
أســـمــا رمــزيــا هـــو مــشــروع اجلــزيــرة
ـشروع سريا لعقود - اليونانية وظل ا
حـتى كُشف عـنه في وسـائل اإلعالم عام
 1992عـنــدمـا أخــرج اخملــبـأ عن نــطـاق

االستخدام.
وتـولـت بـعـد ذلك وكـالـة إدارة الـطـوار
ـكـان وأعـيـد تـفـعـيله الفـدرالـيـة إدارة ا
كــمــخــبــأ عــنـدمــا وقـع هــجـوم تــنــظــيم
القـاعدة في احلـادي عشر من سـبتـمبر/
ـمـكن أيـلـول عـام  .2011ونـظــريـا من ا
الــتــجـاء تــرامب لــهــذا اخملــبــأ في حـال

وقوع هجوم.
وشـهـد خـريف عام  ?1961الـبدء بـبـناء
مــخــبــأ رئـــاسي آخــر لــلـــرئــيس جــون
كينيدي في واليـة فلوريدا على بعد 10
دقـائـق من مـنـزل بـالم بـيـتش حـيث كـان

يقيم كينيدي في كثير من األحيان.
كــــان اخملــــبــــأ يــــعــــرف بــــاسم فــــنــــدق
ديتـاشمـنت وبلغت كـلفـة بنائه  97ألف
دوالر أمريـكي وفقـا لتـقرير لـلكـونغرس

عام .1973
من يــســمح لـه بــاالحــتــمـــاء في مــخــبــأ

رئاسي?
مـخـبـأ بـيـينـوت آيالنـد: الـرئـيس ونـحو
خمسة وعشريـن مساعدا ووزيرا (هناك

متسع لنحو ثالث شخصا).
مـخـبــأ الـبــيت االبـيض: نــائب الـرئـيس
الــســـابق ديك تـــشــيــني عـــمل من داخل
اخملـــبــأ فـي أحــداث احلـــادي عـــشــر من
سـبــتـمــبـر/ أيـلــول وكـانت مــعه أيـضـا
زوجته وكذلك مـستشـارة األمن القومي
حـينـها كونـداليـزا رايس ووزيـر الدفاع

السابق دونالد رامسفيلد وغيرهم.
مخبأ مـاونت ويذر: هناك غـرفة للرئيس
ن فــيـهم ومـســاعـديه ومــئـات آخــرين 
الــصــحـفــيـ (بــيــنت في اخملــبـأ غــرفـة

مخصصة للصحافة).

آلتوس في والية كالفورنيا.
وعـــــلى الــــــرغم مـن ذلك بـــــنـى بـــــعض
األشخاص مالجئـهم اخلاصة. و شيدت
الجـئ كـــمـــا كـــشـــفت اآلالف مـن تـــلك ا
أسـتــاذة الـتـاريخ لــورا مـاكـنــاني أثـنـاء
بـــحــثـــهـــا إلعــداد كـــتــابـــهــا حـــول هــذا
ـعـنــون "احلـرب الــنـوويـة". ـوضــوع ا ا
وتـقــول مــاكــنـانـي تـعــلــيـقــا عــلى بــنـاء
الجئ الجئ اخلــاصـة "أصـبـح بـنـاء ا ا

مسؤولية األسرة النووية".
وكـانت مـارجــوري مـيـريــويـذيـر بـوست
ن بـــنــوا مـالجئ خـــاصــة إذ واحـــدة 
بنت مـلجأهـا حتت العـزبة التي ورثـتها
في مــــارا الغــــو فـي واليــــة فــــلــــوريـــدا

واشتراها ترامب الحقا.
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وفي أوائل اخلمـسيـنيـات كانت بوست
قلـقة بـشأن احلـرب الكـورية واحـتماالت
الـتصـعـيد فـيهـا وبـناء عـلى ذلك قامت
بنى ببنـاء مالجئ حتت األرض حتت ا
الـرئـيـسي مـار أ الغـو وفـقـا السـتـبـيـان
ــــبـــاني حــــكـــومـي أمـــريــــكي تــــنـــاول ا

التاريخية.
وقـد اشـتـرى تـرامب الـعـقـار عام .1985
ـــلـــجــأ حتت األرض " ووصف الحـــقــا ا
بـأنه مـت أرسـيت دعـائمه في الـشـعاب
ــــرجـــانــــيـــة بــــاســـتــــخـــدام الــــفـــوالذ ا

