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م بني 2020فرباير//29بدء املفاوضات األفغانية يُعّد خطوة أساسية من خطوات عملية السالم وفق االتفاقية املوقعة يف 

األمريكية. إال أن الواليات املتحدة األمريكية كانت قد أبرمت وعدا لطالبان باإلفراج عن  طالبان والواليات املتحدة

رساح خمسة آالف من املعتقلني املنتمني لطالبان لدى معتقالت الحكومة األفغانية. اإلفراج عن رساح هؤالء السجناء 

غانية الداخلية، وهكذا فإن الحكومة األفغانية هو الرشط األسايس الذي اشرتطته حركة طالبان للبدء يف املفاوضات األف

هي الجهة التي يتوجب عليها اإلفراج عن هؤالء السجناء حسب  -التي مل تكن ضمن أطراف االتفاقية املوقعة  –

االتفاقية. ورداً عىل هذا اإللزام رفض الرئيس األفغاين محمد أرشف غني قضية اإلفراج عن املعتقلني وعّد ذلك من 

الحكومة األفغانية. باإلضافة إىل ذلك فإن النزاعات بني محمد أرشف غني وعبدالله عبدالله قد احتدمت صالحيات 

حيال نتائج االنتخابات الرئاسية، ولذا مل تُشكل لجنة مستوعبة لفئات الشعب األفغاين لتشارك يف املفاوضات األفغانية 

 .الداخلية مع طالبان

بالتزامن مع قضية اإلفراج عن املعتقلني واألزمة السياسية فإن حالة املشهد األفغاين زادت تدهورا بسبب وباء كورونا 

الها وتباطأ تحركها حيال السالم األفغاين العاملي. الواليات املتحدة األمريكية عقب تفيش الفريوس فيها انشغلت بح

عن وتريته السابقة. وبسبب انتشار وباء كورونا فقد خّفت ضغوط املجتمع الدويل عىل الحكومة األفغانية حيال ملف 



 

اإلفراج عن املعتقلني، وتأسيس الحكومة الشاملة وتعيني اللجنة املشاركة يف مفاوضات السالم، وهكذا حظيت الحكومة 

 .نية باسرتاحٍة من امليّض قدما يف عملية السالماألفغا

خلية وفق نستطيع أن نوجَز فنقول إن هناك ثالثة عوائق تعرتض طريق السالم األفغاين وبدء املفاوضات األفغانية الدا

االتفاقية املوقعة بني الواليات املتحدة األمريكية وطالبان، وهي: اإلفراج عن رساح السجناء املنتمني لطالبان ومعها 

قضية زيادة العنف والحرب، وثانيا: النزاع حول نتائج االنتخابات الرئاسية األفغانية وتشكيل لجنٍة ُمفاِوضٍة شاملة، وثالثا: 

والخطط السياسية إىل الدرجة الثانية واالهتامم األّويل مبلف جائحة كورونا العاملية. سنتناول  تأخري جميع التحركات

 .العنارص املذكورة بالتفصيل فيام ييل

 البلد فی املعارک شدةو السجناء، عن إلفراجا 

عندما وضعت الحكومة األفغانية عوائق أمام عملية اإلفراج عن املعتقلني، قامت حركة طالبان بتوسيع هجامتها 

لحرب وزاد معدل العنف. كثّف تنظيم طالبان هجامته عىل القواعد الحكومية العسكرية. وهكذا انقضت مدة تقليص ا

العسكرية يف مختلف الواليات، وسقط ضحية ذلك عرشات الضحايا من الجنود واملدنيني. القوات األجنبية شنت 

البان والواليات هجامت مضادة عىل تنظيم طالبان دفاعا عن الحكومة األفغانية، ونتيجة لذلك تم تبادل االتهام بني ط

املتحدة األمريكية بنقض االتفاقية املوقعة بني الطرفني. استدلت طالبان لهجامتها بعدم تنفيذ الواليات املتحدة 

األمريكية ما التزمت به من اإلفراج عن رساح سجناء التنظيم البالغ عددهم خمسة آالف شخص، كام أضاف التنظيم 

  .بتقليل العنفأنه مل يلتزم يف االتفاقية املوقعة 

من جانٍب آخر، اضطر األمريكيون ألجل الحفاظ عىل التوازن  السيايس أن يشاركوا يف حفل إجراء محمد أرشف غني 

