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م  .كامل الطبش

ها هي الطائف تتنفس عطرا ووردا من جديد . .
ورد ال يملكه غيرها ,ورد أختصها اهلل به . .

عضو مجلس إدارة غرفة الطائف
المشرف العام على المجلة

ونحــن فــي «مجلــة الطائــف» لــن نســتطيع تجــاوز أهــم مهرجانــات الطائــف (الــورد) دون أن نخصــص
لــه جــزء كبيــر مــن المجلــة يتزامــن مــع انطالقــة المهرجــان ..فقــد حرصنــا فــي هــذا العــدد ( )8أن
تكــون مواضيعــه شــاملة وعامــة ألبــرز مــا يخــص الطائــف ,ولعــل أهــم نقطــة فــي ذلــك اإلشــارة

افتتاحية
العــــــدد

علــى أن الطائــف مدينــة زراعيــة أوال ,وســياحية ثانيــا ,وهــذا مــا يجــب أن يعلمــه الجميــع ,و(الــورد
الطائفــي) خيــر شــاهد علــى ذلــك ..لذلــك كانــت قضيتنــا فــي هــذا العــدد (الطائــف الخضــراء) ,لكــن هويــة
المجلــة هــي الــورد . .
وبقينــا علــى تبويــب المجلــة فــي هــذا العــدد ,رغــم خصوصيــة المهرجــان ,مــن مواضيــع ثقافيــة ,ورياضيــة,
وتقاريــر وثائقيــة ,وتحقيقــات ,وتقاريــر ,نأمــل أنهــا تضيــف شــيئا للقــارئ..
وقبــل الختــام ..عليــه القــول أن هــذا المنتــج الجميــل (ورد الطائــف) ,علينــا جميعــا أن نهتــم بزراعتــه,
وتطويــره ,وزيــادة منتجاتــه ,كونــه يمثــل هويــة الطائــف ..ومــا أعذبهــا مــن هويــة..
اليــوم ونحــن نعيــش فعاليــات مهرجــان الــورد الطائفــي الرابــع عشــر الــذي تنظمــه غرفــة الطائــف
لهــذا العــام ألول مــرة ,ســعى الجميــع إلخــراج مهرجــان مختلــف ,وهــو مــا نأملــه بــإذن اهلل ,بــدءا مــن
رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة الدكتــور ســامي العبيــدي ,وأعضــاء مجلــس اإلدارة ,وأمانــة الغرفــة ,وكافــة
منســوبيها ,والشــركاء مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص ..كل الشــكر لهــم ,ولكافــة اللجــان العاملــة فــي
هــذا المهرجــان ..
يا جاني الورد :
كثيــرون تغنــوا بالطائــف  ..ولكــن مــا جــاء فــي أوبريــت عرائــس المملكــة يبقــى األقــرب لهــذه المناســبة
عندمــا كتــب إبراهيــم خفاجــي (يرحمــه اهلل) :
يا جاني الورد  ..من الطائف وبكفوف الصبايا

يا كــادي أنا  ..في وادي وج وإال في حـوايــا

والقيم والسد  ..وليه والشفا فيهـا شفـــاي

ومايس القد  ..حبيب القلب فـي الـردف معــاي
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خدمات

أكــدت وزارة التجــارة واالســتثمار عبــر موقعهــا الرســمي ،حرصهــا الشــديد علــى حمايــة
المســتهلك قائلــة « :تؤكــد وزارة التجارة واالســتثمار حرصهــا واهتمامها الدائم والمســتمر
بالنظــر فــي جميــع البالغــات الــواردة والعمــل علــى معالجتهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي
زمــن قياســي ،مبينــة فــي الوقــت نفســه عزمهــا مضاعفــة الجهــود فــي ســبيل توفيــر بيئــة
تجاريــة منظمــة تحفــظ حقــوق المســتهلكين وتحميهــم مــن أي ممارســات ضــارة” .
ومــن هــذا المنطلــق أطلقــت وزارة التجــارة
واالســتثمار فــي عــام  2013تطبيق ـًا علــى األجهــزة
الذكيــة أطلقــت عليــه اســم «بــاغ تجــاري»،
مكــن المســتهلكين مــن تقديــم بالغاتهــم
والــذي ُي ّ
إلــى الــوزارة عبــر األجهــزة الذكيــة ،ومؤخــراً
وفــي  2018 / 1 / 4أطلــق وزيــر التجــارة واالســتثمار
الســعودي الدكتــور ماجــد بــن عبــداهلل القصبــي،
النســخة الجديــدة مــن هــذا التطبيــق بعــد أن
ُأضيفــت حزمــة مــن المميــزات النوعيــة الجديــدة،
وقــد بلغــت تنزيــل هــذا التطبيــق علــى األجهــزة
الذكيــة أكثــر مــن  500ألــف ،فيمــا تجــاوزت
تعليقــات المســتخدمين لــه أكثــر مــن  9000تعليق.
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عامــة علــى هــذا
وإذا أردنــا أن نُلقــي نظــرة ّ
التطبيــق فســنجد أ ّنــه يحتــوي علــى  5أيقونــات
بالشــكل التالــي :
 ( بالغاتــي )  :تنــدرج تحتهــا البالغــات المفتوحــةوالمغلقــة .
 ( المركــز اإلعالمــي )  :الــذي يقــوم بنشــراالســتدعاءات والحمــات التوعويــة .
 ( حــدد نــوع المخالفــة ) وتنــدرج تحتهــا  3عناصــرهــي  :نــوع المخالفــة وموقــع المخالفــة وتفاصيــل
المخالفــة .
وتتعــدد المخالفــات التــي يســتطيع المســتهلك تقديم
بــاغ عنهــا حســب نوعهــا حيــث وصــل عددهــا  12نوع
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هي :مخالفــات المتاجــر اإللكترونيــة  -مخالفــات
الــوكاالت التجاريــة  -مخالفــات محطــات الوقود -
مخالفــات الغــش التجــاري  -مخالفــات البيانــات
التجاريــة  -مخالفــات التخفيضــات والمســابقات
التجاريــة  -مخالفــات العقيــدة اإلســامية -
مخالفــات التمويــن  -مخالفــات المعــادن الثمينــة
واألحجــار الكريمــة  -مخالفــات التســتر التجــاري
 مخالفــات المكاتــب العامــة والتعقيــب  -تقليــدعالمــات تجاريــة .
 ( اإلشــعارات )  :وفــي هــذه األيقونــة يتــم نشــرأبــرز االســتدعاءات التــي تقــوم بهــا وزارة التجــارة
واالســتثمار .
 ( الملــف الشــخصي )  :الــذي يتــم فيــه كتابــةاالســم والبريــد اإللكترونــي ورقــم الجــوال،
وكذلــك تأتــي فــي هــذه األيقونــة أبــرز
التحديثــات التــي أدخلتهــا الــوزارة علــى هــذا
التطبيــق وهــو (أوســمتي) البرونــزي والفضــي
والذهبــي ،حيــث يحصــل المبلّــغ علــى نقــاط
تؤهلــه للحصــول علــى وســام عنــد إرســال بــاغ
ّ
واعتمــاده وتقييــم بــاغ بعــد إغالقــه والتصويــت
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لصالــح حملــة توعويــة ،وفــي آخــر هــذه األيقونــة
تأتــي اإلعــدادات وتنــدرج تحتهــا  5عناصــر هــي :
عــرض التواريــخ ( هجــري  /ميــادي )  -تواصــل معنــا -
دليــل حقــوق المســتهلك  -الشــروط واألحــكام  -تســجيل
الخــروج .
وقــد اشــتمل آخــر اإلصــدارات مــن هــذا التطبيــق
علــى إضافــة خاصيــة الفيديــو والتســجيل الصوتــي
للبالغ،
وإتاحــة البحــث علــى الخريطــة باإلضافــة إلمكانيــة
اســتعراض األماكــن التــي بالقــرب منــك،
واســتعراض تفاصيــل البــاغ المرســل متضمنــا
الموقــع علــى الخارطــة والمرفقــات (صــور،
تســجيل صوتــي ،تســجيل فيديــو) .
واســتعراض التسلســل الزمنــي لحــاالت البــاغ،
وإتاحــة تعديــل البــاغ بعــد إعادتــه مــن مركــز
االتصــال ،وإتاحــة تقييــم البــاغ بعــد إغالقــه،
وإضافــة خاصيــة إشــعارات مرتبطــة ببعــض
الخدمــات التــي يقدمهــا التطبيــق وعرضهــا داخــل
التطبيــق ،وإضافــة خاصيــة الحمــات التوعويــة .
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الورد الطائفي. .
ٌ
جيل وراء جيل

بحســب آخــر إحصائيــات لمديريــة الزراعــة بمحافظــة الطائــف فقــد وصلــت مــزارع
الــورد إلــى مــا يزيــد علــى  680مزرعــة  ،والتــي تنتــج ســنوي ًا مــا ُيقــارب  500مليــون
وردة ألكثــر مــن  36معمــ ً
ً
ممثلــة فــي مديريــة
ا للــورد  ،وتقــوم وزارة الزراعــة
الزراعــة بمحافظــة الطائــف بتكثيــف أعمــال اإلرشــاد الزراعــي  ،وذلــك بالقيــام
بجــوالت إرشــادية مــن قبــل الف ّنييــن والمهندســين لتعريــف المزارعيــن بالعمليات
الزراعيــة خــال الموســم الزراعــي مثــل أوقــات تقليــم وتســميد شــجيرات الــورد ،
ومكافحــة األمــراض واآلفــات التــي تصيــب الــورد  ،وكذلــك حــث المزارعيــن علــى
الــري الحديــث بــد ً
الــري بالغمــر للحــد مــن مشــكلة
ال عــن
اســتخدام طــرق
ّ
ّ
ـري الحديــث  ،وإجــراء
نقــص الميــاه  ،وإقامــة ورش عمــل للتعريــف بفوائــد الـ ّ
تقريـــر
اختبــارات التربــة ومعرفــة العناصــر بهــا  ،والمســاهمة فــي حــل المشــاكل
التــي تواجــه المزارعيــن أثنــاء الموســم  ،والتعريــف بأهميــة وجــود جمعيــة
ّ
وحــث المزارعيــن علــى إقامــة الجمعيــة التــي تمــ ّر _
تعاونيــة للــورد الطائفــي
بحســب مصــادر مطلعــة _ فــي مراحلهــا األخيــرة للتأســيس  ،واإلعــداد والمشــاركة
فــي مهرجــان الــورد الطائفــي .
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قصة زراع أول وردة في الطائف.؟

ا  :تاريــخ الزراعــة فــي الطائــف هــو تاريــخ
ويع ّلــق المرشــد الســياحي المعــروف األســتاذ خالــد الشــربي قائ ـ ً
قديــم جــداً يعــود إلــى مــا قبــل اإلســام  ،أي أكثــر مــن  2000ســنة  ،حيــث كانــت الطائــف محاطــة بســور ،
وكان لهــذا الســور داللتيــن األولــى المنعــة العســكرية واألمنيــة والثانيــة القــوة االقتصاديــة  ،وقــد كانــت القــوة
أن الزراعــة ال تكتمــل
كليـًا ومباشــراً بالزراعــة  ،ومــن المعــروف ّ
االقتصاديــة فــي ذلــك الوقــت تعتمــد اعتمــاداً ّ
إال بوجــود ثالثــة أركان رئيســة هــي  :وفــرة الميــاه وخصوبــة التربــة واعتــدال الجــو  ،وكل هــذه العوامــل
متوفــرة فــي الطائــف  ،حيــث يصــل متوســط درجــات الحــراراة صيفـًا إلــى  23درجــة وفــي الشــتاء يصــل إلــى 13
درجــة مئويــة  ،فالجــو مثالــي جــداً  ،وبالنســبة للميــاه فقــد كان يوجــد فــي الطائــف قديمـًا أكثــر مــن  90عينـًا
باإلضافــة إلــى اآلبــار واألوديــة وأكثــر مــن  13ســداً  ،باإلضافــة إلــى خصوبــة التربــة وهــذا مــا جعــل الطائــف
مزدهــرة زراعيــا منــذ عهــد قديــم وحتــى اآلن .
ولــو أردنــا االنتقــال وأخــذ نبــذة عــن أحــد رمــوز االقتصــاد الزراعــي فــي الطائــف فســنتحدث عــن الــورد
الطائفــي  ،حيــث يعــود تاريــخ الــورد الطائفــي إلــى أكثــر مــن  400عــام  ،وقــد تبــدو قصتــه غريبــة نوعــًا
أن العثمانيــن ( األتــراك ) أثنــاء فتــرة حكمهــم للحجــاز كانــوا يرغبــون
مــا  ،حيــث تذكــر بعــض الروايــات ّ
تذكرهــم بموطنهــم األصلــي ( تركيــا )  ،فقامــوا بإحضــار بعــض األشــياء الكفيلــة بذلــك ومــن
بإيجــاد بيئــة ّ
تلــك األشــياء كان ( الــورد ) وهــو مــا ُيعــرف باســم ( الجــوري الدمشــقي )  ،فأحضــروه إلــى أماكــن حكمهــم
ال ورائحــة
وتواجدهــم وبــدأوا بزراعتــه  ،وكان الــورد الــذي زرعــوه فــي الطائــف مــن أجــود أنــواع الــورد شــك ً
ـوق كدهــن ورائحــة علــى الــورد فــي موطنــه األصلــي فــي تركيــا ،
 ،والملفــت للنظــر ّ
أن الــورد الطائفــي تفـ ّ
ومــن بعــد ذلــك بــدأ النــاس بمعرفــة هــذه النبتــة وقامــوا بزراعتهــا فــي أماكــن متفرقــة فــي الطائــف  ،وكان
ري
مــن أبــرز تلــك األماكــن منطقــة الهــدا التــي تتواجــد علــى ارتفــاع  2000م فــوق ســطح البحــر لوجــود ّ
تميــزت بعــض األســر والعوائــل فــي موضــوع الــورد وزراعتــه وصناعتــه
أرضــي طبيعــي ولوجــود النــدى  ،وقــد ّ
تمتــد إلــى أكثــر مــن  200ســنة فــي هــذا المجــال .
وتمــر مراحــل الــورد الطائفــي بعــد مراحــل أولهــا فــي موســم الطــرف فــي نهايــة ديســمبر وبدايــة ينايــر مــن
كل عــام حيــث يبــدأ المزارعــون بعمليــة التقليــم  ،وقــد يســتفيدون مــن بعــض األغصــان التــي ُقلّمــت بزراعتهــا
كشــتالت جديــدة  ،وتأتــي مرحلــة الســقي إلــى أن يأتــي موســم تفتيــح الــورد وهــو مــا يعــرف باســم ( البراعــم )
بيــن منتصــف شــهر مــارس إلــى نهايــة إبريــل حيــث تمتــد هــذه المرحلــة مــن  50إلــى  45يومـًا  ،ومــن المالحــظ
ـكان آلخــر  ،فالمــكان الدافــئ ُيقطــف فيــه الــورد بدايــة الموســم
اختــاف وقــت تفتيــح الــورد فــي الطائــف مــن مـ ٍ
بينمــا يقطــف فــي األماكــن البــاردة فــي آخــر موســمه .
أن ميــزان الــورد محــدد بألــف وردة  ،حيــث يصــل ســعرها مــن  50إلــى  60ريــال  ،ووصــل
ومــن المتعــارف عليــه ّ
ً
ً
فــي أحــد األعــوام إلــى  120ريــاال كمــا وصــل إلــى  200ريــاال  ،حيــث كان الطلــب كثيــراً والمعــروض قليــل
مقارنــة بــه  ،نتيجــة نــزول البــرد فــي تلــك الســنة  ،والــذي تســبب فــي تلــف عــدد كبيــر مــن المحاصيــل .
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أمين الطائف م .محمد بن هميل لمجلة الطائف :

مهرجان الورد الطائفي
بدورته الجديدة سيكون
أكثر تميزاً وجذب ًا للزوار

األمانة تسعى إليجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة في مصيف المملكة األول
أكــد أميــن الطائــف المهنــدس محمــد بــن
هميــل آل هميــل أن مهرجــان الــورد الطائفــي
يعــد مــن أهــم المهرجانــات الســياحية
التــي تدعمهــا األمانــة ضمــن سلســلة
المهرجانــات والفعاليــات التــي تشــارك
األمانــة فيهــا مــع شــركائها مــن الهيئــة
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي ومجلــس
التنميــة الســياحية بمحافظــة الطائــف وغيرهــا مــن
االدارات ذات العالقــة علــى مــدار العــام .
ونــوه بدعــم واهتمــام صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن
الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة ،
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن
ســلمان رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث
الوطنــي  ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــداهلل
بــن بنــدر نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة ،
ومعالــي محافــظ الطائــف األســتاذ ســعد بــن مقبــل
الميمونــي بكافــة الفعاليــات الســياحية التــي تقــام
فــي مدينــة الــورد ممــا كان لذلــك كبيــر األثــر
فــي النجــاح المتحقــق لهــا بحمــد اهلل .
وبيــن المهنــدس محمــد آل هميــل أن اختيــار منتزه
الــردف كموقــع الحتضــان المهرجــان ســيكون
لــه كبيــر األثــر فــي اســتقبال أكبــر عــدد مــن
الــزوار  ،وذلــك كمــا حــدث فــي الــدورة الماضيــة
 ،وســتقيم األمانــة أكبــر ســجادة ورود وزهــور
بهــذه المناســبة  ،وتضــم مختلــف أنــواع الــورود
والزهــور ،منهــا (البتونيــا ،البفتــة ،الســلوزيا،
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الشــيرانيا ،األميرانتــس ،الكوكيــا ) وغيرهــا  ..كمــا
أقامــت العديــد مــن األعمــال الداعمــة للمهرجــان
 ،وتهيئــة المنتــزه الــذي ينبســط علــى مســاحة
ضخمــة تناهــز  565ألــف متــر مربــع  ،ويضــم
سلســلة مــن المرافــق الخدميــة الراقيــة  ،وجــرى
تنفيــذ أعمــال تجميليــة واســعة داخــل موقــع
المهرجــان  ،وتهيئــة مركــز البيئــة واإلنســان
الســتقبال الــزوار .
وأشــار إلــى أن مهرجــان الــورد للعــام الحالــي
ســيكون أكثــر تميــزاً بــإذن اهلل والــذي تنظمــه
غرفــة الطائــف هــذا العــام ,منوهــا بأهميــة هــذا
الحــدث الســياحي الهــام والــذي يجتــذب كل عــام
أعــداداً كبيــرة مــن الــزوار والســياح للطائــف ،
وأكــد حــرص األمانــة علــى ابــراز هــذا المهرجــان
بالشــكل الــذي يليــق بمدينــة الطائــف كأحــد أهــم
مناطــق الســياحة المحليــة والعربيــة  ،وبمــا يعكــس
تميــز هــذا المنتــج الزراعــي الــذي يشــتهر بــه
مصيــف المملكــة األول .
دعم السياحة واالستثمار
وتطــرق أميــن الطائــف المهنــدس محمــد بــن هميل
آل هميــل إلــى جهــود االمانــة فــي تنميــة االســتثمار
 ،مشــيراً إلــى أن الفتــرة المقبلــة ستشــهد نقلــة
اســتثمارية مهمــة فــي هــذه المدينــة الســياحية ،
فــي ظــل الدعــم الالمحــدود مــن صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة
 ،وجولتــه األخيــرة للطائــف ومحافظــات شــرق
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

(مشروع الطائف الجديد) مستقبل التنمية التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030
المنطقــة  ،واطــاق ســموه ورش عمــل لبحــث
الفــرص االســتثمارية فــي كل محافظــة مــن أجــل
تحفيــز المســتثمرين علــى المشــاركة في مشــاريع
التنميــة  ،بمــا يحقــق اســتراتيجية المنطقــة والتــي
تــم تحديثهــا لتتوافــق مــع ورؤيــة المملكــة . 2030
وعــد االســتثمار بابــًا للتنميــة والتطويــر ،
ّ
وإشــراك القطــاع الخــاص فــي خطــط وبرامــج
التنميــة المســتقبلية للطائــف بشــكل خــاص
والمنطقــة عمومــًا  ،ونــوه بدعــم معالــي وزيــر
الشــؤون البلديــة والقرويــة المهنــدس عبداللطيــف
بــن عبدالملــك آل الشــيخ لهــذا التوجــه  ،لتعزيــز
التعــاون والعمــل المشــترك بيــن مختلــف
القطاعــات لتحقيــق الخطــط التنمويــة والتوجهــات
االســتراتيجية ومعالجــة التحديــات المســتقبلية ،
ممــا ينعكــس علــى دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة
 ..وبيــن أن الــوزارة تعمــل علــى إيجــاد بيئــة
اســتثمارية آمنــة ومحفــزة .
وســلط المهنــدس محمــد آل هميــل الضــوء
علــى االمكانــات الســياحية الكبيــرة فــي الطائــف
 ،ومقومــات الجــذب للبوابــة الشــرقية لمكــة
المكرمــة والتــي تحتضــن ميقاتيــن للحــج والعمرة
 ،وموقعهــا الجغرافــي المتوســط ممــا جعلهــا
حلقــة الربــط البــري بيــن العديــد مــن المناطــق
 ،والطبيعــة المميــزة والطقــس المعتــدل لمدينــة
باتــت تجتــذب الســياح مــن مختلــف المناطــق ،
وحصلــت علــى لقــب عاصمــة المصائــف العربيــة
لثالثــة دورات متتاليــة .
مستقبل الطائف
وأشــاد أميــن الطائــف أميــن اللجنــة العليــا
لتطويــر الطائــف المهنــدس محمــد بــن هميــل آل
هميــل بدعــم واهتمــام ورعايــة خــادم الحرميــن

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود -حفظــه اهلل -بمشــاريع الطائــف الجديــد
التــي تضــم ( :مطــار الطائــف الدولــي الجديــد،
ومدينــة ســوق عــكاظ ،وواحــة التقنيــة ،والضاحيــة
الســكنية ،والمدينــة الصناعيــة ،والمدينــة الجامعية)
 ،مشــيراً إلــى أن هــذه المشــروعات تعــد مــن أهــم
مشــاريع اللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة الطائف،
والتــي تجــد الدعــم واالهتمــام مــن مستشــار خــادم
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة
رئيــس اللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة الطائــف
األميــر خالــد الفيصــل  ،والمتابعــة مــن رئيــس
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي األميــر
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وكافــة
أعضــاء اللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة الطائــف .
واالنطــاق القــوي لمشــروع الطائــف الجديــد
يعكــس دعــم القيــادة الرشــيدة لــكل مــا يهــم
الوطــن والمواطــن  ،ويرتقــي بآمــال وتطلعــات
أهالــي الطائــف وزائريهــا والســائحين لتحويــل
ورشــة عمــل للمشــاريع الحديثــة
الطائــف إلــى
َ
والعمالقــة  ،وفقــًا لرؤيــة المملكــة  ، 2030وهــذا
المشــروع التنمــوي الكبيــر والــذي يشــرف عليــه
مركــز التكامــل التنمــوي فــي إمــارة منطقــة مكــة
المكرمــة  ،سيســهم فــي إحــداث نقلــة تنمويــة بارزة
فــي محافظــة الطائــف بشــكل خــاص ومنطقــة
مكــة المكرمــة عموم ـًا بــإذن اهلل  ،؛ وهنــاك تعاون ـًا
وشــراكة فاعلــة بيــن مختلــف الجهــات
وثيقــًا
ً
الحكوميــة لتحقيــق رؤى القيــادة الرشــيدة فــي
إنجــاح مشــروع الطائــف الجديــد والــذي ســينهض
بالمحــور الشــمالي الشــرقي لمدينــة الطائــف
وخاصــة بعــد افتتــاح ســمو المنطقــة لمبنــى
الخدمــات الموحــد لمشــروع الطائــف الجديــد .
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الطائـــف الخضراء
بـ  ١٥٥٣٢مزرعة

قضية
العـــدد

محمد سعيد المالكي  -مجلة الطائف
حظــي القطــاع الزراعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية باهتمــام خــاص
بــدءا مــن الملــك عبدالعزيــز – يرحمــه اهلل – وذلــك ألهمية الزراعــة ،وخاصة

زراعــة التمــور والحبــوب ،باعتبارهــا أهــم مصــادر الغــذاء للحاضــرة والباديــة،
ولوجــود مناطــق زراعيــة غنيــة باإلنتــاج الزراعــي فــي كل مــن الطائــف واإلحســاء
والقصيــم والمدينــة المنــورة وتبــوك وغيرهــا ،وهــذه المناطــق غنيــة بإنتــاج
التمــور والفواكــه والحبــوب وأنــواع متعــددة مــن الخضــار..
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وبحســب بعــض المصــادر التاريخيــة فقــد كانــت

هنــاك وشــراء محاصيلهــم الزراعيــة مــن التمــور

أهــم مشــكلة تواجــه المــزارع هــي عــدم توفــر

والحبــوب وجعلهــا مصــدر تمويــن غذائــي لقواتــه،

المعــدات الحديثــة الســتخراج الميــاه ،حيــث كان

كمــا أنــه يتــم توزيــع التمــور والحبــوب وغيرهــا

اســتخراج الميــاه مــن اآلبــار يتــم بطريقــة بدائية،

ألبنــاء الباديــة كإعانــات غذائيــة ،وفــي الوقــت

تعتمــد علــى الــدالء التــي تســحبها الــدواب ،كمــا

نفســه قــام بفتــح موانــئ دولتــه المطلــة علــى

أنــه كانــت ال توجــد معــدات حديثــة لحفــر اآلبــار

الخليــج العربــي علــى الســاحل الشــرقي لإلحســاء

بــاآلالت ،عــاوة علــى عــدم وجــود طــرق زراعيــة

مثــل العقيــر والدمــام بعــد ضــم اإلحســاء عــام

واســعة تربــط المــزارع بعضهــا ببعــض ،وكانــت

1331هـــ والســماح للتجــار باســتيراد المنتجــات

الوســيلة الوحيــدة لنقــل المنتجــات الزراعيــة

الزراعيــة بأنواعهــا ،والمعــدات الزراعيــة وخاصــة

هــي الــدواب ،ولذلــك نجــد الملــك عبدالعزيــز

مــن شــبه القــارة الهنديــة ،وبعــد ضــم الحجــاز قام

بعــد ضــم القصيــم فــي عــام 1324هـــ ،واإلحســاء

الملــك عبدالعزيــز -يرحمــه اهلل  -بفتــح الموانــئ

فــي عــام 1331هـــ يقــوم بتشــجيع المزارعيــن

الموجــودة علــى الســاحل الغربــي المطــل علــى
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

البحــر األحمــر مثل جــدة وينبــع والليــث والقنفذة

أبنــاؤه علــى نهجــه ،فاهتمــوا بالقطــاع الزراعــي،

وجعلهــا مناطــق اســتقبال للمعــدات وأجهــزة حفــر

وتــم تحويــل المديريــة العامــة للزراعــة إلــى

اآلبــار ومعــدات تعبيــد الطــرق الزراعيــة ،وعربــات

(وزارة للزراعــة والميــاه) وذلــك فــي عــام /1373

النقــل والســيارات وغيرهــا ،وإعفــاء المزارعيــن

1953م بموجــب مرســوم ملكــي ،وتــم تعييــن صاحب

والتجــار مــن أي رســوم جمركيــة علــى معداتهــم

الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز –

الزراعيــة وأدوات الحفــر وذلــك لتشــجيعهم ..