واإلسمنت".
كـمــا حـوّلت قــمـة جــبـال "مــاونت ويـذر"
بالقرب مـن بلوماونت في فـرجينيا إلى
مــخـبــأ عـمالق لــلــرئـيس ومــسـتــشـاريه
وغيرهم لالختـباء في حال وقوع هجوم

نووي.
أمـا أعـضـاء الـكـونــغـرس فـيـنـقـلـون إلى
مخـبأ في مـنتجع غـرينـبرير بـالقرب من
يــــنـــابــــيع وايـت ســـولــــفــــور في واليـــة
فـرجـيـنـيــا الـغـربـيـة. وكـان لـهـذا اخملـبـأ

لـلرؤسـاء أو لعـامة الـناس غـرضا آخر
أال وهــــو أن يـــجـــعل من الــــســـهل عـــلى
األمـريـكـيـ احلـديث عن رؤوس حـربـية
ـــكن ذريـــة أو نــــوويـــة جــــاعال مــــاال 
ـيـة أمـرا تـصـوره أي حـرب نـوويـة عـا

قابال للتصور.
وقد أشـرف الرئـيس هاري تـرومان على
دني االحتادية في إنشاء إدارة الدفاع ا
ــاضي. ويــقـول خــمــسـيــنـيــات الــقـرن ا
كـريسـتـيـان آبي وهو أسـتـاذ تاريخ في
جـامـعـة مـاسـاتــشـوسـتس إن الـرسـالـة
الــتي أرادت إدارة تـــرومــان إيــصــالــهــا
حـيـنـهـا هي أن "احلرب الـنـوويـة لـيست

بالضرورة نهاية العالم للجميع".
ـــدني ويـــضــــيف أن وكــــالـــة الـــدفــــاع ا
ـــواطـــنــة أســـهـــمت في خـــلق فـــكـــرة "ا
الــنـوويــة" إذ أن احلـكــومـة األمــريـكــيـة
دني التكيف مع واقع كانت تريد من ا
هـد الطـريق "لـقبـولـهم بسـباق جـديـد 

التسلح النووي".
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ـنــطـقـيـة من ويـشـرح سـويـل الـدوافع ا
ـدنـي لـتــرومـان وراء بــرنـامج الــدفــاع ا
فـيــقــول إن اسـتــطالعــا اســتــراتـيــجــيـا
أمريكيا حـول القنبلـة النووية أظهر أن
ئة من الذين لـقوا حتفهم نحو  30في ا
عــــلى الـــفــــور في الـــهــــجـــوم الـــنـــووي
األمــريــكـي عــلى مــديــنــة نــاغــازاكي في
ـكنـة لـو أنهم الـيـابان كـانت جنـاتـهم 

حتصنوا في مالجئ نووية.
وقـد حاول مـسؤولـون في وكـالة الـدفاع
الجئ في ــدني أن يــعــمــمــوا نــظــام ا ا
كـافـة أرجــاء الـبالد وقـد بُـنـي بـعـضـهـا
ــوظـــفي احلــكـــومـــة والــبـــعض اآلخــر
ــثــال أشـرف لــلــعـامــة وعــلى ســبـيل ا
ـســؤولـون في الـســتـيـنـات عــلى بـنـاء ا
مــلــجــأ نــووي ضــخم في مــديــنــة لـوس
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حظي الرؤساء األمريكيون منذ ترومان
الجئ محصنة يحتمون حتى ترامب 
فـيهـا من خطـر احلـرب النـووية لـكن ما
الــذي ســيـحــدث لــلــقـائــد الــعـام إذا الح

تهديد نووي في األفق?
بالتأكيد سينقل الرئيس دونالد ترامب
عــــلى الــــتـــو إلـى مـــكــــان آمن. فــــلـــديه
الجـئ حتت تــصــرفه مــجــمـــوعــة من ا
ويقع أحدها حتت البيت األبيض حيث
جـــهـــزت مــــســـاحـــة مـــحــــصـــنـــة مـــنـــذ
اضي. وأخفي آخر خمسينيـات القرن ا
بـعـيـدا في جـبــال "بـلـو ريـدج" في واليـة

