
نميلا يف برحلل يروف فقو لجا نم
تاعازنل يضوافتلا يلخادلا لحلا لجا نمو
.دحوملا يطارقميدلا يروهمجلا نميلا راطا يف

 ثراوكلاو رطخلا ةقطنم يف دالبلا لخدت ةدعاصتم ةيماد ةمزا نميلا شيعي
 تاوق نيب تاونس سمخ يف ةسداسلا برحلا ىحر رودت ،دالبلا يبرغ لامش يف .ةيناسنالا
 تاونس ثالث ذنم لصاوتيو ،»نييثوحلا«-»نمؤملا بابشلا« ةكرح وحلسمو ينميلا شيجلا
.اديازتم احلسم اعباط هيف تاهجاوملا ذختتو هتدح ديازتت »كارح« دالبلا بونج يف

 اهنأب اهعلطم ذنم تنلعا تاطلسلا نا عم يناثلا اهرهش ةدعص يف برحلا لخدت
 ءانباو ةحلسملا تاوقلا نيب اياحضلا ددع عافترإ ريغ نآلا ىلا ققحت مل يهو .مسحلا برح
 ىلع ناريطلا تاراغو يعفدملا فصقلا ةأطوّ دتشت اميف ،نييندمو نيحلسم نم بعشلا
 يئجال نم فولالا تارشع ىلا نومضني لاتقلا قطانم نم نيئجاللا ددع عفتريو ،نييندملا
 دالبلا بونج يف اما .ةيداملا رئاسخلاو رامدلا نع ثدحتن ال ىتح ،ةقباسلا بورحلا
 اعباط ذختتو ،نمالا ىوق لبق نم فنعلاب هجاوت ةيملسلا ةيبعشلا جاجتحالا تاكرحف
.نيلقتعمو اياحض ةفّلخم ،نيفرطلا نم ةّحلسملا تاهجاوملا

 فالتخاو ،اهبونجو دالبلا لامش ىصقا نيب يفارغجلا دعابتلا نم مغرلا ىلعو 
 »كارحلا« عم نارمعو ةدعص يف نييثوحلا ةكرح يقتلت ،يسايسلاو يجولويدالا ريبعتلا
 مجنت يتلا تامزالاو تالكشملا طمن ىلا رشؤي امهالكف .كرتشم لماع نم رثكأب يبونجلا
 عم يعامتجالا نامرحلاو يسايسلا زييمتلاو يداصتقالا شيمهتلا لدجني امدنع
 ةطلسلا ةدعاق قيض ةمزالا ةدح نم ديزي .ةيقطانملاو ةيبهذملا تايوهلاو تايصوصخلا
 ةيعامتجالا ةمدخلاو ةيمنتلا يف اهرود نع ةلودلل ديازتملا يلختلاو ،يدرفلا اهعباط دايدزاو
 تاكبشب لداعلا يعامتجالا عيزوتلا نع ةضاعتسالاو قوسلا ةيرحل نانعلا قالطإو
 دراوملاب فّرصتلاو تالواقملاو ةراجتلا مكحلا لها ةسرامم راطا يف عافتنالاو ةيبوسحملا
.بيقر ام ريغ نم تاورثلا ةمكارمو



***
 نميلا يرطش نيب ةدحولا اهب تمت يتلا ةقيرطلا ىلا بونجلا يف عازنلا روذج دوعت

 يف لاصفنالاو ةدحولا لوح يلهالا لاتتقالا تافعاضم ىلا مهالاو ۱۹۹۰ رايا ۲۲ يف
 .۱۹۹٤ زومت-رايا