يرحمــه اهلل – وزيــراً للزراعــة وجــرى بنــاء مبنــى

بــل ذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك ،فــي أنــه

خــاص بــوزارة الزراعــة بالريــاض ،وتعييــن كادر

رحمــه اهلل بعــد اســتخراج البتــرول وانتعــاش

مــن الموظفيــن والمهندســين الزراعييــن واألطبــاء

االقتصــاد الســعودي وخاصــة بعــد انتهــاء الحــرب

البيطرييــن ،وقــد بــدأت الــوزارة بتوزيــع نشــاطها

العالميــة الثانيــة قــدم إعانــات ماليــة للمزارعيــن

فــي ســت إدارات هــي :الزراعــة ،الميــاه ،الســدود،

لتشــجيعهم علــى االهتمــام بمزارعهــم ،وإدخــال

الثــروة الحيوانيــة ،الثــروة الســمكية ،األبحــاث

المعــدات الحديثــة فــي العمليــات الزراعيــة،

والدراســات.

وقــام بمســاعدة المزارعيــن بحفــر آبــار عميقــة

وفــي الوقــت نفســه تــم تأســيس بنــك

فــي القــرى والهجــر والمــدن الســتخراج الميــاه،

التســليف الزراعــي لتقديــم قــروض ماليــة

واســتيراد معــدات الحفــر اآلليــة ورافعــات الميــاه

ميســرة للمزارعيــن لعــدة أعــوام بــدون فوائــد

الحديثــة وتقديمهــا هديــة للمزارعيــن ،بجانــب

لتشــجيع المزارعيــن لشــراء المعــدات واألجهــزة

تقديــم اعانــات ماليــة نقديــة لهــم وذلــك

الحديثــة لمزارعهــم واســتخدام أحــدث الطــرق

لتمكينهــم مــن اســتخدام الوســائل الحديثــة

فــي المجــال الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي .

فــي الــري والزراعــة ،وتربيــة الماشــية ..

كمــا قامــت الــوزارة بتوزيــع األراضــي البــور

كمــا أنــه أمــر بإحضــار عــدد مــن المهندســين

علــى المزارعيــن بالمجــان الســتصالحها وزراعتهــا

الزراعييــن واألطبــاء البيطرييــن ،وأســس فــي

حســب حاجتهــم ،وحســب المناطــق التــي تكــون

عــام 1369هـــ إدارة خاصــة أطلــق عليهــا (المديريــة

عــادة خــارج المــدن وقابلــة للزراعــة.

العامــة للزراعــة) لإلشــراف علــى المناطــق

وبعــد انتقــال األميــر ســلطان – يرحمــه اهلل  -مــن

الزراعيــة وتقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا قطاع
الزراعــة فــي كافــة أنحــاء المملكــة..
وبعــد وفــاة الملــك عبدالعزيــز عــام 1373هـ ســار

1369هـ تم تأسيس
(المديرية العامة
للزراعة) وبعد  4سنوات
أصبحت وزارة

مجلة الطائف  -العدد ( - )8ربيع األول  1439هـ
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وزارة الزراعــة إلــى وزارة الدفــاع والطيــران ُع ِّيــن
األســتاذ عبدالعزيــز الســديري وزيــراً للزراعــة ،ثم
جــاء بعــده األســتاذ خالــد الســديري ،ثــم األســتاذ
عبــداهلل الدبــاغ ،ثــم األســتاذ عبدالرحمــن بــن
ســليمان آل الشــيخ ،ثــم األســتاذ إبراهيــم الســويل،
وبعــده جــاء األســتاذ حســن المشــاري ،ثــم
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ،
ثــم الدكتــور عبدالعزيــز الخويطــر بالنيابــة  ،ثم
الدكتــور عبــداهلل بــن معمــر ،ثــم الدكتــور فهــد
بــن عبدالرحمــن بالغنيــم  ،ثــم المهنــدس وليــد
الخريجــي  ،وحاليـًا معالــي المهنــدس عبدالرحمــن
وزيــرا للزراعــة فــي
الفضلــي  ،والــذي ُع ِّيــن
ً
ـدل ُمســماها بأمــر
ينايــر مــن عــام  2015م  ،وقــد ُعـ ِّ
ــم إليهــا نشــاطا
ملكــي فــي مايــو  2016م ُ ،
وض َّ
ـرا للبيئــة والميــاه
البيئــة والميــاه ليصبــح وزيـ ً
والزراعــة..
وتُعتبــر محافظــة الطائــف مــن المحافظــات
الفريــدة مــن نوعهــا والتــي يتوفــر بهــا بعــض
محليــًا
المحاصيــل الزراعيــة وتشــتهر بهــا
ّ
وعالمي ـًا لمــا تتمتــع بــه علــى مســتوى الطعــم أو
الرائحــة أو القيمــة الغذائيــة ،ويبلــغ عــدد المزارع
بحســب إحصائيــات مديريــة الزراعــة بمحافظــة
ـوع مــا بيــن فواكــه
الطائــف (  15532مزرعــة ) تتنـ ّ
وخضــروات ومحاصيــل حقليــة  ،ومــن أبــرز
المحاصيــل العنــب والرمــان والمشــمش والخــوخ
والتيــن والســفرجل والبخــارى والتفــاح والتيــن
الشــوكي واللــوز  ،كمــا تمتــاز محافظــة الطائــف
بوفــرة الغابــات الطبيعيــة والمراعــي الخصبــة فــي

سلطان بن عبدالعزيز
(يرحمه اهلل)
أول وزير للزراعة
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بعــض المناطــق  ،كمــا تمتــاز وتشــتهر بزراعــة
الــورد الطائفــي  ،وقــد أ ّدى ذلــك إلنتــاج أجــود
أنــواع العســل البلــدي الممتــاز والــذي تشــتهر
بــه أيضــا محافظــة الطائــف  ،ويعــود ذلــك إلــى
الموقــع الجغرافــي للمحافظــة فهــي تقــع علــى
سلســلة جبــال الســروات بارتفــاع (  1700م ) فــوق
ســطح البحــر بيــن خطــي طــول  42 – 40درجــة
وخطــي عــرض  22 – 20درجــة ومتوســط درجــة
الحــرارة صيفــًا مــن  39 – 11وشــتا ًء مــن 30 – 3
درجــة مئويــة  ،وهــي مــن أكبــر المحافظــات فــي
المملكــة مــن حيــث المســاحة  ،كمــا أ ّنهــا تمتــاز
بتنــوع التضاريــس والمنــاخ وخصوبــة التربــة
ّ
وعذوبــة الميــاه وكثــرة األوديــة  ،وقــد أ ّدى كل
ذلــك إلــى توفــر عــدد كبيــر مــن المحاصيــل
الزراعيــة  ،وفيمــا يلــي مــن صفحــات سنســتعرض
عــدداً مــن أشــهر المنتجــات الزراعيــة فــي الطائف:

( عنب الطائف )
تنتشــر فــي مناطــق متفرقــة مــن محافظــة
الطائــف أكثــر مــن  80ألــف شــجرة عنــب
لتحكــي قصــة منطقــة اشــتهرت منــذ أكثر
مــن ألــف عــام بزراعــة العنــب لمــا لــه مــن
مكانــة خاصــة فــي حيــاة أهالــي الطائــف
الذيــن تفننــوا فــي زراعتــه واهتمــوا بــه
 ،حيــث ذكــرت بعــض اإلحصائيــات التــي
أصدرتهــا مديريــة الزراعــة بمحافظــة
أن فــي الطائــف نحــو مائتــي
الطائــف ّ
مزرعــة عنــب تضــم أكثــر مــن  80ألــف
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شــجرة ،وتعمــل وزارة الزراعــة علــى دعــم
المزارعيــن لتطويــر زراعتــه عبــر توزيــع
شــتالت عليهــم كل عــام بمــا يســهم فــي
زيــادة عــدد المــزارع ،وتوعيتهــم بمواعيــد
الزراعــة والتقليــم وطــرق مكافحــة
األمــراض واآلفــات للحصــول علــى منتــج
جيــد ،باإلضافــة إلــى عقــد عــدد مــن
ورش العمــل والنــدوات والمحاضــرات
للمزارعيــن لتعريفهــم بأهميــة اســتخدام
الطــرق الحديثــة فــي الزراعــة لمــا لهــا
أن
مــن أهميــة فــي توفيــر الميــاه ،كمــا ّ
مديريــة الزراعــة بالطائــف قــد أقامــت
ا إرشــاديًا فــي إحــدى مــزارع العنــب
حق ـ ً
اســتخدمت فيــه الــري بالتنقيــط لتعريــف
المزارعيــن بهــذا األســلوب مــن الــري فــي
ظــل شــح الميــاه.
وتنتشــر مــزارع العنــب فــي مناطــق عــدة
فــي الطائــف ومنهــا منطقــة بنــي ســعد
الشــهيرة بجــودة اإلنتــاج والمحصــول
جنــوب الطائــف ،حيــث ازدهــرت زراعــة
العنــب فــي مــزارع بنــي ســعد قبــل ســبعة
عقــود نظيــر اهتمــام األهالــي ،وكذلــك
الحــال فــي قــرى بــاد ثمالــة وبنــي ســالم
ووادي ليــه والقيــم والعــرج شــرق الطائــف
أن العنــب الطائفــي
ووادي محــرم ،كمــا َّ
اآلن بــات محــط اهتمــام وتنافــس محلــي،
وتعــدت شــهرته الحــدود ،وأصبــح مطلــب
ضيــوف الطائــف مــن دول الخليــج والــدول
العربيــة ويلقــى اهتمامــًا مــن األجانــب
الذيــن يعملــون فــي الطائــف.
فيمــا تقــوم تلــك المــزارع بضــخ
مــا يزيــد علــى  1000طــن مــن أجــود
قــدر متوســط
أنــواع العنــب ،حيــث ُي ّ
إنتــاج المزرعــة الواحــدة مــن العنــب مــا
يقــارب  500كرتــون ،وقــد تنتــج بعــض
المــزارع مــا يقــارب  1000كرتــون بحســب
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مســاحة المزرعــة ،ويحــرص العديــد
مــن المواطنيــن علــى تقديــم العنــب فــي
مناســباتهم االجتماعيــة ،ويقــدم كذلــك
كهدايــا  ،وأوضــح أحــد المهتميــن
أن اإلنتــاج يبــدأ مــن
بزراعــة العنــب ّ
يوليــو ويســتمر  3أشــهر ،ويتــم تســويقه
بالمحافظــة ومناطــق المملكــة ودول
الخليــج ،وأن األســعار تتفــاوت بحســب
نــوع العنــب  ،فالعنــب الفاخــر يبــاع مــن
 250إلــى  500ريــال ،واألخــرى تتــراوح
أســعارها بيــن  40إلــى  100ريــال .
 ( الرمان في الطائف )تضــم محافظــة الطائــف أكثــر مــن 620
مزرعــة رمــان ،فيهــا مــا يقــارب  150ألــف
شــتلة  ،وتعتبــر بــذور الرمــان مصــدر غني
بمضــادات األكســدة  ،وواقيــة  -بــإذن اهلل -
مــن أمــراض القلــب المختلفــة وهشاشــة
العظــام وأمــراض الســرطان  ،وتســاعد على
حمايــة البشــرة وغنيــة بالحديــد  ،وتقتــرب
أســعار كرتــون ( الرمــان الطائفــي ) مــن
حاجــز 1000ريــال  ،وفــي الغالــب مــا تشــهد
أســواق الخضــار والفواكــه إقبــا ً
ال منقطــع
النظيــر مــن الــزوار والســياح ،لشــراء
الرمــان الطائفــي الــذي يميــز المحافظــة .
 ( البرشومي )يتحــدث لمجلــة الطائــف رئيــس رابطــة
ّ
النباتــات الطبيــة والعطريــة األســتاذ عبداهلل
النمــري  ،والــذي ســبق لــه إجــراء دراســة
نبــات فــي مجــال
علــى أكثــر مــن 180
ٍ
النباتــات الطبيــة والعطريــة فــي محافظــة
الطائــف حيــث يقــول  :تعتبــر زراعــة التين
محليًا ( البرشــومي
الشــوكي أو مــا ُيعــرف
ّ
) مــن الزراعــات ذات العائــد االقتصــادي
الكبيــر وتكلفــة اإلنتــاج قليلــة باإلضافــة
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إلــى أنــه يتحمــل ظــروف البيئــة الجافــة
وشــبه الجافــة كمــا يمكنــه النمــو فــي
ظــروف التربــة الفقيــرة بمــا ال يالئــم
غيــره مــن أنــواع الفاكهــة األخــرى لــذا
تنجــح زراعتــه فــي األراضــي الرمليــة ذات
المــوارد المائيــة المحــدودة .
وتتنــوع منتجــات التيــن الشــوكي حيــث
تُســتهلك طازجــة أو ُمص ّنعــه كعصيــر
ملينــة وتســاعد علــى
أو مربــى وهــي ّ
الهضــم وتحتــوي علــى أليــاف كثيــرة
تســاعد علــى ثبــات ســكر الــدم وفــى عــاج
ضغــط الــدم المرتفــع كمــا أنهــا غنيــة
بالكالســيوم والفوســفور وفيتاميــن ج ،
أن
ويمكــن أن ُيســتفاد مــن مكوناتهــا حيــث ّ
البــذور تُســتخدم فــي الحصــول علــى زيــت
عالــي الجــودة وتســتخدم مخلفــات العصــر
فــي عمــل أنــواع مــن األعــاف لتغذيــة
الحيوانــات وتحتــوي البــذور علــى نســبة

 %16.6دهــون  %4.9 ،أليــاف كمــا تحتــوي
علــى عناصــر الصوديــوم  ،البوتاســيوم ،
الكالســيوم  ،منجنيــز  ،فوســفور  ،حديــد ،
زنــك  ،نحــاس .
أن قشــور الثمــرة تســتخدم فــي
كمــا ّ
بعــض الصناعــات الهامــة مثــل أنــواع مــن
الســكريات حيــث تحتــوى علــى نســبة
مــن الســكر تصــل  %10ويمكــن اســتخدامها
كذلــك فــي إنتــاج الكحــول والجلســرين
والخــل وتمثــل القشــرة حوالــي %45-40
مــن وزن الثمــرة  ،وبالنســبة إلــى األوراق
فإ ّنهــا تُســتخدم فــي تصنيــع بعــض
مســتحضرات التجميــل وكغــذاء لإلنســان
حيــث تســتهلك كخضــروات طازجــة أو
مطبوخــة وتســتخدم األلــواح فــي تغذيــة
اإلبــل واألغنــام وبذلــك تســاهم فــي حــل
تتكــون
مشــكلة العلــف الحيوانــي حيــث
ّ
األلــواح مــن أربعــة عناصــر هــي البروتيــن
 ،والدهــون  ،والكربوهيــدرات  ،واألليــاف .
ـب
وتحتــوي ثمــرة التيــن الشــوكي علــى لـ ٍّ
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أصفــر أو أبيــض مصفر أو أخضــر أو أخضر
مصفــر أو محمــر والجــزء الذى يــؤكل من
الثمــرة هــو عبــارة عــن األحبــال الســرية
المتشــحمة مــع البــذور  ،تســلك الثمــرة
فــي نموهــا منحنــى النمــو المــزدوج حيــث
تنمــو الثمــار بعــد التلقيــح وتســتمر فــي
النمــو الســريع مــع الزيــادة فــي الــوزن
والطــول والقطــر حتــى عمــر  64يومــًا ،
ثــم يقــل معــدل النمــو بشــدة لفتــرة مــن
أســبوع إلــى عشــرة أيــام ثــم يعــود للزيادة
الســريعة فــي الحجــم والــوزن مــرة أخــرى
حتــى تمــام نضــج الثمــرة والتــي تســتغرق
حوالــي  12 - 11أســبوع مــن التلقيــح .
وتبــدأ األشــجار فــي التزهيــر واإلثمــار
مــن الســنة الثالثــة بعــد الزراعــة وتســتمر
فــي اإلثمــار لفتــرة طويلــة تصــل إلــى 20
ســنة ويتكاثــر التيــن الشــوكي إمــا جنســيًا
بالبــذرة أو خضــري باأللــواح وهــو الشــائع
ويتــم باأللــواح وأفضــل موعــد لإلكثــار
الخضــري هــو شــهري مــارس وســبتمبر
حيــث تكــون الظــروف البيئيــة مناســبة
لتشــجيع تكويــن الجــذور علــى األلــواح
بعكــس فتــرة الشــتاء حيــث تنخفــض درجة
الحــرارة وتصبــح غيــر مالئمــة لتكويــن
الجــذور.
وتُعتبــر نباتــات التيــن الشــوكي مــن
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النباتــات الصحراويــة ذات االحتياجــات
المائيــة القليلــة ولكنــه يتضــرر بالجفــاف
المطلــق حيــث أن توفيــر الرطوبة المناســبة
حــول النبــات يســاعد علــى نمــوه بحالــة
طبيعيــة  ،كذلــك يجــب توفيــر تهويــة
مناســبة حــول الجــذور وعــدم ركــود
الميــاه حولهــا لحمايتهــا مــن االختنــاق .
وتتوقــف كميــة اإلنتــاج علــى الخدمــة
والظــروف الجويــة والصنــف وعمــر
النبــات وحجــم الثمــار والتــوازن بيــن
النمــو الخضــري واإلثمــار وعــدد األلــواح
المثمــرة وتبــادل الحمــل  ،وعمومــًا يبــدأ
النبــات فــي حمــل الثمــار بعــد الســنة
الثالثــة ويجــب إزالــة الثمــار التــي تتكــون
قبــل ذلــك لتكويــن هيــكل قــوى للنبــات
 ،وتصــل كميــة اإلنتــاج للدونــم مــن 3
إلــى  5طــن  ،ويوجــد بالطائــف نوعــان
مــن التيــن الشــوكي همــا ( :الشــامي) :
وهــي ســالة منتشــرة فــي أغلــب المناطــق
وتتميــز الثمــرة بلــون أصفــر أو أبيــض أو
أبيــض مصفــر  ،وحجمهــا متوســط وتصلــح
لالســتهالك الطــازج  ،والنــوع الثانــي :
ـأن لــون لحــم
(التوتــي)  :حيــث يتميــز بـ ّ
الثمــرة أحمــر ،والثمــار فــي هــذا النــوع
ذات حــاوة عاليــة وحجــم الثمــرة متوســط
 ،وتصلــح لالســتهالك الطــازج  ،وال تعتمــد
المنطقــة علــى نظــام ري معيــن بــل يتــرك
ـدر حجــم اإلنتــاج بحوالــي
لألمطــار ،و ُيقـ ّ
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المهــدر
والملفــت ّ
أن حجــم ُ
 24000طــن ُ ،
يعــادل  3أضعــاف اإلنتــاج .

 ٢٤٠٠٠طن حجم انتاج
برشومي الطائف
( ٣أضعافه مهدر)
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( اللوز البجلي )
انتقلنــا إلــى جنــوب محافظــة الطائــف
لنلتقــي بأحــد أشــهر المهتميــن باللــوز
البجلــي  ،األســتاذ عبدالحكيــم المالكــي
صاحــب معــرض اللــوز البجلــي ومؤلــف
حدثنــا
كتــاب ( شــجرة اللــوز ) والــذي ّ
عــن اللــوز البجلــي  ،حيــث يقــول  :تعتبــر
شــجرة اللــوز البجلــي مــن األشــجار
المثمــرة التــي يهتــم بهــا المــزارع فــي
بنــي مالــك  ،وتعيــش شــجرة اللــوز
فــي المناطــق البــاردة وتتأثــر بالضبــاب
والرطوبــة وينقســم اللــوز إلــى قســمين:
لــوز حلــو ولــوز مــر  ،واللــوز الحلــو
ينقســم إلــى قســمين لــوز صلــب يحتــاج
إلــى أداة صلبة لتكســير قشــرته واســتخراج
اللبــاب منــه  ،ولــوز فــرك يفــرك باليــد
 ،وتاريخيــًا تعتبــر الشــجرة قديمــة جــداً
فقــد شــكلت جــزءاً مــن حضــارة الفينيقيين
واآلشــوريين والبابلييــن  ،ويعتمــد ســكان
بنــي مالــك مــن قديــم الزمــان فــي
معيشــتهم علــى الرعــي والزراعــة وتربيــة
النحــل وتعتبــر شــجرة اللــوز البجلــي
مــن األشــجار المثمــرة التــي يهتــم بهــا
المــزارع فــي بنــي مالــك جنبــًا إلــى
جنــب مــع أشــجار العنــب والرمــان والتيــن
شــكل اللــوز
والخــوخ وغيرهــا  ،وقــد
ّ
البجلــي جــزءاً مــن حضــارة وتاريــخ بنــي
مالــك وقــد عرفــت ومازالــت بإنتاجهــا
للــوز وكان اللــوز قديمــًا يصــدر إلــى
الطائــف وإلــى مكــة والمدينــة وبصفــة
عامــة إلــى مناطــق الحجــاز إضافــة إلــى
خــارج الجزيــرة العربيــة وكان التجــار
ينتظــرون قــدوم القوافــل المحملــة
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باللــوز مــن بجيلــة ويفضلــون شــراء
اللــوز البجلــي لشــهرته وجودتــه وطعمــه
ونكهتــه عــن باقــي المحاصيــل اللوزيــة
 ،ويتــم االســتفادة مــن قيمتــه النقديــة
فــي شــراء الســلع الضروريــة لهــم خــال
العــام ويحــب المزارعــون زراعــة شــجرة
اللــوز لقلــة اعتمادهــا علــى المــاء وتحمــل
العطــش والتخزيــن ألعــوام طويلــة  ،فيمــا
يعمــد العديــد مــن األهالــي بتقديــم اللــوز
للضيــف والقيــام بتكســيره واســتخراج
اللبــاب أمامــه تعبيــراً عــن كــرم الضيافــة
والمكانــة الخاصــة التــي يحظــى بهــا ،
وقــد اكتســب اللــوز شــهرة اللــوز البجلــي
نســبة إلــى منطقــة بجيلــة فــي بنــي
ً
مالــك حيــث يتفــوق هــذا اللــوز فــي هــذه
المنطقــة بطعمــه ومذاقــه ونكهتــه علــى
بقيــة اإلنتــاج المحلــي والخارجــي ،وتعطــي
هــذه الشــجرة المعطــاءة أكلهــا وثمارهــا
الطيبــة المحبوبــة ذات القيمــة الجماليــة
فــي أزهارهــا  ،حيــث يتمتــع الرائــي لهــا
فــي شــهر ينايــر وفبرايــر ومــارس ،
ويســتطيع اإلنســان تنــاول حبــات اللــوز
الخضــراء ذات اللــون الجــذاب والطعــم
طيــب المــذاق والشــكل المخروطــي لغايــة
شــهر فبرايــر و مــارس مــن كل عــام ،
ومــن ثــم يمكنــه تناولهــا بعــد جفافهــا
وتشــقق القشــور الخارجيــة وكأنهــا تب ّلــغ
المــزارع أنهــا أصبحــت جاهــزة لقطفهــا
وجمعهــا الســتخدامها فــي شــتى الطــرق

والمجــاالت  ،وتبــدأ شــجرة اللــوز البجلــي
بإنتــاج محصولهــا فــي نهايــة شــهر يونيــو
وبدايــة يوليــو حيــث يقــوم المــزارع بجمع
المحصــول و تشميســه وأكلــه أو بيعــه
أو تخزينــه  ،وقــد أصبحــت شــجرة اللــوز
البجلــي فــي طريقهــا لالنقــراض وذلــك
لشــح األمطــار وكثــرة المســتورد وانتشــار
األمــراض الفطريــة والحشــرية لشــجرة
اللــوز البجلــي وعــدم وجــود توعيــة جــادة
مــن الزراعــة للمحافظــة علــى شــجرة
اللــوز .
ويضيــف األســتاذ عبدالحكيــم المالكــي:
قمــت بإعــادة اســتزراع لشــجرة اللــوز
ُ
والمحافظــة عليهــا مــن االنقــراض حيــث
اســتزرعت خــال ثالثــة أعــوام ســابقة
أكثــر مــن ســتين ألــف شــتلة وتوزيعهــا
فــي أماكــن زراعتــه بالمملكــة وقمــت
هــذا العــام باســتزراع أكثــر مــن أربعيــن
ألــف شــتلة ســالة اللــوز البجلــي األصيــل
وقمــت هــذا العــام بنقــل اســتزراع
،
ُ
شــجرة اللــوز فــي منطقــة تبــوك وحائــل
حيــث أطمــح بــأن تتكاثــف الجهــود فــي
اســتزراع الشــجرة ونشــرها فــي مناطــق
المملكــة التــي تســتزرع فيهــا وأن نحقــق
رؤيــة المملكــة  2030فــي االكتفــاء الذاتــي
والتصديــر العالمــي فــي اللــوز وأن ندخــل
ضمــن منظمــة الفــاو الزراعيــة ضمــن
الــدول المصــدرة للــوز علــى مســتوى
العالــم .

