
دايأ وبا 

رايهنإ ةضحل

 رايهـنا ةظـحل يـف ةيـبرعـلا ةـمالا تـناـك تـقو يـف ،15/1/1991 خـيراتـب لوهـلا وـباو داـيا وـبا داهشتـسا ءاـج
 مـهديلـختل مهقـح الانـي مـلو املـظ امهـناـف اذـل ،ةقطنـملا قوـف موحـت ةيـناثـلا جيلـخلا برـح تـناـكو ،داـح ماسقـناو
 حتــف ةدايــق لعــج اذــه .يــبرــع نويلــم نــم رثــكأ هــتزانــج يــف جرــخ يذــلا داهــج وــبأ ديهشــلا شكعــب ،ءادــهشك
 تـنودو امهبـقانـم نـع ثـيدـحلل ،ةـماهـلا ةينيطـسلفلاو ةيـبرعـلا تايصخشـلا نـم ةبخـن اهيـف كراـش ةودـن مظنـت
.مهاركذلً اديلخت بتك ةتس يف ةودنلا

 يف سدنهمك لمعا اهنيح تنكو ،1968 ماع ةماركلا يف ةرم لوال "دايإ وبأ " فلخ حالص خالا تلباق
 هنأ يل ليقف ،رامع وبأ خألا نع لأسال تبهذ ،راوغالا ةقطنم نع الوؤسمو ةيعيبطلا رداصملا ةطلس
 يب بحر ،يدايقك هنع عمسا تنك ،هدعب يتأي وهف دايا وبا خالا ىرت نا كناكماب نكلو ،ادوجوم سيل
 نوؤشلا يف سفنلا ىلا ةبرقم ةقيرطب ملكتي ،ميمح هنا هنع لوالا يعابطنا .ينع عمسي ناكو
 تابيردت ريوطت ةيفيك يف اننيب ثيدحلا رادو ،رومالا ةعيبطل يعاو ،ريظنتلا نع ةديعبو ،ةيسايسلا
 ىلا باحسنالا مدع ىلع نيرصملا نم ناك ةماركلا ةكرعم يف .ةروثلا ةيامحل نمالاب ءاقترالاو ،نييئادفلا
.هعقوم نم اريثك مجاهملا يليئارسالا شيجلا برتقاو هعقوم يف يقبو ،لالتلا

 يف ةينيطسلفلا تاميخملا يف لابشالا عقاوم روزي ناك ،هنيبو ينيب ةميمح تاقالعل دهم ءاقللا اذه
 يف ابلص ناكو ،ريثكلا ءيشلا هنم تملعت ،تاركسعملا هذه نع الوؤسم اهنيح تنكو ،رارمتساب ندرالا
 نانثالاو ،هل ادن ناك هنا يا ،رامع وبا خالا رياسي الو لماجي ال نا هنع فرع ،هئدابم يف اقداصو هفقوم
 دحا الو ،نيلماكتم نينثالا ناو ،باسح هل بسحي ،رامع وبا خالا نا سملا تنكو ،اديج امهضعب افرع
 وبا كلذكو ،حتف لخاد ةريثك تاباطقتساو امزيراك هل رامع وبا خالاف ،رخآلا نع ينغتسي نا  عيطتسي
 .رامع وبا خالل ايدحت لكشي نا اهلالخ نم عيطتسي ، تاباطقتسا هل دايا

 ناك ،دايا وبا يا ،نينثالا نيب تافالخ ببسب اهمظعم تناك ،حتفب ترم يتلا ىربكلا تامزالا
 ةدحو نامضل قافتالا امهيلع نيعتي ناك اذل ،رامع وبا فلاخ ام اذا ،ةيلخاد ةمزا قلخي نا هتعاطتساب
 امدنعو ،يلاضنلا دايا وبا خيرات يف بعصالاو جرحالا ةظحللا ناك ،امهقفار امو لوليا ةمزا .حتف
 يف يناثلا لجرلا هنوكو ،ةينما ةناكم نم هل امل ،ةيندرالا تاطلسلا هيلع تطغض ،فطللا وبا عم لقتعا
 هتعانقل ةجيتنو ،لاتقلا ءاهتنا اهيف نلعي نييئادفلا نيلتاقملا ىلا ةيندرالا ةعاذالاب ةلاسر هجوي نال ،حتف
 ةلاح تراثاو ،هتوصب ةروهشملا ةلاسرلا عاذاو ،كلذب لبق يندرالا شيجلا ىلع رصنلا قيقحت ةلاحتساب



 هتعانقل ةجيتنو ،لاتقلا ءاهتنا اهيف نلعي نييئادفلا نيلتاقملا ىلا ةيندرالا ةعاذالاب ةلاسر هجوي نال ،حتف
 ةلاح تراثاو ،هتوصب ةروهشملا ةلاسرلا عاذاو ،كلذب لبق يندرالا شيجلا ىلع رصنلا قيقحت ةلاحتساب
 ركذاو .ريبك رود هل يدايق نم تءاج اهناو ةصاخ ،مهرعاشم تزهو نييئادفلا ىدل طابحالا نم ةعساو
 ىلا ،ةلاسرلا هذه ءابنا مهعامس ىدل نوراهني اهيف نيلماعلاب اذاو ،نيطسلف ةعاذا رقم يف تنك يننا
 تبلط اهدنع ،ءابنالا هذه تحص ام العف اذا ،هسفن ىلع صاصرلا قلطيس هنا لاق مهدحا نا ةجرد
 الو ،ديري ام لقيل ريسا دايا وبا ناف ،احيحص رمالا اذه ناك اذا ىتح هل تلقو ،ىورتي نا اذه نم
 نع نيعفادم ىقبن نا انيلع ناف ،لاوحالا لك يفو ،ةوطخلا هذه لثمل هتعفد يتلا ،هبابسا يه ام فرعت
 هذه ببسب ديدش ءايتساب رعشي رامع وبا خالا ناك ةقيقحو . لتاقي نمل انه رارقلاو ،انئادبمو انميق
 سيئرلاب كلذ قيقحتل لصتاو ،فطللا وباو دايا وبا حارس قالطا ةيفيك ىلع هزيكرت ناك نكلو ،ةلاسرلا
 .نيسح كلملا ىدل هرود سراميل رصانلا دبع لامج

