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َٛبثخ ػٍ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ 

 يذٚش جبيؼخ انًهك عؼٕد ٚفززخ انًهزقٗ انغُٕ٘ انثبَٙ نهزذسٚظ انجبيؼٙ

 

يحيي الفيفي : عبداهلل الحواس، تصوير- الرياض 

    أكذ يذٚش جبيؼخ انًهك عؼٕد انذكزٕس ثذساٌ ثٍ ػجذانشدًٍ انؼًش ػهٗ أًْٛخ دفغ ػجهخ انزؼهٛى ٔانز٘ أٔنزّ دفظٓب اهلل 

جم اْزًبيٓب ٔقبل فٙ رظشٚخ طذفٙ ػقت سػبٚزّ نذفم افززبح انًهزقٗ انغُٕ٘ انثبَٙ نهزذسٚظ انجبيؼٙ ٔانز٘ رُظًّ 

ٔرنك َٛبثخ ػٍ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى " ٔنكٍ ْم ٚزؼهى انطالة..َذٍ َذسط "ػًبدح رطٕٚش انًٓبساد ثبنجبيؼخ رذذ شؼبس 

انؼبنٙ انذكزٕس خبنذ انؼُقش٘  

ٔكبٌ يؼبنٙ يذٚش جبيؼخ انًهك عؼٕد قذ افززخ انذفم انز٘ اقٛى ثقبػخ انشٛخ دًذ انجبعش ثذؼٕس يؼبنٙ يذٚش جبيؼخ اإليبو 

يذًذ ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ األعزبر انذكزٕس عهًٛبٌ ثٍ ػجذاهلل أثب انخٛم ٔانٕفذ انًشافق نّ، ٔثذؼٕس ٔكالء انجبيؼخ 

ٔػًذاء انكهٛبد ٔانؼًبداد انًغبَذح، ٔيشبسكخ يٍ جًٛغ انجبيؼبد انغؼٕدٚخ انذكٕيٛخ ٔغٛش انذكٕيٛخ ٔثؼغ قبدح 

.  ٔأعبرزح انكهٛبد انؼغكشٚخ، ٔٔفذ يٍ جبيؼخ دؼشيٕد 

ٔأكذ فٙ كهًزّ انزٙ افززخ ثٓب انًهزقٗ دشص ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ػهٗ رذقٛق كم يب ٚؼًٍ َٓؼخ ْزا انقطبع انذٕٛ٘ فٙ 

دشكخ انزًُٛخ انٕطُٛخ ٔشذد اٌ ْزِ انجٕٓد نٍ رُجخ يب نى ٚشرق يغزٕٖ أداء انجبيؼبد ٔػًهٓب ػهٗ اعزهٓبو رٕجٛٓبد 

.  انٕصاسح ٔرٕجٓبد انٕطٍ ٔاٌ جبيؼخ انًهك عؼٕد رؤيٍ ثؼشٔسح انؼًم ثبَغجبو يغ رٕجٛٓبد انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ ثالدَب

كًب أنقٗ األعزبر انذكزٕس ػجذانؼضٚض ثٍ يذًذ انؼثًبٌ ػًٛذ رطٕٚش انًٓبساد ثجبيؼخ انًهك عؼٕد كهًخ سدت فٛٓب ثبنؼٕٛف 

ٔانًشبسكٍٛ فٙ انًهزقٗ، ٔأكذ فٛٓب ػهٗ أًْٛزّ ٔػشٔسرّ أل٘ جبيؼخ رُشذ انزًٛض ٔاإلثذاع، ٔرغؼٗ نزذقٛق يخشجبد 

 يذبػشح يزخظظخ فٙ رقٛٛى انزؼهى ٔانزؼهٛى 17رؼهًٛٛخ َٕػٛخ، ٔأػبف انذكزٕس انؼثًبٌ فٙ كهًزّ أٌ انًهزقٗ ٚزكٌٕ يٍ 

 ٔسشخ ػًم، ٔٚغزًش نًذح أسثؼخ أٚبو ثبإلػبفخ إنٗ رخظٛض أٔقبد نالعزشبساد انخبطخ نهًذبػشٍٚ ٕٚيٙ االثٍُٛ 13ٔ 

ٔانثالثبء ثؼذ انظٓش، ٔأػبف أٌ انًهزقٗ ٚٓذف إنٗ رذسٚت انًشبسكٍٛ يٍ أعبرزح انجبيؼبد ٔانكهٛبد ػهٗ أفؼم 



انًًبسعبد نزقٛٛى انطالة يٍ خالل َخجخ يٍ انًذبػشٍٚ انؼبنًٍٛٛ يٍ أيشٚكب َٕٔٛصٚهُذا ٔكُذا، ٔيٍ داخم انًًهكخ ، ثًب 

ٚؼًٍ انؼذانخ ٔرذغٍٛ انًخشجبد، كًب خظظذ يذبػشاد نهُغبء فٙ كم يٍ ػهٛشخ ٔانًهض، ٔأخشٖ فٙ انكهٛبد 

 644يؼٛفًب أٌ ػذد انًغجهٍٛ فٙ انًهزقٗ ثهغ . انظذٛخ، ٔٚزى رشجًخ انًذبػشاد االَجهٛضٚخ رشجًخ فٕسٚخ نهؼشثٛخ

يشبسكب ٔيشبسكخ  

ٔأٔػخ ػًٛذ رطٕٚش انًٓبساد أٌ انًذبػشاد ٔٔسػ انؼًم رزؼًٍ آخش انًغزجذاد انؼهًٛخ ٔانزقُٛخ فٙ رقٛٛى انًخشجبد 

كًب عٛؼشع انخجشاء رجشثخ يهف االَجبص االنكزشَٔٙ نهطالة ٔانز٘ ٚغجم فّٛ يُجضاد انطالة .ٔإػذاد االخزجبساد نهطالة

األكبدًٚٛخ ٔانجذثٛخ ٔاالَجبصاد انًخزهفخ، ٔرنك يٍ خالل رؼجئخ رنك انًهف يٍ خالل انزؼبٌٔ ثٍٛ أعزبر انًقشس ٔانطالة، 

إػبفخ إنٗ رذسٚت أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ أفؼم انغجم نزقٛٛى انطالة ٔرغٓٛم انزظذٛخ انًٕػٕػٙ فٙ فزخ يجبالد 

جذٚذح نهزؼهى ثئنغبء انذٕاجض ثٍٛ انجبيؼبد ٔانزخظظبد انًخزهفخ ٔإربدخ انفشطخ نهًزؼهى نٛزؼهى دغت يب رغًخ ثّ ظشٔفّ 

. ٔٔقزّ ٔإيكبَٛبرّ 
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