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مقدمة

أخذ الدور الخامس من مفاوضات السالم يف أفغانستان ب طالبان وأمريكا أياما أك من املرات املاضية. 

سيايس ألم حركة اآلمال يف هذا الدور من املفاوضات تكون أقوى ملشاركة املال عبدالغني برادر النائب ال

طالبان املال هيبة هللا آخوند.

هناك مفاوضات مبارشة تجري يف الدوحة منذ أيام ب ممثل من حركة طالبان والواليات املتحدة، إضافة 

ت ب مسؤول من بعض دول املنطقة وخليل زاد وكذلك املال عبدالغني برادر. إىل ذلك؛ هناك لقاءات 

املفاوضات املبارشة قال سهيل شاه املتحدث باسم املكتب السيايس لحركة وحول الدور الخامس من

: مع أن املفاوضات معقدة؛ إال أنها إيجابية. طالبان يف قطر للمراسل

ك يتحدث الطرفان عن تقدم يف املفاوضات املبارشة، ولكن يبدو أن هذا التقدم بطيء جدا، والتوصل إىل 

يحتاج إىل مزيد الحوار ومزيد من الوقت. مركز الدراسات االسرتاتيجية النتيجة بشأن بعض املوضوعات

واإلقليمية يبحث يف الجزء األول من تحليله األسبوعي حول هذه املوضوعات.

ة باملواطن األفغان نتيجة  والجزء الثا من التحليل يتعلق بالخسائر واألرضار التي لحقت يف اآلونة األخ

األمطار يف أفغانستان. مع أن الثلوج واألمطار يف شتاء هذا العام يقلل من املخاوف لتساقط الثلوج وهطول

بشأن الجفاف يف العام القادم؛ إال أنها أدت إىل موت وإصابة عرشات من املواطن وتدم مئات البيوت.
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املفاوضات املبارشة ب طالبان وأمريكانقاط البحث املهمة يف الدور الخامس من

٦بدأ الدور الخامس من املفاوضات املبارشة ب األمريكي ومندوب من حركة طالبان األسبوع املايض (

من شهر ۱۰و۹هـ ش) يف الدوحة. حصل توقف طارئ يف هذا الدور من املفاوضات يومي ۱۳۹۷حوت 

وتستمر حتى اآلن.۱۱حوت؛ إال أنها بدأت مرة أخرى يف اليوم 

الحايل من املفاوضات املبارشة ب طالبان وأمريكا ليست واضحة؛ لكن املتحدث مع أن تفاصيل الدور

باسم وزارة الخارجية األمريكية روبرت باالدينو قال بشأن املفاوضات الجارية: بعد قرار التفاوض املبارش 

جنبية من ب طالبان وأمريكا يف قطر؛ يتم الحديث اآلن حول كيفية مكافحة اإلرهاب، وخروج القوات األ 

افغانستان، وحول الحوار ب طالبان والحكومة األفغانية، ووقف إطالق النار. ورصح املكتب السيايس 

. يض قدما وبشكل إيجا لحركة طالبان يف قطر للمراسل أن املفاوضات 

تجري الدور الخامس من املفاوضات ب طالبان وأمريكا أخذ وقتا أك من سابقاته، ويبدو أن مناقشات 

ب الطرف يف مختلف املوضوعات وبشكل عميق. ما هي نقاط الخالف يف املناقشات الجارية، وما هي 

مواقف الطرف بهذا الشأن؟ يتم البحث حولها يف هذه السطور.
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حضور القوات األجنبية

سلح يف تعترب حركة طالبان حضور القوات األجنبية يف أفغانستان هو العامل الوحيد يف كفاحها امل

انية عرش عاما املاضية، ك يعترب خروج هذه القوات من أفغانستان بحثا محوريا يف املفاوضات 

الجارية والتي ليس القرار النها بشأنه واضحا، ويبدو أن كال من الطرف يحاول تحميل رشوطه عىل 

الطرف اآلخر.

