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قدمةامل

إخفاقا للسالم مع طالبانإيقاف الحرب يف أفغانستان، وخاصة جهود الحكومة األفغانية جهود واجهتلقد 

وتزداد الحرب الراهنة تعقيدا أك من ذي قبل. وعليه، بدأ بعض الدول املجاورة واإلقليمية لعب أدوار يف 

القضية األفغانية.

ة، تم تنظيم  عخطة ال يف األيام األخ وفد كب زيارة، ك كانت وسيا حول عملية السالم األفغانيةيف ر جت

ملناقشة قضية السالم وخروج القوات األجنبية من البالد، وهذه إىل أوزبكستانمن مكتب طالبان السيايس

ت حول القضية األفغانية. ع ة التي  تكنىل الرغم من أن الحكومة األفغانية من القضايا اإلقليمية األخ

طالبان، إال أنه من املتوقع أيًضا أن تتمكن الواليات املتحدة من التفاوض بدء محادثات مبارشة معيف موفقا 

هما هو و ؟ السالم األفغاة يفاإلقليميالجهود. ما هو دور مبارشةمع هذه املجموعة عىل القضية اتأث

أسئلة تم مناقشتها يف الجزء األول من التحليل األسبوعي.؟األفغانية

الناتو يف و عام لقوات الواليات املتحدة تغي القائد الملناقشة األسبوعيالجزء الثا من التحليلخصص 

ت القيادة العامة للقوات األجنبية يف أفغانستانأفغانستان. من ناحية عىل مدى السنوات الـ عدة مرات ، تغ

ت الواليملاضية، ومن ناحية أخرىا17 ؛ منذ بداية هذه الحربمرات عديدةات املتحدة اسرتاتيجيتها ، غ

ا عىل ساحة املعر هذه االسرتاتيجيات ركزت دولكن يف  ترامب اسرتاتيجية بعد عام واحد من إعالن و كة. ا

ويف نفس الوقت يبدأ ان،يف أفغانستللواليات املتحدة ممثل خاص كي خليلزاد زمليتم تعي العسكرية، 

ات عىل الحرب األمري يف أفغانستان؟ هذا السؤال  القائد العام الجديد عمله. ف هو أثر هذه التغي

.األسبوعيالتحليل من ءالجز ، يتم اإلجابة عليها يف هذا باإلضافة إىل أسئلة أخرى
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هامستقبلقضية السالم األفغا و يف دور الجهود اإلقليمية 

تطبيع هذه املحاوالت تمي، والشك األفغاالسالم بعىل مستوى اإلقليمي والدويل في يتعلقمحاوالتهناك 

ازدياد الالعب يف هذه املرحلة مع تنشيط سياساتهم تحاول حسب رغبات للدول املعنية بها، ك أن طالبان

األفغانية واملجتمع الدويل.ط عىل الحكومةلضغل

ة تالحظ هذه األ لكن خالل؛خالل سنوات ونحن نسمع دوي محاوالت السالم يف أفغانستان شهر األخ

الحكومة التي تؤيدها الجهودنجد إتجاه يف هذه القضية؛ أوال تصعيد يف هذا املجال، وبعد التعمق 

ديبلوماسية التي تتم خالل الضغط عىل األمريكان لصالحالجهود، والثانية والواليات املتحدةاألفغانية 

طالبان.

ع طاشقند عىل املستوى اإلقليمي، حكومة األفغانيةالكنت ت ع مهم يف السعودية بعد اج ت إقامة اج

ر قرار واضحصدر منوللضغط عىل طالبان،  سابق، واعتربت الحرب الراهنة يف ن المختلف عاملؤ
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ع  يف روسيا حول محادثات السالم مع طالبان زاد من أفغانستان حربا غ مرشوع، إال أن تخطيط اجت

مخاوف الحكومة األفغانية وأثار قلق الحكومة حيالها.

التي تعرقل عوقات واملهي املخاوف ما و حول مفاوضات السالم وما هي أهدافها؟ ة املحاوالت اإلقليميهي ما

سئلة التي نحاول أن نجيب؟ وما هو أثر هذه املحاوالت اإلقليمية ومستقبلها؟ هذه األ املحاوالتسبيل هذه

.سطر اآلتيةاأل ها خالل عن

يةاإلقليمالسالممحاوالت 

د علطالبان باسياسيامكتبخطوات السالم يف أفغانستان حيث فتحت مرة ول أل وضعتالتي الدولةهيقطر

دونالد ترامب مفاتيح تويل بعد ته تم نرش إغالق املكتبأنعىل الرغم منالتشاور مع السلطات األمريكية.