 اهيلا تعره .نميلا يرطش نيب الاجترا ةيجامدنالا ةدحولا تلجترإ ،۱۹۹۰ ماع يف
 نم ابره ةيبعشلا ةيطارقميدلا نميلا ةيروهمج يف ةلودلاو مكاحلا يكارتشالا بزحلا ةدايق
 عنم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا حلفت ملو .ةيتايفوسلا ةموظنملا رايهنا نمو ةيلخادلا اهتاطابحا
 عورشملا يظح اميف .ةيلاملا تادعاسملاب يطارقميدلا نميلا ءارغا قيرط نع جامدنالا
 شوب جروج نمز ةيكريمالا ةرادالا ددرتت ملو .ينلعلا قارعلا معدب ،لباقملا يف ،يودحولا
 طفنلا لوقحل اهعيمجت ببسب ةمسد ةمينغ اهيف تأر دقو .اهتكرابمو ةدحولا معد يف بالا
 نميلا ةيروهمج يف يكارتشالا ماظنلل اهتيفصتو )نيرطشلا نيب دودحلل رباع اهنم دحاوو(
 .ةيبرعلا ةقطنملا يف يتييفوسلا ذوفنلل عقوم رخآ لع ءاضقلاو ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ،نيكراشتملا نيمكاحلا نيبزحلا نيب ةريسعلا ةنكاسملا نم تاونس ثالث نميلا شاع
 ةطاسولاو ةيوستلا تالواحمو ،ينميلا يكارتشالا بزحلاو ماعلا يبعشلا رمتؤملا بزح
 ددع ۱۹۹۳ ماع ندرالا يف اهعقو يتلا »قافتإلاو دهعلا ةقيثو« اهرخآ تناك ،امهنيب ةلشافلا
 لاتتقالا علدنإف .ةطلسلا فارطا اهيف امب ةلعافلا هاوقو ينميلا ماعلا يأرلا يلثمم نم ريبك
 ،كلذ ىلع نيعوبسا دعبو .۱۹۹٤ رايا نم عبارلا يف امهيشيجو نميلا يرطش نيب يلهالا
 .لاصفنالا ةيبونجلا ةدايقلا تنلعأ

 اهيلع تماق يتلا ةكارشلا ىلع برحلا يف ءاعنصل يركسعلا راصتنالا ىضق
 ةيبرعلا ةيروهمجلابً اقباس ةيبعشلا ةيطارقميدبلا نميلا ةيروهمج قاحلا ىلا ىداو ةدحولا
 عيسوت ةرورض يف فيلاكتلا ظهاب اسرد ةيلهالا برحلا نوكت نا نم الدبو .ةينميلا
 ةبرجت نم يباجيا وه ام لكب ذخالاو ،ةدحولل اميعدت ةيبعشلاو ةيسايسلا ةكراشملا
 .مزهنملاو رصتنملا قطنمب ةيبونجلا تاظفاحملا عم يطاعتلا ىرج ،نيقباسلا نيماظنلا

 نم فولالا تارشع فِرصُ .ةيبونجلا تاظفاحملا دض زييمتلا رهاظم تديازت
 تاطلسلا تذوحتساو .يرسقلا دعاقتلا ةطساوب ةمدخلا نم نييبونجلا نييركسعلاو نيفظوملا



 لاجر ركتحاو .بيساحملا ىلع اهتعزوو ةممؤملا ققشلا فولا ىلعو ةعساش ضارا ىلع
 يف اصوصخو ،ةيبنجالا تاكرشلا تالاكو يف تازايتمالا مظعم ةطلسلا نم نوبّرقم لامعا
 بجومب .ةقباسلا ةطلسلا تاءارجال ةيجهنم ةيفصت تايلمع ترجو .زاغلاو طفنلا يلقح
 ىلع اهتيكلم تعّزو وا تآشنملاو عناصملا تارشع تلفقأ ،ةيطابتعا ةصخصخ تاءارجا
 تانامضو تامدخ ةدع تيغلا وا تّصلقتو يعارزلا حالصالا نوناق يغلاو .بيساحملا
 ميلعتلا رامضم يف ةيساسا تابستكم نع دادترالا ىرجو اهمدقت ةلودلا تناك ةيعامتجالا
 ىندالا نسلا ددح يذلا ۱۹۷٤ ماعل »ةرسالا نوناق« ءاغلا اهمهأو .ةأرملا قوقحو ءاضقلاو
 تاجيزلا ّددعت عنمو ؛قالطلا يف يواستملا قحلا ةجوزلا حنمو ؛ةنس ۱٦ـب ةاتفلا جاوزل
 ليثمتلا ةدحو يه امب ةليبقلا تضرف ،يسايسلا ديعصلا ىلع .رهملل ايلام افقس عضوو
 تالاقتعا تالمح نم رمالاُ لخي ملو .تاطلسلاو بعشلا نيب ةطساولاو ةيسيئرلا يسايسلا
 اهيف ىضق ينميلا يكارتشالا بزحلا ءاضعأو رداوكو ةداق قح يف تالايتغالا نمو ةعساو
 ماعلا نيمالا ،رمع هللا راج ،نييخيراتلا بزحلا ةداق زربا دحا مهنيب ،مهنم ۱٦۰ نم لقا ال
.بزحلل دعاسملا