فرجينيا.
ولــدى تـرامـب أيـضــا مــلــجـأ بــدائي في
عـــزبـــته في مـــنـــتـــجع مـــار أ الغـــو في
فلوريـدا وآخر كان يـستخدم في األصل
كـمخـزن للـقنـابل في مـلعـبه للـغولف في

مدينة ويست بالم بيتش.
الجئ الـطرق التي وتعكس قـصة هذه ا
حـاول األمـريـكـيـون عـبـرهـا الـتعـامل مع
احـتـمـال انـدالع حـرب نـوويـة عـلى مدى
عـدة عــقـود مـاضــيـة. وفي الــوقت الـذي
يـرى الـبـعض أن فـكـرة احلـرب الـنـووية
كن تصور حدوثه يُعد البعض أمر ال 
اآلخر العدة ويضع اخلطط للتصدي له.
وغـالبـا ما تـكـون االستـعدادات "لـلشـتاء
الــنــووي" أو مــا سـيــنــجم عـن احلـرب

شديدة الدقة ومدهشة.
ومع ذلك ال يـــوجـــد مـــلـــجــأ قـــادر عـــلى
الــــصـــمــــود في وجـه ضــــربـــة نــــوويـــة
مــبــاشــرة عـلـى الـرغـم من كل الــبــراعـة

الجئ. التي جتهز بها هذه ا
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ويـقـول كـيـنــيث روز مـؤلف كـتـاب "أمـة
أوى النووي في واحدة حتت األرض: ا
الــثــقــافــة األمــريــكــيــة": "لــيس ثــمــة أي
دفـاعـات تـصمـد بـوجه االنـفجـار الـهائل

واحلرارة الناجمة عنه".
وإذا جنـا الــرئـيس من الـهـجـوم األولي
لـجأ مفيدا فـي هذه احلالة فإنه وكان ا
كنه أن سيـحتاج إلى مـكان آمن حـيث 
يقود الـبالد منه حتى لو كـانت النيران

تستعر في بقية أرجاء العالم.
وقـــد وضـع مــســـؤولـــون فـي الـــواليــات
تحدة ترتيبات للرئيس ومجموعة من ا
األفـراد الـذين يــعـدون في "قــمـة الـهـرم"
الجئ اآلمـنـة وفـقا لـلـوصول إلى تـلك ا
لـروبـرت دارلـيـنغ أحـد مـشـاة الـبـحـرية
الـذي قـضى بـعض الـوقت خالل أحـداث
احلـادي عـشـر من سـبــتـمـبـر/أيـلـول في
ملجأ الـبيت األبيض ووصف من سمح

له بالدخول فيه.
وأشـــار دارلــيـــنغ إلـى أنه ال يـــســمح إال
لــعـــدد قـــلــيل مـــخـــتــار من األشـــخــاص
ــلـجــأ الـرئــاسي األمـر بـالــدخـول إلى ا
الذي يحيل التراتب االجتماعي هنا إلى

مسألة حياة أو موت.
ويـقــول رانـدي سـويل وهـو مـوظف في
األرشــيف فـي مــكــتــبــة الــرئــيس هــاري
تـرومــان في واليـة مـيـسـوري: "يـجب أن
نحـافظ على سـلسلـة القيـادة وإال ستعم

فوضى عارمة".
الجئ واخملــابئ سـواء ويــخــدم بـنــاء ا
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تلكه ترامب وحتته مخبأ حص قصر مازاغو الذي 

بسم الله الرحمن الرحيم
وت) (كل نفس ذائقة ا

                                                  صدق الله العظيم
انــتـقـلت الـى رحـمـة الــله ارمـلــة احملـامـــي الـراحــــــل
?w½öOJ© والدة « ¡UL?Ý« WłU?(«® ”U³?Ž dO?M  —c?M

دة يـوم اياد واقـيم مـجلـس الفـاحتـة على روحـهـا 
(الـسـبت واالحـد  3و 4اذار اجلـاري) في قــاعـة جـامع
الشـيخ عـبد الـقـادر بـبغـداد.وسـيقـام مـجلس الـفـاحتة
ـقــبـلـ في عــلى روحـهـا يــومي الـثالثــاء واالربـعـاء ا
العاصـمة االردنية عمان  في قاعة جمعية الريحاني -

من الساعة  5الى  8مساء (للرجال والنساء).
  (انا لله وانا اليه راجعون)
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ـلصقـات احلمر شـوي وصلـصة السـاتاي والحظتُ وجـود الكـثير من ا كـان الهواء في الـسوق مـفعمـا بروائح حسـاء النـودلز وحلم اخلنـزير ا
على األكشاك كُتب عليها "لدينا بدائل صحية" و"نحن نستخدم زيتا صحيا".