اتفقوا عليه مع طالبان يف االتفاقية املوقعة. ونتيجة لهذا الحضور األمرييك رجحت  لليمني الدستورية؛ وذلك حسبام

شخص من عنارص طالبان، كام  1500كفة محمد أرشف غني، وقد قبَل يف حفل اليمني الدستورية اإلفراج عن عدد 

شرتاط أي يشء لإلفراج عن اشرتط إلطالق رساح البقية بدَء املفاوضات األفغانية الداخلية. يرى تنظيم طالبان أن ا



 

رساح املعتقلني أمٌر مخالف لالتفاقية املوقعة ويُعد مرفوضا من جانبهم. وانتهى املطاف بالطرفني إىل اإلفراج عن عدد 

 .من السجناء نتيجة للضغوط، إال أن عملية اإلفراج عن بقية املعتقلني تبدو محفوفة بالصعاب

باإلمكان أيضاً أن يُقال إنه ال توجد أي آلية أو خطة واضحة لإلفراج عن املعتقلني. وسبب ذلك أن االتفاقية املوقعة بني 

عىل عاتق طرف ثالث )الحكومة األفغانية( طالبان والواليات املتحدة األمريكية ألقت مبسؤولية اإلفراج عن السجناء 

والذي ال يكون ضمن أطراف االتفاقية املوقعة، وهذا هو ما يُشّكل صلب املشكلة. إذا استمر ملف السجناء شائكا عىل 

 .هذه الحال فإن املفاوضات األفغانية الداخلية ستُؤخر مدًة أطول وستشتد نتيجة لذلك ِحدة الحرب يف البلد

يُخاُف يف حال عرقلة عملية اإلفراج عن املعتقلني واشتداد العنف يف أفغانستان أن تُلغى االتفاقية املوقعة بني طالبان 

أنه ياُلحظ أن كال الطرفني يحاول تجنب الوصول إىل تلك املرحلة. عندما  والواليات املتحدة األمريكية إلغاًء كامالً إال

اتهم املال برادر يف بيانه الواليات املتحدة األمريكية بنقض التزامها بترسيح السجناء واتهمها بتصعيد الغارات الجوية 

 قطر ألجل اإلبقاء عىل اتفاقية مدين باالجتامع مبندويب طالبان يف –املستهدفة للمدنيني   قام وفٌد أمرييك عسكري 

  .السالم املوقّعة. يف اللقاء املذكور تم التأكيد عىل تنفيذ االتفاقية بشكل كامل، وإطالق رساح السجناء وتقليل العنف

 وفد شامل للتفاوضتشكيل عدم نتائج االنتخابات الرئاسية و  لخالف حولا

القضية الشائكة األخرى هي املنازعة الحاصلة حيال نتائج االنتخابات الرئاسية وتشكيل لجنة تتصف بالجدارة والتمثيل 

كة يف مفاوضات السالم. هناك خالف طويل وقديم حيال تشكيلة ونوعية اللجنة التي ُستكلف الشعبي الشامل للمشار 

بالجلوس عىل طاولة املفاوضات مع طالبان. ال ترغب الحكومة األفغانية أن تُجلس عىل طاولة املفاوضات مع طالبان 

ياسيي البلد خطوة غري مرشوعة وتتهمها وفدا يخرج عن سيطرتها. يف هذا الصدد تَعترب الحكومُة أي خطوة ُمتخذةً من س

بالسعي يف تضعيف موقف الحكومة. بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية األفغانية، زاد الخالف تعقيدا وإشكاال 

 .بني الحكومة واملعارضة السياسية، حيال تشكيل لجنة املفاوضات وصالحياتها

وقد قامت الواليات املتحدة األمريكية بتعليق مبلغ مليار دوالر من مساعداتها التي كانت قد وعدت بتقدميها إىل 

ولتشكيل حكومة شاملة.  الحكومة األفغانية، ويأيت هذا التعليق كوسيلة ضغط ألجل إنهاء النزاع عىل كريس الرئاسة



 

باإلضافة إىل ذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب يتهامن الحكومة األفغانية بعدم الجدية يف 

  .التعامل مع ملف السالم، ولذا فإنها ال تشكل لجنتها التي يُعتزم أن تشارك يف مفاوضات السالم

ونتيجة للضغوط الخارجية قامت الحكومة األفغانية بتعيني أسامء لجنة التفاوض. مع أن الجهات الدولية رحبت بهذه 

