سيطلق رساحه وسيبقى آمال الشعب آماال ال أرضية 

.لتعميلها
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سيتم حل القضية املتعلقة به عن طريق "   يس"ومن جهة أخرى، قال أحمد ايشجي يف مقابلة مع 

غا(املجلس الشعبي  شهرا نفيا غ رسمي من البالد، 14ئب الرئيس ملدة ، القضية التي تم نفي النا)ج

وكانت مؤسسات عدلية وقضائية مشغولة بالبحث فيها، فيبدو أن هذه القضية سيتم حلها عن طريق املجلس 

ضا عن املؤسسات العدلية والقضائية يف البلد، وسيقلل من شأنها يف أع الناس  الشعبي، وهذا يعترب إغ

.هذه املؤسساتوستنعدم ثقة الشعب يف

انتهى

: تواصل معنا

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

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

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

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

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه : باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع
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