
 زمن الركل والصفع على القفا والبصق في وجه كبراء األمة

 

مااا ا ني ااي صن نصااور الكااو يري األمرنكااي ماااالرا ااارارق باااصعةراس بالقااوي عاصاامة   اارا نل  م البااا  

ا وارة ب قاال ال اافارة األمرنكنااة  لنوااا  وبوجااوت  كربااا مقةر ااا بوصاافوا  اق فااي جمنااع الو ااا ق ال كومنااة 

ي ي صن نبلغ موى جورج بوش الصينر في ةلفنق المبررات لضرت اليراق ال و ال ي نقاول األمرنكنة؟ وما ا ن

ع ااوق إإ  واار نكربااون صمرنكااا ونكربااون   اارا نل ونكربااون صصااوااء اإإ  فجياال كرابنااة   اارا نل فااي مقااار 

صاوااء الا نن كرابنة صمرنكا  ولر نجو لزوما بيو  كر صمرنكا و  را نل على الةوالي  للةفصنل في  كر بقنة األ

 ع ابر الر ني األمرنكي بةصرن ه؟

وما ا ني ي صن نواصل ةو ي بلنر ةرونو ص  وا ةه الةي ص ةةواس عن ضرورة ةجرناو الياراق مان ص ال ةه  

 وضرورة القضاء على صوار   نن؟ 

ومااا ا ني ااي صن نقااول الاار ني الرو ااي بااوةنن كااي ن ماا ن سااركات الاا ف  الرو اانة الةااي  صاالت علااى  

 ف ناة موماة فاي الياراق  و لاق بياو برباة اصانرة مان زناارة ساارون لاه فاي الكارملنن     اةبقى  امةنازات

 امةنازاةكر لكر ولو ةينر ال ظار ال اكر في بيواو  ؟ 

وما ا ني ي صن نكون صاصى ما  بت  لنه صونق ا جاق سنراق في وافةه مع اليراق بو المسروع الفر  ي  

 ن ا اةالوار ال اارت ضاو اليااراق با ار مجلااي األمان نجاات صن نكااون  فاي كااوالني مجلاي األماان  الا ي نقااول

 مواوفا على سر  عور ةياون اليراق مع لج ة الةفةنش عن األ ل ة؟ 

وما ا ني ي صن ةكةفي الصنن بالقول  ص واعي لقرار جونو نصور عن مجلاي األمان ألن القارارات القونماة  

 كافنة. 

ألجوباة. وص ا لة ا عان المي اى وراء با ق الوااا ع ال لاوة الةاي  ن بيض األ  لة ةي ي في  او  اةواا عان ا 

ة الي ا كل نور  مع كو وا فصن ة البنان كاسفة عن اليلة الكام ة  فإ وا ةة لت صجوباة ينار مالةصارة  و لاق 

لواانة اليقول واألفوار من اللبي وا بوار والك ت والةوجنل على ال اي بسأن القنمة ال قنقنة في  ظار الياالر 

لالارجي ألص ات األلقات ب ا وب ااق واالال  اووو سارا ا الةياني  ألن ياالبنةور ماا زالات ةيمال علاى ةي ناة ا

ال ووو الم لنة باألكا نت ةماما  لكي ة  لي على اليامة صك وبة كون اآلالرنن ن ملو ور على م مال الجاو  صو 

ا ور ال نارة فاي ال نا اات الوولناة. كون اليالر وا رة لوار فنواا موااع مركاز الاوا رة  صو كاو ور نسااركون با ر

وبيضور ن ت صن نقال   ه  امي ال ماى وفااري الفر اان  وبيضاور نفضال صاورة مو اوي الة مناة والرفااق 

الم سيل وا ما بافةةاح المسارنع ال نونة. وبيضور نروق له الظوور بمظور القونر في الة ظنر ص اةراةنجنات 

بل اليصر. وكلما جاءبر زا ر صج باي مان سالصانات الورجاة الياسارة الم ةقبل والالبنر بلية اليصر وعقلنة ص

صو  افر وا وبر  لى ونار الب وق الةي نوالر فنوا صرصاوةه و ظاي باالظوور فاي الصاور ا عممناة ماع صج باي 

من سالصنات الورجة األولى ا  لقت صل  ة ا عممننن في باموق ةاروي الماأ ورات عان زنارةاه الموفقاة الةاي 

 األمة باألمجاو وةم ح آ ار الوعانات الصونو نة من عقول ال الت ال اكمة في بمو ال اي..   ةيوو على

 

 ا جابة على ال اال األمرنكي  

ارار الكو يري نقول إ ظإ لجمنع اليرت والم لمنن! نقول لور  ص ةر صصفار على الن ار. عقنوةكر ك بة.  