خبتها الحكومة، والسبب الخطوة إال أن السياسيني وبعض فئات الشعب مازالت معارضة لتعيني الشخصيات التي انت

هو أن تلك الشخصيات ُعيّنت عىل أساس العالئق الشخصية كام أنها تخضع لسيطرة الحكومة بالكامل.  حركة طالبان 

أبدت معارضتها للقامئة املُعلنة كذلك وأعلنت رفضها للتفاوض مع الشخصيات املُسجلة بها، وأكدت مرة أخرى عىل أنها 

   .لة وموعبةستتفاوض مع لجنة تفاوض شام

باختصار ميكننا القول بأن الحكومة األفغانية ترجح الوضع الحايل عىل إحالل السالم. موقف الحكومة النفعي املذكور 

ضييع الفرصة السانحة وإبقاء أوار الحرب مشتعال يف البلد. يف الظاهر يبدو أن الحكومة تجاه قضية السالم كفيل بت

األمريكية وحركة طالبان ترغبان يف إنجاح اتفاقية السالم املوقّعة، إال أن الحكومة األفغانية وبعض الجهات السياسية 

 .حسبام يبدو تفتقد اإلحساس باملسؤولية حيال االتفاقية، وال متانع يف جعلها تُخفق

 السالم عملية عىل وتأثرياته العاملي كورونا وباء

فحة انتشار الوباء وتقليل عندما انترش وباء كورونا يف مدن أمريكا الكربى فإن جهود الحكومة األمريكية انصبت يف مكا

أعداد املرىض. اإلعالم أبدى دراساته وتوقعاته حيال السيناريوهات السياسية واالقتصادية املتوقع حصولها يف العامل 

عقب جائحة كورونا. يف أفغانستان كذلك تبدلت قامئة األولويات بسبب انتشار وباء كورونا، وصار اهتامم الجميع منصبا 

اء. ونتج عن ذلك أن ملف السالم فقد مركزيته التي احتلها سابقا. بعد أن انشغل األمريكيون والشعب عىل مكافحة الوب

 .األفغاين مبكافحة وباء كورونا ومخاوفه خّفت الضغوط التي كانت تؤثر عىل الحكومة األفغانية

وبالتايل بقي النزاع قامئا حيال نتائج االنتخابات الرئاسية، كام ارتخت املطالبات باإلفراج عن السجناء وتم تأجيل 

املفاوضات األفغانية الداخلية حيال السالم إىل أمد غري معلوم. يبدو أن وباء كورونا لن ينتهي يف مدة وجيزة، وال يُعلم 



 

ستوّجه أمريكا والحكومة األفغانية والشعب األفغاين البوصلة تجاه األولويات السابقة. بالنظر يف هذه العوائق فإن  متى

مستقبل السالم ال يبدو ناصعا، كام أن الشعب األفغاين عىل أرجح االحتامالت سيُحرم من السالم ملدة طويلة وستبقى 

 الحرُب مشتعلًة يف البلد.

 :املصادر

 افزایش خشونتهای طالبان؛ بیش از ۲۰ سرباز افغان و چهار غیرنظامی کشته شدند -  1

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52387293 
-https://www.pashtovoa.com/a/the-taliban-has-said-that-us-has طالبان: امریکا د سولې له تړونه سرغړونه کړې -  1
violated-the-agreement/5360808.html  
1 US officials discuss rocky peace agreement with Taliban in Qatar -
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/14/us-officials-discuss-rocky-peace-agreement-with-taliban  
1  - Pompeo to Afghan leaders: Make a deal with the Taliban or risk full U.S. troop pullout 
https://www.nbcnews.com/news/world/pompeo-afghan-leaders-make-deal-taliban-or-risk-full-u-n1174161 
 https://www.pashtovoa.com/a/5349958.html د افغان سولې مذاکراتي ټیم ته غبرګونونه - 1
   https://baztab.news/article/1302772-  د سولې له اعالن شوي مذاکراتي ټیم سره د طالبانو مخالفت - 1
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https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/14/us-officials-discuss-rocky-peace-agreement-with-taliban
https://www.nbcnews.com/news/world/pompeo-afghan-leaders-make-deal-taliban-or-risk-full-u-n1174161
https://www.pashtovoa.com/a/5349958.html


 

 

 

الوبائية الحالية تسببت يف بقاء األفراد يف بيوتهم مع عوائلهم أياَم الحجر املنزيل. مصطلح الحْجر يدل عىل  الظروف

