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مقدمة

ا التفاوض مع الحكومة األفغانية إلنهاء الحرب الجارية يف أفغانستان، وتشدد عىل  ترفض حركة طالبان دا

ة ثالث جلسات التفاوض يف قطر واإلمارات العربية  ت يف األشهر األخ الحوار مع الواليات املتحدة فقط. 

والواليات املتحدة بشأن عملية السالم يف أفغانستان. املتحدة ب ممثل عن حركة طالبان 

كان من املتوقع أن تسهم هذه الجلسات يف التوصل إىل اتفاق ب الطرف إليجاد حل سلمي لألزمة وإنهاء 

الحرب يف أفغانستان، ولكن يبدو أن هذه املفاوضات تواجه تهديد الفشل والوصول إىل طريق مسدود.

ة األفغانية إحضار طالبان إىل طاولة املفاوضات بطرق مختلفة سي عن طريق تحاول أمريكا والحكوم

الضغط بواسطة دول املنطقة عليها، ولكن يبدو أن هذه الضغوط أصبحت عقبة أمام عملية السالم وأدت إىل 

تها توقفها، ألن طالبان نرشت بيانا هددت فيها بإيقاف جميع أنواع الحوار مع األمريكان إذا  تصحح خط

زاد يف زيارة له إىل كابل إذا اختارت طالبان بشأن السالم يف أفغانستان. يف هذه األثناء قال زملي خليل

الحرب بدال من السالم فإن أمريكا أيضا مستعدة للحرب وستقف بجانب الحكومة األفغانية وتساندها. القسم 

قليمية تخص هذا املوضوع. األول من التحليل األسبوعي ملركز الدراسات االسرتاتيجية واإل 

ك نتطرق يف القسم الثا من التحليل إىل ازدياد الحوادث املرورية وأسباب سقوط خسائر من الشعب يف 

وتون سنويا بسبب الحوادث  هذه الحوادث. إضافة إىل الحرب والحوادث الطبيعية؛ فإن آالفا من الناس 

باب هذه الحوادث ونعمل عىل إيقافها أو الحد منها.املرورية يف أفغانستان. ولذلك يجب أن نعرف أس
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مأزق السالم األفغا والضغوط اإلقليمية عىل طالبان

هناك محاوالت تقودها الواليات املتحدة منذ أشهر إلنهاء الحرب الجارية يف أفغانستان. حركة طالبان 

بعد توقفتلفرتة؛ لكن هذه املفاضات والواليات املتحدة تفاوضا معا ثالث مرات بشكل مبارش يف هذه ا

جلسة أبوظبي، ويبدو أن هناك موانع تقف دون استمرار هذه املفاوضات.

قيل بعد جلسة أبوظبي أن الطرف سيجلسان يف السعودية مستقبال، ولكن تع بعد ذلك أن يجلسا يف 

ب االختالف عىل خطة عمل هذه الجلسة.قطر، وك يبدو  تتم الجلسة يف قطر أيضا بسب

السبب األسايس املؤدي إىل إلغاء هذه الجلسة وإيقاف مفاوضات السالم الجارية هو االختالفات املوجودة 

ة ملستشار األمن القومي األفغا  ممثل زادخليلمحب وزملي مد هللاحب بعض الدول، وتأ الزيارات األخ

الواليات املتحدة الخاص للسالم يف أفغانستان لبعض دول املنطقة إلنهاء هذه الخالفات.

دول املنطقة ملاذا توقف الحوار ب طالبان والواليات املتحدة حول السالم يف أفغاستان؟ وهل تؤدي ضغوط

عىل طالبان إىل بدء هذا الحوار من جديد؟ هي أسئلة نحاول اإلجابة عنها يف هذا التحليل.