رةو نااة.وجمابنركر ا يااان صي ااار. و ااواء لااون ا رضاااكر وةاارنالكر زور. وااااوةكر صليوبااة. وجنوسااكر بناكاال ك

و ال كر أل كر مجموعة من اليجزة ال نن ص ناباه لوار. وعلانكر صن ةفوماوا صن ا  ارا نلننن ص اناوكر وص اناو 

 ص ناوكر. 

وصعضاء الكو يري م واون  لى  لق المواس المونن والم ةونن وال قنر والم ةقر بفيل عاملنن  األول  

ر نياارس صن الة ظاانر الصااونو ي الم كاار فااي الوصنااات المة ااوة بااو الاا ي صةااى بااه  لااى مقيااوق فااي ـاا صن بيضااو

الكو يري  بن ما نيلر البااون صن الا ق  فاي الاوصء لمصاالح   ارا نل فاي صمرنكاا نواوو فرصاور القاوماة فاي 

لساا ية الةاي ةقاول  ن منوان ال نا اة وال نااة الياماة. وال اا ي ـ صن ياالبنةور اليظماى عب ات ةيب اة باالفكرة ا



 مصالح   را نل بي  اةوا مصالح الوصنات المة وة األمرنكنة. 

فاي  نوناورق وواسا  ن و اوبا.  1002لر نبرز ب ا المواس األمرنكي فجأة. ولر ةص يه ص واث  ابةمبر  

واز اا إ اال باري ةرومان روا على فرنق الم ةسارنن ال ي  لبوا م ه موافاا مة2491فقبل  لق بزمن بينو إ

في الصراع اليربي ـ الصونو ي  وصنن بي صصوات اليرت في اص ةالابات األمرنكنة؟ وم    لق الوات ا ةمرت 

األجوزة الصونو نة في صمرنكا ةيمل على   كار ابضةوا على مفاصل ال ل ة وال كار فاي  لاق البلاو المفةاوح  

صجواازة  عممنااة  و لااق ب اااء علااى ماان سااركات كباارى و وارات  كومنااة وما  ااات ون نااة وصو ااا   قافنااة و

ورا ات عمنقة نقور باص ةفاوة م وا عمل واوت ناراكر المكا ات ونوجاو وورة كاملاة مان ال فقاات واليا اوات 

ب نث نة قق لور الم ل القا ل إمن  ان عبنو افةل لاه القناوإ وبكا ا  ةاى صاار كال صمرنكاي  ماوح لليمال فاي 

ن ار  علاى زناارة   ارا نل وفاةح ملاس ل ف اه بوصافه  صانرا  ال ناة الياماة والةرساح للم اصات ال نا انة

مانوا و لنفا نمكن اصعةماو علنه. وصار  باق الةصرن ات في  ت   را نل وةأننو   را نل وصارت الوعوو 

والةيووات ب صرة   را نل وم اعوة   را نل ميلما را الا مان مياالر الميركاة اص ةالابناة الر ا انة كال صرباع 

عاان ميااارق ا ةالابااات الكااو يري فااي الوصنااات. وفااي باا ا ال ااناق  ةاا كر مااا روةااه مراجااع  اا وات   ابنااق 

  را نلنة في الص افة من صن جورح بوش الصينر زار   را نل في ال صس ال اا ي مان الة اين نات الماضانة 

  ووافاا ع وما كان  اكر وصنة وكان سارون وزنرا للب اى الة ةناة  وصن با ا األالنار رافقاه فاي جولاة بالقاوي

فااوق جباال الزنةااون المساارس علااى با ورامااا المون ااة القونمااة وفااي و اا وا ابااة الصااالرة  فااإ ا ببااوش نقااول 

 لسارون م ةبقا  لقو كان علنكر صن ةووموا الم جو في يمار الظروس الةي صعقبت  رت  زنران!! 