***
 نم اددع مض ضراعم بزح وهو »قحلا بزح« فنك يف »ةيثوحلا ةكرحلا« تأشن

 نيدلا ردب نيسح ةدايقب »نمؤملا بابشلا« نم ةعومجم هنع تقشنا امدنع ،نييديزلا ةاضقلا
 ليومتلاو يباهولا هجوتلا تاذ ةينيدلا سرادملا راشتناو ومن ىلع لعفّ درك ،يثوحلا
 ىواعدلا ىلع عّجشي ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ماظنلا نم حانج ناكو .يدوعسلا
 دحأو ناتسناغفا ىمادق نم وهو ،ينادنزلا ديجملا دبع خيشلا اصوصخ ،اهاعريو ةيباهولا
 ،رمحالا نسحم يلع نكر ءاوللا ،شيجلا ةداق زربا اهمعديو ،حالصالل ينميلا عمجتلا ةداق
 مهمعدو رمالا لوا نييثوحلا هسفن حلاص هللادبع يلع سيئرلا عّجش دقو .سيئرلا بيرق
 معدلاب حلاص هللادبع يلع سيئرلا فتكي ملو .ةيباهولا ةينيدلا سرادملا ذوفن ةنزاومل لاملاب
 برحلا يف ةكراشملا ىلع مهل ةأفاكم ۱۹۹٤ ماع حالسلا مهيلع عّزو لب ،نييثوحلل يداملا
 ىلع مهزيكرت نع ّدلوت »نمؤملا بابشل«ـلاو ةطلسلا نيب لوالا رتوتلا ردصم نا ىلع .ةيلهالا
 ةددنملا ةينميلا تارهاظتلا يف اماه ارود اوبعل دقو .ليئارساو ةدحتملا تايالولل ءادعلا
 .۱۹۹۱ ماع قارعلا دض ةيكريمالا برحلاب

 يف ةطلسلا يثوحلا نيسح ّرفك امدعب تاطلسلاو نييثوحلا نيب تاقالعلا تروهدت



 ماظنلا ىلع ّةدرلا نلعا هنا لوقي ضعبلا نا لب ةدعص ظفاحمب فارتعالا ضفرو ءاعنص
 ةحتاف لماوعلا هذه تناك .تاطلسلل ةاكزلا عفد ّمرحو امامإ هسفن ّبصنو يروهمجلا
 ىلوتف .۲۰۰٤ لوليا يف اهعلطم يف يثوحلا نيسح لتق نيفرطلا نيب تلعتشإ بورح ةسمخ
 تاطلسلا عم قافتا دقع ،ةيناثلا برحلا دعبو .ّدرمتلاو ةكرحلا ةدايق يثوحلا نيدلا ردب هدلاو
 مل ذإ ددجت لاتقلا نكلو .رارضالا نع ضيوعتلاو ىرسالاو نيلقتعملا حارس قالطاب ىضق
 ىلا ىدا ۲۰۰۸ علطم رطقب ةحودلا يف ديدج قافتا دقعو .هتادهعتب نيفرطلا نم ياِ في
 قالطاو ماعلا وفعلا نالعاو ةيركسعلا تايلمعلا فقو هدونب تنمضتو ةسماخلا برحلا فقو
 ةلودلا ذوفن طسبو ةرداصملا شيجلا ةحلسا ةداعاو نيفرطلا نم نيلقتعملاو ىرسالا حارس
 سيئرلا نلعا ،ذيفنتلا رثعت ءازإو .يسايس بزح ىلا نييثوحلا لّوحتو قطانملا ةفاك ىلع
 مهنأب عابطنالا نييثوحلا ىطعأ هنأل أطخ ناك ةحودلا قافتا عيقوت نا حلاص هللادبع يلع
 نلعا يلاحلا لاتقلا لالخو .ذيفنتلا مدع يف ةيلوؤسملا لوح تاماهتالا تبراضتو .ةلودللّ دن
 ىلا اعدو »هلايتغإ«ـب نييثوحلاً امهتم ةحودلا قافتاب لمعلا ءاهتنا ينميلا مالعالا ريزو
 .ةحودلا قافتا دونب نع اريثك فلتخت ال يهو ةتسلا طورشلا