ألمريكية من أفغانستان، ومن جهة شدد ترمب يف خطابه السنوي إىل الكونغرس عىل خروج القوات ا

(سنا) لخروج هذه القوات أو ترصيحات املسؤول  أخرى فإن مخالفة املجلس الثا للكونغرس 

؛ التناقض يف »إخراج قواتهم العسكرية والرتكيز عىل األمور االستخباراتية«األمريكي بأنهم يريدون 

.ترصيحات املسؤول األمريكي بهذا الشأن يعقد امل وضوع أك فأك

حول املفاوضات املبارشة ب طالبان وأمريكا؛ شددت حركة طالبان عىل اتفاق بشأن خروج القوات 

األجنبية من أفغانستان قبل كل يشء. مع أن تفاصيل القضية ليست معروفة؛ ولكن طبقا للمراسل فإن 

ات األمريكية من أفغانستان وهذا املوضوع املهم املطروح يف مباحثات قطر هو تحديد موعد لخروج القو 

ما يستبعد أن يتفق الطرفان بشأنه. يقال أن أمريكا تريد لخروجها من ثالث إىل خمس سنوات؛ لكن حركة 

طالبان تريد خروج القوات األجنبية من البالد يف مدة أقصاها سنة واحدة فقط.

بشكل كامل، بل تريد إبقاء عدد من باإلضافة إىل ذلك؛ فإن أمريكا التريد سحب قواتها من أفغانستان 

قواتها يف أفغانستان ألمور استخباراتية؛ األمر الذي يزيد من تعقيد قضية خروج القوات األجنبية. تريد 

طالبان خروج كامل القوات األجنبية، ويسعى الطرف األمري إىل االحتفاظ بعدد من قواته تحت أي 

مسمى؛ مثل فعل يف العراق.
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إلرهابمكافحة ا

االتفاق عىل مكافحة اإلرهاب بعد مفاوضات السالم، وعدم استخدام األرايض األفغانية من قبل اإلرهابي 

ضد الدول األخرى؛ هو املوضوع املهم الذي تشدد عليه أمريكا يف املفاوضات مع طالبان كرشط أسايس 

إلنهاء حضورها العسكري يف أفغانستان.

نات مقنعة لألمريكي واملجتمع الدويل حتى تستطيع أمريكا واملجتمع يجب عىل طالبان إعطاء ض

الدويل إقناع شعوبهم والبدء بإخراج قواتهم؛ إال أن السؤال املهم هو، هل يستطيع طالبان أن يعطوا 

كافحة اإلرهاب؟ يف الوقت الذي بدأ ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية يوسع نطاق  نات ألمريكا  ض

عات مسلحة أخرى تعمل يف املنطقة. من جهة فعالياته يف أفغانستان منذ أربع سنوات، ك أن هناك ج

أخرى؛ فإن االختالف املوجود ب الطرف يف تعريف اإلرهاب يزيد من تعقيد املفاوضات. 

الهدنة

. مع أن طالبان الهدنة هي األخرى من املوضوعات املطروحة املهمة يف الحوار ب طالبان واألمريكي

رفضت يف بيان لها أنها بحثت يف مباحثات قطر مع الطرف األمري قضية الهدنة والحوار مع الحكومة 

األفغانية؛ لكن وزارة الخارجية األمريكية قالت أن الهدنة والتفاوض مع الحكومة األفغانية أيضا من ضمن 

املوضوعات املطروحة.

مريكي قبل التوصل ألى اتفاق نها بشأن حضور القوات يتوقع أن التوافق الحركة عىل الهدنة مع األ 

األجنبية. ألن الحركة وافقت عىل الهدنة لثالثة أيام يف عيد الفطر املايض؛ لكن حضور مقاتيل طالبان يف 

املدن وقضاء بعض الوقت مع املسؤول الحكومي والعسكري أدى إىل ضعف روح القتال يف بعض 

العنارص من الحركة.

