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الملك سلمان يـرعـى سوق عكاظ »العاشر«

اقتصاديـة ــ اجتماعية



محمد سعيد الزهراني
رئيس التحرير
..@mss966

ــَب امللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز آل  يف عــام 1369هـــ طل
ســعود )يرحمــه اهلل( - عندمــا كان وليــاً للعهــد حينهــا، 
طلــب دراســة موقــع ســوق عــكاظ، وحتديــده، وكان ذلــك 
بدايــة عــودة النبــض واحليــاة للســوق بعــد حقبــة زمنيــة، 

ــه ســوق وانتهــى.. ظــنَّ البعــُض أّن
وظــَل حلــم »الفيصــل« بإعــادة إحيــاء الســوق يــراود ابنــه 
افتتــاح الســوق يف دورتــه  »خالــدا«.. حتــى حتقــق ومت 
األولــى عــام 1428 هـــ.. )أي بعــد مــا يقــارب 59 عامــاً 
بــن البدايــة واحلقيقــة(.. والتــي  كانــت مبثابــة انطالقــة 

حتديــد الســوق وهويتــه وتفعيلــه..
يذكــر مديــر ســوق عــكاظ -  كمــا  عــام 1426هـــ،  ويف 
انطلقــت خطــة اإلعــادة واإلحيــاء لهــذا الســوق مــن قبــل 
املؤرخــن وجلــان عــدة مــن محافظــة الطائــف برئاســة 
معالــي محافــظ الطائــف فهــد بــن عبدالعزيــز بــن معمــر، 
بــدأت يف اإلعــداد الفعلــي إلحياء الســوق وفــق التوجيهات 
اســتراتيجية   وإعــداد خطــة  األمــر،  والة  مــن  الســابقة 

ــدء افتتاحــه.. لب
ليكون عام 1428هـ فاحتة السوق يف دورته األولى..

..
سوق عكاظ كان يف املاضي.. ولكنه املستقبل اآلن..

وهــذا هــو التحــدي الــذي جنــح فيــه تخطيــط، ورؤيــة 
الفيصــل.. خالــد  األميــر 

رعاية ملكية..
السنة العاشرة على التوالي..

حدث إعالمي ناجح..
املــكان،  حــدود  جتــاوزت  اجلغرافيــة  الســوق  مســاحة 

واإلســالمي.. العربــي  للعاملــن  وامتــدت 
ــن  ــج الســوق.. لك ــات وبرام ــن فعالي ــام« هــي زم »عــدة أّي

نتائجــه متتــدُّ لســنن..
اجلميع يترقبه )مثقفون.. أدباء.. شعراء.. مؤرخون..

حتى األُسُر تسأُل عن مكانه، وموعده..
والطائف وأهلها مستضيفن لكل هذه النخب..

»عكاظ« خرج من املعلقة إلى القصيدة احلديثة..
»عكاظ« جتاوز الشعر إلى الريادة واالبتكار..

هذا هو عكاظ.. »املاضي، واليوم، وغداً..«
فعاليــات تنطلــق منهــا مشــاريع.. ولقــاءات تولــد منهــا 

أفــكار..
وتشكيل فرق.. وإنشاء شركات

»ســوق عــكاظ« لــم يعــد ماضيــاً إال ملــن ظلّــت ذاكرتــه 
املســمى.. عنــد  متوقفــة 

هو نافذة للعقول والفكر واألدب..  نحو املستقبل

»عكاظ«.. 59 عامًا بين البداية والحقيقة
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»الـطـائـــف«.. 
مـديـنــة بـيــت العــرب

مــن  أقــل  عــكاظ« يف  »ســوق  حقــق 
عشــر ســنوات قفــزة نوعيــة جعلــت 
مــن مدينــة الطائــف وجهــة ثقافيــة 
وأدبيــة، باإلضافــة إلــى كونهــا وجهــة 

ســياحية.
الســعودين  مدينــة  الطائــف 
اململكــة يف  واخلليجين وضيــوف 
ومهرجاناتهــا  بفعالياتهــا  الصيــف، 
ســوق  اســتعاد  وعندمــا  املنّوعــة، 
الطائــف  عــكاظ عافيتــه، أصبحــت 
وجهــة كل األدبــاء والشــعراء واملثقفن 

العــرب. والفنانــن 
بــــ  الفيصــل  خالــد  األميــر  عنايــة 
للســوق  عكاظ » أعــادت  »ســوق 
ــعت  ــن العرب، ووّس مكانته العريقة ب
دور  املســتحدثة  الفعاليــات 
السوق ليشــمل باإلضافــة إلــى الشــعر 
والفن.. إبراز املبدعــن  واألدب 
التقنيــة  املجــاالت  يف  الشــباب 
جوارهــم  واملعرفية والوقوف إلــى 

للمجتمــع.  وتقدميهــم  ودعمهــم 
يجــد  االجتماعيــة،  الناحيــة  مــن 
مجتمع مدينة الطائــف وضيوفهــا يف 

عكاظ » التجديــد  فعاليات »ســوق 
هــذا  آخــر.  بعــد  عامــا  والتنــّوع 
العام أنتم علــى موعــد مــع عشــرات 
البهجــة  تدخــل  التــي  الفعاليــات 
والســرور إلــى العائلــة بــكل أفرادهــا، 
الشــّيقة  ذلك املعلومــات  يف  مبــا 
جنبــات  بهــا  تنبــض  التــي  واملفيــدة 

عديــدة.  مجــاالت  الســوق يف 
اآلمال والطموحــات تنمــو يومــا بعــد 
آخــر، وقــد أعلنــت هيئــة الســياحة 
بوصفهــا شــريكة مهمــة عــن مشــروع 
حضاري اقتصادي ســيكون له مردود 
خــالل  وأهلهــا  املنطقــة  علــى  كبيــر 
ضمــن  املقبلــة  اخلمــس  الســنوات 

برنامــج التحــول الوطنــي 2020 .
وألهالــي  للوطــن  خالصــة  تهنئــة 
احليــاة  عــودة  خاصة مــع  الطائــف 
مــا يحمــل  بــكل  إلــى ســوق عــكاظ 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  رمــوز  مــن 
ــة  ــم اليوم قبل ــد أصبحت ــة.. لق ووطني
»الطائــف«  العرب، ومدينتكــم 
والفــن،  والشــعر  مقصــد األدب 

العربيــة«. »الثقافــة  وملتقــى 

عبداهلل بن صالح احلسني
رئيس اللجنة اإلعالمية لسوق عكاظ

مجلة الطائف

info@taifcci.org.sa

taifccitube@gmail.com

taifcci

taifcci

taifcci Suk OKAZ is media hall and plays the role of press
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فالح القثامي ــ مجلة الطائف

ســجلت وزارة العمــل الســعودية جناحــا 
وشــركات  مكاتــب  منــح  يف  باهــرا 
االســتقدام صالحيــة إصــدار تأشــيرات 
ــع  ــر موق ــا عب ــة إلكتروني ــة املنزلي العمال
»مســاند«، حيــث قدمــت هــذه اخلدمــة 
لألفــراد، وســهلت الكثيــر من اإلجراءات 

علــى املواطنــن..
هــذه  منحــت  أنهــا  الــوزارة  وقالــت 
اخلدمــة يف إطــار خطــة لتســهيل إصدار 
تأشــيرات العمالــة املنزليــة تنتهــي مبنــح 
التأشــيرة صالحيــة إصدارهــا  طالــب 
منشــأة  مــع  التواصــل  بعــد  إلكترونيــا 
االســتقدام مــن خــالل موقــع »مســاند«.. 
وتســتغرق هــذه اخلدمــة مــا بــن 24 إلــى 

48 ســاعة كحــد أقصــى..
وزارة  مــن  اخلدمــة  هــذه  عــن  ونتــج 
العمــل عــدم مراجعــة املواطنــن ملكاتــب 
للعمالــة  التأشــيرات  إلصــدار  العمــل 
للخدمــة  طالــب  املنزليــة، وميكــن ألي 
مكتبــه  أو  منزلــه  مــن  اســتخراجها 
اخلــاص، وتدرجــت مراحــل تطبيــق هــذه 
بــدأت  مراحــل،  ثــالث  علــى  اخلدمــة 

خطوات احلصول 
على تأشيرة فردية 
لعمالة منزلية من 

مساند

1- يكون املتقدم مسجال يف نظام أبشر.

عمالــة  تأشــيرة  إصــدار  رســوم  دفــع   -2
الطلــب  رفــع  ريــال( قبــل  منزليــة )2000 

اآللــي. الصــراف  أو  ســداد  عبــر 

هناك شرط لعمر مقدم الطلب؟
شرط العمر فقط على املواطن األعزب 
واملواطنة العزباء حيث يجب أن يكون 

عمر املتقدم أكبر من 25 سنة وال يوجد 
شرط للعمر لباقي الفئات.

املستندات املطلوبة لرفع
طلب إصدار تأشيرة؟

ــــ إرفــاق مــا يثبــت القــدرة املاليــة 
وذلــك إمــا عبــر كشــف احلســاب 

البنكــي أو تعريــف بالراتــب.
شروط كشف احلساب:

ــ أن يكون الكشف آلخر 6 أشهر
ــ أال يكون كشــف احلســاب قدمي 
)مت إصــداره خــالل 3 أشــهر مــن 

تقــدمي الطلــب(.

هل يدعم نظام مساند 
إلصدار التأشيرات لألفراد 
ذوي االحتياجات اخلاصة؟
الفئــة  هــذه  مســاندة  بهــدف 
ووزارة  العمــل  وزارة  تقــوم 
الشــؤون االجتماعيــة بإســقاط 
 2000( التأشــيرة  رســوم  شــرط 
االحتياجــات  ذوي  عــن  ريــال( 

. صــة اخلا

صالحيــة  االســتقدام  منشــآت  مبنــح 
ثــم  مســاند،  عبــر  التأشــيرة  إصــدار 
لطالــب  االســتقدام  مكتــب  اختيــار 
التأشــيرة مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي 

العمــل.. لــوزارة 
الرســمية  واملتطلبــات  بــاألوراق  بدايــة 
 : املنزليــة  العمالــة  تأشــيرة  إلصــدار 
تتلخــص يف تعريــف بالراتــب، وكشــف 

ــة  ــن املصــرف، وصــورة للهوي حســاب م
اســتقدام،  طلــب  واســتمارة  الوطنيــة، 
إضافــة إلــى إرفــاق صــورة مــن العقــد 
املبــرم بــن الطرفــن ومــن ثــم إرســالها 
للــوزارة، واســتالمها خــالل 24 إلــى 48 

ســاعة..
إلكترونــي  موقــع  »مســاند«  ويعتبــر 
أطلقتــه وزارة العمــل  لالرتقــاء مبهنــة 

العمالــة املنزليــة، يتيــح جلميــع األطراف 
وواجباتهــم  حقوقهــم  إلــى  التعــرف 
التوظيــف  مــن مرحلــة  بــدءا  املختلفــة 
ومينــح  املغــادرة،  مبرحلــة  وانتهــاء 
لتقــدمي  فرصــة  الطرفــن  البرنامــج 
الدعــاوي مــن أجــل البــت فيهــا مــن قبــل 
ــد  ــات ق جلــان مختصــة حلــل أي خالف

حتــدث..

مساند.. أصـدر تأشيرتـك بنفسك
اختصارا للوقت.. ولمكاتب الخدمات والعقيب
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خـــــدمـــــــاتخـــــدمـــــــات



خـالـــد الفـيـصــل
 دعـــم والة األمــــر
ــه  أســهم فــي تحول
 إلــى ظاهــرة ثقافية
تخـطـــت المحـلـيـــة

: 

في دورته
٠١الـ

الملك سلمان
يرعى مهرجان

عائض عمران احلارثي
مجلة الطائف

احلرمــن  خــادم  رعايــة  حتــت 
بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفن 
عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل 
العاشــرة  الــدورة  فعاليــات  تبــدأ   -
خــالل  عــكاظ  ســوق  ملهرجــان 
الفترة من 6 إلى 16 ذي القعدة يف 
محافظــة الطائــف مبشــاركة أدبــاء 
ومثقفــن وشــعراء وأكادمييــن مــن 

وخارجهــا. اململكــة  داخــل 

وبهــذه املناســبة رفــع صاحــب الســمو 
بــن  الفيصــل  خالــد  األميــر  امللكــي 
عبدالعزيــز، مستشــار خــادم احلرمــن 
الشــريفن أميــر منطقــة مكــة املكرمــة 
لســوق  اإلشــرافية  اللجنــة  رئيــس 
عــكاظ، باســمه واســم أهالــي منطقــة 
مكــة املكرمــة، الشــكر والتقديــر خلــادم 
هــذه  لرعايتــه  الشــريفن  احلرمــن 
التظاهــرة الثقافيــة، التــي تأتــي امتــداداً 
لعنايتــه - أيــده اهلل - باحملافــل العلميــة 

واألدبيــة. والفكريــة 
وأوضــح ســموه أن ســوق عــكاظ منــذ 
إعــادة إحيائــه حظــي بدعــم القيــادة يف 
ــه  ــذي أســهم يف حتول اململكــة، األمــر ال
إلــى ظاهــرة ثقافيــة تخطــت احملليــة، 
ــن  ــام املشــاركن م ــح محــط اهتم وأصب
يف  مشــيداً  وخارجهــا،  اململكــة  داخــل 
الوقــت ذاتــه بتضافــر جهــود القطاعــات 
احلكوميــة واألهليــة ومشــاركات األدبــاء 

يف  أيضــاُ  أســهمت  التــي  واملثقفــن 
وصــول الســوق ملكانتــه احلاليــة.