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://pa.azadiradio.com/a/29705764.html
https://pa.azadiradio.com/a/29698803.html


482www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

4

ملاذا تأجلت مفاوضات السالم؟

كن أن تؤدي  بعد أن بدأت املفاوضات املبارشة ب طالبان وأمريكا، فإنه ينظر إليها عىل أنها بصيص أمل 

تان. استمرار هذه املفاوضات وثالث حوارات ب مندوب من حركة إىل إنهاء الحرب الطويلة يف أفغانس

طالبان وممثيل الواليات املتحدة، واإلفراج عن بعض قادة طالبان من السجون الباكستانية، ومشاركة قادة 

طالبان العسكري سي أعضاء من شبكة حقا يف مفاوضات السالم؛ كل هذه األمور تجعل الشعب 

أن تحقق هذه املفاوضات النتيجة املرجوة وتؤدي إىل أنهاء الحرب الجارية.األفغا يؤمل 

بعد ثالث جلسات يف سلسلة مباحثات مبارشة ب طالبان والواليات املتحدة؛ ألغيت الجلسلة الرابعة التي 

ة كان من املقرر أن تكون يف قطر، وك يبدو كان سبب إلغاءها هو وجود الخالفات ب الطرف عىل خط

عمل هذه الجلسة، ولكن هناك أسباب أخرى غ هذا السبب قد يكون لها دور يف إلغاءها أيضا:

كان خروج األمركي من أفغانستان منذ البداية هو أهم وأكرب رشط لطالبان يف مفاوضات السالم. األول:

ة أيضا؛ لكن وقد تم التشديد من قبل طالبان عىل خروج األمريكي من أفغانستان يف جلسة املبا حثات األخ

نودهم يف  يبدو أن األمريكي اليريدون الخروج من أفغانستان بشكل كامل، ويريدون إبقاء بعض ج

هدهم يف هذه املفاوضات إلقناع طالبان عىل قبول قاعدة أو قاعدت  املنطقة، ولذلك يبذلون قصارى ج

عسكريت لهم يف أفغانستان.

: ة أمام املفاوضات الجارية. تريد رفض طالبان الحوار معالثا حكومة كابل أيضا هو اآلخر عقبة كب

الحكومة التفاوض مع طالبان بشكل مبارش، لكن الحركة رفضت التفاوض مع الحكومة حتى اآلن. تنصب 

جهود الحكومة األفغانية والواليات املتحدة اآلن عىل الضغط عىل طالبان عن طريق الدول األخرى لقبول 

مع الحكومة األفغانية.التفاوض 

وهناك أسباب أخرى تقع عقبة أمام املفاوضات الجارية تعود إىل طالبان أنفسهم، مثال الخالفات الثالث:

املوجودة ب دولتي السعودية وقطر تحد من قدرة طالبان عىل املشاركة يف املفاوضات، األمر الذي يحد من 

الجارية. تضطر الحركة أن تأخذ بع االعتبار مطالب جميع قدرة طالبان عىل اتخاذ قرار بشأن املفاوضات 

انية عرش عاما املاضية وكانت بينها وب الحركة عالقات بشكل من األشكال. األطراف التي ساعدتها خالل 
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ضغوط دول املنطقة عىل طالبان

ل الواليات املتحدة زاد ممثبعد توقف مفاوضات السالم األفغانية؛ بدأت الحكومة األفغانية وزملي خليل

كن أن يعول عىل  الخاص للسالم يف أفغانستان زياراته إىل الدول التي لها دور بارز يف املنطقة، ك 

تعاون هذه الدول يف العمل عىل إنهاء الحرب الجارية يف أفغانستان.

، زملي خليل ك زار مستشار األمن زاد ويف زيارته الرابعة سافر إىل الهند وباكستان باإلضافة إىل الص

زاد يعمالن القومي األفغا حمدهللا محب الص والهند والسعودية، وإن كال من حمدهللا محب وزملي خليل

هودها والتعاون مع الحكومة األفغانية إلقناع طالبان عىل التفاوض مع  عىل إقناع هذه الدول لبذل ج

الحكومة إلنهاء الحرب الجارية يف البالد.