، وقد أدى هذا حتى اآلن، ولكن يبدو أن مكتب قطر هو أقوى عنوان لألنشطة الدبلوماسية لطالبانالسلطة

م األفغا وخاصة مع طالبان العنوان إىل توفر الكث من الفرص لتدخل بعض البلدان يف قضية السال 

خالل السنوات عرب هذا املكتب وعىل املستوى اإلقليمي والدويل. وقد نظمت طالبان أنشطتهم السياسية 

اضية، ك زار بعض مسؤول غربي ممثيل طالبان يف املكتب السيايس يف أوقات مختلفة.املالقليلة 

م الخطوات يف هذه القضية واملخاوف التي تدعي بأن قطر من أهاألفغادور قطر يف عمليه السالم تعترب 

كتب اململزاعم. ومن ثم يرى املراقبون بأن يتم االعرتاف بهذاتريد السيطرة بشكل غ مبارش، التتجاوز ا

مبارشة.طالبانملفاوضات السالم مع

لبعض الدول األخرى نسبةاليف البداية كان موقف باكستان سلبيا تجاه فتح مكتب طالبان يف قطر؛ أما ب

العالقات التي ان عىل املستوى الدويل مثل إيران،العالقات مع طالبتحسستغاللها و ال مناسبةكانت فرصة 

ربرات مختلفةيعرتف بها جميع األطراف  الحكومة ، إال أن أمريكا و وتربِّر إيران تقاربها مع حركة طالبان 

داعش يف لديها مخاوف من إيران من جهة، . رساأنها تدعم طالبان يف أفغانستانغانية تتهم إيران عىلاألف

ويبدو أن إيران تريد توسع ، ومن جهة أخرى، تعا من تدهور عالقاتها مع الواليات املتحدةأفغانستان،
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ل أ  و رضورة محادثات السالم املبارشة ب طالبان عالقاتها مع طالبان، وهذا قد يكون مؤثرا يف زيادة احت

والواليات املتحدة. 

روسيامن ناحية، لدى ؛ بتعزيز العالقات مع طالبان بعد ظهور داعشوقامتروسيا  تتغيب عن الساحة،

حربها الباردة مع منهذه العالقات تعترب يف أفغانستان، و من ناحية أخرى، داعش حول ظهور خاوفم

ا أن عالقات السالم يف أفغانستانمن أجلاملستوى العاملي، وعليه، ال تعترب جهود روسيا أمريكا عىل . و

حامد كرزاي، فإن عالقتها للرئيسمن الفرتة الثانية مع الواليات املتحدة حكومة الوحدة الوطنية أك تحسنا 

وترى طالبان، سليحسيا بتليست بحالة مطلوبة مع روسيا، وقد اتهم الرئيس األفغا غني ذات مرة رو 

الحكومة األفغانية الجهود الروسية مشبوهة يف مجال السالم األفغا وتعتربها من حربها الباردة مع 

الواليات املتحدة. 

، ك أن لديهاأفغانستانيفالخاصةهاومشاریعهالها مصالحوزبيكستان أ مثل أخرى هناك عدة دول 

لتحس عالقاتها مع طالبان، وتحاول أن الحدودية، هذا ما دفعتها املناطقداعش يف وجودمخاوفها عن 

تلعب دورا يف محادثات السالم ب الحكومة األفغانية وحركة طالبان.