***
 :ةكرتشملا لماوعلا نم ددع نيعازنلا يف تفلملا
 وا يسيلوبلا عمقلا ةطساوب -  ةوقلاب نمالا ضرفل ةقلطملا ةيولوالا ءاطعإ ،الوا

 يلاهأ نامرح لالخ نمو ةيقطانملا ةيمنتلاو حالصالاو راوحلا باسح ىلع -يركسعلا
 مهتكراشمو مهنوؤش ةرادإ يف يلعف رود يا نم نارمعو ةدعص تاظفاحم يلاهاو بونجلا
 ،»ةدعص ةظفاحم نوؤش يف لخدتلا« نم »نييثوحلا« عنم نا ىتح .ينطولا رارقلا يف
 !لاتقلا فقول ءاعنص يف ةتسلا ةطلسلا طورش دحا لكشي مهتظفاحم

 مهتت .جراخلل تاطابترالاو يجراخلا يحولا ىلا عازنلل ديازتملا لمحتلا ،ايناث
 مهرودب نويثوحلا مهتيو .ناريا نم ةّحلسمو ةلومم اهناب ةيثوحلا ةكرحلا ءاعنص يف ةطلسلا
 مهعقاوم فصقل اهناريط مادختساو مهيلع ءاعنص تاطلس ضيرحتب ةيدوعسلا ةيبرعلا
.ةيدوعسلا يضارالا ىلا ءوجللا نم لاتقلا قطانم نم نيبراهلا نييندملا عنمو

 ىلا كراعملا يف ةيلبق رصانعّ جز عم اديازتم احلسم ايلها اعباط عازنلا ذاختإ .اثلاث
 يدصتلا يف »ةدحولا نع عافدلا ناجل« ةكراشمو ةدعص يف يماظنلا شيجلا بناج



.ةيبونجلا تاظفاحملا يف شيجلاو نمالا ىوق بناج ىلا نيرهاظتملل
 دقو .لولحلل تاحارتقاو تاطاسو نم رمالاّ لخي مل ،نيتهجاوملا دادتما ىلع .اعبار

  ةمزالا نم ةيلعف جراخم لكشت نا اهناكماب ناك تاءارجا نع ةرم ريغ تاطلسلا تنلعا
 »كرتشملا ءاقللا« بازحاب ةلثمملا ةضراعملا اهيف كراشت ينطو داحتا ةموكح ليكشتك
 يف ،يضارالاو تاراقعلا ىلع ءاليتسالاب ةقلعتملا تافلاخملا يف قيقحتلل ناجل نع نالعالاو
 ىلا الوصو ةمدخلا نم نيفورصمللً ايئزج تاضيوعتلا عفدب ارورم ،ةيبونجلا تاظفاحملا
 هنا ىلع .ةيرادالا ةيزكرماللا قيبطتو تاظفاحملا سلاجم ءاشنا يف ثحبلل دادعتسالا نالعا
.عازنلا فارطا نيب ةيضوافتلا ةقثلا نهوأ ام اعيمج اهيلع دادترالا ىرج

 ال اهنأب يحوت ةدحاوف .ةيلوؤسملا نم نيتكِرحلا يفعي ال ةطلسلا ّتنعت نا .اسماخ
 ةرامإب ملحلاو يروهمجلا ماظنلا ىلع دادترإلا يف الا ،زييمتلاو شيمهتلا ىلع اباوج ىرت
 ةادأ ىلا ةدحولا لّوحت ىلعّ درتف ةيناثلا اماو .ةيبرغلا ةيلامشلا قطانملا يف ةلقتسم ةيلوصا
 لّكشي يودحولا زاجنالاب طيرفتلا نا ىلا ةفاضالابو .لاصفنالا ىلا ةوعدلاب زييمتو ةرطيس
 نا ءاعنص يف ةطلسلل ّرربت ذإ اهسفن ءاقلت نم تفاهتت ةيلاصفنالا ةوعدلاف ،هتاذب ارطخ
 اذه يف ّدهعت يا نم لّصنتت ناو بونجلاو لامشلا نيب تاقالعلا حيحصت ءبع نم أربتت
 .نييلاصفنالا عم يطاعتلا ضفرو ةدحولا ىلع صرحلا مسإب هاجتالا