ي الدولة التي تعتمد سياستها يف املنطقة عىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ولكن الص ه

تحاول تنمية نفوذها عن طريق سياستها وخططها االقتصادية. يستطيع هذا البلد التعاون مع عملية السالم 

ريد األمن واالسقرار األفغانية عن طريق العمل عىل تحس العالقات ب كابل وإسالم آباد؛ ألن الص ت

الدا يف أفغانستان من أجل مصالحها الطويلة األمد.

ا عن  كانة عالية يف العا العر من جهة، ومن جهة أخرى أعلنت أخ اململكة العربية السعودية تتمتع 

مع إعطائها باكستان مليارات الدوالرات؛ لذلك تستطيع الضغط عىل طالبان عن طريق باكستان للتفاوض

الحكومة األفغانية. ك أن باكستان تتمتع بالنفوذ األكرب عىل طالبان أك من أي دولة أخرى، ويقال أن أك 

ا عىل التعاون الباكستا يف إنجاح عملية السالم  مراكز وقواعد طالبان تقع يف هذا البلد. ولذلك يعول دا

الم يف أفغانستان مستمرة منذ فرتة طويلة، وك يف أفغانستان. الضغوط األمريكية عىل طالبان بشأن الس

يبدو فإن باكستان بدأت العمل عىل إقناع طالبان بالجلوس مع الحكومة األفغانية تحت هذه الضغوط. 

رفيع املستوى طالبانوذكرت التقارير األسبوع املايض أن الجنود الباكستاني ألقوا القبض عىل أحد قادة 

يف منطقة خيرببختونخوا القبلية، إال أنهم أفرجوا عنه بعد ساعات قليلة.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-46873208
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هل تستطيع ضغوط دول املنطقة إجبار طالبان عىل قبول مفاوضات السالم؟

أن فإن الحركة نرشت األسبوع املايض بيانا هددت فيه طالبانحول الضغوط األمريكية واألفغانية عىل حركة 

وا خطتهم بشأن عملية السالم يف أفغانستان وإذا  يعودوا مرة أخرى إىل الخطة  األمريكي إذا  يغ

التي تم االتفاق عليها من قبل؛ فإن الحركة ستوقف معهم جميع أنواع الحوار والتفاوض.

الجلسة القادمة قالت الحركة أن األمريكي وافقوا يف جلسة نوفمرب عىل أن يكون موضوع التفاوض يف 

هو خروج القوات األجنبية من أفغانستان وعدم استخدام األرايض األفغانية ضد الدول األخرى؛ لكنهم اآلن 

يعرضون عن تنفيذ ما تم االتفاق عليه ويدرجون يف الخطة موضوعات جديدة. وقد جاء يف بيان الحركة 

؛ فإنه إذا شارك األمريكيون يف املفاوضات بحسن النية وقبل«أيضا:  وا املطالب املرشوعة للشعب األفغا

كن حل القضية يف هذه الحالة، ولكن إذا تهربوا من قبول مطالب الشعب األفغا املرشوعة، واستمروا 

يف جهودهم للوصول إىل أغراضهم السياسية عن طريق استخدام القوة العسكرية، أو حاولوا الضغط عىل 

ن هذا يدل عىل عدم وجود اإلرادة لديهم إليجاد حل سلمي لألزمة يف الحركة عن طريق الدول األخرى؛ فإ

».أفغانستان

يظهر من بيان املنترش من قبل طالبان أن عملية السالم الجديدة تواجه الخطر بسبب ازدياد ضغوط دول 

املنطقة عىل الحركة يف التفاوض ب طالبان والواليات املتحدة. 

يض أن الخالف عىل مكان إجراء املفاوضات هو أحد العوامل املهمة  لألنباء األسبوع املارويرتزقالت وكالة 

املؤدية إىل توقف مفاوضات السالم األفغانية، وسبب هذا الخالف هو املشكالت املوجودة ب عدد من دول 

املنطقة. وفقا لرويرتز فإن السعودية واإلمارات العربية املتحدة ال توافقان عىل أن يتم إجراء املفاوضات يف

دولة قطر، بين ال توافق إيران عىل السعودية واإلمارات العربية املتحدة مكانا إلجراء املفاوضات.