 هسفن قامعا يف رعشي ناكو ،1982 ماع ىلا هتمزال طابحالا نم ةلاحب بيصا ،رسالا نم هجورخ ىدل
 ثحبي ناك دايا وبا نا تظحال ،1982 ماع توريبل ينويهصلا وزغلا ناباو ،ةلاسرلا هذه هجوي مل هنا ول
 رعشي ناك هنا ودبيو ،دومصلا ىلع نيلتاقملا عجشيل ،عقاوملا نيب ةمئاد ةكرح يف لقنتيو ، ةداهشلا نع
 ةقيقحو .ةلاسرلا كلت ببسب هنم يناعي يذلا طابحالا ليزي دق هناف ،زيمملا مادقالاو طاشنلا اذهب هنا
 ينمالا نيديعصلا ىلع رابتعالا هل داعا ،توريب راصح ةمحلم يف دايا وبال زيمملا رودلا اذه
 ببسب ،ةكرحلل ثلاثلا رمتؤملا يف ىربك ةمجهل ضرعت دايا وبا خالا نا ىلا ريشا يلعلو .يسايسلاو
 تلمع يتلا ةعبارلا ةقرفلا ةباثمب اهناب ،ةلاسرلا كلت فصو ، ناودع لامك خالا نا ركذاو ،ةلاسرلا كلت

 ،دايا وبا هلغش يذلا ،دصرلاو نمالا لوؤسم ملتسي نا ررقت رمتؤملا يفو .ندرالا يف نييئادفلا دض
 مجح ثيح نم يناثلا هبيترت ناكو ،دايا وبا خالا فصنا رمتؤملا ريمض نكلو ،راجنلا فسوي وبا خالا
 راجنلا فسوي وبا خالا داهشتسا دعبو ،نماثلا ناودع لامك خالا بيترت ناك اميف ،اهلان يتلا تاوصالا
 نا عاطتسا ةلحرملا كلت يفو ،دصرلاو نمالا لوؤسم ملتسيل دايا وبا خالا داع ، نادرفلا ةيلمع يف
 نم ،ةيليئارسا فادها دض ةيعون تايلمعل ططخو ،ملاعلا ءاجرا يف ةرشتنمو ةعساو تاقالع جسني
 رمتؤم دقع لبق طابرلا ىلا ةعومجم لسرا ذا ،نيسح كلملا لايتغال ططخ هنا امك .خنويم ةيلمع اهزربا
 يه ريرحتلا ةمظنم ناب فارتعالا ضفري يندرالا لهاعلا ناكو ،1974 ماع يف ةيبرعلا ساف ةمق
 ،ةلواحملا تفشتكا ،ةيبرغملا ةينمالا ةزهجالا نا مغرو ،ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا
 لماوعلا نم تناك اهنا الا ،يرمعلا دمحمو يدنهلا نيما مهنمو ،ةعومجملا رصانع ىلع ضبقلا تقلاو
 ديحولاو يعرشلا لثمملا يه ةمظنملا نا لبقيو ،هفقوم نع عجارتي نيسح كلملا تلعج يتلا ةمهملا
.ينيطسلفلا بعشلل

 هيلمع ذيفنتل ،راجنلا فسوي وبا عم ططخو .ةلواحملا هذهب فرعي نكي مل ،رامع وبا خالا ناف ةقيقحو
 ثادحا يف ةينيطسلفلا ةروثلا ةيفصت يف هرود ببسب ،لتلا يفصو يندرالا ءارزولا سيئر تفدهتسا
 هللا ةدارا ناف اذل ،دمحم وباو لوهلا وبا نيديهشلا دايا وبا ىلا سانلا برقا نم ،اهعبت امو لوليا
 نا نوك ،لوهلا وباو دايا وبا نيب ةميمح ةقالع تأشن .دحاو موي يف ةثالثلا داهشتسا نوكي نا تءاش



 هللا ةدارا ناف اذل ،دمحم وباو لوهلا وبا نيديهشلا دايا وبا ىلا سانلا برقا نم ،اهعبت امو لوليا
 نا نوك ،لوهلا وباو دايا وبا نيب ةميمح ةقالع تأشن .دحاو موي يف ةثالثلا داهشتسا نوكي نا تءاش
 ناك يناثلا اميف ،ريرحتلا ةمظنمل دحوملا نمالا نع الوؤسم ناك لوالاف ،لاجملا سفن يف نالمعي نينثالا
 تأشن ام اذاو ،رامع وباو دايا وبا نيب قيفوتلا ةادا لوهلا وبا ناكو .حتف ةكرح نما نع الوؤسم
.امهرظن تاهجو نيب بيرقتلا ىلع ردقالا هناف ،تافالخ