اإلضافة إىل كل ذلك؛ عندما يتم الحديث عن الهدنة بعد قرار الحوار ب طالبان وأمريكا؛ السؤال هو متى ب

تكون هذه الهدنة؟ وهل يتم إعالن الهدنة بعد خروج القوات األجنبية بشكل كامل أم يتم إعالنها أثناء 

نبية فقط أم تكون س ارية مع قوات الحكومة خروج هذه القوات؟ وهل الهدنة تكون مع القوات األج

األفغانية أيضا؟ وهل تكون الهدنة لفرتة محددة أم..؟ هذه أسئلة مطروحة حول الهدنة، والتوصل إىل 

اتفاق بشأنها يحتاج إىل مزيد من الوقت والبحث.
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(الحكومة األفغانية وطالبان)الحوار األفغا 

من عملية السالم األفغانية وله أهميته لدى أمريكا الحوار ب طالبان والحكومة األفغانية جانب آخر 

واملجتمع الدويل. هناك اختالف يف موقفي الحكومة األفغانية وحركة طالبان يف الوقت الحايل. التريد 

الحركة التفاوض مع الحكومة األفغانية، بين الحكومة التقبل أي تفاوض ليس لها فيه الدور األهم. يف 

يت الحكومة يف الحاشية، أو تم التوقيع عىل اتفاق سالم ب طالبان وأمريكا يف مثل هذا الوضع؛ لو بق

غياب دور الحكومة األفغانية؛ فإن النتيجة لن تكون لصالح مستقبل البالد.

تتحدث طالبان عن تعديل الدستور وإصالحات أساسية يف النظام بشكل عام؛ لكن الحكومة األفغانية 

أفغانستان طالبانيا بعد املصالحة مع الحركة. هذه النقطة هي التي يحتاج التريد أن يكون النظام يف 

ع وطني عام يتفاوض مع  حلها إىل مزيد من الوقت ومزيد من البحث؛ ولكن من األفضل تشكيل اجت

الحركة حتى يسهل الخروج من هذا املأزق.

ا هناك ومن جهة أخرى؛ فإن الحرب يف أفغانستان التقترص عىل الطرف (أمريكا وطالبان) فقط؛ وإ

، والذي يعزز بعض املواقف املعارضة القتصار القضية عىل الطرف  طرف آخر أهم هو الشعب األفغا

أمريكا وطالبان. لو شارك يف هذه املفاوضات شخصيات مؤثرة بالنيابة عن الشعب، وعمل طالبان يف 

كن أن يساعد عىل ظهور هذه املفاوضات عىل إزالة القلق الذي يجده يف نفسه كث من الشعب؛ هذا ما 

عل استقالل أفغانستان مطلبا شعبيا حتى  موقف أفغا موحد. لذلك؛ فإن عىل طالبان السعي إىل ج

يتيرس بذلك الضغط عىل أمريكا.

يف الوقت نفسه يخىش الشعب العودة مرة أخرى إىل تجربة ثبت فشلها من قبل؛ وهو النظام أو الحكومة 

كل بواسطة حزب واحد. ك يخىش الكث من الشعب عودة الوضع االقتصادي اليسء الذي كان التي تتش

نات عىل أن  ن الشعب عىل حصول ض كن إزالة هذا القلق إذا اط يحكم أفغانستان يف ذلك الوقت، و

ا فيها طالبان التريد تكرار تلك التجربة، وأن أحدا اليريد الوصول إىل  السلطة أو أحدا من األحزاب 

االحتفاظ بها بالقوة.
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النتيجة

بالنظر إىل اتفاقيات السالم املعقودة عىل املستوى الدويل، يبدو أن مفاوضات السالم تتطلب املزيد من 

عة فارك يف سبتمرب  م؛ ولكن ۲۰۱۲الوقت واملثابرة؛ بدأت املفاوضات ب الحكومة الفينزويلية وج

م. ك بدأت املفاوضات ب ۲۰۱٦تفاقية السالم يف أغسطس من عام استغرقت أربع سنوات، وتم توقيع ا

م؛ ولكن تم التوقيع عىل اتفاقية السالم إبان حكومة ۲۰۱۰الحكومة األفغانية والحزب اإلسالمي عام 

م.۲۰۱۷الوحدة الوطنية عام 

نظرنا إىل انقضت خمسة أشهر ونيف من بدء املفاوضات املبارشة ب طالبان والواليات املتحدة، لو

عاما املاضية؛ فإنه من الصعب التوصل ۱۸اتفاقيات السالم يف العا أو نظرنا إىل الحرب املستمرة منذ 

إىل اتفاق بشأن قضية يف غاية التعقيد ويف فرتة بسيطة.