يبدو أن العالقات املتدهورة ب الدول الدخيلة يف عملية السالم هي قضية مهمة تستطيع إنجاح هذه العملية 

ية االحتفاظ بهذه العملية بعيدا عن أو إفشالها. ويف مثل هذا الوضع يجب عىل أمريكا والحكومة األفغان

ع ب دول املنطقة لبدء  خالفات دول املنطقة في بينها متأثرا بعالقاتهم املتدهورة، ك يجب إيجاد إج

انتهىالحوار من جديد وإنجاح عملية السالم.

https://www.nunn.asia/136942/%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DA%93%D9%87-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7/
http://maseerdaily.af/2019/01/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%BC%D8%B1%D8%B2-%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%B1-%DA%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/
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ازدياد الحوادث املرورية وما يجب عىل الحكومة األفغانية بهذا الشأن

مقتل وجرح عرشات املواطن يوميا يف أفغانستان بفعل الحروب والحوادث املختلفة األمنية باإلضافة إىل 

والكوارث الطبيعية؛ فإن الحوادث املرورية أيضا من املشكالت التي تؤدي إىل مقتل وجرح الكث من 

. املواطن

شخصا راجعوا املستشفيات بسب الحوادث ٥۲٦٥۷أن األفغانيةوزارت الصحةتفيد املعلومات املقدمة من 

ات والعمليات ۲۰۱۸املرورية عام  م، يف ح وصل عدد الجرحى الذين نقلوا إىل املستشفيات بسبب التفج

شخصا.٤٥٥٥ية يف جميع أنحاء البالد خالل هذا العام إىل العسكر

ات ۲۰۱۸تفيد هذه اإلحصائية أن الجرحى خالل سنة  م بفعل الحوادث املرورية أكرب من ذلك بفعل التفج

والعمليات العسكرية باثنتي عرشة مرة.

ماذا يجب عىل الحكومة ازدياد الحوادث املرورية، والعوامل املهمة للحوادث املرورية يف أفغانستان، و 

والشعب فعله تجاه هذه الحوادث؟ موضوعات نتحدث عنها يف هذا التحليل.

https://8am.af/ministry-of-health-in-2010-the-number-of-traffic-accidents-injured-12-times-in-suicide-bomber-injuries/
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الحوادث املرورية

ميع أنحاء العا من املشكالت املهمة التي تث القلق بشأن  ة يف ج الحوادث املرورية وخسائرها الكب

مليون شخصا ۱.۲۵فإن أك من )WHO(السالمة العامة. طبقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية 

مليون آخرين يصابون بجروح أو باإلعاقة بفعل الحوادث املرورية.٥۰إىل ۲۰وتون سنويا وحوايل 

ناسبة ذكرى يوم ضحايا الحوادث املرورية. هذا اليوم سمي ۱۸وم يتم االحتفال كل سنة بالي من نوفمرب 

) وأقرته منظمة Road Peace-م بيوم ضحايا الحوادث املرورية من قبل مؤسسة (طريق السالم ۱۹۹۳عام 

م.۲۰۰٥األمم املتحدة عام 

لسالمة وتحس الشوارع القصد من االحتفال بهذا اليوم هو تشجيع الدول عىل تعليم الناس رضوريات ا

م بأمن وسائل النقل. مع أن دولة أفغانستان تعهدت وفقا ألهداف برنامج التنمية املستدامة ملنظمة  واالهت

م إىل النصف وتأم شوارع البالد ۲۰۲۰األمم املتحدة عىل خفض الحوادث املرورية يف البالد بحلول عام 

تَّخذ أي إجراءات عملية بشأن تجنب وقوع مثل زداد كل سنة، و يُ م، إال أن الحوادث املرورية ت۲۰۳۰إىل عام 

هذه الحوادث حتى اآلن.