مــن جهتــه ثمــن معالي محافــظ الطائف 
فهــد بــن عبدالعزيــز بــن معمــر الرعايــة 
الشــريفن  احلرمــن  خلــادم  الكرميــة 
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ــــ يحفظــه 
اهلل ــــ لهــذه التظاهــرة الثقافيــة األدبيــة 
التاريخيــة يف ســوق عــكاظ يف دورتــه 

أن  مشــيرا  العــام،  لهــذا  العاشــرة 
ســوق عــكاظ املاضــي بــات يستشــرف 
وفكــر  إلبداعــات  ونافــذة  املســتقبل، 
الشــباب، وذلــك برؤيــة صاحــب الســمو 
بــن  الفيصــل  خالــد  األميــر  امللكــي 
عبدالعزيــز، مستشــار خــادم احلرمــن 
الشــريفن أميــر منطقــة مكــة املكرمــة 
رئيــس اللجنــة اإلشــرافية لســوق عكاظ، 
مؤكــدا أن ســوق عــكاظ حقــق جناحــات 
متتاليــة علــى مــدى الســنوات املاضيــة، 
يؤكــد ذلــك تنامــي أعــداد الــزوار مــن 
عــام آلخــر، ومؤمــال أن يواصــل ســوق 
اهلل  بــإذن  املســتمرة  عــكاظ جناحاتــه 
لبرامــج  مســتقبلية  رؤيــة  خــالل  مــن 

وفعاليــات وأنشــطة الســوق.
ممــا يذكــر أن ســوق عــكاظ شــهد خــالل 
حتــوالت  املاضيــة  التســع  الــدورات 
كبيــرة علــى صعيــدي الفكــر واملــكان، 
ــد مــن املشــروعات  ــث أقيمــت العدي حي

 سوق عكاظ أول مكان شهد
 المحاكم التجارية والعالمات

التجارية
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البنيتــن  يخــص  فيمــا  التطويريــة 
التحتيــة والفوقيــة، كذلــك علــى مســتوى 
تشــكيل جلنــة  التــي شــهدت  البرامــج 
لتطويــر النشــاطات والتــي آتــت أولــى 
ثمارهــا هــذا العــام باســتحداث برامــج 
مجــاالت  يف  جديــدة  وجوائــز  ثقافيــة 

ومعرفيــة. ثقافيــة 
ــث النشــاطات  ــر وحتدي ويف شــأن تطوي
م للمــرة األولــى  الثقافيــة والفكريــة، تقــدَّ
يف هــذه الــدورة جائــزة الروايــة البالغــة 
وجائزتــي  ريــال،  ألــف   )100( قيمتهــا 
ســوق عــكاظ املعرفيــة وقيمتهمــا )300( 
ألــف ريــال، بواقــع )200( ألــف ريــال 
جلائــزة رائــد أعمــال عــكاظ، و)100( 

ــزة مبتكــر عــكاظ. ــال جلائ ألــف ري
يف  األخــرى  الســبع  اجلوائــز  وتتمثــل 

جائــزة شــاعر شــباب عــكاظ املخصصــة 
للشــعراء الشــباب، وتهــدف إلــى تشــجيع 
الشــعراء الشــباب، وقيمتهــا )100( ألــف 
التــي  وقصيــدة  لوحــة  وجائــزة  ريــال 
تهــدف إلــى تشــجيع الفنــون عامــة ومــا 
يرتبــط منهــا بفــن العــرب األول الشــعر، 
بــن  الوثيقــة  العالقــة  بإيضــاح  وذلــك 
ــف  ــا )100( أل الشــعر والرســم، وقيمته
ريــال علــى 3 مراكــز، و»جائــزة التصويــر 
الضوئــي« للمصوريــن مــن داخــل اململكــة 
ألــف   )100( وجائزتهــا  وخارجهــا، 

ريــال علــى 3 مراكــز، و»جائــزة اخلــط 
ريــال  ألــف   )100( وقيمتهــا  العربــي« 

علــى 3 مراكــز.
الشــعبي«  الفلكلــور  »جائــزة  أمــا 
مكــة  منطقــة  حملافظــات  املخصصــة 
ريــال  ألــف   )100( فقيمتهــا  املكرمــة 
احلــرف  وجائــزة  مراكــز،   3 علــى 
ريــال  ألــف   )500( وقيمتهــا  اليدويــة 
و»جائــزة شــاعر عــكاظ« التــي تعــد مــن 
االعتنــاء  وتســتهدف  اجلوائــز،  أعــرق 
وتقديــر  الفصيــح،  العربــي  بالشــعر 
خــالل  مــن  املتميــز،  العربــي  الشــاعر 
منحــه وســام الشــعر العربــي ممثــاًل يف 
لقــب »شــاعر عــكاظ«، وهــي حــق لــكل 
شــاعر مــن شــعراء العربيــة لــه إنتــاج 
منشــور ومقــدار اجلائــزة )300( ألــف 

ريــال.
ويقــدم ســوق عــكاظ برنامجــاً ســنوياً 
فكريــة  عــدة  عناصــر  يضــم  متكامــاًل 
ــر  ــة تعب ــة وتراثي ــة وعلمي ــة وثقافي وأدبي
وأهدافــه،  عــكاظ  ســوق  رؤيــة  عــن 
واملتمثلــة يف مــد اجلســور بــن املاضــي 
واحلاضــر واملســتقبل، وصــوالً إلى إثراء 
ــة، ومتــت  ــدة واملتع ــر ومنحــه الفائ الزائ
ــز الســابقة  ــى اجلوائ ــز إل ــادة 3 جوائ زي

يف الروايــة، والريــادة واالبتــكار.
فــن  الــدورة إضافــة  هــذه  كمــا مت يف 
الســرد إلــى جائزتــي الشــعر الســابقتن، 
وأدب  العــرب،  لســان  الشــعر  بوصــف 
الســرد يرتبــط بالواقــع األدبــي العربــي 

املعاصــر، يف إشــارة إلــى ربــط احلاضــر 
باملاضــي ثقافيــاً، إلــى جانــب تأســيس 
برنامــج عــكاظ املســتقبل، وأحــد فــروع 
جائزتــن  وتقــدمي  البرنامــج،  هــذا 
واالبتــكار،  األعمــال  بريــادة  تهتمــان 
عــكاظ،  أعمــال  رائــد  جائــزة  وهمــا 

وجائــزة مبتكــر عــكاظ.
وجتــاوز ســوق عــكاظ حــدود الظاهــرة 
األدبيــة وأصبــح منــارة للشــعر والثقافــة 
الســمو  صاحــب  حــرص  إذ  والتقنيــة 
علــى  الفيصــل  خالــد  األميــر  امللكــي 
توســيع نطــاق املشــاركة يف الفعاليــات 
اســتحداث  العــام  هــذا  ومت  والبرامــج 
عــكاظ املســتقبل الــذي يعنــى باالبتــكار 
مبشــاركة  املعرفيــة،  األعمــال  وريــادة 
أكثــر مــن 50 جهــة حكوميــة وخاصــة 
تُعنــى باملجــال ذاتــه )املعــرض( ويضــم 
خمــس منصــات إبداعيــة تقــدم مفاهيــم 
مجــال  وســيفتح  حديثــة،  عصريــة 
النقــاش بــن الشــباب وصنــاع القــرار 
حــول تقنيــات املســتقبل عبــر »منصــة 
صــورة  ســتعطي  فيمــا  االســتقبال«، 
واالبتــكارات  املعرفيــة  للريــادة  حيــة 
احلاليــة يف اململكــة مــن خــالل »منصــة 
»منصــة  وخصصــت  احلاضــر«، 
املســتقبل« الستشــراف تطلعــات أبنــاء 
الوطــن، وعبــر »منصــة بنــاء اإلنســان« 
التعليــم  عــن  النقــاش  ســيخصص 
وصنــع  الــزوار  وإشــراك  التطبيقــي 
النمــاذج األوليــة، فيمــا يوجــه الشــباب 

مشــروعاتهم  لبــدء  األمثــل  للطريــق 
الرياديــة مــن خــالل ورش عمــل تدريبيــة 

وفعاليــة.

تاريخي
يعــد عــام 2007 م الــذي شــهد انطــالق 
الــدورة األولــى لســوق عــكاظ التاريخــي 
الطائــف  تاريــخ  يف  مفصليــة  مرحلــة 
عبــرت  التــي  البوابــة  افتتــاح  وموعــد 
إلــى  الطائــف  محافظــة  خاللهــا  مــن 

العامليــة..

أســتاذ  ذكــر  القــدمي  تاريخــه  وعــن 
التاريــخ يف جامعــة ام القــرى الدكتــور 
ــة  ســلطان بــن احمــد الغامــدي لـــ »مجل
الطائــف« أن ســوق عــكاظ مــن أشــهر 
ــة واإلســالم  أســواق العــرب يف اجلاهلي
وأعرفهــا، وســوق عــكاظ أحــد األســواق 
الثالثــة الكبــرى يف اجلاهليــة باإلضافــة 
إلــى ســوق مجنــة وســوق ذي املجاز،وهي 
وســوق  سياســة  وســوق  جتــارة  ســوق 
خطيــب  كل  يخطــب  كان  فيهــا  أدب، 
مفــوه، وفيهــا علقــت القصائــد الســبع 
الشــهيرة افتخــاًرا بفصاحتهــا علــى مــن 
يحضــر املوســم مــن شــعراء القبائــل، 
ــار.. ــره بعــض أهــل األخب ــا يذك ــى م عل
ألن  بذلــك  عــكاظ  ســميت  واضــاف: 
فيعكــظ  فيهــا  جتتمــع  كانــت  العــرب 

 د. سلطان الغامدي: بدايات
 السوق ترجع إلى مطلع القرن

السادس

 عكاظ كانت سوقا إعالمية
 لها دور الصحف واإلذاعات

الحديثة
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بعضهــم بعضــا يف املفاخــرة أي: يقهــره 
مــن  إنهــا  آخــرون:  وقــال  ويعركــه، 
ــظ القــوم، إذا حتبســوا لينظــروا يف  تعكَّ
أمورهــم، وذهــب غيرهــم إلــى أنهــا مــن 

التفاخــر.. مبعنــى  التعاكــظ 
وزاد: يقــام ســوق عــكاظ يف بدايــة شــهر 
ذي القعــدة أي قبــل النــزول إلــى مكــة 
يوًمــا  عشــرين  ويســتمر  احلــج  ألداء 
العــرب  قبائــل  فيهــا  جتتمــع  وكانــت 
الســوق  و  ذكرنــا،  كمــا  فيتعاكظــون 
ليراعــي  احلــرم  األشــهر  يف  يقــام 
النــاس حرمــة تلــك األيــام فــال يعتــدون 

وبذلــك  الســوق،  يقصــد  مــن  علــى 
ــال  ــا ب ــاس مــن الوصــول اليه يتمكــن الن
خفــارة، ومتيــز ســوق عــكاظ بخلــوه مــن 
دفــع العشــور واالتــاوات، فليســت هــي 
بــأرض مملكــة وال حاكــم يعشــر جتارهــا 
و روادهــا، فهــي منطقــة حــرة حيــث أن 
بضائعهــا املســتوردة واملصــدرة معفــاة 
مــن أي رســوم أي ضرائــب. واضــاف 
ترجــع بدايــات هــذا الســوق إلــى مطلــع 
القــرن الســادس امليــالدي حوالــي 500م 
أو قبــل ذلــك بقليــل وأهــل هــذا الســوق 
ونــزالؤه مــن قبيلــة هــوازن وقــد ســكنها 
وبنــو  واألحابيــش  وأســلم  بنوغطفــان 
واســتمر  وغيرهــم،  وثقيــف  عــدوان 

الســوق  هــذا 

عــام  إلــى  8هـــ  عــام  مكــة  فتــح  بعــد 
خرجــت  التــي  الســنة  وهــي  129هـــ 
فيهــا اخلــوارج )احلروريــة( يف مكــة مــع 
أبــي حمــزة املختــار األباضــي فدمــروا 
الســوق ونهبوهــا، لينتهــي ســوق عــكاظ 
ــة  ــد أن دامــت قراب ــت بع ــة الصي الذائع

قــرون.  الثالثــة 
عــكاظ  ان  الغامــدي  الدكتــور  واشــار 
لعامــة  الكبيــر  التجــاري  الســوق  هــو 
أهــل اجلزيــرة، يحمــل إليهــا مــن كل بلــد 
جتارتــه وصناعتــه كما يحمل إليها أدبه، 