نقل استزراع اللوز
البجلي من الطائف
لحائل وتبوك

دور وزارة الزراعة ..
حرصــت مديريــة الزراعــة بالطائــف
علــى تقديــم خدمــات للمزارعيــن منهــا
 :القيــام بجــوالت ميدانيــة للمرشــدين
الزراعييــن لتعريــف المزارعيــن بالطــرق
الســليمة فــي الزراعــة ومواعيدهــا وتقليــم
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األشــجار وجميــع العمليــات الزراعيــة
خــال الموســم مــن التســميد باإلضافــة
إلــى توعيتهــم بأهميــة اســتخدام طــرق
ـري الحديثــة والتــي لهــا أثــر إيجابــي
الـ ّ
فــي توفيــر الميــاه وتقليــل العملــة ،
ومكافحــة اآلفــات واألمــراض التــي
تصيــب المحاصيــل الزراعيــة وتحديــد
األوقــات المناســبة للمكافحــة  ،وتوزيــع

شــتالت الفواكــه ســنويًا علــى المزارعيــن
 ،وإجــراء وتحديــد احتياجاتهــا مــن
العناصــر  ،وتقديــر احتياجــات المزارعيــن
مــن العمالــة الزراعيــة  ،وإقامــة نــدوات
إرشــادية ومحاضــرات وورش عمــل تهــدف
إلــى رفــع الوعــي للمزارعيــن وتحســين
اإلنتــاج لمزارعهــم .
واســتمراراً لمــا تقــوم بــه وزارة البيئــة

والميــاه والزراعــة مــن جهــود واهتمــام
للمحافظــة علــى البيئــة وتأهيــل الغطــاء
النباتــي وذلــك بإقامــة حملــة تشــجير
وهــي مــن المبــادرات التــي تقــوم بهــا
الــوزارة تســتهدف مــن خاللهــا زراعــة
 4مالييــن شــجرة فــي المملكــة بحلــول
عــام  2020م  ،لتنميــة مســتدامة للغابــات
والمراعــي وإعــادة تأهيــل الغطــاء النباتــي
والحــد مــن تدهــور الغطــاء النباتــي
الطبيعــي  ،باإلضافــة إلــى توقيــع مذكــرة

تفاهــم وتعــاون بيــن وزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة ووزارة النقــل لدعــم مبــادرة
التشــجير لتنميــة الغطــاء النباتــي  ،وقــد
ـم تخصيــص منطقــة مكــة المكرمــة مــن
تـ َّ
هــذه المبــادرة بزراعــة عــدد  450ألــف
وخ ِّصــص لمحافظــة الطائــف 20
شــجرة ُ ،
ألــف شــتلة كمرحلــة أولــى لزراعتهــا فــي
عــدد مــن المواقــع .
ونظــراً للتوجــه إلــى اســتخدام الزراعــات
ذات االســتهالك المائــي القليــل ومنهــا
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الزراعــة المائيــة وتشــجيع المزارعيــن
علــى اســتخدام هــذه التقنيــة  ،حيــث بــدأ
بعــض مزارعــي المحافظــة فــي اســتخدامها
حيــث أصبــح يوجــد  3مــزارع تقــوم بهــذه
التقنيــة وســيتم التوســع فــي ذلــك بحســب
مديريــة الزراعــة بالطائــف .
القروض الزراعية ..
المنتظــر أن تُســهم القــروض الزراعية
مــن ُ
 ،فــي إنعــاش الزراعــة بشــكل عــام فــي
محافظــة الطائــف ،ال ســيما فــي جانــب
توفــر الميــاه ،والــذي كان مــن ضمــن
الشــكاوى التــي يشــكو منهــا المزارعــون
فــي المحافظــة ،علــى اعتبــار أهميتهــا فــي
زيــادة اإلنتــاج ،وبقــاء النباتــات علــى قيــد
الحيــاة ،حيــث ســيكون لتلــك القــروض
ـر مســتقبلي رائــع علــى الزراعــة فــي
أثـ ٌ
المحافظــة ،وســتعمل علــى تحســين أحــوال
كثيــر مــن الزراعــات ،والبعــض ســيبدأ في
تجديــد مزرعتــه ،وبحســب قيمــة القــرض
ســيزيد حجــم االســتثمار الزراعــي ،فــكل
مــزارع الطائــف ُمحتاجــة إلــى القــروض،
وال ســيما أن هنــاك محاصيــل زراعيــة
شــارفت علــى االنقــراض مــن الطائــف
كالســفرجل ،والمشــمش ،والتفــاح البلــدي،
باإلضافــة إلــى مشــاكل زراعيــة كثيــرة
أخــرى فــي المحافظــة بســبب المياه ،وشــح
األمطــار ،وانخفــاض أعــداد العمالــة ،وقلــة
ذات اليــد.
كل ذلــك يأتــي فــي ظــل وجــود غالبيــة
مــزارع الطائــف فــي مســاحات صغيــرة،
كمــا ســيتجه المزارعــون ،خاصــة
المختصــون فــي زراعــة الــورد الطائفــي،
المنتج ،بشــكل
إلــى الزيــادة فــي زراعة هــذا ُ
ومســتدام ،ممــا ســيؤدي
أفضــل وأوســع ُ
إلــى تغطيــة احتياجــات المســتهلكين وربمــا
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التصديــر ،كمــا ســيكون هنــاك توســع فــي
نطــاق المــزارع ،باإلضافــة إلــى التأثيــر
اإليجابــي فــي جــذب الســياح ،والــزوار
للمحافظــة.
وجــاء الســماح باالقتــراض الزراعــي،
لمــزارع الــورد ،والمــزارع األخــرى فــي
الطائــف ،التــي ال تحمــل صكــوكًا شــرعية
والمثبتــة بالوثائــق ،فــي ظــل ســقف
اقتــراض لــن يتجــاوز  200ألــف ريــال،
يتــم ســداده فــي  10أعــوام ،شــرط أال
تقــل مســاحتها عــن دونميــن ،وذلــك بعــد
أن تســبب بشــكل مباشــر وكبيــر ،عــدم
وجــود الصكــوك الشــرعية لنحــو  90فــي
المائــة مــن مــزارع الــورد الطائفــي ،فــي
أنحــاء ُمتفرقــة مــن محافظــة الطائــف،
إلــى حرمانهــا مــن إمكانيــة الحصــول
علــى قــروض مــن البنــك الزراعــي،
حيــث كانــت هــذه المعضلــة مــن ضمــن
المشــكالت التــي تواجــه المــزارع بشــكل
عــام ،ومــزارع الــورد الطائفــي فــي
محافظــة الطائــف علــى وجــه الخصــوص،
فمــزارع الــورد الطائفــي فــي المحافظــة،
والمــزارع الموجــودة فيهــا بشــكل عــام،
ال ُيمكنهــا الحصــول علــى قــروض مــن
البنــك الزراعــي نتيجــة عــدم وجــود
صكــوك عليهــا ،فغالبيــة مــزارع الــورد
فــي الطائــف تعــد أوقافــًا بنســبة تــراوح
بيــن  80و 90فــي المائــة ،وكلهــا مملوكــة
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بالحجــج  ،ونجــم عــن ذلــك تربــع مشــكلة
نــدرة الميــاه علــى قمــة هــرم المشــكالت،
حيــث تكمــن بهــا جانبين مــن المشــكالت ،إذ
إنهــا متوافــرة فــي شــمال الطائــف وجنوبــه
المنحــدر،
مــع ملوحــة مرتفعــة ألنهــا فــي ُ
أو نــادرة كمــا فــي غــرب المحافظــة،
مــا تتســبب فــي اإلضــرار بمــزارع الــورد
الطائفــي علــى وجــه خــاص ،وللمــزارع
كافــة بشــكل عــام ،األمــر الــذي دفــع
بمزارعــي الــورد فــي الهــدا الســتخدام ا
لصهاريــج فــي الــري.
والقــت الحلــول المقترحــة ،التــي تــم
تقديمهــا قبــل أشــهر قليلــة إلــى وزيــر
الزراعــة ،ردود فعــل جيــدة ،حيــث اشــتملت
تلــك الحلــول علــى منــح صهريــج ميــاه
لــكل مزرعــة ،أو ماكينــة تحليــة ،أو إيصال
الميــاه مــن أحــد الخطــوط الرئيســة للمياه
النقيــة الصالحــة للزراعــة ،فــي شــمال
وغــرب وجنــوب المحافظــة للمــزارع
القريبــة مــن تلــك الخطــوط ،باإلضافــة
إلــى تضميــن تلــك المقترحــات التــي تــم
رفعهــا أيض ـًا إلــى الجهــات العليــا ،اســتثناء
الطائــف مــن المادتيــن  85و ،86مــن حجــج
تلــك المــزارع ،كــي يتــم اســتخراج
صكــوك نظاميــة لهــا بشــكل ســريع أســوة
بجــازان ،التــي كانــت تعانــي مــن ذات
المشــكلة .
وفــي جانــب المــزارع التــي تحمــل صكوكًا
شــرعية ســيتجاوز ســقف قرضهــا  200ألــف
ريــال ،بحســب مســاحتها ،ولهــا إجــراءات
أخــرى ،فيمــا يتعلــق بالقــروض ،وذلــك
أن مــدة تس ـ ّلُم
وفــق دراســة معينــة ،كمــا ّ
القــرض الزراعــي مرهــون بســرعة إنهــاء
المزارعيــن
المعاملــة ،وتوفيــر ُ
إجــراءات ُ
لــأوراق المطلوبــة منهــم.
وتشــتمل قــرارات القــروض الزراعيــة
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علــى وجــود إعانــة للقــرض بنســبة  20فــي
المائــة ،تُخصــم مــن قيمــة القســط إذا كان
المقتــرض ُمنتظمـًا فــي الســداد ،وفــي حال
ُ
المحــدد تســقط
عــدم انتظامــه فــي الوقــت ُ
عنــه هــذه النســبة ،مــع عــدم وجــود فوائــد
علــى القــروض الزراعيــة .
تقويم ابن عميرة ..
وال نســتطيع هنــا أن نُغفــل الــدور الكبيــر
قدمتــه التقاويــم الزراعيــة لزراعــة
الــذي ّ
ومزارعــي الطائــف  ،ومــن أهمها وأشــهرها:
( تقويــم ابــن عميــرة ) ويعــود لصاحبــه
المولــود فــي القــرن الحــادي عشــر
الهجــري بــوادي الذويبــات  ،والــذي تعلّــم
علــم الفلــك بشــغف ورغبــة وكانــت
مالحظاتــه ونظرتــه الثاقبــة المتفحصــة
هــي التــي جعلتــه يضــع قواعــد هــذا العلــم
ســمى باســمه إلــى اليــوم
الــذي أصبــح ُي ّ
(حســاب ابــن عميــرة الذويبــي)  ،وقــد
وضــع لحســابه مرصــداً لرصــد حــركات
النجــوم ومتابعــة طلوعهــا ومغيبهــا ويقــع
يطــل علــى قريــة
مرصــده علــى جبــل
ُّ
(الصبخــة) ببنــي ســعد والتــي تبعــد  78كم
جنــوب الطائــف  ،وهــو عبــارة عــن حصــن
مــن ثالثــة طوابــق مبنــي بالحجــر بارتفاع
 13متــراً وعــرض  10أمتــار  ،وليــس لــه إال
نافــذة واحــدة وبــاب واحــد .
وقــد ُعــرف هــذا الحســاب فــي الطائــف
منــذ أكثــر مــن  400ســنة  -بحســب بعــض
الروايــات – واســتمر حتــى عــام  1408هـــ
حيــث قــام األســتاذ عبدالملــك بــن محمــد
بــن عميــرة بجمــع جوانــب هــذا الحســاب
الفلكــي وإخضاعــه للتجربــة العلميــة
ولمــدة خمــس ســنوات  ،فمــا توافــق مــع
الواقــع العلمــي أثبتــه ومــا لــم يتوافــق
اســتبعده  ،ثــم أصــدر كتابــًا حــول هــذا
صمــم تقويمـًا يصــدر
الحســاب ومــن قبلــه ّ
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ـنوي منــذ علــن  1408هـــ تحــت
بشــكل سـ ٍّ
مســمى ( تقويــم ابــن عميــرة الزراعــي
والمناخــي )  ،وهــذا التقويــم يهتــم بعــدة
جوانــب مــن أهمهــا النشــاط الزراعــي مــن
حيــث وقــت الزراعــة والســقيا وكيفيــة
التعامــل مــع الزراعــة فــي ظــل التغيــرات
المناخيــة  ،وربــط هــذا التقويــم بتقويــم
جوهــم
أم القــرى ليعــرف النــاس حــال ّ
وزراعتهــم خــال عــام كامــل .
ومــن التقاويــم التــي ذاع صيتهــا  ( :التقويم
الثقفــي ) وهــو أحــد أهــم وأشــهر التقاويم
الزراعيــة بالمملكــة  ،والــذي يهتــم بمواعيد
الزراعــة واألحــوال الجويــة واألنجــم
الفلكيــة  ،أسســه عبيــدان بــن عطيــة بــن
معقــل الثقفــي – يرحمــه اهلل – المولــود
بقريــة المجــاردة عــام  1328هـــ  ،والــذي
عــاش ببــاد ثقيــف وعمــل بالزراعــة
وتعلّــم علــم الفلــك ومواقــع وأســماء
النجــوم مــن والــده – يرحمــه اهلل – حتــى
أتقــن هــذا العلــم وأشــرف علــى المرصــد
الفلكــي بقريــة المجــاردة بثقيــف  ،والــذي
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يعتبــر مــن أقــدم المراصــد الفلكيــة
ـرف منــذ أكثــر مــن
الزراعيــة  ،حيــث ُعـ ِ
 500عــام  ،وقــد أشــاد عــدد مــن الفلكييــن
والمتخصصيــن بهــذا المرصــد والتقويــم
الزراعــي  ،وتو ّلــى تدويــن هــذا التقويــم
األســتاذ عبدالملــك بــن عيضــة الثقفــي –
يرحمــه اهلل – واألســتاذ أحمــد بــن دخيــل
الثقفــي وإصــداره كتابيــًا منــذ  28عامــًا
أن اللجنــة المشــرفة علــى توثيــق
 ،كمــا ّ
وتطويــر هــذا التقويــم قامــت بطباعــة
أكثــر مــن  13ألــف نســخة للعــام الهجــري
الفائــت  1439 / 1438فــي النســخة رقــم 29
لــه .
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الزراعة والهدر المائي
( المشكلة والحل)

مقـــــال

سالم الحميدي
عضو اللجنة الزراعية بغرفة الطائف

ال يخفــى علــى احــد أهميــة الميــاه فــي حياتنــا وان الجزيــرة العربيــة تعانــي مــن نقــص
الميــاه رغــم انهــا تمتلــك كميــات كبيــره مــن الميــاه الجوفيــة ورغــم ذلــك فــإن كثيــر
ممــن يســتخدم الميــاه يســتخدمها اســتخدام تقليــدي ينجــم عنــه هــدر كبيــر للميــاه..
فالمــزارع مــا زال يــروي مزروعاتــه بالطريقــة التقليديــة بــري الغمــر وال يلجــأ للوســائل
الحديثــة للــري (الــري بالتنقيــط) ..وهــذه مســئولية ,وعليهــم (المزارعــون) جميعــا
تحمــل مســؤوليتهم واســتخدام الوســائل الحديثــة للــري والحفــاظ عليهــا..
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وتعتبــر عمليــات الــري واحــدة مــن أهــم العمليــات
ـكل أساســي،
التــي يتــم فيهــا اســتخدام الميــاه بشـ ٍ
حيــث يمكــن أن تكــون معرضــة لعمليــات هــدر
ـة فــي حــال قلــة الوعــي باســتخدامها،
كبيــرة خاصـ ً
ولترشــيد االســتهالك فــي هــذه العمليــة ُينصــح
بالقيــام بعمليــات الــري الخاصــة للنباتــات بــأن تتم
فــي الصبــاح الباكــر وعنــد المغيــب؛ والســبب فــي
ذلــك يعــود إلــى تجنــب تعرضهــا لعمليــات التبخــر
العاليــة ،األمــر الــذي يدفــع المــزارع إلــى زيــادة
عــدد مــرات الــري خــال اليــوم وبالتالــي اســتهالك
ـكل أكبــر ,وأيضــا تــرك أســاليب الــري
الميــاه بشـ ٍ
القديمــة و خاصــة الــري بالغمــر ،والحــرص
علــى اســتخدام األســاليب الحديثــة وخاصــة الــري
بالتنقيــط ،حتــى ال يتــم فقــد الميــاه ،وبالتالــي
التوفيــر والترشــيد فــي اســتخدامها..
ولقــد كانــت المطالبــات منــذ ســنين بالعمــل
علــى رفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد المائيــة
المتاحــة ,وهــذا مــا أصبــح توجهــًا عالميــاً ,وهــو
ناتــج عــن الشــح المتزايــد للميــاه الــذي فــرض
ضــرورة البحــث عــن وســائل تســاند وتســاعد علــى
االســتفادة مــن الميــاه المالحــة فــي ســبيل قهــر
الصحــراء وتحقيــق األمــن الغذائــي .ومــن المؤكــد
أن ذلــك يحتــاج إلــى عــدد مــن الفعاليــات ,أهمهــا
اســتقراء التجــارب العالميــة ,ودعــم القــدرات الفنية
للمزارعيــن ,وايجــاد برامــج إرشــاد زراعــي تحــدد
أنــواع النباتــات االقتصاديــة ,وغيــر ذلــك مــن
الفعاليــات والبرامــج التــي تحتــاج لتعــاون وتكاتــف
عــدد مــن الجهــات..
ولعلــي هنــا فــي هــذا الســياق أتحــدث عــن شــركة
الميــاه وصنــدوق التنميــة الزراعيــة ,ومعهــا
كذلــك وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بــأن
يتعاونــوا ,ويتــم التنســيق فيمــا بينهــم بالعمــل
علــى االســتفادة مــن الميــاه المنقــاه الســتخدامها
فــي الــري الزراعــي..
ودعــم المــزارع بقــروض مــن قبــل البنــك
إليصــال خطــوط الميــاه المنقــاه للمــزارع ,فمــن
الضــروري جــدا جــدا االســتفادة منهــا بــدل ان
تهــدر ,وبذلــك يكــون العائــد المالــي للشــركة,
والمــزارع ولمصلحــة البلــد ..وحتــى يكــون القــارئ
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

أكثــر قربــا مــن هــذا الطــرح ,ســأورد أمثلــة منها
(وعلــى ســبيل المثــال) مدينــة الطائــف ,حيــث
يوجــد بهــا ميــاه منقــاه ال يســتفاد منهــا مــع
معانــاة الكثيــر مــن المــزارع مــن نقــص الميــاه
فــإن اصحــاب مــزارع الــورد والعنــب والرمــان -
لمــا لهــذه المنتجــات مــن أهميــة  -يعانــون اشــد
المعانــاة مــن قلــة الميــاه ,ممــا يؤثــر عــل تقلــص
انتاجهــم ..كل هــذا ونحــن نــرى أمامنــا ان هنــاك
حــل جــذري لهــذه المشــكلة ,بالتنســيق فقــط
بيــن شــركة الميــاه وصنــدوق التنميــة الزراعيــة
والمــزارع ,لالســتفادة مــن الميــاه المنقــاه
إليصالهــا الــى المــزارع مباشــرة أو عــن طريــق
صهاريــج نقــل الميــاه (الوايتــات)..
وال يمكننــي أن أتجــاوز هــذه الســطور دون
الحديــث عــن االنتــاج الزراعــي لمدينــة الطائــف
الــذي يتميــز بالجــودة العاليــة ..فعنــب الطائــف
هــو لؤلــؤة العنــب علــى مســتوى العالــم ورمــان
الطائــف هــو جمانــة عقــد الرمــان عالميــا,
وأمــا عســل الطائــف فقــد حــاز المركــز االول
لثــاث مــرات علــى مســتوى العالــم ..أمــا الــورد
الطائفــي فأنــه يتربــع علــى عــرش العطــور
عالميــا بــدون منافســة
وقبــل أن اختــم هــذا المقــال ,بودنــا أن نشــكر
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين صاحــب
الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل أميــر
منطقــة مكــة المكرمــة ,ومعالــي محافــظ الطائــف
األســتاذ ســعد الميمونــي ,علــى مــا يولونــه مــن
اهتمــام وحــرص علــى دفــع عجلــة االنتــاج
الزراعــي وتطويــره تحــت رعايــة خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز ,وســمو
ولــي عهــده االميــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا
اهلل .
والمتمثــل فــي دعمهــم لــوزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة ,ممثلــة فــي فرعهــا بالطائــف ,وبنــك
التســليف ..وال أنســى جهــود مجلــس إدارة غرفــة
الطائــف ,واللجنــة الزراعيــة بالغرفــة علــى
ســعيهم بالعمــل علــى كل مــا مــن شــأنه تطويــر
العمــل الزراعــي بالمحافظــة .
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السعيدي :انتهت االنتخابات وانتهى التنافس ..