طبقا ملعلومات منظمة الصحة العاملية فإن أفغانستان من الدول التي تكون نسبة الخسائر البرشية الناتجة 

فغانستان فإن إحصائيات عن الحوادث املرورية فيها مرتفعة. طبقا ملعلومات اإلدارة املركزية لإلحصاء يف أ 

الحوادث املرورية يف هذا البلد يف تصاعد مستمر کل سنة، وهذا هو السبب يف تزايد ضحايا حوادث املرور 

هـ ۱۳۹۷ور فإن يف مدينة كابل العاصمة فقط منذ األول من حمل العامة للمر اإلدارةتباعا. طبقا ملعلومات 

۳۷۲شخصا وجرح ۲۲۱حادثة مرور، مات فيها ٥٦۲ش إىل آخر شهر عقرب من العام نفسه كان هناك 

شخصا آخرين.

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
https://www.darivoa.com/a/car-accident-car-tv-watching-while-driving-/4700984.html
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).۱۳۹٦-۱۳۹٤: نسبة الحوادث املرورية يف أفغانستان (۱الجدول رقم 

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶عام

۲۳۵۳۴۸۲۶۹الحافلة

ة ۳۶۰۴۰۳۴۴۳سيارة نقل الكب

۱۱۶۹۱۰۴۸۱۴۹۸السيارة

۱۱۶۳۱۲۹۰۱۰۳۱الدراجة النارية

۲۹۲۷۳۰۸۹۳۲۴۱املجموع

أسباب وقوع الحوادث املرورية

ة يف أفغانستان، نذكر أهمها يف ماييل: ة تؤدي إىل وقوع حوادث مرورية خط هناك أسباب كث

عدم كون الطرق والشوارع طبقا للمعاي العاملية هو السبب األسايس يارية:الشوارع والطرق غ مع-۱

ر عرب  ة، وأك طرق هذا البلد  ة. إن أفغانستان بلد جبيل وطرقه صعبة وخط للحوادث املرورية الكب

، األمر الجبال والوديان؛ إضافة إىل ذلك فإن هذه الشوارع غ مزفلتة وضيقة، والتوجد فيها إشارات املرور

الذي يؤدي إىل وقوع حوادث مرورية. ك أن وجود الفساد املسترشي يف عقود بناء الطرق هو السبب الذي 

أدى إىل بناءها بشكل التنطبق عليها املعاي العاملية. عدم األخذ بع االعتبار الوزن املجاز لواسائل النقل، 

ات والحوادث األمنية أدت إىل دمار الط رق يف البالد.وأيضا التفج

الرسعة الزائدة يف قيادة سيارات نقل املسافرين يف الطرق الطويلة قيادة السيارة بشكل غ مهني:-۲

م املسؤول يف شبكة النقل، وعدم متابعة -هراة أو كابل - مثل طريق كابل  بدخشان، وأيضا عدم اهت

نون ينظم النقل؛ كل ذلك شجع سائقي وسائل النقل من قبل مسؤويل املرور يف الطرق، وعدم وجود قا

، الرسعة الزائدة يف غ موضعها،  سيارات نقل الركاب عىل مخالفة نظام املرور. غ مهنية السائق

والتنافس الغ الرشيف ب رشكات نقل الركاب من العوامل املهمة للحوادث املرورية يف البالد.
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ة مدمنون عىل املخدرات كث مإدمان بعض السائق علی املخدرات:-۳ ن السائق يف الطرق الكب

ويسوقون أثناء استخدامها. استخدام املخدرات من قبل سائقي سيارات نقل الركاب سي لدفع النوم والتعب 

أثناء قيادة السيارة يؤدي إىل حوادث مرورية.

ة أثناء القيادة، أو لبس مراعاة قوان املرور مثل ربط حزام السالمعدم مراعاة قوان املرور:-٤

القلنسوة الخاصة بالقيادة أثناء قيادة الدراجة النارية يستطيع تجنيب وقوع بعض الحوادث املرورية. ولكن 

عدم مراعاة إجارءات السالمة هذه وعدم مراعات نظام املرور يؤدي إىل ازدياد الخسائر البرشية بسبب 

الحوادث املرورية يف أفغانستان.