اإلقليميةفغانية ومحاوالت السالم حكومة األ ال

األفغانية مةالحكو هو عجز ستوى الدويلاملعىل يف قضية السالم األفغا الالعب السبب الرئييس لزيادة 

مستعدة يف مفاوضات طالبان تحاول بعض الدول أن تجعل التي و يف محادثات السالم مع طالبان مبارشة، 

، يف ح تحاول دول أخرى بدء محادثات طالبان مع الواليات املتحدة مبارشة.حكومة األفغانيةالمع السالم 

ا ما أخذت شکل املشاریع ، م2010م عامنذ الحكومة األفغانية محاوالت السالم مع طالبان بدأت  ولكنها كث

للسالم، وإن كانت األعىل هائلة بتكلفة مالي دوالرات مثل املجلس ف مبالغ و تکن لها أية نتيجة إال رص 

ة لطالبان لقبول  حكومة الوحدة الوطنية أك توفيقا من حكومة الرئيس كرزاي بإعطائها االمتيازات الكث

عرقلت طريقها و تكن لها نتائج مفيدة السالماسرتاتيجيتها يف قضيةضبابيةإال أنمحادثات السالم

يف قضية لصالحية اتعترب الحكومة األفغانية فاقد حتى اآلن. وأهم مشكلة يف هذا املجال هي أن طالبان 
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تواجد القوات األجنبية يف أفغانستان، وهي تشكل أهم رشط لها يف حضور مفاوضات السالم، وفضال عن 

السالم. قضيةيف إىل فشل الحكومة هذا فإن هناك اختالفات داخل حكومة الوحدة الوطنية أدت 

بعض دعم أن تجلب ه السالم يف أفغانستان، حاولت الحكومة األفغانية دول املنطقة يف عمليتزايد دورمع

عات  أرشف غني يف مجلس ئیس األفغانی عرب القنوات الحكومية، فمن هنا أكد ر سالمالالدول وتدوير اجت

حيث لعملية السالم،متمثال يف قيادة وملكية األفغانحكومة األفغانيةلدور الرائد لالعىل للسالمكابلعملية 

ء ح أ أرشنا إىل مج رغم أن و إنهاء الحرب يف أفغانستان،را عىلاصدروا قر لس طاشقند و الرياض للعل

إال  عاما، 17ها طيلة التى دعمتاألفغانية الحكومة جتمع الدويل ليس مستعدا بأن تغمض الع عن دور امل

إىل فشل تؤدي التي سيطرة عىل عملية السالم وفشلها يفأن هناك مخاوف عن تطميع الحكومة األفغانية 

من ناحية أخرى، لعل أمريكا تدرك رضورة تدخلها يف قضية السالم مبارشة لحكومة ولمجاالت أخرىيف 

وتغمض الع عن دور الحكومة األفغانية بعد ما كانت ترص عىل قيادة عملية السالم للحكومة األفغانية. 

ية أليس وألجل ذ ويلز مع لك، أظهرت الحكومة األفغانية استيائها عن اللقاء املبارش لنائب وازارة الخارج

كن ألي بلد أن تأخذ مكانا يف عملية السالم وستبقى الحكومة األفغانية املرجع  طالبان ورصحت بأنه ال 

الوحيد يف قضية السالم.

ب طالبان وأمريكامحادثات 

وأن جية السالم للحكومة األفغانية واجهت فشال ورفضت طالبان طلب الرئيس غني، ك يبدو أن اسرتاتي

عالقات طالبان مع الدول اإلقليمية وال سي إيران وروسيا يف توسع والتي جعلت القضية األفغانية أك 

تعقيدا من قبل.  

طالبان؛ ألنه  يكن للضغوط ليس من املتوقع أن تكون محادثات السالم املبارشة ب الحكومة األفغانية و 

عىل باكستان وال الضغوط العسكرية والسياسية عىل طالبان أي أثر، واآلن وقد أظهرت الواليات املتحدة 

أن تقبل طالبان التفاوض املبارش مع الحكومة الضوء األخرض للتفاوض مع طالبان، يبدو من الصعب 

، وإن أثارت الضغوط الدولية عىل باكستان ومجيء عمران األفغانية يف املستقبل القريب. وباإلضافة إىل ذلك

، إال  خان يف الحكومة الباكستانية مرة أخرى األمل يف تعاون الحكومة الباكستانية يف قضية السالم األفغا



652www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

7

هد ملفاوضات السالم  ات الجديدة يف هذا البلد ال يزال يبدو بأنها ال  أن الضغوط عىل باكستان والتغي

ب الحكومة األفغانية وطالبان.املبارشة

ة، حيث أنها أنشأت عالقات مع روسيا ونه األخ اآل دبلوماسية طالبان منذ تنشيطالحظ ، يجهة أخرىومن

عىل عاما أن تجلس 17أن تخضع أمريكا بعد إىل بجانب دوافع أخرى م أدى ؛ اإلقليميةوبعض الدول 