ا تكون الحركة حاليا  من جهة أخرى؛ اختارت حركة طالبان يف املفاوضات الجارية سياسة االنتظار، ور

يف حالة الترى يف االنتظار رضرا عىل نفسها، بل ترى الرضر يف االستعجال. تعرف الحركة أن 

يجب عىل ترامب األمريكي عازمون عىل الخروج؛ سيخرجون العام القادم إن  يخرجوا هذا العام. ك 

أن يتخذ قراره بشأن أفغانستان قبل إجراء االنتخابات يف أمريكا، وطالبان مطمئنون عىل القرار األمري 

بالخروج من أفغانستان، لذلك يعتربون التأخ يف املفاوضات لصالحهم.

ا هناك سبب آخر للتأخ يف املفاوضات ب طالبان وأمريكا، هو أن الطرف يستمران يف النقاش ر

للحفاظ عىل أكرب قدر ممكن من مصالحهم. ومع كل ذلك؛ فإن النقاشات معقدة، وتحتاج إىل مزيد من 

ة. انتهىالوقت، والينبغي القول أن يتوصل الطرفان إىل االتفاق بشأن جميع املوضوعات ويف فرتة قص



192www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

8

ا وخسائرها الفادحة الثلوج واألمطار يف أفغانستان أخ

محافظة يف ۱۷هـ ش) يف ۱۳۹۷حوت ۱۱و۱۰غزيرة األسبوع املايض (وهطلت أمطارت ثلوجتساقط

ة ما أدى إىل تدم  من بيوت األهايل إضافة إىل موت وإصابة املئاتالبالد وتكونت نتيجة لها سيول كث

، وكان أك األهايل ترضرا هم سكان املناطق الجنوبية الغربية يف البالد.عرشات آخرين من املواطن

د آماال النتهاء الجدب والجفاف يف  مع أن ازدياد تساقط الثلوج وهطول األمطار يف شتاء هذا العام أوج

ة، واضطرت مئات األرس  أفغانستان؛ إال أن آثارها والخسائر واألرضار التي ألحقت بحياة الشعب كانت كب

إىل ترك مناطقهم نتيجة لها.

راءات الزمة ملساعدة املترضرين وحل مشكالتهم، ينتقد الشعب الحكومة األفغان ية لقصورها يف اتخاذ إج

وعدم اتخاذ اجراءات وقائية الزمة ملنع الكوارث الطبيعية والتحكم فيها.  تصل األرس النازحة يف بعض 

املحافظات بسبب السيول أي مساعدة إىل اآلن حتى حاجاتهم األولية.

ة يف البالد، والخسائر واألرضار التي لحقت باملواطن نتيجة هطول األمطار وتساقط الثلوج يف األ  يام األخ

لهذه األمطار والثلوج، واملشكالت التي يواجهها الشعب يف هذا الوضع؛ هي املوضوعات التي نتحدث حولها 

يف هذا التحليل.
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ا حول تساقط األمطار والثلوج أخ

ميع مناطق الب ة يف ج هون هطلت هذا العام أمطار كث الد، بين كان مليونا شخص العام املايض يواج

مشكلة فقدان املواد الغذائية بسبب الجفاف يف عرشين محافظة من محافظات أفغانستان، ولهذا السبب ترك 

ألف من األفغان.۳٥۰ديارهم حوايل 

يسبق لها مثيل قالت إدارة األحوال الجوية يف أفغانستان أن األمطار والثلوج التي تساقطت هذا العام 

ة تساقط الثلوج وهطول األمطار هذا العام هي بشارة خ النتهاء الجفاف الذي  طيلة عقدين من الزمان. ك

ة. كانت البالد تعا منها يف السنوات األخ

بالنسبة ة مر 1،5وفقا ملعلومات وزارة الطاقة واملياه األفغانية فإن نسبة األمطار يف العام الحايل ارتفعت 

. وزارة الطاقة واملياه ٪۵۱للعام املايض، وارتفعت بالنسبة لخمسة سنوات املاضية إىل إحدى وخمس 

ة األمطار والثلوج يف البالد سيكون ۱۳۹۸تعترب عام  هـ ش عاما جيدا نظرا الزدياد املياه فيه وقالت أن ك

لها تأث إيجا عىل مخازن مياه الزرع وتحس البيئة يف البالد.