شـروبات على منحـة مالية إذا وفروا بـدائل صحية للـزبائن في إطار برنامج الـغذاء الصحي الذي دشـنته هيئة أكوالت وا إذ يحصل مقـدمو ا
واطن التخاذ قرارات اط احلـياة الصحية بسنغافورة. وهـذا يعد مثاال على السياسات الـتي تضعها احلكومة لتوجـيه سلوكيات ا الترويج أل

أفضل.
اليو على ومنذ االحتـفال بالذكرى اخلمس إلعالن استقاللها حرصت حكومة سنغـافورة ذاك البلد الصغير الذي يقع جنوب شبه جزيرة ا

ستقبل. االنفتاح على العالم اخلارجي لالقتداء بالبلدان األخرى والتعاون معها لرسم معالم ا
وحتقـيقـا لـهذه الـغايـة تـعاونت احلـكومـة مع فـريق مسـؤول عمـا يـعرف بـ "الـرؤى السـلـوكيـة" للـمـواطنـ الذي يـطـلق على أفـراده اسم "وحدة

عنية بتطبيق "نظرية التحفيز" على السياسات احلكومية وهي النظرية التي فاز عنها ريتشارد ثالر بجائزة نوبل. التحفيز" ا
ـكن تـوجيـهـهم التـخـاذ قرارات أفـضل من خالل سـيـاسـات بـسيـطـة وغـير مـلـحـوظة دون وتـقـوم هذه الـنـظـريـة على فـكـرة مـؤداهـا أن النـاس 
مـصادرة حريـتهم في االخـتيار. ولـفتت نظـرية الـتحفـيز أنظـار الكـثير من واضـعي السـياسات في الـعالم لـكن سنغـافورة حتـديدا كانت تـتبنى

واطن من قبل انتشار هذه النظرية بسنوات طويلة وقد يرجع هذا ألسباب تاريخية. استراتيجيات مشابهة للتأثير على سلوكيات ا
كان الـذي يُحـظر فيه مـضغ العـلكـة. وغدت اليـوم بعـد جهود ثل فـي النظـام والكـفاءة وفوق ذلك هـي ا عـروف أن سنغـافورة مـضرب ا فـمن ا

الية في العالم. راكز ا مضنية واحدة من ا
اليزي وإعالن استقاللها في عام  1965وجدت سـنغافورة نفسها غارقة في مشكالت اجتماعية واقتصادية وفي أعقـاب طردها من االحتاد ا

ساحة. وارد الطبيعية وصغر ا كثيرة عالوة على البطالة وتدني مستوى التعليم واإلسكان غير الالئق وانعدام ا
وتولى مهمة النهوض بسنغافورة رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو. إذ أدرك كوان يو أن سنغافورة لن تزدهر إال بتغيير شامل.

قـارنة مع ما ـلك شيئـا با ـز": "نحن نـعلم أننـا لو سرنـا على نـهج الدول اجملاورة سـنموت فـنحن ال  وذكـر في حوار مع جـريدة "نيـويورك تا
ـا لديـهم وهو الـقضـاء تمامـا على الـفسـاد والكـفاءة واخـتيـار أصحاب يـز وأفضل  ـتلكـونه من موارد. ولـهذا ركـزنا عـلى إنتـاج شيء 

ناصب والنفوذ بناء على اجلدارة واالستحقاق. وجنحنا". ا
ادية. وأدركت احلـكومة أن الـسبـيل الوحيـد لضـمان جناح هـذا النـظام هو أن تـمسك بـزمام األمور لـتضـمن تلبـية جـميع احتـياجـات السكـان ا
وكلفت هيـئة التنمية واإلسكان بإقامة مبان سكنية شاهقة. وأفضى تطوير القطاع الصناعي وزيادة االستثمارات األجنبية في البالد إلى زيادة