***
 ةيروهمجلا يف ةيلاحلا ةمزالا ماما يبرعلا بعشلا رمتؤمل ةمئادلا ةنامالا تفقو

 ةيبرغلا ةيلامشلا ةيضقالا يف لاتقلا اهذختي يتلا ةديازتملا ةدحلا تظحالو ،ةينميلا ةيبرعلا
 مهظعمو ،نيئجاللا ددع ديازتو ،اصوصخ نييندملا نيب ،اياحضلا ددع عافتراو دالبلا نم
 ريبعت بسح ،»ةيناسنالا ةثراكلا« ىوتسم مهعضو غلب ىتح ،نيلتاقتملا نيفرطلا نيب عقاو
 ديزت يتلا ةيداملا رارضالاو قاطنلا عساولا رامدلا نع ادع اذه ،نويلودلا ةثاغالا ولوؤسم
  اهقلق نع ةماعلا ةنامالا تبرعا ،ةيناث ةهج نمو !رقفالا يبرعلا دلبلا يف ارقف قطانملا كلت
 ةوعدلا ىلا »كارحلا« فارطا ضعب حونجو دالبلا بونج يف فنعلا رئاتو دعاصت نم غلابلا
:يلي ام لّجست نا ةمئادلا ةنامالاّ مهيو .ةيلاصفنالا
 ىلا ةيلامشلا تاظفاحملاو ةدعص ةقطنم يف عارصلا يف نيينعملا نيفرطلا وعدت -الوا
 حتفو ةدياحم ةيلها ةنجل ىلا هقيبطت ىلع فارشالا لاكيا رانلا قالطال يروفلا فقولا
 ىلا ةعيرسلا مهتدوع نيمأتو نيئجاللاب ةيانعلا نم ةثاغالا قرف نيكمتل تارمملاو تاقرطلا



 .نيررضتملاو رارضالا ىلع ضيوعتلاو نيلقتعملاو ىرسالا ميلست لدابتو مهلزانمو مهقطانم
 انكمم ايركسعوً اينمأ لح ال نا ىلع يبرعلا يموقلا رمتؤملل ةماعلا ةنامالاّ رصت -ايناث
 لشفلا ىلا الا دؤت ملو تربتخا دق لولحلا هذه لثم نأل .نميلا يف ةيراجلا تاعازنلل
 نم مقافتو دلبلا دادتما ىلع ةينطولا ةدحولا عيدصتب ددهت تتاب امناو بسحو يوسأملا
 ىلع ترده يتلا ةلئاطلا لاومالا فرصت نا ردجالا ناك مكو .نييلهالا ناقتحالاو ماسقنالا
 ةيناسنالاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع بورحلاو لتقلاو يبرحلا داتعلاو حالسلا
 فارطالا كارشا لجا نم لذبت نا دوهجلاب يرحلا ناك مك .عازنلا قطانم يف ةيفاقثلاو
 نامرحلاو لزعلاو ةيشماهلا نا كلذ .ةيلهالا ةورثلاو ةلودلا تامدخ يف ةمورحملاو ةشمهملا
 .الصا ةلاصفنالا تاعزنلاو فنعلاو ّدرمتلاو كّرحتلا ىلا ةعفادلا بابسالا سأر يف عقت
 تامزالل عجانلا ديحولا لحلا نا ىلع يبرعلا يموقلا رمتؤملل ةماعلا ةنامالا ّددشت  -اثلاث
 يلخادلا ينميلا لحلا لالخ نمو ينميلا ينطولا راطالا يف متي نا بجي ةيقطانملا
 رئادلا عازنلل ليودتلاو ةملقالا لاكشا لك ضفرت نا فارطالا عيمجب بيهتو .يضوافتلا
 ةدوجوملا تادايقلا مهيف نمب ،عازنلا ءاقرفا عيمج مضي ينطو رمتؤم دقع ىلا ةرشابملاو
.ةمزالا لحل لماش ّروصت ىلع قافتالا لجا نم ،دالبلا جراخ
 ۱۹۹۰ ماعلا ةدقعنملا ةينميلا ةدحولا نا يبرعلا يموقلا رمتؤملل ةماعلا ةنامالا دكؤت -اعبار
 نم اهباش امم مغرلا ىلع ،امومع ةيبرعلا ةدحولا ةيضقلو ينميلا بعشلل يخيرات بسكم
 رمتؤملل ةماعلا ةنامالا ىرتو .يركسعلا مسحلا مت نا دعب اصوصخ تايبلس نمو لاجعتسا
 ةيزكرملا يف ددشتلا نا لب نيمزالتم نيمأوت اتسيل ةيزكرملاو ةدحولا نا يبرعلا يموقلا
 فاعضإ ىلا يدؤت ام ابلاغ يوهجو يقطانم ساسا ىلع نينطاوملا نيب زييمتلاو ةيرماوالاو
 ةيزكرملا -يهو .بيرختلاو مدهلاو لاصوالا كيكفت ىلا مل نإ يعامتجالا جامدنالاو ةدحولا
 .ةيلاصفنالا تاعزنلا راهدزإو ومنل ةبصخلا ةبرتلا لاح لك ىلع لكشت -زييمتلاو ةيرماوالاو
 امو ۱۹۹٤ ماعلا برح تابترتم نع ةجتان ةيبونج ةلأسم دوجوب فارتعالا نمً اذإ دب الف
 اهتجلاعمب عورشلا دب الو .ةدحولا ةلود ينطاوم نيب زييمتو شيمهتلا تاسرامم نم امهالت
 ؛ةيداملا مهقوقح عيمج مهئافياو مهلامعا ىلا ارسق نيدعاقتملاو نيلوصفملا ةداعا نم ءادتبا
 ناجللا تايصوت ىضتقمب تاراقعلاو يضارالا ىلع تاعازنلاب عيرسلا تبلاب ارورم
  عورشلاب ءاهتناو يوهجلا وا يقطانملا عباطلا تاذ ىرخالا زييمتلا لاكشا ةلازاو ةيمسرلا
 .ةيزكرماللا قيبطت يف داجلا