والعمل الجماعي
هو من يفوز
مجلة الطائف

بنــدر بــن هــال الســعيدي (نائــب رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة الطائــف) ,فــي آخــر

حـــــوار

لحظــة مــن انتخابــات الــدورة الحاليــة
قــرر الدخــول والمنافســة ,وفــاز بهــا..
يقــول :عالقتــي بغرفــة الطائــف لهــا أكثــر مــن  15ســنة ,وعندمــا شــعرت انــي

قــادر علــى تقديــم شــيء تقدمــت لعضويــة المجلــس ..ويضيــف  :حظــي طيــب
بهــذه المجموعــة فنحــن نعمــل بــروح الفريــق الواحــد..
يحدثنــا الســعيدي فــي هــذا الحــوار الــذي أجرينــاه فــي منزلــه بالطائــف عــن القصــة
التــي كانــت وراء تأســيس أول شــركة لتأجيــر الســيارات ,وعــن ســر التحــول مــن
(القطــاع العســكري للخــاص) ..وهــل هــم جاهــزون لقــرار التأنيــث ..وغيرهــا
كثيــر مــن المحــاور التــي تناولناهــا مــع الســعيدي فــي هــذا الحــوار الــذي لــم يخلــو
مــن الجــراءة ,وكثيــر مــن الحقائــق ..فإلــى ذلــك :
 -مــن القطــاع الحكومــي إلــى التفــرغ كليــًا

فــي مستشــفى األميــر منصــور العســكري

للقطــاع الخــاص والتجــارة ..حدثنــا عــن أســباب

وكان دخــول القطــاع الخــاص فكــرة تراودنــي,

ذلــك .؟

وقــررت حينهــا خــوض تلــك المغامــرة ,ال ســيما

خدمــت وطنــي وهلل الحمــد ,أكثــر مــن

وأن القطــاع الخــاص حينهــا كان فرصــة تســتحق

عشــر ســنوات ,وشــاركت بــكل فخــر فــي

المغامــرة ,و َلــم تكــن ســقف الخطــورة مثــل هــذا

عاصفــه الصحــراء بدولــة الكويــت ,وعندمــا

الوقــت .

رجعــت للطائــف اكملــت عملــي الحكومــي
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 -ولــو عــاد بــك الزمــان ..هل كنــت ســتتخذ نفس

تأجيــر ســيارات ولألســف لــم يكــن هنــاك ســوى 3

القــرار بالتحــول مــن القطــاع الحكومــي للخاص .؟

محــات ,ولــم أجــد لديهــم أي ســيارة ,وذهبــت إلــى

نعــم لــم أكــن نادمــا والحمــد هلل علــي قــرار

مكــة ,وكان الوضــع تقريبــا مشــابه للطائــف ,ولــم

قــارب  20عامــا ..وهــذا ال يعنــي أن الطريــق كان

أجــد ســيارة تأجيــر إال بصعوبــة ..حينهــا قــررت

ممهــدا ..واجهــت بعــض الصعوبــات فــي هــذا

إنشــاء مؤسســة تأجيــر ســيارات فــي اقــرب وقــت..

المجــال المتقلــب دائمــا ,لكــن بفضــل اهلل اســتطعت

وأسســت بعــد أن رزقنــي اهلل بــرأس المــال أول

ان اتجــاوز هــذه الصعوبــات ,أمــا االن فحــال هــذه

فــرع لشــركة الراســي لتأجيــر الســيارات ,وكان

الصنعــة بــدأ ينخفــض بســبب احــوال الســوق

ذلــك قبــل  20ســنة ,وتحديــدا فــي عــام  1419هـــ. .

وعــزوف كثيــرون مــن الدخــول فيــه .
 ماهــي أبــرز مشــاكل ومعوقــات قطــاع تأجيــر -كنتــم مــن أوائــل مــن أســس شــركة تأجيــر

الســيارات ؟

ســيارات فــي الطائــف ..لمــاذا هــذا القطــاع .؟

ممكــن تلخيــص أبــرز المعوقــات فــي عــدة نقــاط..

قطــاع تأجيــر الســيارات كان طريقــي للتجــارة..

منهــا منافســه الشــركات الكبيــرة لمحــات

ولكــن دخولــي لهــذا القطــاع قصــة حدثــت لــي..

تأجيــر الســيارات ,والخصومــات التــي تضعهــا علــي

وهــي (عندمــا تعطلــت ســيارتي وأدخلتها الشــركة

الســيارات بنظــام االيجــار..

للصيانــة ,وبحــت حينهــا فــي الطائــف عن شــركات

األعــداد الكبيــرة ,والمتزايــدة لمكاتــب تأجيــر

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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الســيارات ,دون وجــود أي دراســة لحاجــة الســوق..

وأخيراً ارتفاع سعر البنزين..

وعــدم التــزام كثيــر مــن العمــاء بالســداد,
وتحويــل اكثــر المطالبــات إلــى ديــون معدومــة

 -أيــام قليلــة ويفــرض ســعودة محــات تأجيــر

ارتفــاع ســعر الســيارات فــي الشــركات

الســيارات ..تعليقكــم علــى هــذا القــرار .؟

التأجيــر

كــم ذكــرت لــك ســابقا ,ربمــا تكــون بعــض

كمــا أن ارتفــاع مبالــغ التأميــن الشــامل

القــرارات نهايــة كثيــر مــن المحــات ,وتأجيــر

كان بمثابــه ســقوط لشــركات تأجيــر

الســيارات ,أمــا نحــن فــي شــركة الراســي فمــن

الســيارات ,وذلــك ألخذهــم ربحيــة الســيارة

عشــرون ســنه ولدينــا فــي كل فــرع موظــف

مقابــل بوليصــة التأميــن المكلفــة جــدا..

ســعودي ,وطــول هــذي المــدة ونحــن نطالــب

إلــى جانــب دخــول الســيارات الصينيــة بشــكل

بتأهيــل وتدريــب الموظــف الســعودي ويكــون

كبيــر فــي شــركات التأجيــر ,والــذي قلــل مــن

لدينــا جهــة تضمــن لنــا هــذا الموظــف ,ومرجــع

أصولهــا وأصبحــت ضعيفــة جــدا..

لنــا ,ولكــن لألســف حتــى االن لــم يحصــل ذلــك..

ناهيــك عن القــرارات األخيــرة في القطــاع الخاص

أمــا قــرار الســعودة الكاملة لهــذه المهنة ,فأخشــى أن

والعمــل التــي صعبــت مــن مهنــه تأجيــر الســيارات..

يــؤدي إلغــاق كثير مــن المحــات ,وبالتالــي عودة

وانخفــاض

تســعيرة

بطالــة الموظفيــن الســعوديين ممــن كانــوا فيهــا .

لــم أنــدم طــوال  20عــام فــي
القطــاع الخــاص ..وهــذه قصــة
تأســيس أول شــركة لتأجيــر
الســيارات .
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 هــل محــات تأجيــر الســيارات مســتعدةلتطبيــق قــرار قيــادة المــرأة للســيارة .؟
طبعــا قــرار قيــاده المــرأة كان قــرار مفاجــئ,
علمــا بــأن مطالباتــه كانــت قديمــة ,لكــن أتوقــع
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ان شــركات ومؤسســات التأجيــر لــن تكــون

الــذي عــزز هــذه الفكــرة ,فــي فريــق متعــاون ,وفــي

جاهــزة اال بعــد مــرور وقــت كافــي حتــي

النهايــة العمــل الجماعــي هــو الــذي يفــوز .

يكــون هنــاك ضمانــات تحمــي حقهــا ونحــن فــي
شــركتنا ســنوفر بشــكل خــاص قســم نســائي

 -رأيك في دور الغرف ..وما الذي تحتاجه .؟

فــي الطائــف ,وقــد يكــون هــو األول بــإذن اهلل ..

دور الغــرف جــدا كبيــر ,لــو أنهــا آمنــت بأهميــة
دورهــا ,فهــي الحاضنــة والمظلــة للقطــاع الخــاص,

 -عالقتــك بغرفــة الطائــف منــذ عــام

وخاصــة فــي الفتــرة الحاليــة مــع رؤيــة المملكــة

1424هـــ كرئيــس للجنــة النقــل ..لمــاذا لــم

 2030والــذي تعــول الدولــة علــى القطــاع الخــاص

تفكــر إال اآلن بدخــول مجلــس اإلدارة .؟

الكثيــر فــي رؤيتهــا ,ويالحــظ تغييــر كبيــر,

عالقتــي الطويلــة بالغرفــة اكســبتني خبــره فــي

وحــراك اقتصــادي فــي دور الغــرف ,وخاصــة مــع

مجــال الغــرف التجاريــة لكننــي لــم أكــن مســتعد

مجلــس اإلدارة الجديــدة لمجلــس الغــرف برئاســة

لخــوض هــذي التجربــة (كعضــو مجلــس إدارة) اال

المهنــدس أحمــد الراجحــي ,ونائبيــه الدكتــور

فــي الــدورة العاشــرة ,وحتــى قبــل لحظــات مــن

ســامي ,واألســتاذ محمــد منيــر .

نهايــة التقديــم ,بعدمــا تيقنــت أننــي قــادر علــى
تقديــم شــيء يقيــد الطائــف والقطــاع الخــاص

 -وهــل ســتكرر تجربــة الترشــح لمجلــس اإلدارة

بشــكل عــام ..والحمــد هلل كان حظــي طيــب جــدا الن

القــادم ؟

هــذه الــدورة (العاشــرة) كانــت مــن اكثر الــدورات

ال شــك أن خدمــة الطائــف ,وهــذا الوطــن العظيــم

نجاحــا علــي مســتوى الطائــف خاصــه وعلــي غــرف

شــرف ,لــكل منتمــي لــه ,ونأمــل أننــا ســاهمنا فــي

المملكــة عامــة طبعــا ..وإن كانــت شــهادتي فــي هــذا

دورتنــا العاشــرة بتحقيــق بعــض أهدافنــا ,ولــم

الشــأن مجروحــة ..لكــن هــذا بشــهاده الجميــع ,ومــا

أفكــر فــي موضــوع الترشــح لــآن ,لكنــه غالبــا

لمســناه منهــم ,بفضــل اهلل ,وفقنــا اهلل بمجموعــة

ســيكون بحســب المتقدميــن ,لمعرفــة مــدى التوافــق

أعضــاء متوافقــة ,وبفكــر اقتصــادي نخبــوي,

لتقديــم عمــل جماعــي ,وإكمــال مــا قدمنــاه فــي

وبرئيــس لمجلــس اإلدارة يســتحق كل االحتــرام

الــدورة الحاليــة .

والتقديــر .
 فــي ظــل اعتمــاد الدولــة علــى القطــاع الخــاص -يالحــظ توافــق كبيــر فــي مجلــس إدارتكــم

فــي رؤيتهــا ..وجــه كلمــة لشــباب وفتيــات األعمال؟

الحالــي ،رغــم أنكــم كنتــم فريقيــن فــي االنتخابات..

الــدور كبيــر عليكــم ,والفرصــة أمامكــم ,نعلــم أن

حدثنــا عــن ســر ذلــك ؟

التحديــات أكبــر ,لكــن هــذه الدولــة دولــة شــابة,

االنتخابــات كانــت منافســة ,وهــذا شــيء طبيعــي,

والمملكــة دولــة غنيــة ,وتتوفــر فيهــا الفــرص,

وكانــت ضمــن حــدود ,وإطــار معيــن ,ال يخلــو

جميــع مــن ترونهــم مــن رجــال األعمــال الناجحيــن

مــن االحتــرام والتقديــر لألشــخاص ,وعنــد انتهــاء

فــي المملكــة والعالــم ,لــم يكــن الطريــق ممهــدا

االنتخابــات ,وتشــكيل المجلــس توحــد العمــل وهلل

لهــم ,بــادروا ,وكافحــوا ,واجتهــدوا ,ولــن يضيــع

الحمــد ,وذلــك بفضــل اهلل ثــم بفضــل رئيــس

اهلل لكــم عمــا .

مجلــس إدارة الغرفــة الدكتــور ســامي العبيــدي,
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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15فنان

حولوا الطائف لعاصمة
للمسرح السعودي

فالح القثامي  -مجلة الطائف

مبدعون
ومبدعات

جســدت مســيرة تقــارب الثالثــة عقــود لمســرح الطائــف نوعــا مــن العطــاء
واإلبــداع والتفــرد حتــى أصبــح االســم الــذي يطلــق علــى فريقهــا عربيــا ومحليــا
أبنــاء «عاصمــة المســرح الســعودي» ,ولذلــك اختــارت «مجلــة الطائــف» فــي عددهــا
الثامــن مبدعــون مــن خشــبة أبــو الفنــون لتركــز علــى أصحــاب الهويــة الثقافيــة
والفنيــة لمدينــة الــورد والذيــن تفــردوا بمخاطبــة الحــواس علــى الخشــبة فــي
تكامــل الكلمــة والحركــة والعمــق الفكــري والمتعــة البصريــة.
«مسرح الطائف رحلة من تميز»

وحبهــم األبــدي للفعــل المســرحي الــذي يعشــقون,

وذكــر فيصــل بــن خالــد الخديدي مديــر جمعيــة

فقبــل قرابــة الثالثــون عامــًا أجتمــع شــباب

الثقافــة والفنــون بالطائف أنه علــى المســتوى

الطائــف فــي عشــقهم للمســرح وفي العــام 1413

المحلــي يعانــي المســرح مــن ضعــف البنــى

هـــ أصــدروا بيان ـًا تاريخي ـًا بتأســيس أول ورشــة

التحتيــة لــه وقلــة االهتمــام ولكنــه رغــم ذلــك

عمــل مســرحي وهــم (فهــد رده الحارثــي ,أحمــد

يثبــت وجــوده ,ويقــول كلمتــه بحــب أبنــاءه لــه,

محمــد األحمــري ,عبدالعزيــز عبدالغنــي عســيري,

وعملهــم الجــاد ,ومثابرتهــم لمــا يحبــون ويعملون

محمــد عثمــان بكــر ,مســاعد الزهرانــي ,محمــد

جاهديــن لــه ,وعندمــا يذكــر المســرح الســعودي

المالكــي ,أميــن الزهراني  ,فاضــل الذويبــي ,فهــد

فــإن أول مــا يذكــر منــه وفيــه مســرح الطائــف,

الغامــدي ,حســن الزهرانــي ,إبراهيــم عســيري,

والــذي لقــب فريقهــا المســرحي بأبنــاء عاصمــة

يوســف الوقدانــي ,جمعــان الذويبــي ,ســامي

المســرح الســعودي ,بفضــل جهــود شــباب مســرح

الزهرانــي ,مشــعل الثبيتــي) ,ويضيــف الخديــدي

الطائــف وتفانيهــم فــي العمــل إلبــراز شــغفهم

بــأن هــؤالء كانــوا هــم األعضــاء المؤسســين ولــم
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يتوقفــوا فــي ضــم كل مبــدع لهــذا المشــروع

حققــت فيهــا المجموعــة جوائــزاً متعــددة فــي

المســرحي الضخم ,واتخــذوا مــن جمعيــة

التأليــف واالخــراج وافضــل العــروض وافضــل

الثقافــة والفنــون بالطائــف بيتــًا لهــم ,وبــدأوا

الممثليــن والســينوغراف وســجلوا حضــوراَ الفت ـًا

بتثقيــف ذواتهــم والعمــل علــى تطويــر ادواتهــم

ومشــرفًا فــي كل المحافــل التــي يشــاركون فيها,

فــي رحلــة اســتمرت فــي العطــاء والنمــاء حتــى

فأصبحــوا عالمــة فارقــة فــي المســرح المحلــي

ا بعــد
وقتنــا هــذا فــي تنامــي ألجيــال ثــاث جي ـ ً

والعربــي وحالــة مســرحية متفــردة تســتحق

جيــل ,يحملــون نفــس الهاجــس والهــم والعشــق

الكثيــر مــن الدراســات واألبحــاث ,إن تميــز مســرح

للمســرح ,فجيــل التأســيس يمــد مــن يليــه

الطائــف كان مــن البدايــات منــذ بيــان التأســيس

بالخبــرة والحماســة والحــب واليــزال فــي عطــاء

والعمــل ضمــن مشــروع ثقافــي فنــي حقيقــي

مســتمر ,وجيــل الشــباب اكســب الورشــة الحيويــة

اســتمر واســتثمر الطاقات البشــرية ووظفها بشــكل

والنشــاط واصبــح ثمــرة لجهــد مــن ســبقوهم

صحيــح تجــاوز جميــع العقبــات المكانيــة والمادية

واســتمرار لعطائهــم.

ليصنــع تاريخـًا مــن مجــد لمســرح الطائــف انطلق

ويســتطرد مديــر جمعيــة الثقافــة والفنــون

مــن قاعــة المســرح بجمعيــة الثقافــة والفنــون

بالطائــف بقولــه أمــام هــذا النشــاط والحــب

بالطائــف  -والتــي ســميت بقاعــة فهــد رده الحارثي

والشــغف للمســرح مــن شــباب الطائــف جــاءت

للفنــون تقديــراً لجهــوده فــي المســرح – ليســجل

المشــاركات المحليــة والدوليــة المتنوعــة ,والتــي

اســم الطائــف ومســرحه بحروفــًا مــن نــور فــي

كل المحافــل الدوليــة التــي يتواجــد بهــا ,مســرح

بعــد عقبــات متتاليــة لمجموعــة مــن الشــباب

الطائــف رحلــة مــن تميــز بــدأت قبــل أكثــر مــن

المحــب للعمــل المســرحي ,وكان العائــق المــادي

ربــع قــرن والزالــت مســتمرة فــي التميــز والعطاء

مســيطرا علــى كل األفــكار والــرؤي ,حيــث

بفكــر متنامــي وعطــاء ال ينضــب.

كانــت اإلمكانيــات الماديــة شــبه معدومــة وتمويــل

«خروج من رحم المعاناة»

األعمــال بجهــود ذاتيــة ,وقــال أن ورشــة المســرح

يؤكــد الكاتــب المســرحي فهــد ردة الحارثــي

بالطائــف مــرت بتحــوالت عديــدة مــن ورشــة إلــى

أحــد مؤسســي مســرح الطائــف بــأن فكــرة

أســتديو إلــى صيغــة المختبــر المســرحي ,إلــى

تأســيس ورشــة المســرح بفنــون الطائــف جــاءت

فرقــة مســرحية ,وأضــاف أنهــم اســتلهموا مــن
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المســرح العربــي بعــض التطويــر وعملــوا علــى

والخارجيــة والعالميــة وتطبيقهــا عمليــًا مــن

ذواتهــم حتــى وصلــوا لهــذا المســتوى مــن اإلبــداع.

خــال الــورش اليوميــة التــي تقــام علــى خشــبة

وأشــار الحارثــي بــأن ورشــة العمــل المســرحي

قاعــة فهــد رده للفنــون بجمعيــة الثقافــة والفنــون,

بالطائــف خــال الثالثــة عقــود الماضيــة قدمــت

وبيــن بأنــه خــرج مــن الفرقــة العديــد مــن

قرابــة  50عمــا مســرحيا ,وشــاركت فــي قرابــة

المميزيــن والموهوبيــن فــي كل نواحــي المســرح

 80مهرجانــا عربيــا ومحليــا ,وعرضــت أكثــر

وبــدء صقــل هــذه المواهــب مــن خــال عقــد

مــن  35مدينــة عربيــة ومعظــم المــدن الســعودية,

الــدورات االحترافيــة لألعضــاء المنتميــن حديثــًا

ويقــول الكاتــب فهــد ردة بأنهــم يفخــرون بــأن

للفرقة  .

انطالقتهــم مــن الجنادريــة عــام  1412هجــري,

علــى صعيــد اإلخــراج أشــار ســامي الزهرانــي بأنــه

وتوالــت المشــاركات فــي الجنادريــة ,ومــن ثــم

كان للمعلــم الملهــم االســتاذ احمــد االحمــري

مســارح الــدول الخليجيــة والعربيــة.

الــدور الريــادي لقيــادة دفــة اإلخــراج فــي المملكة

«الطائف عاصمة المسرح السعودي»

لمناطــق اكثــر رحابــه ،اســتطاع االحمــري

يقــول المخــرج المســرحي والممثــل ســامي

التمكــن مــن العديــد مــن المــدارس واالشــكال

الزهرانــي بــأن العديــد مــن المســرحيين العــرب

اإلخراجيــة مثــل المســرح الفقيــر ،مســرح خيــال

والمثقفيــن مــن خــارج الوطــن أطلقــوا هــذا

الظــل ،المســرح االحتفالــي وتطبيقهــا علــى

اللقــب علــى الطائــف لمعرفتهــم الحقــه بمــاذا قدم

اهــم المســرحيات ،مــن ســمات احمــد االحمــري

الطائــف للمســرح المحلــي والخليجــي والعربــي,

اإلخراجيــة هــو التعامــل مــع مجاميــع الممثليــن

وعلــى مختلــف األصعــدة وخصوصــًا فــي اخــراج

علــى خشــبة المســرح مــن خــال توظيفــه لجســد

االعمــال المســرحية ،منــذ تأســيس ورشــة العمــل

الممثليــن باســتخدام التكويــن والتشــكيل علــى

المســرحي بالطائــف عــام  ١٤١2هجــري والتــي

الخشــبة ،أحــدث االحمــري نقلــة نوعيــة فــي

تحولــت الــى فرقــة مســرح الطائف ,وبعــد مــرور

العمليــة اإلخراجيــة علــى مســتوى المســرح فــي

اكثــر مــن ربــع قــرن علــى تأسيســها كان لزامـًا

المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يعتبــر االحمري

علينــا كأعضــاء تحقيــق جميــع بنــود التأســيس

احــد اهــم األســباب التــي طــورت أســاليب اإلخــراج

والتــي اشــتملت علــى بنــد مهــم جــداً وهــو ان

فــي المســرح المحلــي  .

تكــون جميــع االعمــال المســرحية المنتجــة مــن

مــن اهــم مــا يميــز فرقــة مســرح الطائــف هــي

قبــل الفرقــة مــن خــال الفنانيــن الســعوديين,

انهــا أنجبــت العديــد مــن المخرجيــن المميزيــن

ويضيــف الزهرانــي بأنــه تــم العمــل علــى خــال

الذيــن اصبــح لهــم بصمــة علــى مســتوى العالــم

هــذه الســنوات علــى تطبيــق هــذا البنــد ،وســعت

العربــي مــن أمثــال عبدالعزيــز عســيري ،ســامي

فرقــة مســرح الطائــف علــى تنميــة الثقافــة لــدى
جميــع أعضــاء الفرقــة مــن خــال اقتــراح البرامج
الثقافيــة المميــزة التــي ســاعدت فــي تشــكيل خــط
ســير الفرقــة ومــن خــال تبــادل الكتــب مــا بيــن
أعضــاء الفرقــة وتلخيصهــا ومناقشــتها أســبوعيًا
ومشــاهدة كل مــا هــو جديــد علــى اجهــزة الفيديو
ومطالعــة كل مــا ينشــر فــي الصحــف الداخليــة

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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الزهرانــي ،مســاعد الزهرانــي ،كــم تأثــر العديــد

خــال تجربتــه االخراجيــة فــي الفرقــة االهتمــام

مــن المخرجيــن فــي الســعودية بهــم وانتهجــوا

بعناصــر التقنيــة المختلفــة واالســتفادة منهــا فــي

وطبقــوا بعــض مــن االتجاهــات اإلخراجيــة

العرض المســرحي  .

المســرحية التــي طبقهــا مخرجــو فرقــة مســرح

وقــال أن اإلخــراج فــي فرقــة مســرح الطائــف

الطائــف والفرقــة حالي ـًا تســتعد مــن خــال عقــد

ســاعده عوامــل عــدة مثــل اإلعــداد الجيــد

العديــد مــن الــدورات والــورش إلعــداد مخرجيــن

للممثليــن ،اختيــار النــص الجيــد ،وجــود قاعــة

جــدد واعطائهــم المســاحة اإلخراجيــة الكافيــة مــن

للممارســة العمــل المســرحي (قاعــة فهــد ردة

خــال مشــاريع الفرقــة  .

للفنــون) بجمعيــة الثقافــة والفنــون والدعــم

وتحــدث ســامي الزهرانــي عــن تجربتــه

اللوجســتي الكبيــر للفرقــة مــن خــال الجمعيــة

اإلخراجيــة بقولــه أنــه اعتمــدت كثيــراً علــى

كل هــذه العوامــل اثــرت بشــكل مباشــر علــى

اإلعــداد النفســي والبدنــي للممثــل لخــوض عــدد

الشــكل اإلخراجــي فــي الفرقــة بمســرح الطائــف

مــن التجــارب التــي أخرجهــا مــن خــال التركيــز

وأخرجتــه مــن التقليديــة الــى مــدارس مختلفــة

عليهــم فــي الــدورات والــورش التــي تعقــد فــي

عالميــة أدت بشــكل مباشــر إلنتــاج اعمــال فنيــة

جمعيــة الثقافــة والفنــون بالطائــف ,وتعميــق األداء

مميــزة الزالــت عالقــة فــي ذهــن الجمهــور

التمثيلــي لديهــم مــن خــال مــدارس التمثيــل

الســعودي والعربــي مثــل ســفر الهوامــش ،زيــن

المختلفــة واســتطعت مــر خــال عملــي كمخــرج

خلــك رجــال ،بعيــداً عــن الســيطرة ،يوشــك

فــي الفرقــة التركيــز علــى أدوات الممثــل

ان ينفجــر ،والعديــد مــن االعمــال التــي حققــت

القتناعــي الكبيــر ان الممثــل هــو حجــر الزاويــة

الكثيــر مــن الجوائــز المســرحية المحليــة

فــي عــرض مســرحي ,كمــا حــاول الزهرانــي مــن

والخليجيــة والعربيــة .
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توطين أسواق الخضروات والفواكه . .