لةي ةبلغ مبلاغ اص ةوااز  ن ةمي بوش  لى ص س اليقلنة الةي ةمزج مزجا عجنبا بنن البراجماةنة ال نا نة ا

مااع ا نمااان الااون ي الاا ي صعقاات فةاارة مةوااورة اضااابا فااي مياااارة الالماار. وعلااى ضااوء البااواور الموبسااة 

والمفاج ة الةاي باورت م اه إو الا  بالا كر ةصارن ه عان ضارورة ميااباة الا نن نكرباون الوصناات المة اوة 

الون ناة األصاولنة الةاي رعةواا ال ركاة الصاونو نة ونكربون   را نلإ  نبوو ص ه ص و ةممن  المور ة الفكرنة 

فااي الوصنااات المة ااوة ب اااء علااى ال ااة مورو ااة بياارض صن ة ااوث ا قمبااا كااامم علااى الم اان نة كمااا  يرفوااا 

ونيرفوا اليالر. وبموجت  لق اص قمت ةوضع الوصنات المة وة ورعا ل مانة   را نل ونصبح صعاواء   ارا نل 

القاول ب صاه ةقرنباا وارو فاي ال باة بل اان زعانر ون اي صمرنكاي ناوعى القاي جنماي بر صعواء صمرنكاا. وبا ا 

 واجارت نقول في بر امجه الةلفزنو ي األ بوعي ال ي جيل ع وا ه إإال ملة الصلنبنة األ ابوعنةإإ والا ي 

را نل نسابوق  والي  ةة ممننن مسابو صمرنكي    صسير صن الوصنات المة وة ةرةب  ب بل وصوة  ري مع   

والله ما زال نقول    ي صبارق من نباركون   ارا نل وصليان مان نلي و واا. ومان فضال اللاه علاى الوصناات … 

المة وة األمرنكنة ص وا ما زالت اونة النور  وص ا وا ق صن ب ا نيوو  لى كو وا ةقس وراء   را نل  وصوعو الله 

 صن ةظل وا ما   وا   را نل  !

و نو في ب نان ب ق المواري. فو اق ص اماء عوناوة م واا جناري فولونال إالا ي وجنمي  واجارت لني ال 

..إ وباات روبرة اون وجانر بااكر ويناربر  ممان ة اول ماالرا على الر اول األعظار واصافا  نااق با رباابي 

االةرعااوا ساان ا ا اامه الك ن ااة المر نااة وابةااوعوا فكاارة  ر ااال الك ن ااة نااور األ ااو  لااى البنااوت عباار الباارام  

الةلفزنو نااة لكااي نااوفروا علااى ال اااي مسااقة الاا بات  لااى صاامة األ ااو فااي الك ااا ي. ولواا ق المااواري صاا س 

م  اة  81و  اعات ووور  سر. واو  كرت بيض الورا ات اص ة معنة صن لوا في الوصنات المة وة و اوبا 

ت   ونا وةةلقى ةبرعات م  ة راونو ة فق علنوا م ات ممننن الووصرا 2900سبكة كوابل و 66ةلفزنو نة و

 ةفوق ما نةلقاق ال زبان الجمووري والونمقرا ي من ص صاربر. 

 لق وا و من الب ى الة ةنة الةي رعةوا ال ركة الصونو نة فاي صامت الامل  صاس اارن  وصاامات فواواا  

صااونة ال فو  القوي الموضوع في الومة   را نل  وب اق صسكال صالرى من اصالةراق وال الر في األ اي اصاة

وال قافنة وينربا مان ص اي  لاق المجةماع     ص نمكان ةف انر ماا ن اوث ضاو ا فاي الوصناات المة اوة بمجارو 

ةماي المصالح األمرنكنة وا  را نلنة..  قا ص نمكن ةصور ب ا ا جماع في الكو يري على مياواة كل ما بو 

 الم ا ل. فل  ن ي وعربي وم لر وم ن ي ص نح وون صن ةاال  بال  بان ب ق 

الياراق علاى ضاوء وبالم ل ص نمكن فور المواس األمرنكي وةيلنمةه و ججه في م األة الياراق وضارت  

الم  ق واليقل. واو ا ةار األوروبنون ص ف ور  زاء ب ا الس و  الصارخ والةم اق بالا را ع علاى ينار  ا ال. 