هجــر فإليهــا يجلب  مــن  التمــر 
وغــزة  والعــراق 
وبصــرى، والســمن 

مــن البــوادي، 

ــاة  ــرود املوّش ــا مــن اليمــن الب ــرد إليه وي
واألدم، وأنــواع الطيــب وأدوات الســالح، 
ويبــاع فيهــا احلريــر واحلــذاء، وفيهــا 
مــن زيــوت الشــام وزبيبهــا وســالحها مــا 
اعتــادت قريــش أن حتملــه يف قوافلهــا 
ســوق  يف  يعــرض  كان  و  مكــة.  إلــى 
عــكاظ الرقيــق، وقــد كان شــراء خديجة 
بنــت خويلــد زوجــة الرســول صلــى اهلل 

عليــه وســلم لـ«زيــد بــن حارثــة« مــن 
ســوق عــكاظ، كمــا كانــوا يتفــادون 
أســراهم يف الســوق حيــث يســعى 
كل مــن لــه أســير لفكــه وفدائــه. 
أدبــي  مجمــع  عــكاظ  وســوق 
محّكمــون  لــه  رســمي،  لغــوي 
القبــاب،  عليهــم  تضــرب 
قبيلــة  كل  شــعراء  فيعــرض 
وأدبهــم،  شــعرهم  عليهــم 
فهــو  اســتجادوه  فمــا 
اجليــد، ومــا بهرجــوه فهــو 
الزائــف وحــول هــذه القبــاب 
الــرواة والشــعراء مــن عامــة 
فمــا  العربيــة،  األقطــار 
ينطــق احلكــم بحكمــه حتــى 
ــرواة  يتناقــل أولئــك ال

أغــوار  يف  فتســير  الفائــزة  القصيــدة 
يف  األلســن  بهــا  وتلهــج  اجلزيــرة، 
الشــاعر  لينــال  واحلواضــر،  البــوادي 
ــم  ــه، ث ــوز قصيدت ــد ف وســام عــكاظ عن
تكتــب معلقتــه هــذه مبــاء الذهــب وتعلــق 
علــى جــدران الكعبــة، وبقــي 
الشــعر  ذلــك  مــن  لنــا 
معلقــات  ســبع  املجيــد 
فقــط مــن كل املعلقــات 
يف  فــازت  التــي 
عــكاظ  ســوق 
املوســم  بجائــزة 

الســنوية..
كان  وتابــع 
ســوقا  عــكاظ 
لهــا  إعالميــة 
الصحــف  دور 
ت  عــا ا ذ إل ا و
احلديثــة حيــث 
فيهــا  يتــم 
ن  عــال إل ا
كل  عــن 

شــي إلخبــار النــاس بذلــك، فمثــال مــن 
أراد أن يســتلحق أمــرا بنســبه أعلنــه يف 
عــكاظ ومــن أراد إســداء معــروف ألحــد 
أفــراد املجتمــع فعــل ذلــك يف عــكاظ، 
قبيلــة  حلــف  يف  الدخــول  أراد  ومــن 
أعلنــه يف عــكاظ، ومــن كانــت لــه إتــاوة 
علــى قبيلــة نــزل عــكاظ فجــاءوه بهــا، 
ومــن أراد تخليــد نصــر لــه قــدم عــكاظ 
ومــن أراد إجــارة أحــد هتــف بذلــك يف 
عــكاظ حتــى يســمع عامــة النــاس، ومــن 
أراد إعــالن حــرب علــى قــوم أعلنــه يف 
عكاظ. واشــار بأن ســوق عكاظ معرض 
وأحوالهــم  العــرب  عــادات  مــن  لكثيــر 
االجتماعيــة فمنهــم مــن كان يدعــوا الــى 
عبــادة اهلل كقــس بــن ســاعدة وأميــة بــن 
أبــي الصلــت وأكثــم بــن صيفــي و ورقــة 
كان  مــن  ومنهــم  وغيرهــم،  نوفــل  بــن 
يقصــد الســوق للتفاخــر بعــادات قبيلتــه 
ومنهــم مــن كان يقصــد الســوق مــع بناتــه 
لترويــج الــزواج بهــن وكان الســوق يقــدم 
اليــه الكاهــن والعــراف وشــيخ القبيلــة 
وأفرادهــا وغيرهــم، كمــا كانــت ترفــع يف 
عــكاظ رايــات احلــزن مثــل التــي رفعتهــا 
اخلنســاء ثــم هنــد بنــت 
عتبــة، ويف ســوق 
ظ  عــكا
نــت  كا
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حتــل قضايــا ومشــاكل وقــد تثــار مــرة 
أخــرى ويعقــد الصلــح بــن املتخاصمــن 
مــرة  عــكاظ  يف  اخلصومــة  تقــوم  أو 
علــى  العكاظيــون  أجمــع  وإذا  أخــرى، 
يعتبــر  فاالجتمــاع  قــرار،  فهــو  أمــر 
قــرارا عامــا يجــب تنفيــذه. وكان بســوق 
باحملاكــم  تســميته  ميكــن  مــا  عــكاظ 
املظلومــن،  حقــوق  لضمــان  التجاريــة 
وكانــت علــى البضائــع يف ســوق عــكاظ 
الســمات  تلــك  وهــي  جتاريــة  عالمــة 
التــي يتخذونهــا علــى بضائعهــم ولــكل 
مييــز  خاصــة  وســمة  منهــم  تاجــر 
أيضــا  اســتعملوا  كمــا  بضائعــه،  بهــا 
ســوق  يف  وكان  التجاريــة.  الصكــوك 
عــكاظ أشــياء ليســت يف أســواق العــرب 
األخــرى فمثــال كان امللــك مــن ملــوك 
ــة  ــد، واحلل ــث بالســيف اجلي اليمــن يبع
احلســنة، واملركــوب الفــاره، فيقــف بهــا 

وينــادي عليــه: »ليأخــذه أعــز العــرب« 
يريــد بذلــك معرفــة الشــريف والســيد 
ــه  ــه ويحســن صلت ــادة علي فيأمــره بالوف
وجائزتــه وكان كســرى يبعــث يف ذلــك 
والفــرس  القاطــع  بالســيف  الزمــان 
الرائــع واحللــة الفاخــرة فتعرض يف تلك 
الســوق وينــادي مناديــه: »إن هــذا بعثــه 
امللــك إلــى ســيد العــرب« فــال يأخــذه إال 
مــن أذعنــت لــه العــرب جميعــا بالســؤدد، 
فــكان آخــر مــن أخــذه بعــكاظ حــرب بــن 
أميــة، وكان كســرى يريــد بذلــك معرفــة 
أمــور  يف  عليهــم  ليعتمــد  ســاداتهم؛ 
ــى إعــزاز  ــه عل ــا ل ــوا عون العــرب، فيكون

العــرب. مــن  وحمايتــه  ملكــه 

اقتصادي 
للســوق  االقتصــادي  اجلانــب  ويف 
احلديــث يــرى الدكتــور ســالم باعجاجــة 
الطائــف  أســتاذ احملاســبة يف جامعــة 
أن ســوق عــكاظ يعــد أهــم التجمعــات 
العربــي  العالــم  يف  الفكريــة  األدبيــة 
وســيؤدي إحيــاؤه إلــى حركــة اقتصاديــة 
خاصــة تدعــم االقتصــاد احمللــي وتســهم 
يف تبــادل التجــارة وتنعكــس إيجابــا علــى 
ــر مــن  ــة وهــو يعتب ــردود املنطق نفــس م
إيجابــي  مــردود  ولــه  األســواق  أقــدم 
والفكريــة  االجتماعيــة  الناحيــة  مــن 
الســوق  فعاليــات  وبــدأت  واألدبيــة. 
يف الســنوات األخيــرة تكتســب صبغــة 
الثقافيــة  اجلوانــب  جميــع  يف  شــاملة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرها، وال 
شــك أننــا نعلــم أن طمــوح األميــر خالــد 

الفيصــل أميــر منطقــة مكــة املكرمــة ال 
يقــف عنــد حــد معــن فطموحاتــه بــدأت 
األخيــرة  الســنوات  معاملهــا يف  تتضــح 
اللجنــة  تشــكيل  مت  مــا  بعــد  وخاصــة 
العليــا بســوق عــكاظ والتــي تضــم يف 

عضويتهــا عــدد مــن الــوزراء.
العامــة  الهيئــة  مشــاركة  أن  واعتقــد 
للســياحة واآلثــار يعتبــر مكســبا كبيــرا 
كونهــا تهتــم باجلانــب الســياحي والــذي 
ــى دعــم اجلانــب االقتصــادي  يرتكــز عل
يف  املختصــن  اهتمــام  نــرى  وبدأنــا 
ــة يف ســوق عــكاظ  اجلوانــب االقتصادي
ــل  ــه هــذا الســوق مــن ثق ــا ميثل نظــرا مل
الســنوات  وخــالل  كبيــر،  اقتصــادي 
ناحيــة  مــن  ننظــر  أن  أردنــا  املاضيــة 
فالســنوات  عــكاظ،  لســوق  اقتصاديــة 
املاضيــة نالحــظ أن املنطقــة الواقعــة 
فيهــا  ارتفعــت  عــكاظ  ســوق  بجــوار 

أســعار األراضــي خاصــة وأن مشــروع 
أعلــن  كمــا  اجلديــدة  الطائــف  مدينــة 
األميــر خالــد الفيصــل سيشــمل ســوق 
عــكاظ وواحــة التقنيــة واملطــار اجلديــد 
وكل ذلك يف املســتقبل سيســهم إســهاما 
االقتصاديــة  احلركــة  دفــع  يف  كبيــرا 
عــكاظ  ســوق  علــى  تنعكــس  والتــي 

واملنطقــة.
ويشــكل ســوق عــكاظ معلمــا ســياحيا 
فريــدا يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
ورافــدا مهمــا مــن روافــد الســياحة، إذ 
يقــوم الســوق يف املــكان ذاتــه الــذي يقــع 
فيــه ســوق عــكاظ التاريخــي، ويقصــده 
اليــوم الكثيــر مــن الســائحن ملشــاهدة 

يف  ضــارب  تاريخــي  كمعلــم  الســوق 
ــق  ــظ بعب ــا زال يحتف جــذور املاضــي، م
ــر  ــق احلاضــر. ويجــد زائ ــخ، وبري التاري
الســوق مفارقــة جتمــع بــن التقنيــات 
مــكان  توفيرهــا يف  التــي مت  احلديثــة 
املــكان  جغرافيــة  مــع  املهرجــان، 
مت  التــي  األصيلــة  التاريخيــة  وقيمتــه 
حتديدهــا بعــد دراســة اآلثــار املتاحــة 
وحتديــد األوديــة واجلبــال وفــق الوثائــق 
املدروســة بعنايــة لتحديــد موقــع الســوق 
بدقــة وبكفــاءة علميــة. وقــد جنــح أميــر 
منطقــة مكــة املكرمــة، صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر خالــد الفيصــل، يف إعــادة 
اندثــاره،  بعــد  للحيــاة  عــكاظ«  »ســوق 
قبــل نحــو 1300 عــام، عبــر تظاهــرة 
باحلاضــر،  املاضــي  تربــط  ســنوية 
وبرهنــت  املســتقبل.  وتستشــرف 
بعــد  علــى  املاضيــة  الســت  الســنوات 

 الهاللي: السوق ثقافي
اقتصادي سياحي اجتماعي

 باعجاجه: أقترح جعل مقر
السوق متاحًا طوال أيام العام
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ــه يف  ــة، ورجاحــة رأي ــر املنطق نظــر أمي
إعــادة مكتســب تاريخــي احتضنتــه بــالد 
احلرمــن الشــريفن يف زمــان مضــى، 
الســوق  إحيــاء  حيــث اضطلــع مبهمــة 
لقيمتــه  اهتمامــاً  مانحــاً  جديــد،  مــن 
التاريخيــة يف التاريــخ والثقافــة العربيــة 
األولــى  دورتــه  وانطلقــت  واإلنســانية، 

عــام 1428هـــ، وتوالــت ســنواته وهــو
ومينــح  والبرامــج،  الفعاليــات  يقــدم   
الثقافــة  لفــروع  التشــجيعية  اجلوائــز 
الســوق  إحيــاء  فكــرة  وبــدأت  واألدب. 
مــن فــوق صخــرة تاريخيــة يف منطقــة 
شــمال  العرفــاء،  بضاحيــة  صحراويــة 
إلــى  وانتهــت  الطائــف،  محافظــة 
ــى مســاحة  ــا عل ــت أطرافه ــة ترام مدين
ــة  ــرات مربع ــى عشــرة كيلومت ــت إل وصل
وقــد  فقــط.  أعــوام  ســتة  غضــون  يف 
ــة احلــراك  ــى تنمي أدى ســوق عــكاظ إل

الســياحي واالقتصــادي يف احملافظــة، 
للــزوار اســتقطابه  خــالل  مــن 

والسياح، 
مــا ادى إلــى ارتفــاع أعــداد زوار الســوق 
ارتفــاع  متوقعــن  آخــر،  بعــد  عامــاً 
أربــاح قطــاع اإليــواء والشــقق املفروشــة 
والفنــادق واملطاعــم واملواقــع الســياحية 
يف احملافظــة إلــى أكثــر مــن 35% خــالل 