كونه وضعاً غري طبيعيٍّ كام أنه يضع الناس يف وضعية غري ُمرتقبة. وكام أثر الوباء عىل األوضاع السياسية واالقتصادية 

 .لحوظ عىل العالقات األرَُسية داخل البيوتواالجتامعية يف الدول فإنه أثر كذلك بشكل م

 ترتبط هذه التأثريات برؤية أعضاء األرسة ومنط عيشهم، فمنهم من يغتنم فرصة الحجر املنزيل ويستفيد منها ومنهم

من مُيثل الحجُر له تحدياً. للسالمة من التأثريات السلبية للحجر املنزيل يحتاج أعضاء األرسة إىل جو هادئ وُمفعم 

 .بالحنان والُقرب وبعيٍد عن التوتر. سيدور حديثنا هنا حول هذا املوضوع

يّةال  العالقات عىل كورونا لوباء ةالسلبي التأثريات  َسر

يعني الحجُر املنزيل قضاء أيام أكرث من املعتاد مع أعضاء األرسة. وهذا يعني أن الحجر باإلضافة إىل إيجابياته سيكون 

 .له بعض السلبيات ذات التأثري عىل األرَُس 

يف بعض املجتمعات يتسبب الحجُر املنزيل يف ارتفاع معدل الخالفات الزوجية. يف إيران، أفاد مدير عام االستشارات 

يف ظل جائحة كورونا. كام أن املنظامت املنافحة عن  والصحة النفسية أن معدل الخالفات الزوجية زاد ثالثة أضعاف



 

الحقوق املدنية يف فرنسا تُحذر من ارتفاع معدل العنف فرتَة الحجر املنزيل. وفق ترصيح وزير الداخلية الفرنيس 

 .%36كريستوف كاستانري فقد زادت معدالت العنف األرَُسي فقط يف باريس بنسبة 

وقد شهدت دولة الصني بعد تخفيف إجراءات الحجر اصطفاف صفوف طويلة من األزواج املُطالبني بالطالق. وهذا يدل 

  .االعتيادية عىل أن قضاء أوقات أرَُسية طويلة دون تخطيط له نتائج تختلف عن نتائج األوضاع

لك صاروا يحتفظون بطاقاتهم التي كانوا يستنفدونها يف الخارج لبيوتهم مام يخرج عن قدر تحّمل األرس األطفال كذ 

ويسبب خالفات أرَُسية. أفغانستان من الدول التي يكرث أعضاء األرسة الواحدة فيها، ولهذا السبب تكرث الخالفات 

 .واملشاكل داخل األرَُس 

األرُس األفغانية باإلضافة إىل ما كان لديهم من مشاكل ُمسبقة فإنهم يف الفرتة الحالية ميرون مبشكلة توقف أعاملهم 

لياء األمور الذين يتكفلون بغالب نفقة ومكاسبهم، وتوقف مكاسبهم يعني مواجهتهم ملشاكل مادية كثرية تُثقل ظهور أو 

 .بيوتهم، وذلك يُسبب لهم نوبات من الهلع والقلق

 معلوم بسبب الوضع الحايل، وهذا يُسبب ضغطا ُمعظم األرس أّخرت مناسباتها وأفراحها التي خططت لها إىل أمد غري

 .إضافيا وقد يُفسد العالقة بني أرسة الشاب وأرسة الشابة املقدمنْي عىل الزواج

جل املحافظة عىل صحة أعضاء األرسة تسبب يف مضاعفة جهودهن. الحفاظ عىل صحة زيادة العبء عىل الوالدات أل 

أعضاء األرسة وخصوصا عندما يخرجون من املنازل بات هو الشغل الذي يشغل أذهان األمهات، ومع تكرر التوصيات 

 .الطبية املوّجهة للمراهقني والشبان فإنهم يف الغالب ال يولونها االهتامم الكايف

من الناحية املادية كذلك أثر الوضع الوبايئ الحايل عىل جميع األرَُس بشكل سلبي، إال أن األرُس التي ال ترى بصيص 

 .صعبة تأثرت سلبيا بصورة أكرب أمل يف املستقبل ومتر بضغوط اقتصادية ومالية

 الَُسر  عىل اإليجابية كورونا تأثريات

رَس مقارنة باملايض. وقد تسبب ذلك مع تقدم وسائل التواصل وبروز املنصات االجتامعية االفرتاضية قل التواصل بني األُ 