مبارشة.مع طالبان طاولة املفاوضات 

، وقد طالبان يف قطرم بإنشاء مكتب 2013منذ عام محادثات السالم ب أمريكا و طالبان بدأت أنرغم

ال األمري األس لدى طالبان مع خمسة مسؤول كبار  (باو برجدال الج ت مناقشة تبادل األرسى 

االعرتاف باملكتب لطالبان) ب الفريق األمري وطالبان، إال أن بإرصار من الحكومة األفغا  يتم

مع هذه املجموعة املستقر يف قطر.حول عملية السالم رسميةمحادثاتالسيايس لطالبان و يجر

ا وأخ

، قد ال تؤدي مع حركة طالباناألفغاالسالمقضيةلق بفي يتعالدول اإلقليمية الجهود التي تبذلها مع أن

ألن ما دامت الواليات ، تدعم بشكل عام عملية السالمأنها ؛ إالالحكومة وطالبانمفاوضات مبارشة بإىل 

املتحدة ال تستعد عىل املحادثات املبارشة مع طالبان، ليس من املحتمل نجاح عميلة السالم. وألجل ذلك، وعىل 

 . غرار ضغوط بعض البلدان كروسيا، لعلها تكون مؤثرة عىل املوقف األمري

فاوضات السالم أك  من أي وقت مىض، عىل الرغم من أن طالبان أظهرت مع وقف إطالق تهتم طالبان 

يف أيام عيد الفطر الثالثة سيطرتها عىل الساحة الحربية وأنها ال تزال أقوى وأهم عامل يف الحرب يف النار

أفغانستان، إال أن لديها مخاوف من تطور داعش يف أفغانستان وقد تقوم داعش بتعزيز قواتها يف مناطق 

لفة من البلد، وهي األخرى تخاف أيضا من ضعف دورها يف الساحة الحربية، ومن ناحية أخرى، تعا مخت

عية والسياسية والعسكرية م أدى إىل خضوعهم و  رغبتهم إىل السالم طالبان من الضغوط املدنية، واالج

انتهىمن أي وقت آخر.
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وأثرها عىل الحرباألجنبية يف أفغانستانالتغي يف قيادة القوات

ال  ال نيكولسون قبل شهرين كقائد خلفا لميلر اسكاتتم تعي الج جديد للقوات األجنبية يف عام لج

2(املايضيف األسبوع رسميا كقائد عام، وبدأ عمله عم الحاسمة التابعة لحلف الناتو)الدقواتأفغانستان (

.أفغانستانيف )2018سبتمرب 

.عاًما يف أفغانستان17ميلر هو القائد التاسع للقوات األجنبية يف حرب الواليات املتحدة التي دامت اسكات 

تعيينه كقائد عام كان ميلر يف السابق، قائدا لقيادة عمليات القوات العسكرية األمريكية الخاصة، وتم

االت السابقون األمريكيون يف الحرب األفغانية و يتمكنوا للقوات األجنبية يف أفغانستان وقد فشل الج

عات املسلحة املناهضة للحكومة األفغانية.  ة الج عام إال استمرار 17و يكن لهم إنجاز طيلة من هز

الحرب والتوسع فيها دون جدوى يذكر.

نبية عىل الحرب يف أفغما  مدار األعوام السبعة عرش انستان عىل هو أثر التغي يف قيادة القوات األج

ات الالزمة املاضية ؟ وما هو تأث اسرتاتيجية ترامب العسكرية الجديدة عىل هذه الحرب؟ وما هي التغي

ت مناقشتها يف هذا الجزء من التحليل يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف الحرب األفغانية؟ موضوعات 

األسبوعي.
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م)2018-2001(نظرة إىل تغي قيادة الحرب 

من قبل الواليات املتحدة وحلف الناتو، ويبدو أن من اليوم،عاما 17يف أفغانستان قبل راهنةبدأت الحرب ال

م كانت إحدى األسباب الرئيسة للهجوم األمري عىل أفغانستان.2001سبتمرب 11حادثة 

عىل الرغم . القاعدة يف أفغانستانتنظيموالقضاء عىل قواعدبدأت هذه الحرب بهدف سقوط نظام طالبان

ة طالبان يف مت حركة طالبان يف األيام األوىلمن أن قوات الواليات املتحدة وحلف الناتو هز  ، إال أن هز

ة مؤقتةم2001عام  ، مرة أخرىمختلفة من البالدضواحي، وبدأت طالبان عملياتها الحربية يف كانت هز

االضطراب األمني يف مراكز املحافظات، ومعظم وقد انترشة. السنوات القليلة املاضيمنوأصبحت اآلن أقوى 

أرايض أفغانستان خارج سيطرة الحكومة يف الوقت الحايل.