قرار طال نسيانه
عمالة أجنبية تسيطر على مفاصل السوق

تحقيق

نواف بن خيشوم  -مجلة الطائف

اليــزال قــرار توطيــن العمــل بســوق الخضــار والفواكــه المركــزي بالطائف حبــراً على
ورق  ..كمــا تســتمر ســيطرة العمالــة الوافــدة علــى كافــة أعمــال البيــع والشــراء
والتنزيــل والتحميــل واضحــة للعيــان  ،ممــا افقــد الشــباب الســعودي الطمــوح
والباحــث عــن فرصــة العمــل بهــذا المجــال عامــل التكافــؤ المطلــوب فــي ســوق
العمــل  ،وعلــى الرغــم مــن ان قــرار توطيــن وســعودة هــذا القطــاع يعــد مــن اقــدم
قــرارات الســعودة الصــادرة منــذ ســنوات إال أنهــا مازالــت تــراوح مكانهــا مــا بيــن
تصاريــح رنانــة تلهــب تطلعــات الشــباب  ،وبيــن واقــع مــر ال تبــدوا  أي مؤشــرات
لتطبيــق فعلــي للقرار  اآلنــف الذكــر .
ومجلــة الطائــف بدورهــا تجولــت بالســوق  ،ورصــدت آراء عــدد مــن المواطنيــن
الذيــن يكافحــون بالســوق  ،وســط منافســة ضاريــة  ،مــن بنــي جلدتهــم فــي
المقــام األول حيــث يبــرز التســتر واضح ـ ًا  ،ودون قيــود فــي حركــة الســوق  ،وبيــن
عمالــة أجنبيــة متمرســة علــى إخــراج كل ســعودي مــن هــذا القطــاع لضمــان بقــاء
ســيطرتهم الكاملــة علــى مفاصــل الســوق .
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تحايل على السعودة
وبيــن الشــاب أحمــد الثقفــي بأنــه يعمــل بإحــدى
البســطات بالســوق ,وبانهــم كســعوديون يعانــون
مــن منافســة العامــل االجنبــي  ،والتحايــل علــى
قــرار الســعوده بســوق الخضــار ،  حيــث ان العامــل
يأخــذ البســطة من الســعودي بســعر رمــزي ويدخل
اضعــاف مــا يســتأجره مــن الســعودي  ،وتســاءل عــن
غيــاب  دور الجهــات الرقابيــة المختصــة فــي هــذا
الشــأن  ،والحاجــة الــى تنفيــذ جــوالت ميدانيــه
بهــذا المجــال  ،مشــيراً إلــى ان قــرار التوطيــن
صــدر منــذ ســنوات ولــم نــر أي  فــرض للعقوبــات
على   المخالفيــن علــى ارض الواقــع .
مــن جهتــه أكــد الشــاب عبــداهلل الحارثــي ان هنــاك
شــباب ســعوديين مســتعدون للعمــل في  الســوق ،
ولكــن منافســة العامــل االجنبــي تســببت فــي عزوف
الكثيــر مــن الشــباب عــن العمــل بالســوق  ،مبينا  ان
الســعودة لــم تحقــق الهدف المطلــوب منهــا  ،وذلك
واضــح مــن ســيطرة  األجانب علــى محــال البيــع ،

العقود مع
سعوديين واإلدارة
لألجانب
فــي ســوق الخضــار والفواكــه بالطائــف :ان
أعمــال التنزيــل والتحميــل للمنتجــات الزراعيــة
المختلفــة تقــوم بــه شــركة مختصــه  ،وكذلــك
يوجد  عنــد الــدالل بســاحة الحــراج عمالــة مكلفــة
بأعمــال ترتيــب المنتجــات الزراعيــة  ،باإلضافــة
إلــى التنظيــم وتســجيل أســماء المزارعيــن  ،وتأمين
الحراســة المســائية .
واشــار الــى انــه بالنســبة لتطبيــق الســعودية فــإن
العقــود كافــة تتــم بأســماء ســعوديين أو ورثــة ،
وال يحــق لنــا كشــركة ان نؤجــر أي عامــل أجنبــي
نهائيــًا مبينــًا ان اســعار ايجــار المحــات تتــراوح
مــا بيــن  6000ريــال إلــى 20000ريــال .
شراكة مع القطاع الخاص
مــن جهتــه أوضــح لـ»مجلــة الطائــف» المتحــدث
الرســمي ألمانــة الطائــف مديــر المركــز االعالمي
اســماعيل ابراهيــم أن االمانــة قامــت بإنشــاء ســوق
الخضــار والفاكهــة المركــزي بالشــراكة مــع
القطــاع الخــاص  ،ويقــع الســوق علــى مســاحة
 76ألــف مربــع  ،ويقــوم بتوفيــر جميــع األنشــطة
التجاريــة المتعلقــة بســوق الخضــروات مــن خضــار
وفواكــه ولحــوم حمــراء وبيضــاء ومــواد غذائيــة
ومنتجــات البالســتيك  ،ويســهم الســوق تــداول
النســبة األكبــر مــن المنتجــات الزراعيــة المحليــة

إلــى جانــب عــدم وجــود مضايقــة لهــذه العمالــة من
الجهــة المســؤولة عــن تطبيــق الســعودة .
العقود مع سعوديين
مــن جانبــه قــال نبيــل القرشــي احــد المختصيــن
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الزراعة
( للـطائف )
دورنا حول المنتج
الزراعي وجودته
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 ،عبــر أكثــر مــن  300شــحنة مــن منتجــات
الخضــار والفاكهــة المحليــة والمســتوردة التــي
تصــل الســوق مــع فجــر كل يــوم  ،وتــم تجهيــز
ســاحة الحــراج اليومــي علــى المنتجــات الــواردة .
وأكــد أن أميــن الطائــف المهنــدس محمــد بــن
هميــل آل هميــل يتابــع أوضــاع ســوق الخضــار
المركــزي  ،والــذي يمثــل أحــد أهــم مشــروعات
أســواق النفــع العــام التــي تــم تطويرهــا
بالمحافظــة بمشــاركة فاعلــة مــن المســتثمرين
 ،وأبــان إســماعيل أن المشــروع يحتــوى علــى
عــدد مــن الصــاالت واألقســام التجاريــة كل منهــا
خصــص لنشــاط تجــاري محــدد وموزعــة علــى
عــدد مــن الصــاالت يتقدمهــا صالــة الخضــار
والفواكــه  ،وهــي عبــارة عــن صالــة مغلقــة
للحمايــة وتقلبــات الجــو وتحتــوي علــى 134
مبســطًا  ،إلــى جانــب صالــة خاصــة باللحــوم
ا مخصصــة لبيــع اللحــوم
وتحتــوى علــى  48مح ـ ً
بأنواعهــا اللحــوم الحمــراء والدواجــن واألســماك
 ،محــات بيــع المســتلزمات الزراعيــة والمــواد
الغذائيــة وبــرادات البيــع بالجملــة .
وكشــف أن الســوق يشــتمل أيضــًا علــى كافــة
الخدمــات المســاندة والتــي تتعلــق بجامــع الصــاة
والمطاعــم والكفتيريــات وخدمــات النظافــة واألمن
وخالفهــا  ،عــاوة علــى مواقــف كافيــة لســيارات
المتســوقين  ،ومبنــى لــإدارات الحكوميــة
المختصــة  ،ويقــع فــي قلــب الســوق ويضــم
مندوبــي الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة  ،إلــى
جانــب توفيــر نظــام صحــي فــي صالــة اللحــوم
لضمــان ســامتها وتقديمهــا للمســتهلك النهائــي
 ،وكذلــك إنشــاء صالــة خاصــة بالتمــور والتــي
تقــع فــي الجــزء الشــرقي مــن الســوق .
مراقبة السوق

وحــول مراقبــة الســوق أكــد اســماعيل ابراهيــم
أن هنــاك لجنــة مختصــة مــن االمانــة ومختلــف
الجهــات الحكوميــة واالمنيــة ذات العالقــة تقــوم
بمتابعــة أي تجــاوزات أو مخالفــات بالســوق  ،كمــا
يتــم اتخــاذ اجــراءات لتنظيــم ســير العمــل  ،ومنــع
أي عــرض للمنتجــات خــارج نطــاق المحــات ،
حيــث تمــت ازالــة كافــة البســطات العشــوائية
والمشــوهات البصريــة فــي الســوق خــال الفتــرة
الماضيــة .
وبيــن أن االمانــة تدعــم عمــل كافــة الجهــات
ذات العالقــة فــي توجههــا لتوطيــن العمــل
بكافــة المحــات والبســطات فــي ســوق الخضــار
والفواكــه المركــزي  ،مشــيرا الــى ضــرورة
تكاتــف كافــة الجهــود مــن مختلــف االدارات
الحكوميــة المختصــة للوصــول الــى تطبيــق فاعــل
لســعودة هــذا القطــاع الحيــوي .
مــن جانــب اخــر اوضــح لـ»مجلــة الطائــف»
مديــر عــام الزراعــة بمحافظــة الطائــف حمــود
الطويرقــي بــان المديريــة ال تــكل وال تمــل
بالوصــول بالمنتــج الزراعــي الــى اعلــى مســتوى

أسعار إيجار
المحالت من
 ٢٠ - ٦ألف ريال
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متحدث األمانة
لـ « مجلة الطائف « :
نحن جهة من عدة
جهات مختصة
تراقب السوق
باإلشــراف وخدمــة المــزارع بعقــد الــدورات
وورش العمــل والوقــوف الميدانــي علــى المــزارع
مــن قبــل المهندســين وتقديــم النصــح واالرشــاد
للمزارعيــن ويوجــد منــدوب مــن المديريــة
بحلقــة الخضــار المركزيــة لتواصــل المباشــر
مــع المديريــة عــن كل مــا يطــرأ مــن جديــد على
المنتــج الزراعــي واذا الزم االمــر يتــم اخــذ عينــات
عشــوائية مــن الفواكــه المعروضــة بالســوق
وارســالها الــى مختبــر هيئــة الغــذاء والــدواء
لتأكــد مــن ســامتها مــن متبقيــات الســموم
والتواصــل المباشــر مــع المزارعيــن المتميزيــن
بالمنطقــة وتقديــم مــا يحتاجــون مــن خدمــات..
واشــار الــى انــه ألهميــة وتحســين اإلنتــاج
الزراعــي ،يقــوم قســم الوقايــة بالمديريــة
بمكافحــة اآلفــات الزراعيــة الحشــرية والفطريــة
المصــرح باســتخدامها مــن
وغيرهــا بالمبيــدات
ّ
قبــل الــوزارة فــي مــزارع المنطقــة مــع مراعــاة
االســتخدام األمثــل لهــذه المبيــدات مــن ناحيــة
تحريــم فتــرة االســتخدام والكميــه المســموح بهــا
فــي عمليــات المكافحــة باإلضافــة الــى اســتخدام
مبيــدات عضويــه أو مبيــدات ذات فتــره تحريــم
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قصيــره جــداً مــا أمكــن ذلــك
وايض ـًا ألهميــة هــذا الموضــوع فقــد عقــد نــدوه
عــن المبيــدات الزراعيــة وتــم دعــوة مزارعــي
المحافظــة اليهــا وإرشــادهم ألفضــل الطــرق
الســتخدام هــذه المــواد وبيــان أهميتهــا وخطورتها
فــي نفــس الوقــت  ،وابــان انــه مــن زمــن والمنتــج
الزراعــي بالطائــف لــه قيمــه ســوقيه تــدل علــى
جــودة المنتــج الطائفــي مــن فواكــه وخضــار وما
المهرجانــات التــي تقــام بالمحافظــة مثــل مهرجان
العنــب والرمــان تــدل داللــه واضحــه علــى جــوده
المنتــج ورضــاء المســتهلك عنــه بصفــه عــام
والمنتــج المعــروض مرضــي ويحتــاج الــى بعــض
االهتمــام البســيط وتســعى المديريــة بالتعــاون مع
المزارعيــن بتذليــل العقبــات واعطــاء التوجيهــات
لبقــاء منتجــات الطائــف منتــج ذو كفــاءه عاليــة
ان شــاء اهلل مشــيراً الــى ان عــدد المــزارع بالطائــف
تزيــد عــن 15774مزرعــة .
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األوراق التجارية في
ظل نظام التنفيذ
(الكمبيالة)
شؤون
قانونية
أدرج نظــام التنفيــذ الورقــة التجاريــة مــن ضمــن الســندات التنفيذيــة( ,أي
التــي تنفــذ جبــرا فــي حالــة امتنــاع المديــن عــن الوفــاء طوعــا) ,وقــد نصــت المــادة
التاســعة مــن نظــام التنفيــذ الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم :م 53/
بتاريــخ 1433/3/13هـــ علــى( :ال يجــوز التنفيــذ الجبــري إال بســند تنفيــذي لحــق محــدد
المقــدار حــال األداء) ،والســندات التنفيذيــة هــي:
االوراق التجاريــة  /ويفهــم مــن ذلــك انــه ال حاجــة الــى ســماع بينــة فيمــا يخــص
الورقــة التجاريــة بــل تقــدم للتنفيــذ مثلهــا مثــل االحــكام القضائيــة المذيلــة
بالصيغــة التنفيذيــة (احــكام االلــزام الحائــزة علــى القطعيــة القابلــة للتنفيــذ),
لذلــك يجــب التحــري والتحقــق مــن اســتيفاء الورقــة للشــروط النظاميــة ومتــى
تخــرج عــن كونهــا ورقــة تجاريــة..
يبقــى الســؤال.؟ ..مــا هــي االوراق التجاريــة ومــا هــي شــروطها ..وهنــا يجيــب علــى
ذلــك قســم الشــئون القانوينــة بغرفــة الطائــف  .. /الورقــة التجاريــة هــي بديــل
للنقــد ,وهــي ثــاث فئــات  /1الكمبيالــة  /2الســند ألمــر  /3الشــيك
ونبدأ بالكمبيالة وسنعود لبقية االوراق في اعداد الحقة بإذن اهلل تعالى ..
مجلة الطائف  -العدد ( - )8ربيع األول  1439هـ
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حيــث نــص نظــام االوراق التجاريــة الصــادر
بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم م  37 /وتاريــخ
11/10/1383هـــ فــي مادتــه االولــى علــى تعريــف
الكمبيالــة ومشــتمالتها وذلــك كمــا يلــي :
مــادة  : ١تشــتمل الكمبيالــة علــى البيانــات اآلتيــة :
أ ) كلمــة ( كمبيالــة ) مكتوبــة فــي
متــن الصــك وباللغــة التــي كتــب بهــا.
ب ) أمــر غيــر معلــق علــى شــرط
بوفــاء

مبلــغ

معيــن

مــن

.

النقــود

ج ) أسم من يلزمه الوفاء(المسحوب عليه

عليهــا بموجــب نظــام االوراق التجاريــة
وهي محصورة في سببين..
الســبب االول  /اشــتمال الكمبيالــة علــى اكثــر

وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة ( )38مــن نظــام

ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

االوراق التجاريــة حيــث نصــت( يجــوز أن تســحب

ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب)
كما نصت المادة الثانية على االستثناءات التي تجعل
تخلف بعض الشروط ال يؤثر في الكمبيالة حيث
مــادة ( : )٢ال يعتبــر الصــك الخالــي مــن
البيانــات المذكــورة فــي المــادة الســابقة
األحــوال

اآلتيــة

:

أ) إذا خلــت الكمبيالــة مــن بيــان ميعــاد االســتحقاق
اعتبــرت مســتحقة الوفــاء لــدى االطــاع عليهــا .
ب) وإذا خلــت مــن بيــان مــكان الوفــاء أو
مــن بيــان موطــن المســحوب عليــه أعتبــر
المــكان المبيــن بجانــب اســم المســحوب عليــه
مــكان وفائهــا وموطنــًا للمســحوب عليــه .
ج) وإذا خلــت مــن بيــان مــكان إنشــائها اعتبــرت
منشــأة فــي المــكان المبيــن بجانــب اســم الســاحب .
كمــا نصــت المــادة الثالثــة علــى ان خلــو الكمبيالة
مــن اســم المســحوب عليه ال يؤثــر فيهــا حيث نصت
مــادة ( : )٣يجــوز ســحب الكمبيالــة ألمــر الســاحب
نفســه  .ويجــوز ســحبها علــى ســاحبها ويجــوز
ســحبها لحســاب شــخص أخــر.

الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء لــدى االطــاع أو بعــد
مــدة معينــة مــن االطــاع أو بعــد مــدة معينــة
مــن تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة  ،أو فــي يــوم معيــن.

نصت على /
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مــن اشــتمالها علــى كافــة البيانــات المنصــوص

الــى مواعيــد اســتحقاق اخــرى او متعاقبــة وذلــك

و ) اسم من يجب الوفاء له أو ألمره .

كمبيالــة

الكمبيالــة عــن كونهــا ورقــة تجاريــة علــى الرغم

اقســاط شــهرية او عبــارة دفعتيــن او أي اشــارة

هـ ) مكان الوفاء .

إال

بعــد ذلــك ننتقــل الــى االســباب التــي تخــرج

مــن موعــد اســتحقاق كأن يكتــب عليهــا عبــارة

د ) ميعاد االستحقاق .

فــي

يقصد بالمدين في الورقة التجارية
المدين والكفيل الغارم او كل من وقع
على الورقة التجارية كضامن للوفاء

وال يجــوز أن تشــتمل الكمبيالــة علــى مواعيــد
اســتحقاق أخــرى أو علــى مواعيــد اســتحقاق
متعاقبــة وإال كانــت باطلــة) .
تجــدر االشــارة الــى ان عبــارة عنــد الطلــب او
بمجــرد اول طلــب اذا كتبــت علــى الكمبيالــة
وكانــت مؤرخــة بتاريــخ اســتحقاق فــان نــص
المــادة ( )38ينطبــق عليهــا أي انهــا تخــرج عــن
كونهــا ورقــة تجاريــة
لذلــك يجــب ان تشــتمل الكمبيالــة علــى موعــد
اســتحقاق واحــد فقــط
امــا الســبب الثانــي  /فهــو العمــر االفتراضــي
للورقــة او مــا يعــرف بالتقــادم أي متــى يســقط
الحــق فــي المطالبــة بالكمبيالــة كورقــة تجاريــة
وليــس كمســتند عــادي ؟
ينقسم الى ثالث فئات :ــ
الفئــة االولــى  :وهــي الدعــوى الموجهــة ضــد قابل

مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

الكمبيالــة وهــي محــددة بثــاث ســنوات مــن تاريخ

ذكرنــا مثــل أن تشــتمل الكمبيالــة علــى عبــارة

االســتحقاق أي انــه بعــد مضي ثــاث ســنوات تصبح

اتعهــد انــا المديــن الموقــع ادنــاه فهــذه العبــارة

الورقــة ورقــة عاديــة وتخــرج عــن كونهــا ورقــة

تخــرج الكمبيالــة عــن كونهــا ورقــة تجاريــة

تجا ر ية

لكونهــا تخالــف مــا جــاء بنــص المــادة االولــى

الفئــة الثانيــة  :وهــي دعــوى حامــل الكمبيالــة

الفقــرة (ب) كمــا ان كثيــرا مــن النــاس ينســى

الســاحب أو المظهريــن وهــي محــددة بســنة

تاريــخ التحريــر او مــكان االنشــاء وتأتــي الورقــة

واحــدة مــن تاريــخ االحتجــاج

خلــوا مــن تاريــخ التحريــر ومــكان االنشــاء او أي

الفئــة الثالثــة  :وهــي دعــوى المظهريــن بعضهــم

مــكان يمكــن ان يستشــف منــه مــكان تحريرهــا

تجــاه بعــض وهــي محــددة بســتة اشــهر مــن

وهــذا يخــرج الورقــة ايضــا عــن كونهــا ورقــة

تاريــخ وفــاء المظهــر او مــن يــوم اقامــة الدعــوى

تجاريــة بحســب الفقــرة (ز) مــن المــادة األولــى . .

عليــه
وقــد بينــت المــادة الرابعــة والثمانــون مــن نظــام
االوراق التجاريــة انقضــاء اجــل ســماع الدعــوى
عدم سماع الدعـــوى ..
مــادة (( .. )84دون إخــال بحقــوق الحامــل
المســتمدة مــن عالقتــه األصليــة بمــن تلقــى
عنــه الكمبيالــة  ،ال تســمع الدعــوى الناشــئة عــن
الكمبيالــة تجــاه قابلهــا بعــد مضــي ثــاث ســنوات
مــن تاريــخ االســتحقاق ,وال تســمع دعــاوي الحامــل
تجــاه الســاحب أو المظهريــن بعــد مضــي ســنة من
تاريــخ االحتجــاج المحــرر فــي الميعــاد النظامــي
أو مــن تاريــخ االســتحقاق إن اشــتملت علــى شــرط
الرجــوع بــا مصروفــات أو بــدون احتجــاج وال
تســمع دعــاوى المظهريــن بعضهــم تجــاه بعــض أو
تجــاه الســاحب بعــد مضــي ســتة شــهور مــن اليــوم
الــذي وفــى فيــه المظهــر الكمبيالــة أو مــن يــوم
إقامــة الدعــوى عليــه..
بقــي ان نشــير الــى ان الكمبيالــة الخاليــة مــن
تاريــخ االســتحقاق تعتبــر مســتحقة لــدى االطــاع

ويجــب االشــارة الــى ان الكمبيالــة فــي الوقــت
الراهــن تســتخدم كســند ألمــر حيــث انهــا تحمــل
التــزام بيــن شــخصين ودائمــا مــا يكون المســحوب
عليــه هــو نفســه الســاحب لــذا فــان االيســر
واألحــوط اســتخدام الســند ألمــر فــي التعامــات
التجاريــة والــذي ســنتناوله فــي العــدد القــادم
بــإذن اهلل تعالــى .

خــروج الورقــة عــن كونهــا ورقــة تجاريــة
ابــو بطالنهــا كورقــة تجاريــة ال يعنــي
انهــا خرجــت عــن كونهــا مســتند او
مستمســك يجــوز االســتدالل بــه بــل هــو
يجعلهــا ورقــة عاديــة تســمع فيهــا بينــة
او تنفــذ وفقــا للبنــد ( )7مــن المــادة
التاســعة مــن نظــام التنفيــذ بــان تعرض
علــى المديــن فــان اقــر بهــا كليــا او جزئيــا
تفــذ بقــدر اقــراره وان لــم يقــر تحــال الــى
المحكمــة العامــة .

عليهــا الكمبيالــة المســتحقة لــدى االطــاع عليهــا
يجــب ان تقــدم خــال عــام واحــد مــن تاريــخ
تحريرهــا (بحســب منطــوق المــادة  )22بمعنــى ان
تصبــح مدتهــا اربعــة اعــوام مــن تاريــخ التحريــر..
وهنــاك اخطــاء شــائعة فــي الكمبيالــة غيــر مــا
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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صاحبة حساب الطائف
غيمة ومطر . . .
غالبية حسابات الطائف تتشابه ..والبقاء لألجدر
محمد سعيد المالكي  -مجلة الطائف
أصبــح دور اإلعــام الجديــد أو اإلعــام اإللكترونــي ذا تأثيــر واضــح ،وتنامــى اهتمــام
المجتمــع الســعودي بوســائل التواصــل وتزايــد تأثيرهــا فــي حياتهــم اليوميــة ،حيــث
شــهدت تطبيقــات وبرامــج وســائل التواصــل تزايــد عــدد مســتخدميها فــي المملكــة،
اإلعالم
حيــث تضاعــف عــدد المســتخدمين النشــطين خــال األعــوام األخيــرة مــن 8.5
الجديـــد مليــون مســتخدم إلــى  12.8مليــون ثــم أخيــرا وصــل عددهــم إلــى  18.3مليــون
مســتخدم بمــا يعــادل  %58مــن تعــداد ســكان المملكــة العربيــة الســعودية ..
وأصبــح دور المــرأة بــارزا فــي هــذا المجــال  ،ولهــذا حاورنــا فــي هــذ العــدد مريــم العيســى
صاحبــة حســاب (الطائــف غيمــة ومطــر) ,والتــي تعــد مــن أولــى الحســابات النســائية المهتمــة
بالطائــف..
 .1بدايــة ظهــر بشــكل واضــح حســاب (الطائــف

مــا تمكنــت مــن امتــاك ادوات ثقافيــة وحققــت

غيمــة ومطــر) فــي الفتــرة الماضيــة كمتابــع

نضجــا فكريــًا

ومتفاعــل مــع أحــداث الطائــف ..حدثينــا عــن فكــرة

 .٢كم هو عمر الحساب .؟

هــذا الحســاب ،وســبب انشــائه .؟

انشــئ الحســاب قبــل  ٥ســنوات تقريبــا مــع طالئــع

ال يذكــر الطائــف إال وتمطــر الســماء ويمطــر

عــام  2013ميــادي ..والعمــر ال يحســب باألوقــات

الفــن وتنبــت القصائــد نحــن ابنــاء المطــر  ،نشــأنا

وتتابــع الســنوات فــي نظــري بــل هــو فــي القيمــة

فــي ظــل ســحابة وارتوينــا من طهــر مطــر  ،وكان

واألثــر ,كلمــا قدمــت مــادة ذات قيمــة كلمــا

لهــذ المشــهد وســم حب ووشــم وفــاء لهــذه األرض

تركــت اثــراً حميــداً ,وهــذا مــا نــادى إليــه أميــر

ومــن هنــا كانــت فكــرة #الطائف_غيمة_ومطــر..