 

يف برود العالقات العائلية، بشكل غري مقصود. لعل أول اآلثار اإليجابية لوباء كورونا عىل األرَُس هو تعزيز العالقات 

 .األرَُسية وإعادة الوّد إىل البيوت

لقد جمع وباء كورونا األرُس مرة أخرى وأتاح لهم الفرصة للحوار وإزالة الحواجز بني أعضاء األرسة وإعادة زرع الحب 

والحنان بني األرَُس. يف كثري من املجتمعات كانت قد غلبت الفردانية عىل نحٍو أخرج تحادث أعضاء األرسة الواحدة 

 .يات األرُس، إال أن وباء كورونا أعاد املكوث مع أفراد األرسة إىل دائرة األولوياتمن أولو

يف أوقات الحجر املنزيل، ميكث أعضاء األرُس الساعات الطوال مع بعضهم وميارسون األنشطة املُشرتكة مثل نظافة 

ديكور الداخيل واإلعانة يف أمور الطبخ ونحوها من األعامل التي تضم أفراد األرسة البيوت وأعامل البناء وتغيري ال

الواحدة. كام أن وباء كورونا فتح املجال لربوز املواهب الكامنة، حيث إن الكثريين من أعضاء األرُس صاروا ينشغلون 

 .مبواهبهم التي ُشغلوا عنهم يف السابق بسبب أعاملهم خارج املنزل

وفق ما يرى بعض علامء النفس فإن حضور أعضاء األرسة ومشاركة الرجال يف أعامل البيت من النتائج اإليجابية التي 

ة أن يُدركوا حقيقة األجواء املنزلية وباتوا يُدركون الصعاب التي متر جلبها وباء كورونا. لقد استطاع الرجال يف هذه الفرت 

 .بها نساؤهم

املادي، وجدن فرصة للمكوث مع أوالدهن  األمهات الاليت اضطررن للعمل يف الخارج ألسباب عديدة منها االحتياج

ملدة كافية والتعرف عىل أحوالهم. كام أن اآلباء وجدوا أوقاتاً كافية للمشاركة يف أنشطة أبنائهم اليومية. الوالدان 

 باإلضافة إىل قضائهم أوقاتهم مع األبناء، يُعززان معنويات بعضهام مام يحسن العالقات األرَُسية ويُعزز االعتامد عىل

 .النفس يف كلٍّ منهام

إذا كان وباء كورونا قد تسبب يف الكثري من املشاكل لألرُس خارج البيوت، فإنه قد مّهد لتحسني إدارة املرصوفات داخل 

يا تسعى كل أرسة لتقليل املصاريف غري الرضورية واجتناب اإلرساف. باإلضافة إىل ذلك فإن الحجر املنزيل البيوت. حال

خالل شهر رمضان املبارك أوجد فرصة الجتامع أعضاء األرُس عىل العبادات الجامعية مثل صالة الجامعة وتالوة القرآن 

 .تمتع بأجواء مالمئة لهذه األنشطةوالدعاء والذكر، يف حني أن األرُس قبل هذه الظروف مل ت



 

أعضاء األرُسة وخصوصا األبناء يستطيعون حاليا بدال عن قضاء كامل اليوم يف شبكات التواصل االجتامعي أن يجربوا 

وفعاليات مختلفة مع بقية أفراد األرسة، مثل الرياضة وقراءة الكتب واملجالت ورسد القصص وبيان الذكريات أنشطة 

والخواطر، وإصالح حديقة املنزل، ومامرسة التعليم والطبخ وغري ذلك. لقد أدرك معظم الشباب واملراهقني يف األرُس 

تخطيط يُسببان امللل والفراغ، وباتوا يهتمون برصف أوقاتهم يف أن النوم الكثري وغري املنظم وقضاء اليوم دون برنامج و 

 .التعلم وأداء مهام البيوت

 .ن إدارتها نستطيع أن نستغلها عىل أحسن وجهلقد أحدث وباء كورونا تجربة غري متوقعة لألفراد واألرُس، وبحس

 املنزيل الحجر أيام خالل َسلل  أفضل إدارة نحو

 قيد الحياة، والحاجة إىل الحب، والحاجة إىل للناس خمس دوافع أصلية يف حياتهم، وهي الحاجة إىل البقاء عىل