 ةيسايسلا تاخانملاو ءاوجالا ةئيهت ىلا يبرعلا يموقلا رمتؤملل ةماعلا ةنامالا وعدت -اسماخ
 تاقحالملاو تالاقتعالا فقو لالخ نم ،ايلاح ةرئادلا تاعازنلل يملسلا لح خيسرت لجا نم
 ندملا ةركسع ءاهناو نييسايسلا نيلقتعملا حارس قالطاو نييسايسلا نيطشانلل تادراطملاو
 نع جارفالاو فحصلا لافقاب ةذختملا تاءارجالا نع عجارتلاو ،ةّحلسملا رهاظملا بحسو
.نيلقتعملا نييفحصلا
 تاوعدلا لك ةنادإو ،نميلا يف يروهمجلا ماظنلاب اهكسمت ةماعلا ةنامالا نلعت ذإ -اسداس
 فارطالا ةفاك اهيف لثمتت ينطو داحتا ةموكح فيلأت نا ىرت ،اهيلع دادترالا ىلع ةلماعلا
 ىلوتت نا ةموكحلا كلت عيطتستو .ةمزالا نم اعيرس جورخلا ىلا قرطلا رصقا نوكي دق
 ماظنلاو يسائرلا ماظنلا نيب نزاوتلا ديعت ةيروتسد تاليدعت لوح ينطولا راوحلا ةرادا
 عّرشتو ،ةينطولا ةكارشلا أدبمو ةيفاحصلاو ةيبزحلاو ةيسايسلا ةيددعتلا ززعتو ،يباختنالا
 ةيموكحلا ةيلوؤسملا نيب ةقالعلا ةيفافش نيمأتو ،داسفلا ةحفاكم لجا نم ةمراص تاءارجال
 سلاجم ىلا ةزكترملاو تايحالصلا ةعساولا ةيرادالا ةيزكرماللا عّرشتو ،لامعالا ةلوازمو
 تاباختنالا ميظنت لالخ نم ةطلسلا لوادت أدبم ذيفنتو ،ةبختنملا تاظفاحملاو تايريدملا
.ثيروتلا عنمو ةيروهمجلل ديدج سيئر باختناو ةلجؤملا ةيباينلا
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