مكــة خالــد الفيصــل فــي مبادرتــه الرائــدة كيــف

فقــررت خــوض تجربــة الهــدف منهــا .

نكــون قــدوة ونحقــق اإليجابيــة

أوال  :نشــر الوعــي الثقافــي والحــس الوطنــي
واالنتمائــي لــأرض الحاضنــة الطائــف .
ثانيــا  :االيمــان الكامــل بأثــر االعــام الحديــث
وســيط التغييــر ومــروج االفــكار وخالــق الوعــي
األكثــر حريــة واســتقاللية .
ثالثــا  :اثبــات دور المــرأة صانعــة االختالف متــى
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مع بداية سوق عكاظ
اخترق حسابي األول
ولست مسئولة عن
تغريداته..
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

واستشــعار مســؤولية القيــم الواجــب االلتــزام بهــا,
والعمــل الجــاد ضمــن الهــدف المــراد تحقيقــه,
وكمــا أشــرتم أن هنــاك عــدة حســابات نســائية
تمثــل وتحمــل اســم الطائــف وتتحــدث عنــه
شــكراً لدورهــن الرائــد ,ومرحبـًا بالوعــي النســائي
الــذي يحتــرم رســالة اإلعــام االتصاليــة ضمــن
خصوصيــة هــذا اإلطار بشــغف ونزاهــة وصــدق
وشــجاعة .
 .٥هــل تجديــن صعوبــة فــي تغطيــة أحــداث
الطائــف .؟
 .٣ولمــاذا تــم اختــراق الحســاب األول .؟ وهــل

المشــهد الثقافــي فــي الطائــف بالــذات مشــهد

حاولــت اســترجاعه ،أو االبــاغ عمــن اخترقــه .؟
ِ

محــرض ومؤثــر قــوي الصــوت وشرســًا

الحســاب األول تعــرض لالختــراق كحــال أي

ومتاحــًا للجميــع ,لذلــك مــا يحــدث فــي ســاحة

حســاب يختــرق ويتــم تهكيــره

الطائــف يأتــي أغلــب مــن أن يؤتــى ,يبقــى أثــر

أمــا لمــاذا ؟ ال أجــد إجابــة وال اعــرف ســبب اختراق

اإلعالمــي الناجــح الــذي ينقــل الخبــر ويقدمــه

الحســاب  ،كل مــا اعرفــه أن هــذا االختــراق جــاء

فــي قالــب جــاذب مثيــر أكثــر صدقــًا وواقعيــة,

فــي أوج تفاعــل الحســاب مــع االحــداث الجاريــة,

ليرضــي نهــم متابــع أحــداث وأخبــار الطائــف

حيــث كان المشــهد كبيــر والمــع ومثيــر ,تحديداً

بطريقــة ممتعــة بعيــدا عــن التزلــف والتزييــف

فــي صيــف العــام الماضــي بدايــات ســوق عــكاظ..

واإلثــارة الرخيصــة .

كتبت (يا عكاظ ال يرقص الفيصل كل حين! )
وكتبــت ( الســوق الــذي أشــعل الدنيــا واشــغل
النــاس )  ،وأيضــا ( هــل البــدر فاكتملت الدهشــة )
كانــت آخــر مــا ســطرت بلغــت مشــاهدات هــذه
التغريــدات مــا يفــوق  50,000وعــدد متابعــي
الحســاب أكثــر مــن  10,000متابــع ,وعلــى إثرهــا
أودي الحســاب وأصبــح اآلن ينشــر شــائعات ال ناقــة
لــي فيهــا وال جمــل ..حاولــت اســترجاع الحســاب
بشــتى الطــرق ومــن عــدة جهــات لكــن لألســف
جميــع محاوالتنــا لــم تنجــح ,ونشــرت مجــدداً
عبــر حســاب الطائــف غيمــة ومطــر ( mmrrjjss2
) براءتــي ممــا يكتــب او ينشــر فــي الحســاب األول,
وأنــا خاليــة تمامــًا مــن أي مســؤولية فيــه .
 .٤ربمــا تكونيــن أول الحســابات النســائية القليلــة
التــي تتابــع وتهتــم باســم الطائــف .. .تعليقــك .؟
أؤمــن إيمان ـًا تام ـًا بــدور المــرأة اإلعالمــي ضمــن
المحــدودات الكبــرى ألفكارهـًا وســلوكها
ـه  9341لوألا عيبر  (8) -ددعلا  -فئاطلا ةلجم
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 .٦هــل ســبق التعــاون معــك فــي فعاليــات أو أحداث

واقعــًا فــي اليــوم النســائي الخــاص بالحملــة

ســابقة بالطائف .؟

بالنــزول ألرض الميــدان وبخصوصيــة تامــة وحضر

تشــرفت بالعمــل ضمــن كوكبــة قديــرة مــن

الكرنفــال وفــود مــن ســيدات الطائــف مــن عــدة

إعالمــي الطائــف فــي مهرجــان الــورد عــام  ١٤٣٧هـ

جهــات حكوميــة وفــرق تطوعيــة وجمعيــات خيرية

حقــق العمــل االعالمــي فــي تلــك الفتــرة نجاحــا

ناهيــك عــن مشــاركة األســر وطالبــات جامعــة

وشــهرة أخرجتــه مــن المحليــة إلــى العالميــة

الطائــف فــي الغــرس والتشــجير ,وبلــغ العمــل

علــى اثرهــا اســتقطب المهرجــان اعــداد كبيــرة

اإلعالمــي ذروتــه فــي ذلــك اليــوم علــى مواقــع

مــن المســؤولين والمؤثريــن ,وأنــا مــن أعــددت

التواصــل االجتماعــي ..كمــا ســاهمت فــي تغطيــة

تقريــرا دقيقــًا عــن المهرجــان تســلمه محافــظ

اجتمــاع «مجلــس الغــرف الســعودية» والعقارييــن

الطائــف الســابق االســتاذ فهــد بــن معمــر وأبــدى

ورواد ورائــدات األعمــال الــذي تــم عقده فــي مدينة

إعجابــه بــه وطلــب منهــم وضعــه فــي مــكان

الطائــف ..كمــا عملــت ضمــن اللجنــة اإلعالميــة

مرمــوق بحيــث يكــون فــي متنــاول يديــه ,وأبــدى

لربيــع الطائــف المنعقــد فــي ســوق عــكاظ كأول

مســئولي المحافظــة ســعادتهم وفخرهــم بالعمــل

ظهــور لــه بهــذه الحلــة الجديــدة ..وحقيقــة مــن

المتكامــل الــذي جــاء صــورة طبــق االصــل لمــا تــم

يتابــع الحمــات التســويقية للمهرجانــات مــن خالل

العمــل بــه ..كمــا تــم ترشــيحي مــن ضمــن اللجنــة

السوشــل ميديــا يــدرك مهــارة االعــام الحديــث

االعالميــة لتشــجير مدينــة الطائــف بالتعــاون مــع

فــي مــا يحدثــه مــن تشــويق واثــارة واســتفزاز

أمانــة الطائــف .

الهمــم قبــل بــزوغ شــمس العمــل .

وكنــت المســؤولة عــن حســاب الحملــة علــى

 . ٧هل تؤيدين إنشاء رابطة باسم حسابات الطائف؟

موقــع التواصــل تويتــر ,ومارســت العمــل االعالمــي

مــا أتمنــاه هــو تنظيــم العمــل فقــط ,المميــز فــي
مجلة الطائف  -العدد ( - )8ربيع األول  1439هـ

حســابات الطائــف تنــوع الطــرح واختــاف

الفعاليــات والمهرجانــات والتغطيــات والبعــض

الفكــرة,

منهــم أشــادت بهــم الصحــف كمؤثريــن

وهــذا هــو المطلــوب ,واالجــدى واالجــدر

إيجابييــن فاعليــن متفاعليــن المعيــن كضــوء

بصاحــب الحســاب أن ينهــج منهــج يخصــه ال

فأعمالهــم ســبقت أســماءهم ,ومــن اختــار الظل

يشــبه فيــه اال نفســه بــدون تقليــد وال اتباع وال

ســيبقى فــي الظــل ,أمــا مــن يســتخدم ايقونــة

انصهــار ألن التنــوع مطلــب لتنــوع الثقافــات

الطائــف ليتــوارى خلــف أطمــاع ونوايــا دنيئة,

فــي المنطقــة وهــذا مــا يخلــق روح المنافســة

أو مــن يدرجهــا بصــورة مبتذلــة ســيكتب مــن

الشــريفة بيــن الحســابات لتقديــم الجديــد

اآلفليــن يومــًا .

والمفيــد ,وأنــا ضــد تأطيــر العمــل االعالمــي

 .٩أخيــراً .كــم (بلــوك) فــي حســابك ،وماهــي

وقــص المســاحات فيــه .

أبــرز الحســابات التــي تتابعــك .؟

 .٨كثــرت الحســابات باســم الطائــف ..لمــاذا

البلــوك صفعــة الكترونيــة محترمــة يســتحقه

ال يعلــن أصحــاب بعــض تلــك الحســابات عــن

مــن تجــاوز حــدود األدب والــذوق ,وكل

اســمائهم .؟

متابعينــي أكارم اتشــرف بهــم ويســعدني

أعتقــد بــل أجــزم أن أصحــاب الحســابات

وجودهــم ومرورهــم ,لــم يقــم للحســاب

القويــة بالطائــف معروفيــن لمــا لهــم مــن

قائمــة اال بهــم فهــو منهــم ولهــم كل الــود

اثــر وبصمــة واضحــة فتجدهــم فــي أغلــب

واالحتــرام للجميــع .

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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صعدت من العدم وكسبت المزيد من
القبول حول العالم

(البيتكوين) ..
القصة كاملة

تقرير
وثائقي

نواف بن خيشوم  -مجلة الطائف

(البيتكويــن) عملــة الكترونيــة طغــت علــى الســاحة وأصبحــت حديــث المجالــس،
وشــكل االرتفــاع الكبيــر والمفاجــئ لســعرها صدمــة غيــر متوقعــة للكثيريــن  ،كما
أن راغبــي االســتثمار شــرعوا فــي البحــث عــن مســتقبل هــذه العملــة الرقميــة الغيــر
معروفــة وغيــر المؤثــرة قبــا فــي ســوق العمــات العالميــة ..

بداية قصة البيتكوين
طــرح شــخص أطلــق علــى نفســه االســم
الرمزي ساتوشــي ناكاموتو فكــرة بيتكويــن
للمــرة األولــى فــي ورقــة بحثيــة فــي عــام ،2008
ووصفهــا بأنهــا نظــام نقــدي إلكترونــي يعتمــد
فــي التعامــات الماليــة علــى مبدأ النــد للنــد(
باإلنجليزيــة ، )Peer-to-Peer :وهــو مصطلــح
تقنــي يعنــي التعامــل المباشــر بيــن مســتخدم
وآخــر دون وجــود وســيط (كالتورنــت) .يقــول
القائمــون علــى بيتكويــن إن الهــدف مــن هــذه
العملــة التــي طرحــت للتــداول للمــرة األولــى
ســنة  2009هــو تغييــر االقتصــاد العالمــي بنفــس
الطريقــة التــي غيــرت بهــا الويــب أســاليب النشــر..
وفــي عــام  2016أعلــن رجــل األعمــال
األســترالي كريغ رايت أنــه هــو ساتوشــي
ناكاموتــو مقدمــا دليــا تقنيــا علــى ذلــك ولكــن
تــم كشــف زيــف أدلّتــه بســهولة..
ويقــال ايضــا أن ناكاموتــو هــو اســم مســتعار
50

جماعــي ألكثــر مــن شــخص واحــد قامــوا فــي
شــهر أغســطس مــن العــام 2008م بتســجيل موقــع
 bitcoin.orgكنطــاق و تــم إطــاق النســخة األولى
مــن العملــة فــي شــهر ينايــر 2009م  ،ســعر صــرف
اإلصــدار األول مــن بيتكويــن حــدد قيمتهــا عنــد
 1309.03بيتكويــن لــكل دوالر أمريكــي  ،باســتخدام
المعادلــة التــي تتضمــن تكاليــف الكهربــاء لتشــغيل

(ناكاموتو ساتوشي)
أول طرح فكرة البيتكوين في 2008
الكمبيوتــر الــذي يصــدر وحــدات البيتكويــن .
تأســس ســوق بتكويــن كبورصــة لعملــة بيتكويــن
فــي شــهر فبرايــر 2010م  ،وأول تعامــل عالمــي
حقيقــي باســتخدامها حــدث عندمــا تــم دفــع 10,000
بيتكويــن مقابــل بيتــزا علــى منتــدى بيتكويــن
في  ذلــك الوقــت ،وكان ســعر الصــرف لشــراء
البيتــزا آنــذاك حوالــي  25دوالر أمريكــي  ..ولنــا ان
نتخيــل طبعــا عندمــا تــم تقديــم بيتكويــن بدايــة،
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

فــإن أغلبيــة النــاس كانــوا متردديــن بشــأن العملــة
االفتراضيــة  ،ولــم يعلمــوا مــا يصنعــوا بعملــة ال
يمكــن مشــاهدتها وال لمســها .
وفــي نوفمبــر  ،2008تــم نشــر ورقــة فــي قائمــة
بريديــة مشــفرة تحــت اســم ساتوشــي ناكاموتــو
بعنــوان (بيتكويــن  ..نظــام النقــد اإللكترونــي نــد
لنــد)  ،وتناولــت هــذه الورقــة طرقــا مفصلــة
الســتخدام شــبكة نــد لنــد لخلــق مــا وصــف بأنــه
«نظــام للمعامــات اإللكترونيــة دون االعتمــاد
علــى الثقــة»  ،وفــي ينايــر 2009م خرجــت شــبكة
بيتكويــن إلــى حيــز الوجــود  ،مــع ظهــور أول
عميــل بيتكويــن وإصــدار العمــات األولــى منهــا .

البيتزا أول تعامل
عالمي للبيتوكين
تطور البيتكوين
ويمكــن رصــد أبــرز محطــات تطــور عملــة
البيتكويــن علــى مراحــل  ،حيث تأســس ســوق
بتكويــن كبورصــة لعملــة بيتكويــن فــي شــهر
فبرايــر 2010م  ،و أول تعامــل عالمــي حقيقــي
باســتخدامها حــدث عندمــا تــم دفــع  10,000بيتكويــن
مقابــل بيتــزا علــى منتــدى بيتكويــن كمــا أشــرنا
ســابقًا .
وفــي العــام 2008م قــام ساتوشــي ناكاموتــو
بعمــل أول موقــع و دوميــن باســم ، bitcoin.org
وفــي العــام 2009م تمــت الصفقــة األولــى لعملــة
البيتكويــن  ،وكانــت بيــن ساتوشــي ناكاموتــو و
هــال فينــي والمبلــغ  100بيتكويــن  ..وتــم اإلعــان
عــن إنشــاء موقــع جديــد ونشــر النســخة األولــى
مــن البرنامــج  ، P2P Foundationكمــا تــم نشــر
أول ســعر تــداول بيــن هــذه العملــة والــدوالر ،
وكان  1بيتكويــن يبلــغ  0.001دوالر .
وفــي العــام 2010م اشــترى الزلــو هانيتــش يبتــزا
بمبلــغ  10.000بيتكويــن  ،وانشــئت منصــة لتبــادل
البطاقــات التجاريــة الــذي أصبحــت فيمــا بعــد
أكبــر موقــع لتبــادل هــذه العملــة  ،وأيضــًا تــم
إرســال رســالة تخبــر أن ساتوشــي ناكاموتــو تــرك
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المشــروع أي أنــه ســينتقل لمشــروع آخــر .
تساوت بالدوالر
أمــا فــي العــام 2011م فقــد ارتفعــت قيمــة البيتكوين
لتكافــئ الــدوالر ثــم اليــورو  ،ممــا جعــل وســائل
اإلعــام تهتــم بهــذه العملــة الناشــئة  ،وارتفعــت
قيمــة البيتكويــن الواحــد إلــى  31دوالر  ،فــي 22
مــارس 2011م نشــرت « »WeUseCoinsأول فيديــو
فيروســي والــذي حظــي بأكثــر مــن  6.4مليــون
مشــاهدة  ،وفــي  23ديســمبر 2011م قــدم دوغــاس
فيغيلســون مــن شــركة بيتبيلــز طلبــا للحصــول
علــى بــراءة اختــراع مــن أجــل «إنشــاء واســتخدام
العملــة الرقميــة» فــي مكتــب الواليــات المتحــدة
للبــراءات والعالمــات التجاريــة.
وتطــور االمــر حيــث أنــه فــي العــام 2012:م تــم
إنشــاء مؤسســة لتوحيــد هــذه العملــة وحمايتهــا ،
وقــام البنــك المركــزي األوروبــي بنشــر تقريــر
مفصــل عــن العمــات االفتراضيــة  ،ووردبريــس
تقبــل العملــة لدفــع خدمــات إضافيــة لهــا  ،وتــم
وضــع مكافــأة لشــعبة التعديــن تتــراوح بيــن 50 -25
بيتكويــن .
صعود غير متوقع
وقــد حــدث فــي العــام 2013م صعــود مفاجــئ
للعملــة الرقميــة حيــث تعــدت ســقف األلــف دوالر
فــي الواليــات المتحــدة  ،وحدثــت تطــورات مفاجئة
لصعــود هــذه العملــة فاجــأت البنــوك المركزيــة
فــي الصيــن ،وفرنســا ،وموريشــيوس ،والهنــد
أصيبــت بالذعــر  ..كذلــك ســمحت شــركة أبــل
بتــداول اســتخدام العملــة عبــر تطبيقاتهــا.
وفــي مواكبــة لهــذه التطــورات المتالحقــة ففــي
العــام 2014م أصبحــت شــركة (أوفر ســتوك) أكبر
شــركة تقبــل البيتكويــن لبيــع التجزئــة علــى
الشــبكة (اإلنترنــت)  ،كمــا أن جامعــة كمبريــا فــي
انكلتــرا قبلــت دفــع الرســوم الدراســية بالبيتكويــن
 ..وشــركه (تايجــر دايركــت) العمالقــة لبيــع
أجهــزة الحاســوب اعتمــدت هــذه العملــة فــي
مداوالتهــا .
ولكــن البنــك المركــزي فــي االتحــاد الســوفيتي
أصــدر تحذيــراً ضــد البيتكويــن ،وتــم إغــاق (إم
تــي جوكــس) وهــي أقــدم منصــة تبــادل عملــة
البيتكويــن ،ثــم أعلنــت رســميا إفالســها  ..وتــا
ذلــك أن المنصــة التاريخيــة (فيركوريكــس) قامت
بتعليــق عملياتهــا  ،واعلنــت متاجــر مونوبــري
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الفرنســية خطوتهــا لقبــول البيتكويــن  ،وهــي
مجموعــة متاجــر بيــع بالتجزئــة موجــودة بفرنســا
وبضعــة دول أخــرى ،وشــرع موقــع المعلومــات
االقتصاديــة والماليــة (بلومبيــرج إل بــي) بعــرض
مســار البيتكويــن  ،وأصبــح مــزود األقمــار
الصناعيــة بالواليــات المتحــدة أكبــر شــركة فــي
العالــم لقبــول البيتكويــن .
تمويل قياسي
واســتمر البيتكويــن فــي صعــوده ففــي ينايــر 2015م
رفعــت شــركة  coinbaseتمويلها إلــي  75مليــون
دوالر أمريكــي ،محطمــة بذلــك الرقــم القياســي
الســابق لشــركة بيتكويــن  ،وأعلنــت شــركة
غوكــس  ،التــي تتخــذ مــن المملكــة المتحــدة
مقــرا لهــا (بيتســتامب) أن تبادلهــا ســيتم اســتمراره
دون اتصــال  ،أثنــاء التحقيــق فــي االختــراق الــذي
أدى إلــى فقــد حوالــي  19،000بيتكويــن (أي مــا
يعــادل حوالــي  5مالييــن دوالر فــي ذلــك الوقــت)
فــي ســرقة مــن محفظتهــا الســاخنة  ..وظــل
التبــادل متوقــف لعــدة أيــام وســط تكهنــات بــأن
العمــاء قــد فقــدوا أموالهــم  ،واســتأنف بيتســتامب
التــداول فــي  9ينايــر بعــد زيــادة اإلجــراءات األمنية
 ،وتقديــم ضمــان للعمــاء بــأن أرصــدة الحســابات
الخاصــة بهــم لــن تتأثــر .
وهبــط ســعر البيتكويــن خــال األســبوع األول مــن
الســنة الجديــدة 2015م وخســر حوالــي  51دوالر فــي
يوميــن فقــط  ,ووفقــا لمؤشــر كويــن ديســك
فــان الســعر افتتــح علــى  314.59دوالر وأغلــق فــي
اليــوم التالــي علــى  263.63دوالرا  ،وفــي نفــس العــام
تــم فتــح أالف المواقــع لجمــع و تعديــن البيتكويــن .
بيتكوين تكسب
أمــا فــي العــام 2016م فقــد أصبحــت أغلــب مواقــع
الربــح واالســتثمار تتعامــل بالبيتكويــن  ،وأصبــح
ســعر البيتكويــن يتــراوح مــا بيــن  600دوالر إلــي
 610دوالرا  ..كمــا أنــه فــي العــام 2017م اســتمر
ازديــاد عــدد الشــركات التــي تقبــل بيتكويــن  ،وزاد
عــدد المخــازن علــى الشــبكة التــي تقبــل البيتكويــن
فــي اليابــان 4.6مــرات فــي ذات العــام  ..وقــد أعلــن
الرئيــس التنفيــذي لشــركة (بيتبــاي ســتيفن بيــر)
أن معــدل المعامــات للشــركة قــد تضاعــف 3
مــرات مــن ينايــر 2016م إلــى فبرايــر 2017م.
ومــع بدايــة عــام 2018م ورغــم الضربــات الموجعــة
التــي هبطــت بقيمــة البيتكويــن مــن  20000دوالر
للوحــدة إلــى  9000دوالر واقــل  ،إال أن البيتكويــن
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ألمانيا أول من
اعترفت بها عالمي ًا
وأول جهاز صراف
لها في كندا
باتــت تكســب المزيــد مــن الشــرعية بين الشــركات
الماليــة القديمــة  ،فعلــى ســبيل المثــال أصــدرت
اليابــان قانونــا لقبــول بيتكويــن كطريقــة دفــع
قانونيــة ،وأعلنــت روســيا أنهــا ســوف تقنــن
اســتخدام العمــات المشــفرة مثــل بيتكويــن إال
أنهــا قــد تســتخدم عمــات مشــفرة خاصــة بهــا ،
وكذلــك أعلنــت مثــل ذلــك العديــد مــن الــدول
عبــر بنوكهــا المركزيــة .
طريقة الحصول على البيكوين
يقصــد بتعديــن البتكويــن هــو اســتخراجه وتنقيبــه
ولتبســيط المفهــوم فالعمليــة تشــبه اســتخراج
الذهــب ،الذهــب الســتخراجه مــن باطــن األرض
يتطلــب معــدات معينــة مخصصــة لذلــك الغــرض
وجهــد كبيــر ،األمــر مشــابه لتعديــن البتكويــن
فهــو يتطلــب معــدات وبرامــج مخصصــة تقــوم
بفــك الشــفرات والعمليــات الحســابية المعقــدة
 ،هــذه البرامــج مجانيــة علــى االنترنــت تســتطيع
تعديــن البيتكويــن االن علــى جهــازك ولكــن
لألســف جهــازك مهمــا كانــت قوتــه لــن يســتحمل
الضغــط الكهربائــي الهائــل وســيصاب بالتلــف
أضــف إلــى ذلــك فاتــورة الكهربــاء التــي ستتســبب
بهــا  ،احــد الحلــول يكمــن فــي التعديــن الســحابي
وهــذا التعديــن الســحابي وهــو يتمثــل ببســاطة
أن شــركات متخصصــة فــي المجــال وتســمى
بالمســبح ( باإلنجليزيــة  )Pool :وهــو أن يجتمــع
مجموعــة مــن األشــخاص لهــم نفــس الهــدف كل
يدفــع نســبة مــن المــال عبــارة عــن اســتثمار وعنــد
الربــح يأخــذ المــال علــى حســب النســبة التــي
وضعهــا.
أو عــن طريقــة مواقــع كتابــة الكابتشــا او
الفوســيت[  ..حيــث تعــد مواقــع كتابــة الكابتشــا او
مواقــع الفوســيت مــن أســهل المواقــع التــي تتيــح
لــك فرصــة كســب البيتكويــن بــدون اي اســتثمار
وتختلــف هــذه المواقــع مــن حيــث مــدة االنتظــار
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