ــرة الســوق. فت
فتينــي  بســام  قــال  جانبــه  مــن 
ــوارد البشــرية الشــك  املتخصــص يف امل
اجتماعيــة  أو  ثقافيــة  تظاهــرة  أي  أن 
يتواجــد بهــا عــدد كبيــر مــن احلضــور 
حركــة  إلــى  قطعــاً  تــؤدي  والضيــوف 
صعيــد  مــن  أكثــر  علــى  اقتصاديــة 

بــل  واملنتزهــات  واملطاعــم  كالفنــادق 
املرتبطــة  واملصانــع  املتاحــف  وحتــى 
كمصانــع  املنطقــة  منتجــات  بطبيعــة 
الــورد يف الطائــف مثــاًل واضــاف مــا 
مييــز ســوق عــكاظ كموقــع جغــرايف هــو 
ُقربــه مــن أكثــر املــدن اكتظاظاً بالســكان 
مــن مكــة املكرمــة وجــدة وهــو مــا يعــزز 
تواجــد املســتهلكن يف شــتى املجــاالت 
اخلدميــة، وأجــد ســوق عــكاظ يف دورتــه 
لتــداول مقتــرح  اآلن فرصــة  العاشــرة 
جعــل مقــر الســوق متاحــاً طــوال أيــام 
يتحــول  بحيــث  اجُلمــع  يــوم  يف  العــام 
املنتجــة  لألســر  متــاح  ســياحي  ملــزار 
لعــرض منتجاتهــا ويف نفــس الوقــت يتــم 
إحيــاء املــكان وفتحــه للــزوار مــن خــارج 
استنســاخاً  اعتبــاره  وميكــن  الطائــف 
يف  االحــد  كســوق  االســبوعي  للســوق 

مثــال. اململكــة  جنــوب 

اجتماعي
اشــار الدكتــور احمــد الهاللــي ان موقــع 
الطائــف  يف  التاريخيــة  عــكاظ  ســوق 
زادهــا بهــاء وجاذبيــة، وقــال املصيــف 
األول كانــت مســتقر أفئــدة العــرب قبــل 
احلــج قدميــا، وماتــزال عكاظ اليوم بعد 
إحيائهــا رافــدا مهمــا يؤثــر يف اجلوانــب 
الطائــف،  يف  والثقافيــة  الســياحية 
أمــا مــن الناحيــة االجتماعيــة فتأثيــر 
الســوق ســيكون مباشــرا كونهــا تتموقــع 
يف الطائــف، ويحظــى أبناؤهــا بشــرف 
التأثيــر  ومتتبــع  وتشــغيلها،  إثرائهــا 
احملافظــة  أبنــاء  شــغف  يف  ســيجده 
وترقبهــم ملوعــد انطالقــة الســوق؛ ألن 
الســوق بــكل بســاطة ال تقتصــر علــى 
اجلانــب الثقــايف بــل إضافــة إليه تتماس 
مــع جانــب االقتصــاد االجتماعــي مــن 
خــالل برامــج األســر املنتجــة واملتاحــف 
والبرامــج  األعمــال  وريــادة  والترفيــه 
التوعويــة، واجلوانــب الفنيــة مــن خــالل 
املســرح والتصويــر والتشــكيل واخلــط 
الشــعبية،  الفلكلوريــة  والعــروض 
والســياحي مــن خــالل البرامــج التــي 
والرياضــي  الســياحة،  هيئــة  تنفذهــا 
مــن خــالل العــروض الفروســية علــى 
جــادة عــكاظ، واجلوانــب العلميــة مــن 
خــالل املعــارض العلميــة التــي تقيمهــا 
بعــض اجلهــات لتواكــب )عــكاظ املاضي 
املناشــط  هــذه  ولــكل  واملســتقبل( 
وغيرهــا تأثيرهــا املباشــر علــى أبنــاء 
باملــوارد  تتعلــق  بعضهــا  احملافظــة 
املاديــة كالوظائــف املؤقتــة أو املشــاريع 
الصغيــرة خــالل فتــرة الســوق، ومعنويــة 
اإلبداعــي،  واحلــس  الذائقــة  كتنميــة 
ووفــرة املعلومــات مــن خــالل االحتــكاك 
واملفكريــن  املبدعــن  مــع  املباشــر 
املشــاركن واملدعويــن لفعاليات الســوق، 
غيــر التأثيــر العميــق يف الوجــدان الــذي 
يظــل محفــزا علــى اإللهــام واملشــاركة 
الراقيــة،  الدوليــة  التظاهــرة  هــذه  يف 
وفتــح األعــن علــى احلضــارة اإلنســانية 

والتفاعــل. لالطــالع 

 سوق عكاظ أسهم تنمية
الحراك السياحي واالقتصادي
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يـتـجــاوز الشعـر.. بـالـريــادة واالبــــــتــكار

مفاهيم اقتصادية تقارع الصورة التاريخية للحدث

ســـوق عـــكــــاظ

مجلة الطائف
يــدرك متابعــو احتفاليــة »ســوق عــكاظ« التاريخيــة، يف الــدورات 
التســع املاضيــة، منــذ إعــادة إحيــاء الســوق مكانيــًا وزمانيــًا يف 
خــالل  مــن  بالشــباب،  اهتمامــا خاصــا  هنــاك  أن   ،2007 عــام 
رصــد جائــزة شــعرية تتــواءم مــع النبــض التاريخــي للســوق، هي 
جائــزة »شــاعر شــباب عــكاظ« - بخــالف اجلائــزة الكبــرى حتــت 

عنــوان »شــاعر عــكاظ« - حيــث مت تخصيصهــا للشــعراء 
الشــباب، وتهدف أساســًا لتشــجيع شــعراء اململكة الشــباب 

حتديــدًا، وقيمتهــا 100 ألــف ريــال.
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لـ«ســوق  احلاليــة  العاشــرة  الــدورة  أن  إال 
عــكاظ«، لديهــا فرصــة كبــرى جلــذب الشــباب 
وتقنيــة  اقتصاديــة  مفاهيــم  خــالل  مــن 
اللجــان  عليــه  تعمــل  مــا  وهــذا  معاصــرة، 
بــن  العاملــة برئاســة معالــي الدكتــور ســعد 
محمــد مــارق مستشــار أميــر منطقــة مكــة 
ــى ســوق  ــة اإلشــرافية عل املكرمــة أمــن اللجن
عــكاظ، حيــث مت إقــرار فعاليــة جديــدة تعيــد 
ــى عــروض  ــكاز الســوق القــدمي عل ــة ارت جزئي
التجــارة، لكــن برؤيــة عصرنــا الراهــن، مــن 
جائــزة  بإضافــة  املعرفــة«،  »اقتصــاد  خــالل 
شــباب  تشــجع  التــي  األعمــال«،  »ريــادة 
األعمــال واالبتــكار، بجائــزة قيمتهــا املعنويــة 
ــزة »شــاعر عــكاظ«  ــة تتســاوى مــع جائ واملالي
الكبــرى«، برصــد 200 ألــف ريــال للفائــز بها..

املوافقة على »عكاظ املستقبل«
احلرمــن  خــادم  مستشــار  وجــه  لهــذا 
الشــريفن أميــر منطقــة مكــة املكرمــة رئيــس 
اللجنــة اإلشــرافية لســوق عــكاظ األميــر خالد 
الفيصــل، يف 26 مــارس املاضــي، علــى تطويــر 
املعــرض املصاحــب للســوق »ملتقــى اإلبــداع«، 
يف خطــوة للتجديــد املســتمر منــذ 9 أعــوام، 
ليتحــول إلــى نافــذه علــى املســتقبل إلــى جانــب 
قــرن  مــن  أكثــر  التاريخــي علــى مــدى  دوره 

ونصــف القــرن..

ورش عمل الريادة واالبتكارات
اللجنــة  رئيــس  الطائــف«  لـ«مجلــة  وبــن 
صالــح  عبــداهلل  عــكاظ  لســوق  اإلعالميــة 
املســتقبل«  »عــكاظ  معــرض  أن  احلســني 
للريــادة  حيــة  صــور  إعطــاء  علــى  ســيعمل 

فيــة  ملعر احلاليــة، ا واالبتــكارات 
والتعليــم التطبيقــي للعلــوم والتقنيــة.. وذكــر 
أنــه مــن خــالل املعــرض، ســيعرض املشــاركون 
وجعلهــا  املعرفيــة،  ومنتجاتهــم  ابتكاراتهــم 
جــزءاً مــن دليــل عــكاظ املســتقبل لالبتــكارات 
املعرفيــة  والشــركات  املعرفيــة  واملنتجــات 
مــع  للنقــاش  قنــوات  كمــا ســتفتح  الناشــئة، 
حــول  واملســتثمرين  والتجــار  املختصــن 
ومــدى  التجاريــة،  ومشــاريعهم  ابتكاراتهــم 
وإمكانيــة  الســوق  حاجــات  لســد  مالءمتهــا 
فــرص التعــاون والشــراكات، كذلــك محــاورة 
املختصــن مــن التقنيــن حــول كيفيــة »منذجة« 
ابتكاراتهــم ومنتجاتهــم املعرفيــة،  أو تطويــر 
مــن خــالل اســتغالل اإلمكانــات والتقنيــات 

احلديثــة. اإلنتــاج  وطــرق  البحثيــة 
ومــن خــالل املعــرض، ســيتمكن املشــاركون مــن 
النقــاش مــع أصحــاب القــرار حــول الصعوبات 
لفتــح  إضافــة  تواجههــم،  التــي  واملعوقــات 
قنــوات حــوار مــع شــرائح املجتمــع املختلفــة 
حــول ابتكاراتهــم ومنتجاتهــم املعرفيــة، كجــزء 
ــن  ــا يف الســوق، وأيضــاً ب ــم جدواه ــن تقيي م
املبتكريــن واملبدعــن ورواد األعمــال املعرفين 
أنفســهم، وإمكانيــة اســتثمار فــرص التعــاون 

والشــراكات..

مناذج »عكاظ املستقبل«
يضــم معــرض »عــكاظ املســتقبل« عــدة أقســام 
ــكارات، وشــركات  تشــمل: االختراعــات واالبت
املبتكريــن،  وابتــكارات  للرياديــن،  ناشــئة 
ــم يف املســتقبل، وورش  ــات ســتغّير العال وتقني
 100 لـــ  تنافســية  ومســابقة  تطبيقيــة  عمــل 

موهــوب وموهوبــة لبنــاء النمــاذج األوليــة.

الحـــــــــــــدثالحـــــــــــــدث
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مجلة الطائف

يركــز معــرض عــكاظ املســتقبل الــذي 
يقــام ضمــن مهرجــان ســوق عــكاظ 
شــريحة  علــى  العاشــرة  دورتــه  يف 

الشــباب..
أقســام،   4 املعــرض  ويحــوي 
ومنصــة  احلاضــر،  منصــة  تضــم، 

اإلنســان،  بنــاء  ومنصــة  املســتقبل، 
ومنصــة االنطــالق، وجميعهــا حتــوي 
وشــركات  وابتــكارات  اختراعــات 
واملبتكريــن  للرياديــن  ناشــئة 
وتقنيــات ســتغير العالــم يف املســتقبل، 
وورش عمــل تطبيقيــة وصنــاع عــكاظ 
طالــب  ملائــة  تنافســية  ومســابقة 
النمــاذج  لبنــاء  موهوبــن  وطالبــة 

األوليــة وورش عمــل تدريبيــة لــرواد 
األعمــال..

التقنيــات  بــن  مجاالتــه  وتتنــوع 
ويشــارك  األعمــال  وريــادة  الذكيــة 
فيــه اجلامعــات ومركــز امللــك ســلمان 
للشــباب وإدارة تعليــم منطقــة مكــة 
واملــدارس وموهبــة وجلنــة الشــباب 

مكــة. منطقــة  امــارة 

»عكاظ المستقبل»
4منصات علمية للريادة المعرفيَّة واالبتكار

الحـــــــــــــدث

مجلة الطائف

الفيصــل  امللكــي األميــر خالــد  الســمو  ســّمى صاحــب 
مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفن أميــر منطقــة مكــة 
املكرمــة الفائــزون بجوائــز ســوق عــكاظ يف دورتــه احلالية 

العاشــرة..

حيــث فــاز بجائــزة شــاعر ســوق عــكاظ الشــاعر محمــد 
محمــود العــزام مــن األردن.

فيمــا حصــل علــى جائــزة شــاعر شــباب عــكاظ الشــاعر 
الســعودي خليــف بــن غالــب الشــمري.