فرص العمل. وتشكلت معالم الدولة الوليدة تدريجيا.
ودُشنت حمالت عـامة لغرس حس االنتماء جملتمع غير متجانس يضم سكان من مختلف الثقافات. ودعت أولى هذه احلمالت إلى احلفاظ على

نظافة البيئة والصحة العامة حتت شعارات عديدة منها "حافظوا على نظافة سنغافورة" و"ازرعوا األشجار".
". وفي ظل االنتعاش االقتصادي دُشنت احلملة وركزت حمالت أخـرى على تنظيم األسرة وحث الناس على "االمتناع عن اإلجناب بعـد طفل
ندرين لبـناء مجتمع مـتماسك ومتـحضر يراعي كل فرد القوميـة للتأدّب في الـتعامل مع اآلخرين وحـملة أخرى حتث النـاس على حتدث لغـة ا

فيه حقوق ومشاعر اآلخرين.
. وأنا ال أنكر هذا ولو لم واطـن وفي عام  1986ذكر لي كوان يـو في حوار صحفي: "كثيـرا ما اتُهمت بأنني أتدخـل في الشؤون اخلاصة با
رحـلة. ولـوال تدخـلنـا في كل صـغيـرة وكبـيرة من حـياتـهم بدايـة من جـيرانـهم إلى عاداتـهم وسلـوكيـاتهم ا كـنـا وصلـنا إلى هـذه ا نفـعل ذلك 

ا حققنا هذا التقدم االقتصادي. نحن نحدد ما هو الصواب". ولغتهم 
زاولة نـاخ األكثر مالءمـة وتشجيـعا  وفي غـضون  50عاما آتت هذه االسـتراتيـجية ثمـارها وأشار تـقرير للـبنك الدولي أن سـنغافورة تـوفر ا
أنـشطة األعـمال في الـعالم. وبالـرغم من أن السنـغافـوري ال يزالـون يعشـقون احلمـالت الشعـبية إال أن الـبالد تتبـنى بشـكل منهـجي أساليب

للتأثير ضمنيا على سلوكيات السكان.
ولكن سنـغافورة لـيست الدولـة الوحيـدة التي حتفـز الشعب عـلى اتخاذ الـقرارات األنسب فـقد حاولت أيـضا ما يـزيد على  150حـكومة حول

العالم اتخاذ إجراءات وسياسات تدخلية لتوجيه سلوكيات شعوبها في وجهة معينة.
ـرض السكري بـإجراء فحصـوصات السكري سح الشامل  شاركـة في ا ـثال أن يزيد نـسبه ا إذ استطاع مـركز طبي في قطـر على سبيل ا
للـنـاس خالل شـهر رمـضـان ألن النـاس صـائمـون عـلى أي حال وبـهـذا لن يضـطـروا لالمـتنـاع عن األكل قـبل حتلـيل الـدم. وكان هـذا الـقرار

ناسب وهما ركنان رئيسيان في السياسة التدخلية الناجحة لتوجيه سلوكيات الناس. مالئما وفي الوقت ا
ـشاة يـخـيل لك أنهـا تطـفـو فوق األرض لـتحث قـائدي ـدن في أيسـلنـدا والـهنـد والصـ رسم خـطوط ثالثـية األبـعاد لـعـبور ا وجربت بـعض ا

ركبات على تخفيف السرعة. ا
تحدة يـتلقى الـناس خطـابات لتشـجيعـهم على دفع ضرائـبهم يُذكر فـيها أن أغـلب دافعي الضـرائب يلتزمـون بدفعـها في موعد ـملكـة ا وفي ا

استحقاقها وحققت هذه اخلطابات نتائج إيجابية ألنها استخدمت العادات االجتماعية كوسيلة لترغيب الناس في االقتداء باآلخرين.
وقد تُصادف في سـنغافورة بـعض اإلشارات البسـيطة التي يـراد بها التأثـير على سلـوكيات النـاس وقراراتهم. إذ توضع مـثال سالل النفايات

دخن عن سائر الركاب. بعيدا عن محطات احلافالت لفصل ا
وتكشف لك إيصاالت الكهرباء والغاز استهالكك للطاقة مقارنة باستهالك جيرانك.