وســرعة الدفــع والحــد االدنــى لــه.
االعتراف الدولي ..وأول صراف لها
تعــد ألمانيــا الدولــة الوحيــدة التــي اعترفــت
رســميا بعملــة بيتكويــن بأنهــا نــوع مــن النقــود
اإللكترونيــة ،وبهــذا اعتبــرت الحكومــة األلمانيــة
أنهــا تســتطيع فــرض الضريبــة علــى األربــاح التــي
تحققهــا الشــركات التــي تتعامــل بـ»بيتكويــن» ،في
حيــن تبقــى المعامــات الماليــة الفرديــة معفيــة
مــن الضرائــب.
ـاض فدرالــي فــي الواليــات المتحــدة قــد
وكان قـ ٍ
حكــم مؤخــرا بــأن بيتكويــن هــي عملــة ونــوع
مــن أنــواع النقــد ،ويمكــن أن تخضــع للتنظيــم
الحكومــي ،لكــن الواليــات المتحــدة لــم تعتــرف
بالعملــة رســميا بعــد.
ويــرى البعــض أن االعتــراف الرســمي يحمــل
جانبــا إيجابيــا ،وهــو إعطــاء العملــة المزيــد
مــن الشــرعية ،فــي حيــن يــرى آخــرون أن هــذا
قــد يفتــح البــاب إلــى مزيــد مــن تنظيــم العملــة
وربطهــا بالحكومــات ،وهــذا يتعــارض مــع إحــدى
ميــزات بيتكويــن كعملــة غيــر خاضعــة ألي جهــة.
وقــد احتضــن مقهــى إسبريســو فــي مدينــة
فانكوفــر بإقليــم «بريتيــش كولومبيــا» الكنــدي
أول جهــاز صــراف آلــي ( )ATMفــي العالــم لعملــة
بيتكويــن فــي 2013/10/30
في العالم العربي والخليج
بــدأت الــدول العربيــة فــي وقــت متأخــر نســبيا
باســتخدام بيتكويــن حيــث أعلــن عــن قبــول هــذه
العملــة ألول مــرة فــي األردن فــي بــار شــاي فــي
العاصمــة عمــان .وتلــى ذلك مطعــم بيتــزا وصراف
آلــي فــي دبــي ومــن ثــم شــركة انظمــه معلومــات
فــي فلســطين كمــا أصبح ســوق الســفير من
أوائــل االســواق فــي الكويــت و الشــرق األوســط
التــي تقبــل البتكويــن فــي تعاملتــه .امــا بالنســبة
للعملــة االلكترونيــة فــي المشــهد االعالمــي العربي
فقــد بــدأت مؤخــرا فقــرات اخباريــة تتحــدث عنهــا
ولــو بشــكل طفيــف كمــا بــدأت مواقــع متخصصــة
فــي اخبــار بيتكويــن مثــل موقع بيتكويــن نيــوز
عربيــة التابــع لمجموعــة اعالميــة كبيــرة ،وعلــى
مســتوى الشــبكات االجتماعيــة يمكــن للمســتخدمين
فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا التفاعــل
علــى موقــع  askbitcoinerالــذي يعتبــر أول
شــبكة اجتماعيــة للعملــة الرقميــة فــي العالــم
العربــي حيــث يمكــن العثــور علــى االجوبــة
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لالستفســارات حــول العملــة الرقميــة وتقنيــة
البلــوك شــاين .وعلــى صعيــد الشــركات اللــي
توفــر خدمــات للبيتكــون بالوطــن العربــي فمنهمــا
يلــو ( باإلنجليزيــة )Yellow :و بــت اويســس
(باإلنجليزيــة )BitOasis :المؤسســتان فــي دبــي.
باإلضافــة إلــى بــت فلــس (باإلنجليزيــة)BitFils :
المؤسســة فــي الكويــت .ويمكــن شــراء وتــداول
البيتكويــن محليــا عــن طريــق .localbitcoins.com

عربيا ..األردن
وفلسطين اعترفت
بها ..ودبي والكويت
خليجيا
نصيحة  ..احذر
حــذرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (ســاما)
مــن «عواقــب ســلبية» مــن تــداول العملــة
اإللكترونيــة المســماة «بيتكويــن» ،مؤكــدة أن هــذا
النــوع مــن العمــات االفتراضيــة «ال يعــد عملــة
معتمــدة داخــل المملكــة”.
وقالــت المؤسســة التــي تعمــل بمثابــة البنــك
المركــزي فــي الســعودية ،إن «تــداول صــرف
العمــات ،أو العملــة االفتراضيــة التــي يتــم تداولهــا
مــن خــال شــبكة اإلنترنــت ،قــد حــذرت منهــا
المؤسســة ،لمــا لتلــك التعامــات مــن عواقــب
ســلبية مختلفــة علــى المتعامليــن”.
وأوضحــت المؤسســة أن العملــة االفتراضيــة التــي
يجــري تداولهــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة ،تكتســب
خطورتهــا مــن «كونهــا خــارج المظلــة الرقابيــة
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية”.
والنصيحــة التــي يقدمهــا د باســم الحشــاد
االقتصــادي واالستشــاري الدولي للمواطنيــن هــي
أال يســتثمر الشــخص فــي البيتكويــن ألنــه ليــس
قنــاة اســتثمارية آمنــة  ،ولكــن للباحثيــن عــن
الربــح الســريع والعاشــقين للمخاطــرة فإنهــم
يمكنهــم دخــول هــذا العالــم شــريطة توافــر الحــد
األدنــى مــن القــدرات المضاربيــة  ،التــي تؤهلهــم
لجنــي األربــاح وتجنــب الخســائر أو علــى األقــل
قبــول الخســارة إن وقعــت .
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رياضة
مختصون رياضيون لـ «مجلة الطائف« :

الدمج سيكون الحل..وهذه سلبياته
رئيسا نادي وج وعكاظ يرفضان فكرة دمج الناديين
في نادي واحد باسم (الطائف)

فالح القثامي _ مجلة الطائف

«مجلــة الطائــف» فتحــت ملفــات ناديــا وج وعــكاظ الرياضييــن بالطائــف ..فبدايــة
بنــادي وج الــذي يعتبــر النــادي الوحيــد فــي محافظــة الطائــف الــذي تمكــن مــن
الصعــود للدرجــة األوى قبــل موســمين ,ولــم يوفــق فــي االســتمرار ضمــن فــرق
الدرجــة األولــى حيــث هبــط هــذا الموســم إلــى الدرجــة الثانيــة ,ويشــكو حاليــا مــن
تذيلــه لترتيــب دوري الثانيــة ,
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معاناة مستمرة :
يقــول صاطــي النفيعــي رئيــس مجلــس إدارة نادي
وج بــأن معانــاة أنديــة الطائــف مســتمرة منــذ
أربعــة عقــود ,وهــي تراكمــات مــن المشــاكل
والعقبــات التــي تواجــه رياضــة المحافظــة
وأنديتهــا ,والتــي تتلخــص فــي العائــق المــادي
وعــدم وجــود مقــرات تفــي بالغــرض اإلداري
والرياضــي ,وأشــار إلــى أن أنديــة الطائــف بقيــت
منعزلــة علــى نفســها فتــرات طويلــة وال تصــل
أنشــطتها وبرامجهــا لرجــال األعمــال والداعميــن
لذلــك كانــت اإلدارات متقوقعــة علــى نفســها
ولــم تحقــق اإلنجــاز الــذي يجعــل الداعميــن
ورجــال األعمــال يتعرفــون علــى تلــك األنديــة
ويالمســون احتياجاتهــا ,وقــال بــأن دعــم هيئــة
الرياضــة للدرجــة الثانيــة  480ألــف ريــال ولــم
يصــل منهــا شــيء حتــى اآلن مــع اقتــراب نهايــة
الموســم ,ونتأمــل بــأن تصــل خــال األيــام
القادمــة . .
المقر طار مع الريح :
وعــن مقــر نــادي وج الــذي كان موعــود بــه
النــادي مــن ســمو األميــر نــواف بــن فيصــل بــن
فهــد إبــان رئاســته لرعايــة الشــباب قبــل ســنوات,
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أوضــح رئيــس نــادي وج بــأن األرض التــي منحــت
مــن األميــر نــواف بــن فيصــل عليهــا نــزاع مالك
أخــر مــع هيئــة الرياضــة لذلــك ألغــي المشــروع
الــذي كان مــن المفتــرض أن يقــام علــى األرض
بتكلفــة تقــارب  62مليــون ريــال ,وعــن البديــل
لذلــك بيــن صاطــي النفيعــي بــأن البديل ســيرفع
أمــره للهيئــة العامــة للرياضــة للموافقــة عليــه
وإذا تمــت الموافقــة ســيعلن البديــل للمقــر فــي
حينــه .
ثقة رجال األعمال مهزوزة باألندية :
وعــن عالقــة وج برجــال أعمــال وتجــار الطائــف
قــال النفيعــي بــأن الثقــة بيــن رجــال األعمــال
وإدارات األنديــة مهــزوزة وغيــر موجــودة لذلــك
ال يثقــون كثيــرا باألنديــة وال يدعمونهــا بالشــكل
المناســب ,وعــن عالقــة إدارتــه الحاليــة برجــال
األعمــال أوضــح رئيــس وج بــأن الغرفــة التجاريــة
وأعضائهــا الكــرام وعلــى رأســهم الدكتور ســامي
العبيــدي رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة قدمــوا
خــال هــذا الموســم دعــم للنــادي متمثــل فــي
مكافــآت فــوز وتعــادل ومبالــغ ماليــة منــذ بدايــة
الموســم وحتــى اآلن ,مشــيرا إلــى أن رجــال الغرفة
التجاريــة الوحيــدون الذيــن يدعمــون وج وتمنــى
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مــن بقيــة تجــار الطائــف المســاهمة فــي رفــع
مســتويات أنديــة المحافظــة بالدعــم والتحفيــز
المــادي كمــا نشــاهد فــي باقــي مناطــق المملكــة
مــن وقــوف جــاد مــن التجــار مــع األنديــة ,وعــن
إعــادة الثقــة مــع رجــال األعمــال أبــان صاطــي
النفيعــي بأنــه مســتعد للســماح بتعييــن أميــن
صنــدوق النــادي مــن الغرفــة التجاريــة ويكــون
المشــرف علــى كل مــا يصرفــه النــادي علــى
احتياجاتــه ورواتــب الالعبيــن والكــوادر التــي
تعمــل فيــه .
الحواري تنافس األندية:
وقــال رئيــس نــادي وج أن الالعبيــن يجــدون فــي
أنديــة األحيــاء والحــواري دخــل مالــي أفضــل
مــن األنديــة الرســمية لذلــك ينســحب الكثيــر
مــن الالعبيــن مــن التماريــن والمباريــات المهمــة
ويشــاركون فــي مباريــات حــواري ألنهــم يبحثون
عــن العائــد المــادي مــن وراء كــرة القــدم ,لذلك
تقــع األنديــة التــي ال يوجــد لديهــا دخــل مالــي
ودعــم مــن رجــال األعمــال فــي مشــاكل عــدة
بســبب عــدم إقبــال المواهــب الكرويــة علــى
األنديــة واتجاههــم لألحيــاء والحــواري التــي
تدفــع أكثــر لفرقهــا.
مطالب وج :
وعــن مطالــب نــادي وج قــال النفيعــي بــأن
مطالبهــم حاليــا إيجــاد أرض فــي وســط المحافظة
وبعــد ذلــك ســتحل جميــع المعوقــات األخــرى.
مــن جهتــه أوضــح رئيــس نــادي عــكاظ الحالــي
بنــدر بــن ظافــر الشــهري أن المــال هــو عصــب
الحيــاة وهــو المحــرك الرئيســي لدفــة الرياضــة،
ومشــكلة أنديتنــا الرياضيــة فــي جميــع أنحــاء
المملكــة وعلــى مختلــف الدرجــات هــي شــح
المــوارد الماليــة ،وعــدم وجــود مداخيــل
واســتثمارات وأصــول ثابتــه تــدر علــى النــادي
األمــوال التــي تســتطيع بهــا اإلدارات تســيير
نشــاطات وألعــاب النــادي المختلفــة ،وبالنســبة
لغالبيــة رجــال األعمــال ال نــرى منهــم الدعــم
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واإلســهام فــي الشــراكة المجتمعيــة لعــدم وجــود
آليــة تجبرهــم علــى ذلــك.
مقر نادي عكاظ :
وقــال الشــهري عــن مقــر نــادي عــكاظ بأنــه تأخر
ـدم وســاق فــي
كثيــرا والعمــل قائــم اآلن علــى قـ ٍ
مقــر النــادي ،ومــن المفتــرض أن المقــر ُســ ِل َم
لنــا فــي شــهر جمــادى األولــى المنصــرم ،ولكــن
لوجــود بعــض المعوقــات ُأ ّجــل تســليم المقــر
إلــى نهايــة العــام الهجــري الحالــي بمشــيئة اهلل.
زيادة األندية قوة :
وأكــد رئيــس نــادي عــكاظ بنــدر الشــهري بــأن
زيــادة عــدد أنديــة الدرجــة الثانيــة إلــى  24نــادي
يســهم فــي زيــادة االحتــكاك بيــن األنديــة ولعــب
عــدد مباريــات أكبــر ،وليــس كمــا هــو الحــال
فــي دوري المناطــق الــذي ال تتجــاوز مبارياتــه
عــدد أصابــع اليــد الواحــدة ,وهــو الــدوري الــذي
يتواجــد فيــه عــكاظ حاليــا ويأمــل تجــاوزه.
الدعم السنوي ال يكفي الحاجة :
وقــال بنــدر الشــهري بــأن الدعــم الســنوي
المخصــص لعــكاظ مــن هيئــة الرياضــة لجميــع
األلعــاب المســجلة فــي النــادي وهــي ســتة ألعــاب

صاطي :معاناتنا
تراكمات من
المشاكل والدعم
لم يصل

مــا بيــن جماعيــة وفرديــة ال يغطــي  %40مــن
ميزانيــة النــادي الســنوية ,فعــكاظ يتأمــل فــي
الدعــم مــن هيئــة الرياضــة ومــن رجــال األعمــال
لكــي تخــرج الطائــف مــن وأنديتهــا مــن المنطقــة
العتمــة رياضيــا إلــى النــور .
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

ولقــد رفــض رئيســا ناديــا وج وعــكاظ فكــرة
الدمــج فــي نــادي واحــد باســم (نــادي الطائــف)..
ويــرى رئيــس نــادي وج صاطــي النفيعــي فــي
حديثــه لـ»مجلــة الطائــف» بــأن الدمج غيــر مفيد
لمحافظــة مثــل الطائــف ,حيــث تعــد مــن المــدن
الكبيــرة وتصنــف كرابــع مدينــة فــي المســاحة
علــى مســتوى المملكــة ,وتحتــاج الدعــم الحقيقــي
لألنديــة ,فالدمــج ســيلغي المنافســة بيــن شــباب
المحافظــة فــي األلعــاب الفرديــة والجماعيــة,
وأضــاف بــأن النديــة دائمــا تكــون بيــن أنديــة
المنطقــة الواحــدة فكيــف تلغــى النديــة وتنحصــر
المنافســة ,الفتــا بــأن الدمــج قــد يصلــح ألنديــة
المــدن الصغيــرة والقليلــة فــي عــدد الســكان
أمــا المــدن الكبيــرة فالمفتــرض زيــادة أنديتهــا
وليــس دمجهــا..
أمــا رئيــس نــادي عــكاظ بنــدر الشــهري فقــال
حــول ذلــك لـ»مجلــة الطائــف» الدمــج لألنديــة
قــد يكــون أحــد الحلــول لرفــع مســتوى الرياضــة
ولكــن ذلــك الدمــج يصلــح لنوعيــة معينــة مــن
األنديــة ,وحســب المدينــة والكثافــة الســكانية
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

الشهري :القضية
كلها في المال..
ومقر النادي
سنستلمه نهاية
العام
فيهــا ,مشــيرا إلــى أن محافظــة مثــل الطائــف,
يزيــد عــدد ســكانها عــن المليــون نســمة ومليئــة
بالمواهــب واألبطــال فــي مختلــف األلعــاب ,فهــي
تحتــاج ألكثــر مــن نادييــن ,ليمــارس شــبابها
هواياتهــم ,ويطــورون مهاراتهــم ,ففكــرة الدمــج
غيــر مجديــة لمحافظــة الطائــف لتطويــر
أنديتهــا ,فدائمــا وجــود النديــة مقتــرن بالتنافــس
بيــن قطبيــن فــي مدينــة واحــدة لذلــك الدمــج
ســيقتل التنافــس وليــس بالخيــار المنقــذ
لمحافظــة تزخــر بالرياضييــن واألبطــال..
لكــن عــدد مــن المختصيــن الرياضييــن رأوا
جــدوى وفائــدة مــن فكــرة الدمــج مــن عــدة
نواحــي ,يقــول لـ»مجلــة الطائــف» حســن بخيــت
حمــدي عضــو االتحــاد الدولــي لعلــوم الرياضــة
والمديــر التنفيــذي ألكاديميــة علــوم الرياضــة
دمــج األنديــة قــد يكــون لهــا جانــب إيجابــي مــن
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 62مليون ريال
طارت مع الريح

الناحيــة االقتصاديــة ,وتوفيــر الميزانيــات ,ولكــن
فــي المقابــل هنــاك جوانــب ســلبية ومنهــا ,لــو
تحدثنــا حاليــا عــن دمــج عــكاظ ووج ,فالنادييــن
لهمــا تاريــخ طويــل وســيطمس هــذا الدمــج
تاريخهمــا ,وتاريــخ أبطــال النادييــن الذيــن
لهــم بطــوالت وإنجــازات علــى مســتوى الوطــن
والمســتوى الخارجــي ,مضيفيــن بــأن الطائــف
تســتوعب أكثــر مــن نــادي ألهميتهــا الجغرافيــة
والســياحية والحضاريــة ,وأبنــاء الطائــف يتأملون
فــي وجــود نــادي ثالــث وليــس بدمــج للموجــود
حاليــا ,وبذلــك تكــون عــبء علــى نــادي واحــد
فــي اســتيعابه لجميــع الرياضييــن فــي مجــات
مختلفــة . .
أمــا ســفر الغامــدي ماجســتير إدارة رياضيــة
فقــال فــي حديــث لـ»مجلــة الطائــف» أنــه فــي
ظــل الظــروف الحاليــة فكــرة الدمــج قــد تكــون
جــزء مــن الحــل فعــكاظ متميــز فــي األلعــاب
الفرديــة وينافــس األنديــة الكبيــرة فــي كثيــر
مــن األلعــاب ,ووج متميــز فــي كــرة القــدم
ولــدى عــكاظ مقــر قــد يكــون جاهــز بعــد أشــهر
مــن اليــوم ,فالدمــج ربمــا يوحــد الجهــود فــي
اإلدارة والكــوادي والطاقــات والمواهــب ,ونــرى
بعــد ذلــك فريــق يمثــل مدينــة الــورد خيــر
تمثيــل .
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فهــد الحارثــي مــدرب ســابق كــرة قــدم لنــادي
وج أوضــح لـ(مجلــة الطائــف) أن الطائــف يحتــاج
ثالثــة إلــى أربعــة أنديــة مثــل مدينــة األحســاء
فمســاحتها الجغرافيــة كبيــرة جــدا ,فأنديــة
األحســاء بســبب كثــرة األنديــة وقــوة المنافســة
بينهــا جعــل فرقهــا تصــل للدرجــة األولــى
والممتــازة وال تتوقــف علــى ذلــك فالطمــوح
كبيــر ,ويضيــف :لــو افترضنــا دمــج عــكاظ ووج
يصبــح فــي الطائــف فريــق واحــد ,األنديــة تســمح
للفريــق األول ب 30العــب ,األولمبــي تــم ألغــاء
هــذه الدرجــة ,ودرجــة الشــباب كذلــك تســمح
بتســجيل  30العــب فقــط ,والناشــئين يســمح
بتســجيل  60العــب ,عنــد جمــع هــذا العــدد يصبــح
لدينــا  100العــب ,بعــد ذلــك المواهــب األخــرى
أيــن تذهــب ومــا مصيرهــا ,فالدمــج ســيقتل
المنافســة والمواهــب ويحــرم المدينــة مــن
مواهــب لديهــم القابليــة لإلبــداع ,وبذلــك تكــون
فكــرة الدمــج غيــر مناســبة وليســت فــي صالــح
محافظــة الطائــف رياضيــا واقتصاديــا ,فزيــادة
األنديــة محــرك مهــم لــكل شــيء فــي المدينــة,
وإذا أخذنــا مثــال آخــر غيــر األحســاء مدينــة
المجمعــة فيهــا ســتة أنديــة وهــي ال تقــارن فــي
مســاحتها وعــدد ســكانها بالطائــف ومــع ذلــك
وصلــت أنديتهــا للممتــاز .
مجلــة الطائــف  -العــدد ( - )8رجــب  1439هـ

The story of the first flower in Taif
The famous tourist guide, Mr. Khalid Al-Sherbi, said: “The history of agriculture in Taif is a very ancient
history dating back to pre-Islamic times, more than 2,000 years ago. Taif was surrounded by a fence. It is
known that agriculture is not complete except with three main pillars: water availability, soil fertility and
temperament. All these factors are available in Taif, where average temperatures reach 23 degrees in summer,
13 Celsius. The climate is very perfect, and water has been found in Taif past more than 90 wells in addition
to the wells and valleys and more than 13 dams, in addition to soil fertility, this is what made the Taif thriving
agricultural since ancient era until now .
If we want to move and take the profile of one of the symbols of agricultural economy in Taif, we will talk
about Tafi roses, where the history of Tafi roses to more than 400 years, it may appear somewhat strange story,
where some accounts that the Ottomans (Turks) during the rule of the Hijaz were willing (Roses), which is
known as ( AlJuri AlDemashqi), they brought to their places of government and their presence, began planting and the roses they planted in Taif of the finest types of roses in the form of Smell, eye-catching that roses.
The people of this country grew to know the plant and planted it in different places in Taif. The most prominent of these places was Al-Hada, which is located at an altitude of 2,000 meters above sea level because of
natural ground irrigation and the presence of dew, it has been characterized by some families in the subject of
roses, plant and industry extends to more than 200 years in this area .
The stages of Taifi roses go through the first stages of the party season at the end of December and the beginning of January each year, where farmers begin pruning, and may benefit from some of the branches that
planted planting new seedlings, and comes watering until the season comes light roses, which is known as
(Buds ) Between mid-March to the end of April, where this period extends from 50 to 45 days, it is noticeable that the time to light roses in Taif from place to place, the warm place where the harvest of roses at the
beginning of the season while picking in the cold places in the end of the season .
It is known that the balance of roses is limited to a thousand roses, where the price of 50 to 60 riyals, and in
one year to 120 riyals and amounted to 200 riyals, where demand was much and the supply is little compared
to it, as a result of the cold that year, which caused In a large number of crops damaged .
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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Ta i f ' s R o s e . .
Generation after generation

According to the latest statistics of the Directorate of Agriculture in Taif, rose
farms have reached more than 680 farms, which annually produce about 500 million rose for more than 36 plants of rose. The Ministry of Agriculture represented
by the Directorate of Agriculture in Taif province intensify agricultural extension
work by conducting guided tours By the technicians and engineers to introduce
farmers to agricultural operations during the agricultural season such as times of
pruning and fertilization of rose bushes, and control of diseases and pests that
affect roses, as well as urging farmers to use modern irrigation methods instead
of watering irrigation to reduce the problem of water shortage, To identify the
benefits of modern irrigation, to conduct soil tests and knowledge of the elements, and to contribution in solving the problems faced by farmers during
the season, and to identify the importance of the existence of a cooperative of
the Taifi lord and urged farmers to establish an association that, according to informed sources, in its final stages of establishment, And participate in the festival
of Tafi roses.