الــدورة  اســتحداثها يف  التــي مت  الروايــة  جائــزة  ونــال 
ــوي عــن  ــول موســى العل ــي الســعودي مقب ــة الروائ احلالي

الفائزون بجوائز سوق عكاظ
شعر.. ورواية.. ورسم.. وخط.. وتصوير.. وريادة.. وابتكار

جوائز سوق عكاظ



روايــة »البــدوي الصغيــر«.
وحصــل علــى جائــزة لوحــة وقصيــدة عبدالرحمــن خضــر  
الغامــدي »املركــز األول«، ومحمــد علــي الشــهري »املركــز 

الثانــي«، وســعيد الهــالل الزهرانــي »املركــز الثالــث«.
وحصــد املركــز األول يف جائــزة اخلــط العربــي عبدالباقي 
ــي  ــون يوســف عراق ــوظ ذن ــا، ومحف ــن ماليزي ــر م ــو بك أب
اجلنســية ثانيــا، فيمــا حــل ثالثــاً يحــي محمــد فالتــه مــن 

نيجيريــا، 

ونــال جائــزة التصويــر الضوئــي عبــداهلل إبراهيــم املاجــد 
ــن الســعودية،  ــر مشــبب الشــهري م ــن، وظاف ــن البحري م

وقاســم محمــد الفارســي عمانــي اجلنســية.
وحصــل علــى جائــزة رائــد أعمــال عــكاظ املســتحدثة 
ألول مــرة يف الــدورة العاشــرة لــؤي محمــد نســيم مــن 

الســعودية، 
فيما حصد جائزة مبتكر عكاظ أنس محمد باسالمة.
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جوائز سوق عكاظجوائز سوق عكاظ



يعــد انطــالق فعاليــات ســوق عــكاظ يف دورتــه العاشــرة احلــدث الفكــري 
والثقــايف واإلبداعــي والتاريخــي والســياحي األهــم علــى املســتوى احمللــي 
واخلليجــي والعربــي، خاصــة وأنــه يأتــي برعايــة كرميــة مــن لــدن خــادم 
احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز »يحفظــه اهلل«، وبإشــراف 
رائــد الثقافــة العربيــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار 
اللجنــة  رئيــس  املكرمــة  مكــة  منطقــة  أميــر  الشــريفن  احلرمــن  خــادم 
اإلشــرافية، ومبشــاركة عريضــة ومميــزة مــن املثقفــن واألدبــاء واملفكريــن مــن 

مختلــف الــدول العربيــة.

ــدء  ــذ ب ــا يف هــذا احملفــل التاريخــي من ــة الطائــف بصمته وقــد وضعــت أمان
إعــادة إحيائــه مــن جديــد، ومتكنــت خــالل دوراتــه املاضيــة مــن تنفيــذ أكثــر 
مــن 60 مشــروعاً لدعــم البنيــة التحتيــة والفوقيــة لســوق عــكاظ بقيمــة ناهزت 
70 مليــون ريــال، فدعمــت أعمــال اإلنشــاءات والزفلتــة واإلنــارة والترصيــف، 
أنشــأت جــادة ســوق عــكاظ وقامــت بترصيفــه وإنارتــه، وأنشــأت العديــد 
ــى  ــات، وعمــل مظــالت عل ــي اجله ــات ولباق ــن واحلرفي ــام للحرفي مــن اخلي
طــول اجلــادة، وعمــل مــدرج مظلــل للفنــون الشــعبية بســعة 2000 شــخص مــع 
تركيــب كشــافات اإلضــاءة، وإيجــاد مواقــف للســيارات حتيــط بالســوق وربطها 
بشــبكة ري حديثــة، وإنشــاء حدائــق ومنتزهــات عامــة مــزودة بكافــة املرافــق 
واخلدمــات الترويحيــة والترفيهيــة، مــع دعــم الســوق ببوابــة ضخمــة جديــدة 

تعكــس القيمــة التاريخيــة واحلضاريــة لعــكاظ، وتؤصــل لتالقــح الثقافــات بــن 
الشــعوب، وإقامــة ســاريات لألعــالم، وإضــاءة وزفلتــة مســافة 4 كيلــو متــرات 

مــن الطريــق املــؤدي للســوق.
وبحمــد اهلل مت تأهيــل 3 مصليــات مبســاحة إجماليــة تبلــغ 1800 م، كمــا 
ــام مبــراوح وإضــاءة،  ــد اخلي ــداد اجلــادة، وتزوي ــى امت مت تركيــب مظــالت عل
وإنشــاء حظيــرة للجمــال مســاحتها 3500 متــر مربــع، وجــرى تركيــب شــبكة 
ــات  ــا مت تأمــن املئ ــداد اجلــادة، كم ــى امت ــة احلاســوبية عل ــل بالتقني ري تعم
مــن حاويــات النفايــات املوزعــة علــى أرجــاء الســوق، وتوفيــر عمالــة النظافــة 
والصحــة العامــة، ومتابعــة معروضــات الســوق، ومراقبــة توفــر االشــتراطات 

ــة واملشــروبات. ــع األغذي ــة يف محــالت ومقاصــف بي الصحي
لنقــل  آليــات  تخصيــص  مت  فقــد  املســاندة  اخلدمــات  تعزيــز  وألهميــة 
ــى مــدار الســاعة، وجــرى  ــى موقــع الطمــر الصحــي عل مخرجــات الســوق إل
إنشــاء 7 مجمعــات دورات ميــاه عامــة، وتأمــن فريــق عمــل لصيانــة املرافــق 
اخلدميــة املختلفــة علــى مــدار العــام، ومت إقامــة العديــد مــن خزانــات امليــاه، 
ومت حفــر عــدد مــن اآلبــار بأعمــاق مختلفــة، وألهميــة توفيــر اخلدمــات جلميع 
فئــات املجتمــع دون اســتثناء فقــد مت إنشــاء ممــرات ممهــدة لعربــات ذوي 
االحتياجــات حتــى تســتمتع هــذه الفئــة بفعاليــات ومناشــط الســوق مــن خــالل 
تســهيل تنقالتهــا وراحتهــا.. والزالــت األعمــال مســتمرة لتطويــر املوقــع عامــاً 

بعــد آخــر، ودعمــه بكافــة اخلدمــات.

م. محمد بن عبدالرحمن املخرج
أمن محافظة الطائف

»عكاظ«.. 
محفل 
التاريخ 

والحضارة
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مــــــقـــــــــالمــــــقـــــــــال



سوق عكاظ
حـلــم:الغامدي

تحقق مع

أمير الشعر والكلمة

 الملك فيصل أول من طلب دراسة
الموقع.. والتاريخ ال يعيده غير العظماء

لنــا  يقــرأ  أن  طلبنــاه يف حوارنــا معــه 
والدة هــذا الســوق قبــل 10 ســنوات.. 

وايــن وصــل فقــال:
دعنــي أقــول لــك بــأن ســوق عــكاظ هــو 
بوابــة التاريــخ التــي أقفلــت حقبــة زمنيــة 
إال أن هيــأ لهــا امللــك فيصــل رحمــه اهلل 
عندمــا كان وليــا للعهــد حيــث طلــب يف 
عــام 1369 دراســة املوقــع وحتديــده.. 
ومــن هنــا بــدأت احليــاة تعــود لســوق 
عــكاظ مــن خــالل مــا أمــر بــه امللــك 

فيصــل رحمــه اهلل..
ويف عــام 1416هـــ أمــر صاحــب الســمو 
عبدالعزيــز  بــن  نايــف  األميــر  امللكــي 
رحمــه اهلل بتشــكيل جلــان مــن املؤرخــن 
الدراســة  لبدايــة  واألدبــاء  واملثقفــن 

الفعليــة للموقــع..
خطــة  انطلقــت  1426هـــ،  عــام  ويف 

اإلعــادة واإلحيــاء لهــذا الســوق مــن قبــل 
مــن محافظــة  عــدة  املؤرخــن وجلــان 
الفعلــي  اإلعــداد  يف  بــدأت  الطائــف 
التوجيهــات  وفــق  الســوق  إلحيــاء 
الســابقة مــن والة األمــر، وإعــداد خطــة 

افتتاحــه.. لبــدء  اســتراتيجية 
الســوق  فاحتــة  1428هـــ  عــام  ليكــون 
يف دورتــه األولــى والتــي كانــت مبثابــة 
وهويتــه  الســوق  حتديــد  انطالقــة 

. تفعيلــه و

تخضــع  كانــت  هــل  األولــى  الــدورة 
وتقييــم؟ ايضــا  لدراســات 

الــدورة األولــى هــي  طبعــا وذلــك ألن 
مبثابــة ترســيخ هويــة الســوق ومكانــة، 
ــي أعــدت والتقييــم  وكان للدراســات الت
للمرحلــة األولــى أثــره، فلو نعيــد الذاكرة 
لــدورة األولــى ومالمحهــا اجلميلــة جنــد 

فــارق كبيــر بينهــا وبــن اليــوم.

فارق من ناحية ماذا؟
مــن  اخليــام،  عــدد  ناحيــة  مــن  فــارق 
ناحيــة الفعاليــات مــن ناحيــة اجلوائــز، 
فــارق مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة، وفــوق 
كل هــذا املســاحة، فــارق ايضــا عــدد 
ــر فقــط يف  ــف زائ ــا 60 ال ــزوار تقريب ال

الــدورة األولــى.

عبدالرحمن املنصوري ــ مجلة الطائف
 

)التاريخ ال يعيده غير العظماء.. وال يحيي نبضه غير األوفياء..
لقــد كان إحيــاء ســوق عــكاظ »حلــم«.. ولكــن مــع أميــر الشــعر والكلمــة حتقــق 
راشــد  الدكتــور  عــكاظ  ســوق  مديــر  بــدأ حديثــه  الكلمــات  بهــذه  احللــم..(.. 

الغامــدي..

مختلفــة  كانــت  الثانيــة  الــدورة  إذا 
كذلــك؟ أليــس  املالمــح، 

ــة بــدأ التغييــر   أكيــد مــن الــدورة الثاني
ــر منطقــة  ــي بتوجيهــات ســمو أمي الفعل
مكــة املكرمــة وكان مــع كل دورة تغييــر 
وتطويــر واتســاع. فالــدورة األولــى عــدد 
الــزوار مــا يقــارب ســتون ألــف زائــر يف 
عــدد  املاضــي  العــام  التاســعة  الــدورة 

ــر. ــف زائ ــزوار 265 ال ال

التــي  الفعليــة  التغييــر  مالمــح  ماهــي 
أثــرت يف ارتفــاع مؤشــر الــزوار للســوق؟ 

املاضيــة؟ ســنوات  التســع  خــالل 
التــي  اجلميلــة  املالمــح  هــي  كثيــره 
غيــرت واجهــة الســوق ومــا زال التغييــر 

ميتــد مــن ســنة ألخــرى، ولــو تأملنــا 
الــدورات التســع املاضيــة لرأينــا 
حتــوالت كبيــرة علــى صعيــدي 
فأقيمــت  واملــكان،  الفكــر 
املشــروعات  مــن  العديــد 
التطويريــة فيمــا يخــص البنيتن 
كإنشــاء  والفوقيــة..  التحتيــة 

وحتــول  عــكاظ  ســوق  خيمــة 
إلــى  التاريخيــة  الســرايا  صخــرة 

معلــم حضــاري تزينــه خيمــة جمعــت 
املاضــي وروح احلاضــر، بتكلفــة تقــدر 
 3000 وتتســع  ريــال  مليــون  بأربعــن 
اإلداريــة،  للمكاتــب  باإلضافــة  مقعــد 
تعتبــر تغييــر أساســي، ايضــا اســتحداث 
اجلوائــز ومنهــا جائــزة شــاعر شــباب 
عــكاظ املخصصــة للشــعراء الشــباب، 
وتهــدف إلى تشــجيع الشــعراء الشــباب، 
وقيمتهــا 100 ألــف ريــال وجائــزة لوحــة 
تشــجيع  إلــى  تهــدف  التــي  وقصيــدة 
الفنــون عامــة ومــا يرتبــط منهــا بفــن 
 100 وقيمتهــا  الشــعر،  األول  العــرب 
وجائــزة  مراكــز،   3 علــى  ريــال  ألــف 
مــن  للمصوريــن  الضوئــي«  »التصويــر 
وجائزتهــا  وخارجهــا،  اململكــة  داخــل 
100 ألــف ريــال علــى 3 مراكــز، وجائــزة 
ألــف  العربــي« وقيمتهــا 100  »اخلــط 

ريــال علــى 3 مراكــز..
وجائــزة »الفلكلــور الشــعبي« املخصصــة 

املكرمــة  مكــة  منطقــة  حملافظــات 
فقيمتهــا 100 ألــف ريــال علــى 3 مراكز، 
وجائــزة احلــرف اليدويــة وقيمتهــا 500 
ألــف ريــال وجائزة »شــاعر عــكاظ« التي 
تعــد مــن أعــرق اجلوائــز، وتســتهدف 
الفصيــح،  العربــي  بالشــعر  االعتنــاء 

ــال. ومقــدار اجلائــزة 300 ألــف ري
كذلــك علــى مســتوى البرامــج التــي 
لتطويــر  جلنــة  تشــكيل  شــهدت 
األنشــطة والتــي آتــت أولــى ثمارهــا 
هــذا العــام باســتحداث برامــج ثقافيــة 
وجوائــز جديــدة يف مجــاالت ثقافيــة 

ومعرفيــة.

علــى ذكــر األنشــطة الثقافيــة هــل 
مــن جديــد هــذا العــام؟

ــأن ســوق  ــم ب نحــن نعل

 في عام ١٣٦9 طلب الملك
 فيصل دراسة موقع السوق..