فاام م اربااة ا ربااات وص القنااوو علااى الة االح وص األنوولوجنااة الرص اامالنة الونمقرا نااة وص  ةااى المصااالح 

ليراق والةصمنر الي نو على ضربه. لقو عاست المصاالح ال ف نة األمرنكنة ةبرر ب ق الوجمة الم يورة على ا

األمرنكنة في صمان   وات  واص مع وجوو صوار   انن فاي ال كار. وباي ة اة نع صن ةيانش  ا وات  ونلاة 

صالرى في الوضع  ف ه.   ما   ت اليراق صن   را نل ةيو  وضةه اليلمنة ماع  مكا ناةاه ال ف ناة ـ الصا اعنة  

والبسرنة ـ اليلمنة  ال را علنوا. ول لق  الرت  وارة بوش الةي جاءت علاى موعاو ماع  والما نة ـ الزراعنة 

األ مر الصونو نة لةقضي على بسا ر وصوة القوى اليربناة وا  اممنة  وصولواا القاوى الةاي ةملاق سان ا مان 

 الة لنح الي كري. 

الجالنة اليربناة فاي صمرنكاا صاال  وب ا نال ر بالبال في ميرض المراجية وال قو ال اةي  اال  بل كان عوو 

من عوو النواوو المقنمانن والوافاونن؟ صو كاان رص امال إا نبااقإ الصاونو ي صك ار مان صرصاوة البةارو ـ ووصر 

 الم جلة في الب وق األمرنكنة بأ ماء األا ار واألفراو اليرت والم لمنن؟ 

صعلاى  ولكا ور لار نملكاوا القنااوة وص  بل كان ةيواو اليرت والم المنن صكبار  وكا ات صرصاوةور فاي الب اوق 

الال ة  وص ة بووا صو اوروا صن نوما  انأةي نفاجاأون فناه باأن جمناع ماا راكمةاه الصاونو نة فاي صمرنكاا عبار 

ال  نن  وس ن ة مر في ميركة ساملة ضوبر ص نو لور في ة ونو ةوانةوا  ر نكةسفون صن ص ماءبر وممماح 

ح مصورا لمةاعات اا و ناة و اببا  جاراءات مون اة فاي الم اارات و قاا  وجوبور اليربنة صو السرانة  ةصب

 ال ووو  على الرير مما ملكوا من صرصوة واةال وا من  نا ات الم انرة صو الةبينة. 

  وا ميركة ص ة ة  ي ص وا وص ة ة كر فضم ل ظاار وص لساال  مان با ق الم  قاة. وع اوما  بات الرجال  

ل  لاى  نوناورق فاي صعقاات زلازال ال ااوي عسار مان  ابةمبر  نقاور ةبرعاا  االنا اليربي ال بنل الولنو بن  م

ل نونورق ب ضور جولناا ي عماوة  نوناورق رفاض با ا األالنار ةبارع األمنار اليرباي لمجارو ص اه ااال  ن علاى 

الوصنات المة وة صن ةفكر في األ بات الةاي صوت لاوصوة م ال با ق الظاابرة  و ن الةاوازن م لاوت فاي السارق 

 ألو  . فو ا ع ف  جولنا ي اا م بيصبنة  ب ا الم  ق بو جزء من المسكلة إصي من ا رباتإ. ا

 

 ا جابة على ال اال البرن ا ي  

أما بريطانيا العجوز  النخووز ا ال وخ ىوعوى شيوى تويوزن اا مو، الجوزبط  نوس  بطوي نأمواا بوجيل أمريهوا ارعيوي نأمواا ىوا ا  
يأخ ليمياسة األمريهية اىا ا "مرمطزنا" يحنل الصحزن ليزبائ،  خ النطعم األمامخ. الم يه، ااحسا م، الطباني،  خ النطبخ الو

ألي سياسووخ بريطووانخ  ووخ مزلوو  الموويطة أن يووورد شيووى ءووجا الووسا ط سووزام  ووان اموورأا م صووايخة موو، حووز  النحووا  ي،  نا رريووي 
ه أباءوا الراحوخ ط أا  روت م صوايخا مو، حوز  العنوا   ىاىعر )اءخ مزاليوة ىربزيوا ألحوس معواءير الحاناموام  وخ مسيخوة لخوسنط اىعوس