Report
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with agriculture in light of changes Climatic conditions, linking this calendar to Umm
al-Qura He came to see people in their own
atmosphere and farming during the whole
year.
It is one of the most important and famous
agricultural calendars in the Kingdom, which
deals with the dates of agriculture, weather
and astronomical astrology. It was founded
by Obaidan ibn Atiyyah bin Maqal Al-Thaqafi , may Allah have mercy on him, who was
born in the village of Al-Mujaridah in 1328 H,
He studied astronomy and the names of the
stars from his father, may Allah have mercy
on him, until he mastered this science and
oversaw the astronomical observatory in the
village of AlMajaridah Bakhif, which is considered one of the oldest astronomical astronomical observatories. It has been known for
more than 500 years and has been praised by
a number of astronomers and specialists, Agricultural, and Professor Abdulmalik bin Eida
Al-Thaqafi, may God have mercy on him, and
Professor Ahmed bin Dakhil Al-Thaqafi and
issued it in writing 28 years ago, the committee supervising the documentation and development of this calendar has printed more
than 13 thousand copies for the last year
1438/1439.
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in repayment, and if it is irregular on time,
this ratio falls, with no interest on agricultural
loans.
Calendar of Ibn Omirah
We cannot overlook the great role played by
agricultural calendars for the cultivation and
farmers of Taif, the most important of which
are:
(The calendar of Ibn Omairah) and back to his
son born in the eleventh century AH in the
valley of Zuibat, who learned astronomy with
passion and desire. It was his observations
and insight insightful that made him put the
rules of this science, which has been called by
his name to date (the calculation of the son
of Amira Zoubi) The observatory is located on
a mountain overlooking the village of Al-Sabkha in Bani Saad, 78 km south of Taif. It is a
three-storey fortress built of stone, 13 meters
high and 10 meters wide, with only one window and one door.
This account was known in Taif more than 400
years ago - according to some accounts - and
continued until 1408H where Professor Abdul Malik bin Mohammed bin Amira collected
all aspects of this astronomical account and
subject to the scientific experience and for a
period of five years, what agrees with the scientific reality proved and unless he issued a
book on this account and before him designed
a calendar issued annually since 1408H under
the name of (Agrarian and climatic calendar).
That calendar deals with several aspects of the
most important agricultural activity in terms
of time of agriculture, irrigation, how to deal
63
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provided that it is not less than two dunams.

Agriculture, received good reactions. These

The lack of legal instruments for 90 percent

solutions included the granting of a water

of the Tafi rose farms in various parts of Taif

tank, desalination plant, or the delivery of

has deprived them from the possibility of

water from one of the main clean water lines

obtaining loans from the Agricultural Bank,

to each farm for agriculture in the north, To

which was one of the problems facing the

the farms near these lines. In addition to in-

farms in general, Taif province in particular.

cluding those proposals that were raised to

The cultivars of Tafi roses in the A portfolio

the higher authorities, Taif excluded from

and the farms in general are unable to obtain

Articles 85 and 86, of the arguments of

loans from the Agricultural Bank as a result

those farms, so that the extraction of le-

of the absence of Sukuk. Most of the rose

gal instruments to them as quickly as Jizan,

farms in Taif are 80-90 per cent owned by

which was suffering from the same problem.

pretexts. It is located in the north and south

According to a specific study, the length of

of Taif, with high salinity because it is on the

receipt of the agricultural loan depends on

slope, or as rare as in the western part of the

the speed of the termination of the transac-

governorate, causing damage to the com-

tion and the provision of the farmers with

munal rose farms in particular, and to all the

the required documents.

farms in general of the rose farmers in the
use of tanks in irrigation.

Agricultural loan decisions include a loan

The proposed solutions, which were sub-

subsidy of 20 per cent, deducted from the

mitted a few months ago to the Minister of

installment value if the borrower is regular
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Agricultural loans
Agricultural loans are expected to contribute to the overall recovery of agriculture
in Taif Governorate, especially in the area
of water availability, which was among the
complaints complained to by farmers in the
Governorate, considering its importance in
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their farms.

increasing production and survival of plants.

The Ministry of Environment, Water and

These loans will have a wonderful future im-

Agriculture will continue its efforts to pre-

pact on agriculture in the province, and will

serve the environment and rehabilitate the

improve the conditions of many agriculture,

vegetation cover by setting up an afforesta-

and some will start to renew their farm. Ac-

tion campaign, which aims to grow 4 million

cording to the value of the loan the volume

trees in the Kingdom by 2020 for the sus-

of a g ricultural investment will increase. All

tainable development of forests and range-

Taif farms need loans, especially as there are

lands, and the signing of a memorandum of

agri c ultural crops close to extinction from

understanding and cooperation between

Taif such as safflower, apricot, and spinach,

the Ministry of Environment, Water and Ag-

as well as many other agricultural problems

riculture and the Ministry of Transport to

in the governorate due to water, poor rain-

support the afforestation initiative for the

fall, low employment, and low resources. All

development of vegetation cover. The Mak-

this comes in the presence of the majority

kah area was allocated to this initiative by

of Ta if farms in small areas, and farmers,

planting 450 thousand trees, allocated to

espe c ially specialists in the cultivation of

the province of Taif 20 thousand seedlings

Taie f roses, will increase the cultivation of

as a first stage to be grown in a number of

this product, better, wider and sustainable,

locations.

which will meet the needs of consumers and

In view of the trend towards the use of ag-

possibly export. The range of farms will ex-

riculture with low water consumption, in-

pand , in addition to the positive impact in

cluding hydroponics and encouraging farm-

attracting tourists, visitors to the province.

ers to use this technology, as some farmers

Per m itting agricultural borrowing for rose

in the province began to use as there are

pla n tations and other farms in Taif, which

three farms are using this technology will be

does not bear legal and documented docu-

expanded, according to the Directorate of

ments, under a borrowing limit of no more

Agriculture Taif.

than 200,000 riyals, will be paid in 10 years,
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mond tree from extinction, where over the

The Directorate of Agriculture in Taif pro-

pas t three years, more than 60,000 seed-

vid ed services to farmers, including: field

lin g s have been planted and distributed in

trips to agricultural extension workers to ac-

the country’s cultivated areas. This year,

quaint farmers with the proper methods in

more than 40,000 seedlings of the original

agriculture and timing, tree trimming and all

fal c iparum seedlings have been planted.

agricultural operations during the season of

This year I have moved the cultivation of al-

fertilization, as well as awareness of the im-

monds to the region of Tabuk and Hail where

por tance of using modern irrigation meth-

I w o uld like to intensify the efforts in the

ods which have a positive effect on water

cultivation of the tree and spread in the re-

saving and labor reduction, control Pests and

gions of the Kingdom, in which it is cultivat-

diseases affecting agricultural crops, identifi-

ed and to achieve the vision of the Kingdom

cation of appropriate times of control, distri-

2030 in self-sufficiency and global export of

bution of fruit seedlings annually to farmers

almonds, and to enter the FAO agricultural

and identification of their needs, estimation

sec tor among the exporters of almonds at

of farmers’ needs for agricultural employ-

the global level”, added Mr. Abdul Hakim

ment, And the holding of seminars, lectures

Al- Malki.

and workshops aimed at raising awareness

The Role of the Ministry of Agriculture

of farmers and improving the production of
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terested in Bagli almonds, Mr.Abdul Hakim

on water, it can resist thirst and storage for

Al-Malki, owner of

AlBagli Almonds Gal-

many years, while many populations depend

lery and the author of “Almond Tree”, who

on offering the almonds to the guest and to

told us about AlBagli Almonds. The Almond

break it and extract the pulp in front of them

tree is one of the fruit trees, in which the

as an expression of hospitality. The baglei

farmer in Bani Malik take care. The almond

almonds gained the fame in relation to the

tree lives in cold areas and affected by fog

region of Bijelah in Bani Malik, where the

and humidity. Almonds are divided into two

almonds in this region excel in taste and fla-

types: sweet almonds and bitter almonds.

vor to the rest of the local and external pro-

The sweet almonds are divided into two

duction. This generous tree gives its good,

types: solid almonds that need a solid tool

beloved and valued fruit and flowers where

to break the shell and extract the pulp from

the watcher can enjoy its attractive color, de-

it, and rubbing almond, which is rubbed by

licious taste and conical shape until February

hand. Historically, the tree is very old, form-

and March of each year, and then can be eat-

ing part of the Phoenician, Assyrian and Bab-

en after drying and cracking the outer crusts,

ylonian civilization.

as it informs the farmer that it become ready

The inhabitants of Bani Malik, long time ago,

for crop and be used in different ways and

depends in their livelihood on grazing, agri-

areas. The almond tree begins to produce its

culture and beekeeping. The almond tree is

crop at the end of June and the beginning of

one of the fruit trees that are cultivated by

July, where the farmers collect the crop and

the farmers in Bani Malik along with grapes,

sunbathe, eat, sell or store it. The almond

pomegranates, figs, plums and other trees.

tree has become On its way to extinction,

The bald almonds formed part of the civiliza-

due to the scarcity of rainfall, the large num-

tion and history of Bani Malik, it was known

ber of imported, the spread of fungal, insect

and still produces the almonds. The almonds

diseases of the bald almond tree and the ab-

were exported to Taif, Makkah and Madinah,

sence of serious awareness of agriculture to

and generally to the Hijaz regions as well as

preserve the almond tree.

outside the Arabian island. Traders were wait-

“I have re-cultivated and conserved the al-

ing for caravans loaded with almonds from
Bejila and prefer to buy almonds for their
quality, Its flavor, quality and taste over the
other almond crops. It was taken the advantage of its cash value in purchasing the necessary commodities during the year. Farmers

Transferring of irrigated Bagli Almond
from Taif to Hail and
Tabuk.

like to plant almond due to less dependent
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water needs but are affected by absolute
drought. The provision of adequate moisture around the plant helps to grow it naturally, and proper ventilation should be provided around the roots and the water should
not stagnate to protect it from suffocation.
The amount of production depends on the

volume of 24000
tons of Taif prickly
pear (3 times waste),

service, the weather conditions, the variety,
the age of the plant, the size of the fruit, the
balance between the vegetative growth,
the fruit, the number of fruit plates and the
exchange of the load. Generally, the plant
begins to bear fruit after the third year. The
fruits arise before that period must be removed in order to produce rudest structure
of the plant. The quantity of production may
reach up to 3 to 5 tons. In Taif there are two
types of barchoumi these are: (Shami): a
strain spread in most areas and the fruit is
yellow, yellowish white or white, the size is
medium and fit for fresh consumption, the
second type: (Totti), the fruit is red, the fruits
of that type has a high sweetness and medium size, It is suitable for fresh consumption.
The area does not depend on a particular
irrigation system, but it is left to rain. Production is estimated at about 24,000 tons.
It noted that the wastes reach three time of
production amount .
(AlBagli Almonds)
We moved to the south of Taif Governorate
to meet one of the most famous people in هـ1439  رجــب- )8(  العــدد- مجلــة الطائــف
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treat high blood pressure, and are rich in calcium, phosphorus and vitamin C. Its ingredients can be used as seeds are used to obtain
high-quality oil, the wastes of squeeze are
used in the production of types of foods to
feed animals. The seeds contain 16.6% fat,
4.9% fiber and contain sodium, potassium,
calcium, manganese, phosphorus, iron, zinc
and copper.
Fruit crust are also used in some important
industries, such as sugars, where they contain a sugar content of up to 10%. It can also
be used in the production of alcohol, glycerin and vinegar. The crust accounts for 4045% of the weight of the fruit. For the leaves
it used to produce some of cosmetics and as
a food for the human being, where it may
be consumed as fresh vegetables or cooked.
The panels are used to feed camels and
sheep, thus it contribute to the solution
of the problem of animal feed, where
the panels consist of four elements:
protein, fat, carbohydrates and fiber.
The fruit of barchoumi contains yellow,
white, yellowish, green, yellowish, or reddish cor. The part of the fruit that is eaten

is the coagulated umbilical cord with the
seed. The fruit follows in its growth a double
growth curve where the fruits grow after fertilization and continue to grow rapidly with
the increase in Weight, height and diameter
up to the age of 64 days, then the rate of
growth decreases severely for a period of
one to ten days and then return to the rapid increase in size and weight again until the
maturity of the fruit, which takes about 11
- 12 weeks of vaccination.
The trees begin to flower and fruition from
the third year after planting and continue to fruition for a long period of up to 20
years. Barchoumi is breeding either sexually by seed or vegetable by plate, which is
common and made by the plates. The best
date for vegetative propagation is March
and September where the environmental
conditions suitable to encourage the formation of roots on the panels, unlike the winter
period, where the temperature decreases
and becomes unsuitable for root formation.
Barchoumi plants are desert plants with few
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80 thousand
grape trees, 150
thousand pomegranate seedlings,
production

are sold from 250 to 500 riyals, where the
others are ranging from 40 to 100 riyals.
(Pomegranate in Taif)
The province of Taif has more than 620
pomegranate farms, with about 150,000
seedlings. Pomegranates seeds are a rich
source of antioxidants, resistant to various
heart diseases, osteoporosis cancer, help
protect the skin and rich in iron. Prices of
Taif pomegranate carton are about 1000 riyals. The markets for vegetables and fruits often witness unrivaled demand from visitors
and tourists, to buy pomegranate of Taif that
characterizes the province.
Barshoumi (Prickly pear)
Mr.Abdullah Al-Nemri, chairman of the Association of Medicinal and Aromatic Plants,
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spoke to Taif Magazine. He has already conducted a study on more than 180 plants in
the field of medicinal and aromatic plants in
Al-Taif province, where he says: Cultivation
of spiny figs or what is known locally (Barchoumi) among the crops with big economic
income and low cost of production. In addition to the dry and semi-arid environment, it
can also grow in poor soil conditions, which
is unsuitable for other types of fruit, so it can
be cultivated in sandy soil with limited water
resources.
There are many of products of Barchoumi(Prickly pear), which are freshly
consumed or processed as juice or jam, are
soft and digestible. They contain many fibers that help maintain blood sugar stability,
70

20 - 22 degrees and the average tempera-

Directorate of Agriculture in Taif has estab-

ture in the summer of 11 – 39, and in the

lished a field in a vineyard where drip irriga-

winter from 3 - 30 degrees Celsius. It is one

tion has been used to introduce farmers to

of the largest governorates in the Kingdom

this method of irrigation under the scarcity

in terms of area It characterizes by diversi-

of water.

ty of terrain and climate, soil fertility, water
sweetness and abundance of valleys, which

The grape farms spread in several areas in

led to the availability of a large number of

Taif, includes the Bani Saad area, which is fa-

agricultural crops. The following pages will

mous for the quality of production and yield

review number of the most famous agricul-

in the south of Taif, where grape cultivation

tural products in Taif

flourished in the Bani Saad farms seven decades ago thanks of the attention of the

(Grapes of Taif)

people. The same thing is in the villages of

There are more than 80,000 grape trees in

the towns of Thumala, Bani Salem and Wadi

different parts of Taif province to tell the sto-

Leyyah, Qaiem and Alarj in the east of Taif

ry of an area that was famous for more than

and Wadi Muharram. Taif grape also is now

a thousand years of grape cultivation thanks

the focus of local attention and local compe-

of a special place in the life of the Taif peo-

tition, its fame crosses the border, become

ple, who were cultivated and cared about.

the demand of guests of the Taif from the

Some statistics issued by the Directorate of

Gulf States and Arab countries and receive

Agriculture in Taif that there are more than

the attention of foreigners working in Taif.

two hundred grape farms, include 80 thou-
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sand tree.

The farms are providing more than 1000

The Ministry of Agriculture works to support

tons of the finest types of grapes, where the

farmers to develop their cultivation through

average production of one farm of grapes

the distribution of seedlings to them each

about 500 cartons, some farms may pro-

year, which contributes to increase the num-

duce about 1000 cartons according to the

ber of farms, and raise awareness of the tim-

farm area. Many citizens are keen to pro-

ing of agriculture, pruning, ways to control

vide grapes at their social occasions, as well

diseases and pests to obtain a good product,

as gifts. One of those interested in growing

in addition to Holding a number of work-

grapes said that the production starts from

shops, seminars and lectures for farmers to

July and lasts for 3 months; it marketed in

familiarize them with the importance of us-

the governorate, the regions of the Kingdom

ing modern methods in agriculture, because

and the Gulf countries. Prices vary according

of their importance in providing water. The

to the type of grapes. The premium grapes
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

Agricultural as of 2015. He amended its
name by royal decree in May 2016, and included the environment and water activity to
become The Minister of Environment, Water
and Agriculture.
Taif Agriculture
The province of Taif is one of the most
it Bank was established to provide farmers
with loans with several years of interest-free
to encourage farmers to purchase modern devices and equipment for their farms and use
the latest methods in agriculture and animal
production.
The ministry also distributed fallow land to
farmers, for free, to be reclaimed and cultivated according to their needs, and according
to areas that are usually outside the cities and

unique governorates in which some agricultural crops are available. It is famous locally and internationally for its taste, odor or
nutritional value. The number of farms, according to the statistics of the Agriculture Director of Taif Governorate, is (15532 farms),
varies between fruits, vegetables and field
crops. The most prominent crops are grapes,
pomegranates, apricots, peaches, figs, spinach, bakhari, apples, figs and almonds. Taif is

can be cultivated.

characterized also by abundant natural for-

After the transfer of Prince Sultan, may Allah

also famous for cultivating taifian roses. That

have mercy on him, from the Ministry of Agriculture to the Ministry of Defense and Aviation, Professor Abdul Aziz Al-Sudairy has
appointed as a Minister of Agriculture, then
Professor Khalid Al-Sedairy came, and then
Mr. Abdullah Al-Dabbagh, and then Mr. Ab-

ests and fertile pastures in some areas. It is
led to produce the best kinds of production
of excellent local honey for which the province of Taif is famous, thanks to its geographical location, where it locates on the Sarwat
mountain range, (1700 m) above sea level,
between the longitudes 40 - 42 degrees and

dulrahman bin Suleiman Al-Sheikh, and then
Professor Ibrahim Suweil, Dr. Abdulrahman
bin Abdul Aziz Al-Sheikh, Dr. Abdulaziz
Al-Khuwaiter, Dr. Abdullah Bin Muammar,
Dr. Fahd Bin Abdulrahman
Al-Ghanim, Eng. Walid Al-Khuraiji, and
currently HH Eng. Abdulrahman
Al-Fadhli, who appointed as a Minister of
 هـ1439  رجــب- )8(  العــدد- مجلــة الطائــف

later,
it became a Ministry
and Sultan bin Abdul
Aziz (may Allah have
mercy on him). was
the first Minster of
Agriculture.
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Abdul Aziz, may Allah have mercy on him,

means of irrigation, agriculture, and ranch-

opened the ports on the west coast overlook-

ing.

ing the Red Sea, such as Jeddah, Yanbu, Lith

He also ordered to bring a number of agri-

and Qunfudah, making it a receiving area

cultural engineers and veterinarians. In 1369

for equipment, well drilling equipment, ag-

he established a special department called

ricultural road paving equipment, exempting

the General Directorate of Agriculture to

farmers and traders from any customs duty

supervise the agricultural areas and provide

on agricultural equipment and drilling tools

the services needed by the agricultural sector

.so as to encourage them

throughout the Kingdom.

He went even farther when he, may Allah

Following the death of King Abdul Aziz in

have mercy on him, after the extraction of

1373H, his sons followed his approach. They

oil and the recovery of the Saudi economy,

took care of the agricultural sector. The Gen-

especially after the end of the Second World

eral Directorate of Agriculture was trans-

War, he provided subsidies to farmers to en-

ferred to the Ministry of Agriculture and Wa-

courage them to pay attention to their farms,

ter in 1373/1953 by royal decree. His Royal

introduce modern equipment in agricultural

Highness Prince Sultan bin Abdul Aziz, may

operations, and help farmers dig deep wells

Allah have mercy on him, a Minister of Ag-

in villages and cities to extract water, import

riculture. A special building was built for

of mechanical drilling equipment and mod-

the Ministry of Agriculture in Riyadh, and

ern water cranes and provide them as a gift

a cadre of staff, agricultural engineers and

to farmers, in addition to providing cash sub-

veterinarians was appointed. The Ministry

sidies to them to enable them to use modern

began to distribute its activities through six
departments: Agriculture, water, dams, livestock, fisheries, research and studies.
At the same time, the Agricultural Cred-

In 1369 H (Directorate
General of Agriculture)
was established, 4 years
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The green Taif
with 15532 Farm

Mohammed Al Malki - Taif Magazine

Main
Issue

History of agriculture
The agricultural sector in the Kingdom of Saudi Arabia has received
special attention from King Abdul Aziz, may God have mercy on him,
for the importance of agriculture, especially the cultivation of dates and
grains, as the main sources of food for the urban and the dissert, and the
existence of agricultural areas rich with agricultural production in Taif,
These areas are rich with dates, fruits, grains and various kinds of vegetables.
According to some historical sources, the

farmers there and purchased their agricultur-

most important problem faced by the farms

al crops from dates and grains, making them

is the lack of modern equipment for extract-

a source of food supply for his forces. The

ing water. The extraction of water from the

distribution of dates, grains and others to the

wells was done in a primitive manner, re-

inhabitants of the desert as food subsidies,

lying on the buckets pulled by the animals.

while at the same time he opened the ports of

Also, there were no modern equipment for

his country overlooking the Arabian Gulf on

drilling wells, as well as the lack of agricul-

the east coast of Al-Ahsa, such as Al-Aqeer

tural roads to transport agricultural products.

and Dammam after the annexation of Ahsa in

The only means of transport of agricultural

1331 H, allow traders to import agricultural

products was livestock. Thus, King Abdul

products of all kinds, and agricultural equip-

Aziz, after the annexation of Al-Qassim in

ment, especially from the subcontinent of In-

1324H and Al-Ahsa in 1331H, encouraged

dian. After the annexation of the Hijaz, King
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@sami_alabidi

د .سامي عبداهلل العبيدي

المهرجانات ..والتسويق السياحي
الختام

نائب رئيس مجلس الغرف السعودية
رئيس غرفة الطائف

ومن خــال دراســة العالقــة بيــن ســياحة المهرجانــات و (التنميــة االقتصاديــة ,والمزيــج التســويقي,
وتحســين كفــاءة األنشــطة التســويقية ,والحــد مــن موســمية الســياحة) ..وللعمــل علــى تطويرهــا
وتفعيــل دورهــا فيمــا ذكــر ,يســتلزم وجــود وعــي كبيــر لــدى المهتميــن والمســتثمرين في االنشــطة
التنميــة،
االقتصاديــة ,وبالــذات الســياحية حــول أهميــة ســياحة المهرجانــات ,والــدور الــذي تلعبــه فــي
ّ

ـويقية ..وكذلــك يجــب أيضــا
والمزيــج التســويقي ،باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تحســين كفــاءة األنشــطة التسـ ّ
أن يتــم عمــل دراســات واســتبيانات للمجتمــع المحلــي لضمــان مشــاركته فــي دعــم نجــاح المهرجانــات ,وأيضــا
الحــرص علــى مشــاركته ,ووجــود عائــد للمجتمع ,وخصوصــا الفــرص الوظيفيــة
وكذلــك االهتمــام بنوعيــة وتصنيــف المهرجانــات االقتصاديــة والثقافيــة والترفيهيــة وخالفهــا وقيــاس اثــر
هــذه المهرجانــات للهــدف الــذي تقــام ألجلــه وبالــذات االثــر الســياحي ,وايجــاد مواســم تشــغيل للمنطقــة
والحــد مــن موســمية النشــاط االقتصــادي وبالــذات الســياحي..
واآلن ونحــن نعيــش مهرجــان الــورد الطائفــي فــي موســمه الرابــع عشــر ,والــذي تنظمــه غرفــة الطائــف ألول
مــرة هــذا العــام ,لــم نغفــل الجانــب الترفيهــي كمــا كان فــي المهرجانــات الســابقة ,ولكننــا فــي نفــس الوقــت,
ال نريــد أن ننســى الجانــب واألثــر االقتصــادي فــي مثــل هــذه المهرجانــات المتخصصــة ,حيــث أن الهــدف هــو
الحفــاظ علــى هــذا المنتــج (منتــج ورد الطائــف) ,والعمــل علــى تطويــر صناعتــه ,ورفــع قيمتــه ,ولعلنــا بــإذن
اهلل نحقــق شــيئا مــن هــذا خــال هــذا الموســم ,بتكاتــف الشــركاء مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ,ونســعى
لرفــع الجانــب االقتصــادي فــي كافــة المهرجانــات المتخصصــة فــي قــادم األيــام بــإذن اهلل .
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