 وبعد 59 عام أفتتحه ابنه
األمير خالد الفيصل
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بــل  فقــط  تاريخــي  ليــس  هــو  عــكاظ 
ثقــايف ايضــا وهنــاك حتديــث مســتمر 
ــة،  ــة والفكري ــر لألنشــطة الثقافي وتطوي
م للمــرة األولــى يف هــذه  فهــذا العــام تقــدَّ
ــا  ــة قيمته ــة البالغ ــزة الرواي ــدورة جائ ال
ســوق  وجائزتــي  ريــال،  ألــف   100
عــكاظ املعرفيــة وقيمتهمــا 300 ألــف 
ريــال، بواقــع 200 ألــف ريــال جلائــزة 
ــال  رائــد أعمــال عــكاظ، و100 ألــف ري

جلائــزة مبتكــر عــكاظ.
فــن  إضافــة  الــدورة  هــذه  كمــا مت يف 
الســرد إلــى جائزتــي الشــعر الســابقتن، 
وأدب  العــرب،  لســان  الشــعر  بوصــف 
الســرد يرتبــط بالواقــع األدبــي العربــي 
املعاصــر، يف إشــارة إلــى ربــط احلاضــر 
باملاضــي ثقافًيــا، إلــى جانــب تأســيس 
برنامــج عــكاظ املســتقبل، وأحــد فــروع 
جائزتــن  وتقــدمي  البرنامــج،  هــذا 
واالبتــكار،  األعمــال  بريــادة  تهتمــان 
عــكاظ،  أعمــال  رائــد  جائــزة  وهمــا 

وجائــزة مبتكــر عــكاظ.

لــو حتدثنــا عــن مســتقبل ســوق عــكاظ 
مــن حيــث موقعــه، وعــن دوره أيضــا يف 

املســتقبل ورســم خارطتــه؟ رؤيــة 
لــو نظرنــا ملوقــع ســوق عــكاظ جنــد لــه 
يقــع  ألنــه  وذلــك  املســتقبلية  أهميتــه 
علــى أذرع النجــاح األربــع هــي )واحــة 
التقنيــة( التــي ســيتم إنشــاءها وليــس 
علــى مســاحة 15  وتقــع  ببعيــد.  عنــه 
ــع ايضــا املطــار مطــار  ــر مرب ــون مت ملي
الطائــف الدولــي ايضــا الطائف اجلديد 
االقتصاديــة  عــكاظ  ملدينــة  باإلضافــة 
ــة العامــة للســياحة  ــي ســتبنيها الهيئ الت

واألثــار.
امــا رؤيتــه للمســتقبل فإننــا جنــد الســوق 
هــذا العــام يركــز مــن خــالل برامجــه 

ــادي ليتزامــن مــع  ــراز دوره الري ــى إب عل
استشــراف  يف   2030 اململكــة  رؤيــة 
املســتقبل مــن خــالل مشــاركة العديــد 
بالتنميــة  تعنــى  التــي  املؤسســات  مــن 
الثقافيــة  رســالته  وحتقيــق  والتطويــر 
تأتــي  والتــي  والفكريــة،  واحلضاريــة 
اإلســالمية  الثقافــة  دعــم  ســبيل  يف 

والعربيــة..
حــدود  عــكاظ  ســوق  جتــاوز  لقــد 
الظاهــرة األدبيــة وأصبــح منــارة للشــعر 
األميــر  حــرص  إذ  والتقنيــة  والثقافــة 
نطــاق  توســيع  علــى  الفيصــل  خالــد 
املشــاركة يف الفعاليــات والبرامــج ومت 
هــذا العــام اســتحداث عــكاظ املســتقبل 
ــال  ــادة األعم ــكار وري ــى باالبت ــذي يعن ال
 50 مــن  أكثــر  مبشــاركة  املعرفيــة، 
جهــة حكوميــة وخاصــة تُعنــى باملجــال 
ــه، ويضــم املعــرض خمــس منصــات  ذات
إبداعيــة تقــدم مفاهيــم عصريــة حديثة، 
وســيفتح مجــال النقــاش بــن الشــباب 
وصنــاع القــرار حــول تقنيــات املســتقبل 
فيمــا  االســتقبال«،  »منصــة  عبــر 

ــة  ــادة املعرفي ــة للري ســتعطي صــورة حي
مــن  اململكــة  يف  احلاليــة  واالبتــكارات 
خــالل »منصــة احلاضــر«، وخصصــت 
الستشــراف  املســتقبل«  »منصــة 
تطلعــات أبنــاء الوطــن، وعبــر »منصــة 
النقــاش  ســيخصص  اإلنســان«  بنــاء 
وإشــراك  التطبيقــي  التعليــم  عــن 
الــزوار وصنــع النمــاذج األوليــة، فيمــا 
لبــدء  الشــباب للطريــق األمثــل  يوجــه 
مشــروعاتهم الرياديــة مــن خــالل ورش 

وفعاليــة.. تدريبيــة  عمــل 

الشــباب  الســوق يف جــذب  دور  هــو  ومــا 
لهــم؟ وظيفيــة  فــرص  وخلــق 

ســمو األميــر خالــد الفيصــل دائمــا مــا 
يوصــي ان يكــون ســوق عــكاظ فرصــة 
وظيفيــة ملــن هــم حــول موقــع الســوق 
مــن الشــباب لهــذا حرصنــا ان يكــون 
ــو تأملــت مســرح  للشــباب فرصتهــم، ول
يقــوم  مــن  اجلــادة  يف  الــذي  الشــارع 
بتمثيــل وبتقمــص الشــخصيات هــم مــن 

الشــباب ايضــا بعــض اللجــان.

أين دور اجلامعات يف السوق؟
اجنزتــه  مبــا  حاضــرة  اجلامعــات 

طالبهــا،  خــالل  مــن  ابتكرتــه  ومبــا 
جنــد  املعــارض  خيمــة  ففــي 

تقــدم  والتــي  اململكــة  جامعــات 
واألبحــاث  الدراســات  أبــرز 
والتجــارب وبــراءات االختــراع، 

املعلومــات  أحــدث  وتقــدمي 
واألبحــاث  االختــراع  وبــراءات 

واللقــاءات  والتجــارب  والدراســات 
التنمويــة  املشــاريع  وتقــدمي 

الزائــر  التــي تضــع  والتطويريــة 
ــع املبدعــن  ــب احلــدث م يف قل
واملكتشــفن  واملخترعــن 
التــي  أعمالهــم  وإبــراز 

خاللهــا  مــن  نالــوا 
. ئــز. اجلوا

للبعــد 
ي  ر حلضــا ا

أن  لنــا  عكاظ،هــل  ســوق  يف  حضــور 
احلضــور؟ هــذا  كيفيــة  نعــرف 

ــد احلضــاري وهــو  ــرض البع ــاك مع هن
والتــراث  والســياحة  العامــة  للهيئــة 
الوطنــي، و يهــدف إلــى التعريــف بالبعــد 
احلضــاري والثقــايف للمملكــة مــن عهــد 
امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل 
ســعود رحمــه اهلل حتــى وقتنــا احلاضــر 
التــي  املبــادرات  خــالل  مــن  وذلــك 
يطرحهــا املعــرض ومنهــا حصــر املواقــع 
ــب  ــا، واالهتمــام بالتنقي ــة وتهيئته األثري
املواقــع األثريــة يف  األثــري، وتســجيل 

التــراث العاملــي.

ثمــة  هــل 
ض  ر معــا

؟ ى خــر أ
هنــاك  نعــم 
معــرض اململكــة 

وتاريــخ  وطــن 
تنظمــه 
ة  ر ا د

امللــك عبــد العزيــز، ومعــرض مســابقة 
اخلــط العربــي التي اســتقطبت الشــباب 
العربــي يف هــذا املجــال احليــوي الــذي 
باحلاضــر  العريــق  املاضــي  يربــط 
بــن  التنافــس  روح  وبــث  املشــرق 
اخلطاطــن والفنانــن لالرتقــاء باخلــط 
العربــي نحــو القمــة، ومعــرض مســابقة 
لوحــة وقصيــدة ويهتــم بتشــجيع الفنــون 
وتوثيــق العالقــة بــن الشــعر والرســم 
مســيرة  ومعــرض  التشــكيلي،  والفــن 
ســوق عكاظ الذي يربط دورات الســوق 
التطويــر  ضمــن  وتسلســلها  املاضيــة 

 سوق عكاظ لم يعد تاريخ
 وماضي يذكر.. بل حاضر

ومستقبل

 ٣٠٠% زيادة في نسبة أعداد
زوار السوق
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عــكاظ  ســوق  يشــهده  الــذي  النوعــي 
حتــى اآلن، ومعــرض هيئــة تطويــر مكــة 
واملشــاعر املقدســة، ومعــرض امللك عبد 
علــى  ويركــز  الوطنــي  للحــوار  العزيــز 
توفيــر بيئــة داعمــة للحــوار الوطنــي بــن 
أفــراد املجتمــع وفئاتــه، ومعــرض مدينــة 
والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز  امللــك 
ــة ودعــم  ــوم والتقني ــر العل ــى بتطوي وتعن
برامــج البحــوث والدراســات، ومعــرض 
وتعنــي  عبدالعزيــز  امللــك  مكتبــة 
باإلنســان وتنميــة جوانبــه الفكريــة وبنــاء 
الثقافــة  وزارة  ومعــرض  شــخصيته، 
واإلعــالم، ومعــرض تطويــر مشــروعات 
الطائــف  تطويــر  ومعــرض  جــدة، 
الســعودية،  األنبــاء  وكالــة  ومعــرض 
ومعــرض مشــروع تطويــر البلــد احلــرام، 
النبــي،  أيهــا  الســالم عليــك  ومعــرض 
موهبــة،  ومعــرض  الرعــاة،  ومعــارض 
ــي، ومعــرض  ــر الضوئ ومعــرض التصوي
هيئــة املســاحة اجليولوجيــة ويركــز علــى 
تزويــد املجتمــع باملعلومــات واملعرفــة يف 

األرض علــوم  مجــاالت  كافــة 

عيــون  يف  عــكاظ  ســوق  تقــرؤون  كيــف 
ضيوفــه.. خاصــة بأنــه يحتضــن يف كل 

العربــي؟ الوطــن  مــن  ضيــوف  دورة 
حتققــه  مالــم  حقــق  عــكاظ  ســوق 
أســواق عربيــة لهــا عشــرات الســنوات، 
ولعــل الســوق حظــي برعايــة رجــل لــه 

غيــره،  عــن  تختلــف  رؤيــة  ولــه  فكــر 
فمــا حققتــه جوائــز عــكاظ مــن صــدى 
التــي  عــكاظ  شــاعر  جائــزة  وخاصــة 
تنافــس عليهــا مــن دول عربيــة وأخــرى 
إســالمية، تلــك اجلائــزة كانــت رســالة 
تقــدم  التــي  الدعــوات  ايضــا  قويــة، 
حيــث  العــرب،  واملثقفــات  للمثقفــن 
ــارب 300  يحظــى ســوق عــكاظ مبــا يق
ضيــف كل عــام، وهــؤالء لهــم رؤيتهــم 
مــا  يقدمــون  انهــم  ولهــم رســالتهم يف 
وجــدوه للعالــم مــن متيز يف ســوق عكاظ 
ومــن تكامــل واضــح للماضــي واحلاضــر 
واملســتقبل، ســوق عــكاظ أصــدرت عنــه 
عمــره  يبلــغ  لــم  وهــو  ومؤلفــات  كتــب 
أن  علــى  داللــة  وهــذا  ســنوات  عشــر 
املثقفــن العــرب وجــدوا يف ســوق عكاظ 
مــن  أخــرى  أســواق  يف  يجــدوه  مالــم 
ــراء معــريف وثقــايف ومخــزون تراثــي. إث

دوره  ولــه  للتجــارة  عــكاظ  كان 
رســالته  جنــد  أيــن  اليــوم  االقتصــادي، 

؟ يــة د قتصا ال ا
ســوق عــكاظ ليــس بوابــة فقــط للشــعر 
وللفعاليــات الثقافيــة بــل هنــاك حــراك 
التــي  اخليــام  خــالل  مــن  اقتصــادي 
حتتضنهــا اجلــادة ومــن خــالل األســر 

املنتجــة.

األســر املنتجــة هــل وجــدت لهــا مــكان يف 
الســوق؟ 

هــذا العــام والعــام املاضــي كان لألســر 
منتجاتهــا  فيهــا  تقــدم  خيمــة  املنتجــة 
وهــذا مــن أهــداف الســوق وهــو تفعيــل 
املشــاركة  حــق  وإعطــاءه  املواطــن  دور 
وفــق  مهــارة  مــن  ميلكــه  مــا  وتقــدمي 
جهــات خاصــة تتبنــى مثــل هــذه األعمال 

واملنتجــات.