لحكومة والشعبمسؤوليات ا

يجب التعاون ب الحكومة واملواطن لخفض الحوادث املرورية والتحكم فيها. التعاون ب الطرف من 

شأنه تجنب كث من حوادث املوت والجرح.

الحكومة األفغانية من حيث أنها مسؤولة عن سالمة املواطن البدنية واملالية يجب أن تتخذ إجراءاتها الالزمة 

، ويجب عىل الحكومة أن تأخذ بع االعتبار ملنع وق وع الحوادث املؤدية إىل املوت والخسائر ب املواطن

بعض األمور املهمة ملنع الحوادث املرورية: 

نصب وسائل املرور الرضورية مثل إشارات املرور، وآالت تحديد الرسعة، وتحديد الوزن، املتابعة األول:

ناء التي تتعاقد مع الدولة بناء الشوارع؛ من األمور التي يجب تنفيذها من قبل الصحيحة والدقيقة لرشكات الب

م بهذه األمور ال يؤدي إىل انخفاض  الدولة، ألن كل ذلك له دور يف انخفاض الحوادث املرورية. االهت

ا يعود بالنفع علی سالمة الشوارع واالقتصاد يف رصف عوائد الحكومة .الحوادث املرورية فقط؛ وإ

: املتابعة الصحيحة لتنفيذ قانون املرور يجعل رجل املرور ال يتساهل يف عمله، ك يجعل السائق الثا

كن يف هذه الحال منع وتجنب  واملسافرين يهتمون بتنفيذ املقررات املروریة مثل ربط حزام األمان. 

حوادث املرور.
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صول السائق عىل رخصة القيادة بسهولة الفساد املسترشي يف مؤسسات املرور أدى إىل حالثالث:

ض العیون عن جرائم املرور مقابل بضعة  وبدون تعلم دورة القيادة وتجاوز اختبارات املرور. ك أن إغ

. لذلك فإن منع الفساد يف مؤسسات املرور أيضا  روبيات أفغانية يؤدي إىل نقض القانون من قبل السائق

املرورية.رضورة من شأنه انخفاض الحوادث 

بجانب الحكومة؛ يجب عىل الشعب أيضا أن يأخذوا بعض األمور بع االعتبار من أجل سالمتهم وسالمة 

ة إىل أصحاب رشكات نقل املسافرين وتجب  املواطن األخرین وضبط املجتمع. وتعود املسؤولية الكب

ات وتقديم الخدمات، ك يجب عليهم عليهم متابعة سائقي السيارات، وكيفية وسائل النقل، وتسهيل اإلمكاني

العمل طبقا ألنظمة املرور وقوانينه.

السائقون هم جرس التواصل ب الرشكات واملسافرين، يجب أن يعوا أن القيادة ببطء ال يدل عىل الخوف أو 

مكم بأرواحكم أنفسكم وأرواح اآلخرين. يجب أن يعرف السائقون أن  ا يدل عىل اهت قرص التجربة، وإ

عليهم مسؤولية املسافرين ومسؤولية وقوع الحوادث، وإن كيفية العالمات والقوان املرورية تُوجه إليهم. 

لذلك يجب عليهم أن اليضحوا بأنفسهم وأرواح عرشات املواطن مقابل جوائز التجار أو التلذذ بالسبق يف 

رسعة القيادة.

، وهم املترضرون ك يجب عىل املسافرين (والذين هم املساندون األصل يون القتصاد الرشكات والسائق

األصليون من الحوادث املرورية) أن يعرفوا كيفية اختيار السيارة التي يسافرون بها ومالك اختيارها، ألن ال 

د بها  أحد من السائق ينقلونهم مجانا. لذلك يجب عليهم أن اليسافروا بسيارات الرشكات التي التوج

الرضوريات الصحية.

انتهى

تواصل معنا: 

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

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

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

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

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