ة منذعىل الرغم من أن الحرب  وتزداد يوما بعد يوم، وفضال عن سبعة عرش عاًما يف أفغانستانال تزال قا

، األطراف الواليات املتحدة والقوات إال أناملعنية يف الحرب، ذهبت ضحيتها عرشات اآلالف من املدني

املسلحة املناهضة  تتمكن أي فريق منه إزاحة خصمة عن ساحة املعركة.

وعىل الرغم من زيادة عرشات اآلالف من الجنود، وتغي القادة ، املاضية17عىل مدى السنوات الـو 

 تكن الواليات املتحدة وحلفاؤها قادرين عىل مرات عديدة، وتغي اسرتاتيجيتهم الحربية، العسكري

ة املعارضة املسلحة .هز

االت مختلفون مثل  ال ديفيد مكتوىل ج ال ستانيل مككرنالج ال ديفيد كان، والج ريستال، والج

ال جوزيف دانفورد،  ، والج ال جون أل ال جون نيكلسونبرتايوس، والج ال جون كامبل، والج ، والج

قيادة قوات الواليات املتحدة والناتو يف أفغانستان؛ ولكن هؤالء  يتمكنوا من كسب الحرب و يكن ألي 

منهم إنجاز سوى دوام الحرب وزيادة االضطراب السيايس واألمني يف البالد.
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اسرتاتيجية دونالد ترامب العسكرية

عىل . و دارة دونالد ترامبإل هي إرث الحكومات األمريكية السابقة الراهنة يف أفغانستان إن بؤرة الحرب 

قبل وصوله إىل الرئاسة مرارًا وتكرارًا أفغانستانيف األمريكيةعارض الحربترامب كان يالرغم من أن

.األمريكية يف أفغانستاناستمرار الحرب كأسالفه ملا وصل إىل البيت األبيض أرص عىل ، إال أنه األمريكية

هذه ركزت ووجنوب آسيا، يدة ألفغانستانالجدتهسرتاتيجيم، ا2017أغسطس 22يف أعلن ترامب 

قواعد وال"اإلرهابية"املجموعات والقضاء عىل، ستمرار يف دعم الحكومة األفغانيةاالسرتاتيجية عىل اال 

عات يف باكستان عن اسرتاتيجيته الجديدة عىل انتصاره يف الحرب يف وقد أكد عند إعالنه .اآلمنة لهذه الج

منع هيمنة طالبان عىل و ، رضب القاعدةو ، داعش، والقضاء عىل مهاجمة األعداء«: أفغانستان قائال

ت ، وإنهاء أفغانستان .»ضد الواليات املتحدةالهج

وفقا لتقرير صدر سوءا، و اد أصبح الوضع يزدومع مرور عام عىل اسرتاتيجية أمريكا الجديدة ألفغانستان، 

باملائة من أرايض أفغانستان تخضع لسيطرة املعارضة املسلحة 40فإن أك من )SIGAR(عن مكتب 

تطالبان بدأت قد و .للحكومة األفغانية قندوزمحافظة بعد سقوط حافظات، ومراكز املعىل مهاج

كنوالسيطرة عليها ملدة أسبوع  والسيطرة عىل أك، ةوغزناهي فر محافظتمن مهاجمة مراكز ت طالبان، 

اإلدارات الحكومية واستمرار الحرب لعدة أيام.

تها أك من قبل،  هة أخرى، مجموعة داعش التي تحدث ترامب القضاء عليها، زادت من هج ومن ج

مسؤولية وهاجمت عىل اإلدارات الحكومية، واملساجد، ومراكز التعليم والثقافة عدة مرات. وهي التي تحملت 

الهجوم الصاروخي عىل مقر الرئاسة الجمهورية يوم عيد األضحى. 