آخــر  جلــادة عــكاظ حكايــة فهــي عالــم 
حــراك  عــن  يختلــف  احلــراك  مــن 
املعــارض فهــو حــراك ماضــوي، حدثنــا 

تقــدم؟ ومــاذا  اجلــادة  عــن 
اجلــادة التــي يبلــغ طولهــا الــف متــر لهــا 
حراكهــا اخلــاص وفيهــا مســرح الشــارع 
الــذي يجــد فيــه الزائــر ملمــح للحيــاة 
ســوق  يف  التجاريــة  وللحركــة  قدميــا 
اجلــادة  جنبــات  علــى  بينمــا  عــكاظ، 
تكــون خيــام للحرفــن واحلرفيــات يبلــغ 

عددهــا أكثــر مــن 260 خيمــة، فتجــد 
ومحتــريف  واحلرفيــات  احلرفيــن 
مــن  والشــعبية  اليدويــة  الصناعــات 
ــاك  ــث هن ــا، حي داخــل اململكــة وخارجه
وتشــرف  شــرف،  ضيــوف  تكــون  دول 
العامــة  الهيئــة  اخليــام  تلــك  علــى 

واألثــار. لســياحة 

هــل  الصيــف  مــع  عــكاظ  ســوق  تزامــن 
فعاليــات  ضمــن  يكــون  أن  مؤشــر  هــو 

؟ لصيــف ا
الدراســات للســوق واخلطط املســتقبلية 
وفــق مدينــة عــكاظ القادمــة ان يكــون 
ســوق عــكاظ وجهــة ســياحية علــى مــدار 

العــام.

قبل أن نودعك هل من كلمة أخيرة؟
شــكرا ملجلــة الطائــف، وللغرفة التجارية 
التــي أعــادت بــل جــددت إحيــاء املجلــة، 
أمــا مــا يتعلــق بســوق عــكاظ فهــو لنــا 
ــف  ــه محافظــة الطائ ــوم ب ــا تق جميعا،م
وأمانــة الطائــف وتلــك اجلهــات األخــرى 
مــن عمــل حتــت إشــراف أمــارة منطقــة 
العامــة  الرؤيــة  ووفــق  املكرمــة،  مكــة 
للجنــة اإلشــرافية لســوق عــكاظ يحتــاج 
اجلهــود  هــذه  مــع  جميعــا  نكــون  أن 
لنحقــق رؤيــة أميــر املنطقــة يف أن يكــون 
عــكاظ إبــراز لتأريــخ اململكــة  وثقافتهــا 

ــا وملســتقبلها أيضــا. وماضيه

 إبراز الدور الريادي للسوق
 ليتزامن مع رؤية المملكة

٢٠٣٠ في استشراف المستقبل

 سوق عكاظ حقق مالم تحققه
األسواق العربية

 حراك اقتصادي كبير يشهده
 السوق من خالل الخيام واألسر

المنتجة
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عبدالرحمن املنصوري ــ مجلة الطائف

ســوق عــكاظ ســاهم يف حفــظ التاريــخ.. وأعــاد صياغتــه 
برؤيــة عصريــة دون أن يفقــد  قيمتــه وقامتــه..

لــه جوائــز   الشــعبي يف ســوق عــكاظ خصصــت  والفكلــور 
األجيــال.. ذاكــرة  وليكــون حاضــرا يف  وهجــه  ليعيــد 

ــا  ــون الشــعبية.. ومعه ــن الفن ــا م )العرضــة واملجــرور وغيره
رجــال يجيــدون  التناغــم مــع  العــرض بــزي تراثــي  أصيــل.. 
تبلــغ  التــي  للفــوز باجلائــزة  الســوق  ايــام  يتنافســون طيلــة 

قيمتهــا 100 ألــف ريــال..
ويشــارك يف الســوق هــذا العــام أكثــر مــن 800 شــخص ميثلون 
10 فــرق شــعبية مــن محافظــات ومراكــز منطقــة مكــة املكرمــة 

يف مســابقة الفلكور الشــعبي..
ــد  ــى املســابقة خال ــع املشــرف عل ــت م ــف« وقف ــة الطائ »مجل
احلارثــي.. والــذي أوضــح أن املشــاركن يف هــذه املســابقة 
سيتنافســون طيلــة أيــام الســوق للفــوز باجلائــزة التــي تبلــغ 
خطــت  املســابقة  بــأن  مضيفــاً  ريــال،  ألــف   100 قيمتهــا 
مســتوى  ورفــع  التنافــس  زيــادة  بهــدف  تطويريــة  خطــوات 
املشــاركات، حيــث طــّورت فكــرة املراكــز يف اجلائــزة لهــذا 
العــام وكذلــك ُقننــت أعــداد الفــرق املشــاركة.. وذكــر بأنــه مت 

ــة محكمــن: )شــاعر،  ــم تتكــون مــن ثالث ــة حتكي تشــكيل جلن
مخــرج مســرحي، ملحــن(..

الــدورات  قــال:  الشــعبي  الفلكــور  مســابقة  حضــور  وعــن 
الســابقة لســوق عــكاظ كان حضــور الــزوار للفكلــور الشــعبي  
نحــو 4 االف زائــر يوميــاً يف املســرح املخصــص حملبــي الفنــون 
الشــعبية والــذي تبلــغ طاقتــه االســتيعابية 5 آالف شــخص، 
وعــن احملافظــات  املشــاركة هــذا العــام. قــال هــي: جــدة، 
الطائــف، الليــث، أضــم العرضيــات، رابــغ، ميســان املويــه، 

الكامــل، القنفــذة..
وزاد: لدينــا محافظــات ســاحلية وأخــرى جبليــة ومنهــا ســهول 
علــى أوديــة وتتميــز كل منهــا بفــن شــعبي مييزها عــن األخريات 
ومــن تلــك الفنــون العرضــة واملزمــار واملجــرور واخلبيتي إضافة 
إلــى السمســمية واخلطــوة وغيرهــا مــن الفنــون الشــعبية التــي 

تزخــر بهــا املنطقــة وسيســتمتع بهــا احلضــور.
ــة  املســابقة خاصــة مبحافظــات منطقــة مكَّ بــأن  وأضــاف 
مــة، ويتــم الترشــيح للمشــاركة عبــر احملافظات بالتنســيق  املكرَّ
مــع أمــن ســوق عــكاظ ورئيــس جلنــة الفنــون الشــعبيَّة حســب 
الشــروط املبلغــة لهــم، مــع مالحظــة أال يكون اللــون أو العرض 
م للمســابقة قــد فــاز بجائــزة ســوق عــكاظ يف األعــوام  املقــدَّ

ــة. الثالثة املاضيـ

رقصات للفرق الشعبية
ألف ريال ١٠١٠٠تـتـنــافــس عــلــــى

شاعر، ومخرج، ومسرحي، وملحن »يختارون الفائزين» عـكـــاظ الــذي )نــريــد(..؟
ــى هــذه األرض، نخطــط ملهرجــان  ــا نلتقــي عل ــب؛ كن ــا ســبحان اهلل .. باألمــس القري ــــ ي
ســوق عــكاظ يف نســخته األولــى والثانيــة.. األرض كانــت جــرداء، لكــن النفــوس كانــت 

عامــرة باألمــل والطمــوح.
ــــ هــا هــي أرض عــكاظ اليــوم؛ بعــد تســعة مواســم شــعرية وأدبيــة فارطــة، تتحــرك.. 
تنمــو.. إنهــا تقــول مــا لــم يســتطع قولــه البشــر منــذ ثالثــة عشــر قرنــاً. مــن قــال إن 
األرض خرســاء ال تعــرف الــكالم..؟ جّربــوا أن تســتنطقوا: )األثيــداء، واخللــص، والغيــران، 
وشــرب، واألخيضــر(، وغيرهــا مــن املعالــم اجلغرافيــة علــى صعيــد عــكاظ. إن كل حجــر 
وشــجر حولنــا؛ ينطــق مبــا كان عليــه البشــر يف غابــر زمــان عــكاظ؛ الــذي كان منبــراً لشــعر 
العــرب وفصاحتهــم، وســوقاً ملنافســاتهم وجتارتهــم، وهيئــة إنســانية للمناصحــة واملناصفة.
ــــ بعــد مئــن مــن الســنن، فــاق العــرب إلــى حقيقــة ســوقهم الــذي كان، فولــد الســوق بعــد 
مخــاض عســير جــداً، يف ظــل غيــاب جملــة مــن احلقائــق التاريخيــة. هــذا الغيــاب أو 
التغييــب، هــو الــذي أّخــر والدة ســوق عــكاظ مــن جديــد، وهــو الــذي كاد أن يجعــل والدتــه 

مســتحيلة، فــال يولــد إال ميتــاً..!
ــــ لــم يكــن ســوق عــكاظ جاهليــاً محضــاً كمــا يحــاول البعــض تصويــره لغــرض يف نفســه. 
ولــد الســوق يف العصــر اجلاهلــي بســنوات لــم يتفــق عليهــا املؤرخــون، فهــي ثالثــن ســنة، 
أو ســبعن أو أكثــر مــن ذلــك، لكنــه ظــل قائمــاً يف اإلســالم 129 عامــاً. هــذه حقيقــة أولــى 

مهمــة.
ــــ احلقيقــة الثانيــة: أن منشــأ ســوق عــكاظ علــى مقربــة مــن مكــة لــم يكــن لــوال احلــج، فهــو 
إذن قــد ارتبــط منــذ البــدء بشــعيرة دينيــة، فالظــرف الدينــي أوجــده علــى ملتقــى طــرق 
احلــج اجلنوبيــة والشــرقية والشــمالية، ثــم تنوعــت بعــد ذلــك وتعــددت أغراضــه وأهدافــه.

ــــ احلقيقــة الثالثــة: أن ال أحــد يف زمــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم، وال يف زمــن 
الصحابــة أو التابعــن أو مــن جــاء بعدهــم إلــى ســنة 129هـــ، كان ينتقــد الســوق أو يدعــو 
لوقفــه، فالرســول صلــى اهلل عليــه وســلم؛ وقــف بــه أكثــر مــن ســت مــرات يف اجلاهليــة ويف 

اإلســالم، وفعــل عمــر بــن اخلطــاب والصحابــة رضــوان اهلل
ــي  ــه جاهل ــه: إن ــم يتجاهــل البعــض هــذه احلقيقــة بقول عليهــم، وغيرهــم مــن التابعــن، ث

موضــوع..!
ــــ احلقيقــة الرابعــة: أن وقــف الســوق ســنة 129هـــ، كان علــى أيــدي فئــة متطرفــة ضالة هم 
)احلروريــون اخلــوارج(، فيــا ســبحان اهلل..! يوقــف الســوق قبــل ثالثــة عشــر قرنــاً بفكــر 

متطــرف، ويجابــه يف الزمــن احلاضــر بفكــر متطــرف..!
ــــ نحمــد اهلل أن عــاد إلينــا عــكاظ بعــد غيبــة وغربــة، وهــا نحــن نــراه يأتــي مــن تاريــخ غابر، 

إلــى تاريــخ حاضر، ومســتقبل واعد.
ــــ إن بعــث ســوق عــكاظ مــن مرقــده الــذي دام عــدة قــرون ، ينبــيء عــن وعــي حضــاري 
متميــز لدولــة ناهضــة، ومجتمــع راق. وعــي كامــل بقيمــة هــذا الرمــز الشــعري والثقــايف 

ــاده العجــم. ــه ويرت ــرب، ويعرف ــه الع ــذي كان يجمــع علي ال
ــــ بعــد مــرور تســعة أعــوام، أصبــح عــكاظ قيمــة ثقافيــة وتاريخيــة تضــاف إلــى قيــم 
الســعودين والعــرب، وهــو إذ يبحــث عــن الريــادة الشــعرية والفنيــة، فهــو يســعى إلــى 
التميــز يف دنيــا الشــعر واألدب والثقافــة علــى مســتويات عامليــة، ولهــذا فعــكاظ يســير علــى 

ــرب بشــكل عــام. ــة للع ــة الثقافي ــع مــن القيم ــريف، ويرف ــراء املع ــق اإلث طري
ــــ توجــد فــوارق واختالفــات كثيــرة يف كل نســخة ســنوية مــن عــكاظ، فنحن نلمــس تراكمات 
جديــدة مــن اخلبــرات الواعــدة يف التنظيــم واإلدارة وتنــوع الطــرح، إلــى جانــب التوســع يف 
ترســيخ البنــى التحتيــة، التــي تصــل بنــا يف النهايــة إلــى مدينــة ثقافيــة وســياحية اســمها 
عــكاظ، تســتمد قوتهــا مــن مــكان عــكاظ، ومــن مكانتــه علــى حــد ســواء، وجتعــل مــن عــكاظ 
الثقــايف مهرجانــاً يف كل املواســم، ولــكل األطيــاف، وليــس الــذي يفتــح أبوابــه مــرة واحــدة 

يف العــام؛ ثــم يقفلهــا بعــد أيــام.