تفعت نسبة تساقط الثلوج بالنسبة للعام املايض يف املناطق الباردة من البالد أيضا. وفقا للمسؤول عن ار 

ة يف طرق سالنج  يسبق له مثال يف عرشين » سالنج«صيانة طرق  فإن تساقط الثلوج يف األيام االخ

لية والجنوبية وصلت إىل ق رابة اثني عرش مرتا.عاما املاضية، وإن حجم ثلوج منطقة سالنج الش

الخسائر واألرضار التي ألحقتها األمطار والثلوج باملواطن

ة يف شتاء هذا العام، مع أن ارتفاع نسبة األمطار والثلوج تحمل  كان تساقط الثلوج وهطول األمطار كث

ة يف كث من معها بشائر بانتهاء الجفاف والجدب يف البالد؛ إال أن السيول التي جاءت يف األيام األخ 

ة وفادحة. املحافظات سي يف املحافظات الجنوبية الغربية ألحقت بالشعب خسائر وأرضارا كث

طبقا إلحصائيات وزارة الدولة يف شؤون الكوارث الطبيعية فإن وقوع السيول وتساقط الثلوج يف األيام 

ة يف سبع عرشة محافظة من محافظات البالد أدى إىل موت أك م ن خمس شخصا وإصابة مائة األخ

.۲۰۰۰بيتا بشكل كامل وحوايل ۹۲٦وأربع آخرين. ك دمرت نتيجة لهذه الكوارث  بيت بشكل جز
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وب هذه املحافظات أصاب أك الخسائر سكان محافظة كندهار. طبقا للمسؤول املحلي يف هذه 

ن شخصا أصيبوا بفعل السيول يومي املحافظة فإن خمسة وعرشين شخصا لقوا حتفهم وأك من عرشي

العارش والحادي عرش من شهر حوت من العام الشميس الحايل يف مديريات أرغنداب، ودامان، 

(مركز املحافظة). وانهدمت مئات املنازل السكنية يف هذه املحافظة، ك وسب بولدك، ومدينة كندهار 

ة بآالف الهكتارات من األرايض. لحقت أرضار كب

ظات هلمند، وفراه، وهراة، ونيمروز أيضا من املحافظات التي مات وأصيب فيها عدد من املواطن ومحاف

بسبب تساقط الثلوج وتكوين السيول، وانهدم مئات املنازل السكنية. ك لحقت بالشعب خسائر يف األرواح 

، وباكتيا، وبكتيكا، ة يف محافظات لوجر، وغز ن، واملمتلكات نتيجة للثلوج األخ وتخار، وبغالن، ولغ

. وننجرهار، وباميان، ودايكندي، وخوست، ونورستان، وبنجش

حركة تزحلق ۱۳۰طبقا ملعلومات املسؤول عن حراسة ومتابعة مناطق سالنج حدثت هذا الشتاء أك من 

ة، ك أغلقت أنفاق سالنج يف هذا الشتاء سبع مرات بفعل تساقط الثلوج وس بب مشكالت للثلوج وبكتل كب

. ة أمام حركة الس كث

قندهار أيضا تم إغالقه يف -باإلضافة إىل إغالق طريق سالنج نتيجة لتساقط الثلوج فإن طريق كابل 

ي ، وزابل، ومرتفع حاج ك وشيرب يف محافظة باميان، ومرتفع ستوكندو يف گمحافظات وردج، وغز

، وغور، وباميان، محافظة باكتيا، ك تم إغالق الطرق يف جميع املدي ريات أمام املرور يف محافظات غز

ودايكندي إىل مراكز املحافظات.

قندهار مسدودا توقفت مئات من سيارات نقل الركاب وسيارات نقل -يف األيام التي كانت طريق كابل 

، وعا مئات من املسافرين مشكلة فقد الطعام ويف جو بارد للغ اية. ك البضائع يف الصحاري ملدة يوم

تويف ثالثة أشخاص يف محافظة غز بسبب انسداد الطرق.
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عدم وجود اإلجراءات الوقائية

السيول وتزحلق الثلوج من الكوارث الطبيعية التي تحدث كل سنة يف جميع أنحاء العا وتسبب خسائر يف 

واجهة مثل هذه الحاالت األرواح واملمتلكات. مع صعوبة تفادي مثل هذه الحوادث؛ فإن هناك خطة عمل مل

االضطرارية واإلجراءات الوقائية والتي تقلل من أرضار مثل هذه الحوادث الطبيعية وتهديداتها.