بتغي يفاالنتصار يف حربها، تريد الواليات املتحدة اآلن عام واحدميض بعد و ، الوضع الراهنبالنظر إىل 

ات السابقة يف املاضية 17السنوات الـ تجربةيف أفغانستان، ولكن القيادة الحربية  القيادة والتغي

يعتقد أن هذا التغي الجديد يف قيادة القوات األجنبية الحربية، أثبتت بأن هذه االسرتاتيجية  تكن ناجحة و

من غ املرجح أن تغي شيئا يف ساحة الحرب األفغانية.
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رضورة تغي اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف أفغانستان

ال يظهر أي نجاح وإنجاز ، حرب دمويةبدء عىل أفغانستان و عقد ونصف من الهجوم األمري مع مرور 

للواليات املتحدة يف أفغانستان إال استمرار الحرب ووجود عسكري لقواتها يف املنطقة.

مثل الحكومات السابقة يف الواليات املتحدة، التغلب عىل حاولتالرغم من أن إدارة دونالد ترامبعىلو 

 تكن هذه املحاوالت إال أنالضغط العسكري عىل املعارضة املسلحة الراهنة يف أفغانستان بازدياد الحرب 

.سوى تكرار لتجربة فاشلة

، صدرت مؤخراً تقارير يف وسائل الجديدة ألفغانستانالواليات املتحدةاسرتاتيجية بعد مرور عام عىل و 

ة. ومن جهة أخرى، وقبل نرش ألفغانيسرتاتيجيتها للحرب ااإلعالم األجنبية بأن الواليات املتحدة سرتاجع ا

ز يف تقريرهذه التقارير، كتبت  أن دونالد ترامب قد أبلغ دبلوماسييه ببدء محادثات ،صحيفة نيويورك تا

.مع طالبانمبارشة 

يف ويف سلسلة من هذه التقارير، تم اإلعالن عن لقاء ب مسؤول أمري رفيع املستوى وممثيل طالبان

. عىل الرغم من أن هذا اللقاء قد بعث  الدوحة، العاصمة القطرية. وقد أيدت طالبان هذا اللقاء واعتربته مه

للوصول إىل السالم، إال أن تحقيق السالم الحقيقي يعتمد عىل استمرار هذه األمل يف الشعب األفغا

وض حاليا.املفاوضات وصوال إىل نتائج إيجابية، وهو أمر يف هالة من الغم

ونظرا إىل الوضع الراهن وما يتعلق بكيفية حرب الواليات املتحدة يف أفغانستان، فإن التغي يف قيادة 

القوات األجنبية املستقرة يف أفغانستان ال تعترب حال فعاال مؤثرا للحرب األفغانية، حيث أن أي قائد عسكري 

حسب االسرتاتيجية الحربية املعينة، فإن اسكات ميلر حاليا، مطالب بتطبيق مطالب بإدارة الحرب 

اسرتاتيجية الواليات املتحدة والناتو العسكرية يف أفغانستان. 

ال سكوت ميلركان  أمريكا عىل من أوائل القادة األمريكي الذين جاءوا إىل أفغانستان عندما هاجمتالج

ـ 2010لعام عن التدريب والتجهيز للقوات املحلية والرشطةلكمسؤو ميلرعملوقد أفغانستان، 

م. أي أنه يعترب أحد املبادرين للهجوم 2013وتوىل مسؤولية قوات الواليات املتحدة الخاصة عام .م2011

األمري عىل أفغانستان، وله خربة يف سياسات الحرب وكيفية التعامل مع املعارضة املسلحة يف 
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سترتتب عىل مجيء مثل هؤالء الناس يف قيادة القوات األجنبية املستقرة يف أفغانستان، أفغانستان، ولكن

إمكانية تصعيد الحرب وازدياد الضحايا. 

اتخاذ اسرتاتيجية تؤدي إىل إنهاء أطول حرب لها. وال بد بشكل عام، يجب عىل الواليات املتحدة وحلفائها 

التي بدأت ب الواليات املتحدة وطالبان، وتحقيق نتائج ارشةاملبمن بذل جهود جبارة ملواصلة املحادثات

ملموسة منها.

انتهى

تواصل معنا: 

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

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

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

اضياءاإلباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487سالم ش

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

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:zi.shirani@gmail.com
mailto:ahmadshahr786@gmail.com