   زنخ بيير )اءز  ئيس حنعية الصساقة البريطانية اإلسرائييية قبل أن يصبح  ئيس الز  ام . 
برن ا نا ةيرس كل سيء. برن ا نا في األ اي صا ية   را نل. ولك وا في با ق السانالوالة الولاوق ةرناو  

نوفئ عظاموا ومكا ا فاي السامي نقانر لواا فاي صوروباا وز اا و ا  البلاوان من الوصنات المة وة  ف ا رالنصا 

الةاي ةملاق مقوماات  اةناة ةةانح لوااا اصزوباار ج باا  لاى ج ات مااع م نمةواا مان الاوول  ات ا مكا ناات ال اةنااة 

باي ال قنقنة. لقو بوصت برن ا نا ةارنالوا الكبنر وولة ا اةيمارنة ة وات النارات اآلالارنن لةيانش ب بو ةواا. و

ةالسى مع زوال عصر اص ةيمار الةقلنوي صن ةيوو جزنرة فقنرة ب كر المة ولنن. فارةبا وا ب نل صمرنكاا باو 

بم ابة بولنصة ةأمنن لم ةقبلوا. وبن ما  اول ةو ي بلنر جابوا صن ن فخ صوواجه ونةياظر اا م   ه لني مجرو 

نكناة و ن مان ساأن با ا الاوور صن نرساوبا ةابع صينر في بم  بوش ولكان لاه وورا فاي صا ع ال نا اة األمر

ونيقل وا   ا برجل من  راز جورج جاصوي نكسفه على   او فاضاح ااا م   ن الكلات باو الا ي ن ارق الا نل  

 ولني ال نل بو ال ي ن رق الكلت. 

 

 ا جابة على ال اال الرو ي  

ناصرة القوامى. ونرنو صن نرث نرنو فمونمنر بوةنن صن نواس ةوبور رو نا. ونرنو صن نةصرس بيظمة الق 



مااا ص زال اا مااا ماان ةااراث اصة اااو ال ااوفننةي  وبضاامن  لااق عمااةااه اليربنااة. ولونااه امبرا ورنااة سا ااية 

األ راس وبقانا مالزون  اووي وبال اةي ن فاظ لرو انا مكا ةواا وولاة كبارى ولكان وون صن ةكاون فاي الصاس 

و ال ااوفننةي ص ااو ت ركامااا وةسااققات لااني ماان ال ااول األول ماان الااوول بالضاارورة  ألن عملنااة ةف ااخ اصة ااا

 الةالل  م وا بنن عسنة وض ابا. 

وبو في ال قنقة مورق صن الوصنات المة وة الةي سجيت وليبت وورا مسااركا فاي عملناة ةقاونض الكناان  

لاو ال وفننةي او صاللفت وعووبا بأن ةما ح رو انا سامص مان الاووصرات. فمان با ق ال ا ناة ةمالاض الجبال فو

فأرا. وص بو ص ه نفور ةماما صن صمرنكا ةرنو صن ة فرو بالقوة وال كر في اليالر على بوابا ولني مان مصال ةوا 

 وجوو رو نا اونة مةاللصة من مسكمةوا. 

 اااول بااوةنن صن نةبااع  نا ااة آ اانونة ة قااق المصااالح الرو اانة وون صن نةقنااو باص ااةراةنجنة الةااي نرنااو  

نا ااة الوولنااة والةااي ةقضااي با بقاااء علااى مااوازنن الة االح الراب ااة والقااورات األمرنكنااون فرضااوا فااي ال 

الص اعنة الراب ة كما بي وون زناوة. ولكن  نا اة باوةنن اصا ومت بالميارضاة األمرنكناة الةاي ص ن اةونن 

ممةلئ  بوا رجل نقور انمة القوة األمرنكنة جنوا م   كان ر ن ا للكي. جي. بي في اليوو ال وفننةي.  ن بوةنن

بالميلومات عن الةاللس ال ي لر ن ة ع ال ظار السنوعي صن نةيلت علنه بالقناي  لى اليارت الرص امالي وباو 

نرنو واةا ن ةاجه  عاوة صناية رو نا بيو ةاللنصوا من مسكمت اليصر ال وفننةي وما صعقبه وةرةت علنه. 