مع بداية هطول األمطار املوسمية وحدوث الفيضانات وعدم وجود اإلجراءات الوقائية؛ يتحمل الشعب 

ة يف األرواح واملمتلكات كل سنة. مع أن الحكومة ا ألفغانية تبذل جهودها إلنقاذ املواطن خسائر كب

ال أساسية ومؤثرة ملنع التداعيات  وأموالهم عند وقوع السيول أو الحوادث الطبيعية؛ ولكن  تشهد البالد أع

السيئة للحوادث الطبيعية حتى اآلن ليكون املواطنون عىل أهبة االستعداد ملواجهة الكوارث الطبيعية قبل 

وقوعها.

ة يف شئون مكافحة الكوارث الطبيعية قالت أن ألفي شخص الذين حبسوا يف محافظتي قندهار وزارة الدول

ة تم إنقاذهم بواسطة قوات األمن األفغانية. طبقا ملا قاله مسؤولو هذه  وفراه فقط بسبب السيول األخ

زارات املختصة الوزارة فإن وزارة الدولة يف شؤون مكافحة الكوارث الطبيعية وبالتنسيق والدعم من الو 

ة  أرسة، ۱۲٤۹۱مليون ومائة ألف أفغانيا وموادا غذائية لـ ۳۳تقدم أثناء وقوع الكوارث الطبيعية األخ

محافظة من محافظات البالد.۱۷أرسة، وهذه الحاجيات تم نقلها إىل ۳۱۸۳واملواد الرضورية األخرى لـ 

عية هو أحد أهم العوامل املانعة من إيصال عدم تأث وزارة الدولة يف شؤون مكافحة الكوارث الطبي

املساعدات إىل املترضرين. هذه الوزارة تعا من وضع يسء جدا ملا ليس لديها خطة واسرتاتيجية سنوية 

ة  يستطع مسؤولو الوزارة إيصال املساعدات األولية إىل املواطن  عملية، وحتى عند وقوع الكوارث األخ

يف األيام األوىل.
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لنتيجةا

الفيضانات، والزالزل، وتزحلق الثلوج، وهزات أرضية، والجفاف... كلها حوادث يواجه مواطنونا عند حدوثها 

دا، بخالف  ة، وتكون اإلدارات املسؤولة عن إيصال املساعدات بعد وقوع الكوارث بطيئة ج مشكالت كث

و التخفيف من أرضارها.الدول األخرى التي تتخذ إجراءات وقائية ملنع الكوارث الطبيعية أ 

يف الوقت الذي تعا أفغانستان من وضع سيايس وأمني صعب و وضع اقتصادي يسء؛ فإن الشعب 

ة. وقوع السيول والكوارث الطبيعية يف مثل هذه الحالة له آثار  األفغا يواجهون مشكالت اقتصادية كث

ها الكوارث الطبيعية رضبة قاصمة عىل سلبية عىل الوضع االقتصادي للشعب، وتكون الخسائر التي تسبب

. اقتصاد املواطن

طبقا للدراسات التي أجريت حول التخفيف من أرضار الكوارث الطبيعية؛ فإن العمل يف هذا االتجاه يتم عرب 

أربعة مراحل: األوىل: ما ينبغي إجراؤه قبل وقوع الكارثة. الثانية: ما يجب إجراؤه عند وجود العوامل التي 

أن تؤدي إىل وقوع الكارثة. الثالثة: عند وقوع الكارثة بالفعل. الرابعة: ما ينبغي فعله بعد وقوع يتوقع 

الكارثة.

يجب عىل الحكومة األفغانية أن تأخذ مرحلة قبل وقوع الحادثة بع االعتبار، وأن تتخذ إجراءات الزمة ملنع 

حول كيفية اإلجراءات الوقائية للتخفيف من أو تخفيف أرضار مثل هذه الكوارث. ك تجب توعية املواطن

خسائر وأرضار مثل هذه الحوادث. 

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

gmail.comahmadshahr78@6+)93(842494217راشدأحمدشاه باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 
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