مارسة الرياضة باستمرار. ساكن احلكومية لتذكير الناس  عدات الرياضية بالقرب من مداخل ومخارج ا كما وضعت األجهزة وا
وتنتشـر على رصيف محطة القطار أسهم خضراء وحـمراء لتيسير نزول الركاب من القطـار. وإذا اخترت التنقل بالقطار خارج أوقات الذروة

أي قبل السابعة صباحا سيقل ثمن التذكرة.
ووضعت احلكومـة في مقدمة أولوياتها تشجيع النـاس على اختيار البدائل الغذائية الصحـية ال سيما بعد أن أشار استطالع قومي للرأي أن

طاعم أربع مرات على األقل أسبوعيا. ستة من ب كل عشرة سنغافوري يأكلون في ا
شروبات على تقد بدائل صحية فضال عن أن بعض وفي هذا اإلطار وضـعت احلكومة برنامج حلث الشركات العاملة في مجال األغذية وا

األماكن توفر البدائل الصحية بسعر أقل من األطعمة الشعبية التقليدية.
ـارسة الـتمـرينات الـرياضـية من خالل تـطبيق ـبهـر الذي حقـقه البـرنامج الـقومي لـ "عدد اخلـطوات" الـذي يحث الـناس على  وبـعد النـجاح ا

ستخدم في مقابل جوائز مادية وعينية سُجل اسم البرنامج كعالمة جتارية. مجاني لتتبع خطوات وحركة ا
ـدى الطويل بـعد أن أشارت أدلة إلـى أن الناس ال يكـترثون لـتأم مـستقـبلهم دشـنت احلكومة ومن أجل تشجـيع الناس عـلى االدخار على ا

عاشات. ركزي" لتمويل الرعاية الصحية واإلسكان وا دخر ا برنامج إدخار إجباري يطلق عليه "صندوق ا
ـئة مع ـسن تـتطلع احلـكومة إلى زيـادة عدد السـكان بنـسبة  30في ا والـيد وزيادة نـسبة ا وألن سـنغافـورة تعاني مـن مشكـلة تدني مـعدل ا

نح مكافأة عن كل مولود جديد لتشجيع اآلباء واألمهات على اإلجناب. حلول عام  .2030ووضعت في عام  2001خطة 
واطنون في سـنغافـورة على جائزة مـالية منـذ شهر مارس/آذار  2016تـتراوح ب ثمانـية آالف دوالر للطفل وجب هـذه اخلطة يحـصل ا و
األول وعشرة آالف دوالر لـلطفل الثالث وأي طفل الحق باإلضـافة إلى مبالغ مالية تـضاف إلى حساب االدخار للطفـل لإلنفاق على العناية به
والـرعاية الـصحـية له. لـكن هل يحب الـناس هـذه اإلجراءات والـسياسـات التـدخلـية الـرامية لـتوجـيه سلـوكيـاتهم وقـراراتهم? وهل تـختلف ردود
ي لهذه الرؤى الـسلوكيـة أُجريت أبحاث قـليلة نـسبيا عن رضا أفعال الناس حـيالها بـاختالف مرجعـيتهم الثـقافية? بـالنظر إلى االنـتشار العـا
تـحدة األمـريكـية إلى أن الـناس يرحـبون بـهذه احملـفزات ما دامـت تتفق مع الـناس عـنها. وتـشيـر األبحـاث التي أُجـريت في أوروبا والـواليات ا
طـاعم أو سؤال احلاصل على رخصـة القيادة ما إن نـخفضة في ا قيمهـم ومصاحلهم مثل إتـاحة البدائل الغـذائية ذات السعـرات احلرارية ا

كان يرغب في التبرع بأعضائه.
وخلصت نـتائج دراسة أجريت في أستراليا والبرازيل وكندا والص وروسيا وجنـوب أفريقيا وكوريا اجلنوبية إلى نفس النتائج. غير أن
ارك نـسب التـرحيب بـهذه احملـفزات زادت كـثيـرا في الصـ وكوريـا اجلنـوبية وتـراجعـت بشكـل ملـحوظ في الـيابـان كما هـو احلال فـي الد

واجملر بحسب دراسة أوروبية.
وتـدل نتائج الـدراسات على أن الـترحيب بـالسـياسات الـتدخلـية لتـوجيه سـلوكيـات الشعب يـزيد في البـلدان الـتي تتنـاول فيهـا هذه السـياسات

. واطن كتلوث الهواء في الص قضايا تؤرق ا
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