فو  وةوووق في موضع   اي بو صمن البمو  وبو في ارارة  ف ه نيرس صن المافنا الرو نة الةي ة ازعه ال 

مرةب ة بال ي آي  نه والمو او ارةبا ا و نقا. ولما كان ص ن ة نع الةصوي لوا فقاو ب اث عان  ال آالار باو 

الةفابر مع ا  را نلننن لكي ن ةينن بور في اليوناو مان القضاانا فاي الوصناات المة اوة. وص ن اةبيو صن نكاون 

ارون في زنارةه األالنرة اةفاق نقضي بة صال رو انا مان موااس صالت فاي مجلاي من جملة اصةفااات مع س

األمن لصالح اليراق  في مقابل صافقة مضامو ة   ارا نلنا ةقضاي ب فاظ مصاالح الساركات الرو انة ال ف ناة 

وامةنازاةوااا الةااي  صاالت علنوااا فااي  قااول الاا ف  اليرااااي   ا ا ةوااى  ظااار البيااث وصااوار. وبا ضااافة  لااى 

ا  را نلنة القونة في ةقونض ال ظار في اليراق فم سق صن من صبارز الم اا ل الةاي ة اولةواا زناارة  المصل ة

سارون األالنرة لمو كو م ألة ا ةجمت النووو الروي  لى   را نل فاي  اناق بر اام  ملناون نواووي اااور 

 جونو  لى   را نل. 

مر لاة ةقاور علاى ص اي و ناوة نمكان اصعةمااو ص نسير المرء بأن اليماات اليربناة الرو انة فاي با ق ال 

 علنوا. واو ةةينر األ وال   ا سكلت رو نا اوة صك ر  قة ب ف وا. صما اآلن فكل سيء اابل للبنع والسراء. 

 

 ا جابة على ال اال الفر  ي   

مااةور او نكون الفر  نون صك ر الجمنع وما ة وةفوما للوضع اليربي. وبر األاور على  فظ الوسء فاي ع 

مع الجمنع   ص ص ور ة ت و أة الضي  األمرنكي لر ن ة نيوا صن نةم كوا بمواس عاول سبنه بمواس األلمان 

علااى ل ااان جنربااارو سااروور الاا ي الاااض الميركااة اص ةالابنااة وك اابوا فااي بااموق ة اات ساايارات ماان بن وااا 

 ميارضة ال رت ضو اليراق. 

مواس الفر  ي األالنر  ولكن فر  اا الواف اة باي مان ال ا ر ليل اليرااننن مصوومون صك ر من  وابر بال 

واص ةوازنة ب نث ةأبى صن ةةال  م ل الموااس األلماا ي الا ي  ارعان ماا  اوس نسان الصاونو نون فاي الياالر 

بجومور الوسنق علنه بوصفه مظورا من مظابر الم امنة المةجووة. وعوا عن  لق  او ةكون ة ات ال اولاة 

ر  ا  صة في الكيكة ال ف نة الةي  ةاول  لى الوصنات الم  وة بكاملواا   ا  لات فاي صفقة ةقضي بإع اء ف

 اليراق  كومة الموالنن للوصنات المة وة. 

 

 ا جابة على ال اال الصن ي   

ص ةة رق الصنن بوضوح علاى ال اا ة الوولناة. وباي ةملاق ص ابابا اوناة للوااوس موافاا ماناوا ل نا اة  

 صن باجي بلويوا ةك ولوجنا ورجة الة ااوي ماع األمارنكننن وبااجي بلويواا ااةصااونا م ةقلة في آ نا.  ص



ورجة الة اوي مع ةيواوبا المةزانو وال فاظ على  ف وا وولة مركزنة اونة ينر اابلة للةف خ نبقى صبر لونوا 

 من صي مواس  نا ي مبو ي الارجي. 

ب ت لوا مصالح  ف نة في البمو اليربنة. وبا ا علاى ربما ةةينر ال نا ة الصن نة من ب ق ال ا نة   ا صص 

كل  ال بو المالرج ال ي نبوو ما م في ب ا الازمن للالاروج مان الور اة ال الناة. ولكان با ا المالارج نة لات 

  راوة عربنة اونة ومو وة. وةلق ا راوة بي ص اي كل سيء و ق ة البوانة في كل سيء.

 ال نل  واألمر ةةواعى علن ا ةواعي األكلة على اصيةوا.  و ةى ن نن  لق الوات    ن ي اء كي اء 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 