االقتدار، والحاجة إىل الحرية، والحاجة إىل الرتويح عن النفس. لقد كبح فريوس كورونا هذه املحركات، وبات الناس 

ر ال يتمتعون بسابق حريتهم وأمنهم، كام أنهم فقدوا مامرساتهم الرتويحية التي كانوا مُيارسونها خارج البيوت، وأظه

هذا الوباء للناس مظاهر عجزهم. لذا علينا أن نُثري هذه املحركات داخل األرُسة ونزيد إحساس كل واحٍد يف األرسة 

 .بأهميته وما له من الحب. بالبقاء مع أعضاء األرسة يتضح أن الفرد قادر عىل إثارة هذه املحركات يف جّو التجّمع األرَُسي

لقد أجرب وباء كورونا الناس عىل االجتامع، ولكن السؤال هو: كيف يُبدل هذا الجو األرُسّي املشحون بالتحديات إىل 

غبة منا، وال مفر لنا منه. يف مثل هذه فرصة طيبة تتحسن فيها العالقات األرَُسية؟ إن هذا الوضع جثم علينا بدون ر 

الظروف يتوجب عىل كل واحد منا أن ينرش االطمئنان واألمان يف األرَُس؛ ال أن نزيد من الضغوط عىل أعضاء األرُس. 

 .كام علينا أن نجتنب املناوشات والجداالت التي تستنزف طاقاتنا جميعا، وأن نتحىل مبزيد من الصرب والتحمل

من التحديات املنترشة يف مجتمعنا أن األرُس مل متارس من قبل أنشطة مشرتكة، وهذا يتسبب يف شعور أحد أعضاء 

بامللل بسبب عدم عثوره عىل أي مشغلة. لذا يتوجب األرسة بالتعب من كرثة األعامل وإصابة شخص آخر يف األرُسة 



 

علينا يف فرتة الحجر املنزيل أن نُحدث فرصا لألعامل املشرتكة بني أعضاء األرسة. ويحسن خصوصا عىل الرجال أن 

 .يشاركوا بقدر كاٍف يف أعامل البيت، نظرا لكونهم من قبل قاموا بأدوار ضئيلة يف أعامل البيوت

يجب أن يشيع تعامل منطقي بني أعضاء األرسة. إن تكّدر الخاطر وإلقاء اللوم عىل اآلخرين ال يْقرص عن حل املشاكل 

عظم األطفال يُزعجوننا بشغبهم وطاقاتهم الفتيّة، لذا وحسب وإمنا يخلق مصدرا جديدا من مصادر القلق واالكتئاب. مُ 

علينا أن نجد لها أعامال تناسبهم حتى نتلقف تربيتهم من يد التلفاز واألزقّة والسوق والرعاع ونستلمها بأيدينا. إن هذه 

 .الفرتة هي الفرصة التي يجب أن نكتسب فيها املهارات الكافية للسري يف طريق الحياة

أفضل طريقة هي أن تعكف األرُس عىل التعليم االفرتايض "عرب النت"، وقراءة الكتب وتعلم األنشطة الجديدة التي 

رها من شكوك ومزالت علمية. من هذه املهارات الرضورية تحتاج إليها يف حياتها وتُعينها عىل التغلب عىل ما يُساو 

 .االستعداُد لقبول املشاكل املستقبلية، ألن العامل عقب كورونا سيكون له لوٌن آخر

تع دوما بقضاء أوقاتها بصورة مشرتكة، وتُقوى معنويات بعضها حني الصعاب. لكل واحد من أعضاء األرُس الناجحة تستم

األرسة عاداته وخواصه التي يختص بها، ويقدر رب األرسة من خالل حسن إدارته لشؤون املنزل أن يجعل أزمة وباء 

  .كورونا فرصة يستغلها كل واحد من أعضاء األرسة

 عالنا

 :اسات اإلسرتاتيجية واإلقليمية عنوانني إلكرتونيني فقط وهامن ملركز الدر علامً بأ  نفيد كافة الجهات املعنية

info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com 

 .من قِبل املرکز علیها ُمزورة وغري ُمعتمدة ؛عناوين أخرىمن   CSRSباسم  أحیاناً قاالت التی تصدر وامل الرسائل

 مع التحییات

 :املصادر

https://www.google.com/amp/s/www.yjc.ir/fa/amp/news/7278753 
 
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/uk-england-tyne-51530431 
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