حماد الساملي
كاتب وباحث - صاحب منتدى 

الساملي الثقايف
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تـــقـــــريـــــــر مــــــقـــــــــال



وألّن الســكن أو مــا يُطلــق عليــه ســياحياً 
أهــم  أحــد  توّفــره  يُعــدُّ  )اإليــواء( 
الضروريــات يف الرحــالت الســياحية، 
التقريــر علــى  فقــد حرصنــا يف هــذا 
يف  جلّيــاً  نــراه  الــذي  اخللــل  إبــراز 
وســلّطنا  والشــفا،  الهــدا  منطقتــي 
ــن  ــادق يف هات ــة الفن ــى زاوي الضــوء عل

. ملنطقتــن ا
)منطقــة الهــدا(: والتــي تبلــغ مســاحتها 
207 كــم مربــع تقريبــاً، وتقــع يف اجلــزء 
الغربــي مــن محافظــة الطائــف،  وتبعــد 
ــاً  ــا إداري ــم، ويتبعه ــا مبســافة 20 ك عنه

محمد املالكي مجلة الطائف

يف  الطائــف  حملافظــة  قدومــه  عنــد  واملصطــاف  الســائح  يتــرّدد  لــن 
زيــارة منطقتــي الهــدا والشــفا، حيــث أّنهمــا يف مقّدمــة اخليــارات التــي 
يحــرص القادمــون للطائــف ملشــاهدتها وزيارتهــا واالســتمتاع مبــا فيهــا 

مــن طبيعــة ســاحرة وأجــواء فاتنــة ومناظــر بديعــة.
وهــذا مــا دعــا مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفن أميــر منطقــة مكــة 
املكرمــة رئيــس مجلــس التنميــة الســياحية يف املنطقــة رئيــس اللجنــة 
العليــا لتطويــر الطائــف، صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل 
لُيطلــق علــى املنطقــة التــي متتــد بــن الهــدا والشــفا اســم )كورنيــش 

الســحاب(.

الهدا والشفا
سـيـاحــٌة بـال »نجـوم«

بحوالــي  وترتفــع  قريــة،   44 نحــو 
البحــر، تتوفــر  2000م عــن ســطح 
فيهــا جميــع اخلدمــات، وعــدٌد كبيــر 
مــن املتنزهــات واحلدائــق، وتعتبــر 
مــن  عــدداً  تنتــج  زراعيــة  منطقــة 
الفواكــه، باإلضافــة إلــى اشــتهارها 
بإنتــاج الــورد بكميــات كبيــرة يُســتفاد 
واملــاء  الدهــن  اســتخراج  يف  منهــا 
بخصائصهــا  ومتتــاز  العطــري، 
الســياحية املميــزة لكونهــا تقــع علــى 
ملرتفعات جبــال  الغربيــة  احلافــة 
مباشــرٍة  بصــورٍة  وتُطــلُّ  احلجــاز، 

وهــي  إقليم تهامــة ،  ســهول  علــى 
وطبيعــة  معتــدل  مبنــاخ  تتمتــع  بذلــك 
جبليــة مميــزة، مّمــا ســاعد علــى جــذب 
االهتمــام نحــو التنميــة الســياحية، وأّدى 
إلــى تطورهــا ومنوهــا كمنتجــٍع ســياحي، 
وبرغــم كثــرة زّوارهــا وقاصديهــا وبرغــم 
مــا ُذكــر مــن اتســاع مســاحتها ومقّومــات 
ال  أّنــه  إاّل  فيهــا،  واجلمــال  اجلــذب 
يوجــد فيهــا إال ثالثــة فنادق ذات أســعار 

عاليــة، قــد يصعــب علــى 
املصطافــن  بعــض 

الســكن فيهــا.
الشــفا  منطقــة  أّمــا 
الســياحي  املنتجــع 
الثانــي بعــد الهــدا، والتي 

حملافظــة   الغربــي  اجلنــوب  يف  تقــع 
الطائــف، وتبعــد عنهــا مســافة 25 كــم، 
كــم   591 بحوالــي  مســاحتها  وتُقــّدر 
علــى  مباشــرة  بصــورة  وتُطــلُّ  مربــع، 
غربــاً،  تهامــة  وســهول  منخفضــات 
ــغ عــدد القــرى التابعــة لهــا حوالــي  وتبل
ــع 2500 م عــن ســطح  ــة، وترتف 75 قري
البحــر، والتــي تكســوها الغابــات الكثيفة 
بأشــجار العرعــر، والتــي تشــتهر بزراعة 
التــوت والتــن الشــوكي، وتشــتهر بإنتــاج 
العســل، وتتميــز منطقــة الشــفا بكثــرة 
جبالهــا الشــاهقة التــي تنحــدر تدريجيــاً 

نحــو الشــرق والشــمال يف حــن تنحــدر 
ــاً باجتــاه  ــودي أحيان بشــدة وبشــكل عم
باجتــاه  أي  الغربــي  واجلنــوب  الغــرب 
جبــل  أشــهرها  ومــن  تهامــة،  ســهول 
علــى  ارتفاعــه  يزيــد  والــذي  دكا، 
يكون الضبــاب  مــا  وعــادًة  2500م، 
إاّل  املنطقــة،  ارتفــاع  بســبب  موجــوًدا 
ــا وغيرهــا لــم جتــد لــدى  أّن هــذا املزاي
املســتثمرين يف قطــاع الفنــادق مــا يشــد 
النظــر،  ويلفــت  االنتبــاه 
أّي  فيهــا  يوجــد  فــال 

فنــدق.
مكتــب  مديــر  علّــق  وقــد 
للســياحة  العامــة  الهيئــة 
يف  الوطنــي  والتــراث 
عبــداهلل  األســتاذ  الطائــف  محافظــة 
قائــاًل:  اجلانــب  هــذا  يف  الســواط 
»تعتبــر مرافــق اإليــواء الســياحي مــن 
الســياحي،  اجلــذب  مقومــات  أهــم 
مرافــق  يف  وفــرة  هنــاك  كان  فكلّمــا 
وحــدات  )فنــادق،  الســياحي  اإليــواء 
مفروشــة، شــقق فندقيــة، فلــل فندقيــة، 
للســائح  كلمــا حتّقــق  ســياحية(،  نــزل 
العديــد مــن اخليــارات التــي تســاعده 
علــى قضــاء أجمــل األوقــات، يف ظــل 
ملرافــق  مختلفــة  تصنيفــات  وجــود 

الســياحي. اإليــواء 

 ١٢ مليار ريال حجم
 االنفاق على السياحة
الداخلية في ٣ أشهر
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يف  الســياحي  اإليــواء  بخصــوص  أمــا 
ــه احلمــد عامــاً بعــد عــام  الطائــف، فلل
جنــد منــواً جيــداً يف عدد مرافــق اإليواء 
والتــي جتــاوزت  املرخصــة،  الســياحي 
350 منشــأة مرخصــة، بهــا أكثــر مــن 
18000 غرفــة، وقــد تختلــف متطلبــات 
يف  الســكن  يف  رغبتهــم  بــن  الســياح 
أو  املفروشــة  الوحــدات  أو  الفنــادق 

غيرهــا.
وباحلديــث عــن الهــدا والشــفا، فنجــزم 
جميعــاً أّنهــا يف حاجــة إلــى املزيــد مــن 
وأجدهــا  الســياحي،  اإليــواء  مرافــق 
املســتثمرين  لدعــوة  مناســبة  فرصــة 
لالســتثمار يف أهــم منطقتــن ســياحتن 
ميتلكانــه  مبــا  اململكــة،  مســتوى  علــى 
حيــث  مــن  ســياحية  مقومــات  مــن 
واجلمــال  والطقــس  اجلغــرايف  املوقــع 
الطبيعــي، الســيما وأّن صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار 
خــادم احلرمــن الشــريفن أميــر منطقة 
التنميــة  رئيــس مجلــس  املكرمــة  مكــة 
اللجنــة  رئيــس  املنطقــة  الســياحية يف 
العليــا لتطويــر الطائــف قــد أطلــق عليها 

اســم كورنيــش الســحاب، ويجــري إعداد 
الدراســات النهائيــة لعــدد مــن املشــاريع 
املميــزة يف املنطقــة الواقعــة بــن الهــدا 
والشــفا، ومبتابعــة دقيقــة مــن صاحــب 
بــن  ســلطان  األميــر  امللكــي  الســمو 
ســلمان رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة 
والتــراث الوطنــي وبشــكل دوري لســرعة 
تلــك  يف  االســتثمار  متطلبــات  إجنــاز 
املنطقــة والــذي ســيكون لــه األثــر الكبيــر 
االقتصــادي والتنمــوي خــالل األعــوام 

القادمــة بــإذن اهلل«.
الســياحي،  املرشــد  حتــّدث  فيمــا 
عضــو اجلمعيــة الســعودية للمرشــدين 
ســياحي  مرشــد  أفضــل  الســياحين، 
باململكــة لعــام 2013 م، األســتاذ أحمــد 
اجلعيــد ملجلــة الطائــف وقــال: »منطقــة 
الهــدا بهــا ثالثــة فنــادق فقــط، ومنطقــة 
متامــاً،  فنــادق  بهــا  يوجــد  ال  الشــفا 
الســياحية  احلركــة  علــى  يؤّثــر  وهــذا 
الســياحية،  املناطــق  ويف  باحملافظــة 
الفنــادق واملنتجعــات  قلّــة  تؤثــر  حيــث 
الســياحية املميــزة يف ارتفــاع األســعار 

الطائــف.. لزيــارة  النــاس  رغبــة  ويف 

وهنــا يأتــي الــدور علــى مجلــس التنميــة 
الشــركات  اســتقطاب  يف  الســياحية 
التعامــالت  وتســهيل  الســياحية 
ــال يف القطــاع الســياحي  لرجــال األعم
ليستثمروا يف مجال الفنادق واملنتجعات 
املناســبة  بهــذه  وأمتنــى  الســياحية، 
إقامــة منتــدى اســتثمار ســياحي تُشــرف 
ــّم فيــه دعــوة  عليــه غرفــة الطائــف، وتت
وجــذب  الطائــف  لتســويق  املُختصــن 
الســياحية،  االســتثمارات  مــن  املزيــد 
الفندقــي،  القطــاع  يف  وخصوصــا 
األعمــال  رجــال  لتعــاون  أطمــح  كمــا 
يف احملافظــة بإنشــاء شــركة ســياحية 
ــادق  ــاء واســتثمار الفن متخّصصــة يف بن
فمحافظــة  الســياحية؛  واملنتجعــات 
الطائــف مقبلــٌة بــإذن اهلل علــى مواســم 
مزدهــرة يف الســياحة، بفضــل اهلل ثــم 
بجهــود احلكومــة وحتقيقــاً لرؤيــة 2030 
ومــن ذلــك إنشــاء املطــار الدولــي وربــط 
مــن  القــادم  القطــار  الطائــف مبســار 
املشــاريع  مــن  عــدد  ووجــود  الريــاض 
اكتمــال  مثــل  واملســتقبلية،  احلاليــة 
واحــة  ومشــروع  اجلامعيــة  املدينــة 

التقنيــة ومشــروع تطويــر ســوق عــكاظ«.
واحمللّــل  اخلبيــر  حتــّدث  جانبــه  مــن 
راشــد  األســتاذ  املعــروف  االقتصــادي 
الفنــادق  يف  االســتثمار  عــن  الفــوزان 
بقولــه: »االســتثمار يف مجــال الفنــادق 
مــن  تســهيالت  إلــى  يحتــاج  باململكــة 
كاحملافظــات  اجلهــات  مــن  عــدد 
والبنــوك  الســياحة  وهيئــة  واألمانــات 
وغيرهــا، فاملســتثمر مــن حّقــه أن يُفّكــر 
ــط ملشــروعه مبــا ســيعود  ــد التخطي عن
الربــح«. لــه  ويضمــن  بالفائــدة  عليــه 

االســتثمار  إلــى  »بالنظــر  وأضــاف: 
يف الطائــف، فإّننــا بحاجــة إلــى أخــذ 
أهّمهــا  جوانــب،  عــدة  مــن  املوضــوع 
وبهــذا  ســياحية  مدينــة  الطائــف  أّن 
عليهــا  اإلقبــال  يف  التركيــز  ســيكون 
يتجــاوز  الصيــف مبــا ال  علــى موســم 
الشــهرين أو الثالثــة أشــهر، وهــذا مــا 
املخاطــرة  عــن  املســتثمرين  يُعيــق  قــد 
باالســتثمار يف فتــرة محــددة مــن العــام، 
باإلضافــة إلــى أّن االســتثمار )جــزءٌ مــن 
كل( مبعنــى: أّنــه يجــب أن ننظــر إلــى 
الســياحة بأّنهــا كاملركبــة، لــن تســير إاّل 
إذا اكتملــت جميــع مكوناتهــا، فالســياحة 
لــن تتطــور إال بتوفــر الفنــادق ورحــالت 
والبرامــج  واملواصــالت  الطيــران 
والفعاليــات التــي تتناســب مــع جميــع 
أفــراد العائلــة ووســائل الترفيــه عمومــاً، 
)البُنيــة  عليــه  نُطلــق  قــد  مــا  وهــذا 

للســياحة«. التحتيــة( 
فيمــا علّــق الكاتــب االقتصــادي بّســام 

فتينــي علــى قلّــة الفنــادق يف منطقتــي 
الهــدا والشــفا حيــث قــال: »ال شــك أّن 
ــر يف  ــب دور كبي ــة العــرض والطل لنظري
أو  أو عقــار  أي ســلعة  أســعار  ارتفــاع 
منشــآت تشــغيلية، ودائمــاً مــا كان يتــردد 
أّن أســعار الوحــدات الفندقيــة داخــل 
اململكــة ُمبالــٌغ فيهــا جــداً، وأّن الســفر 
خــارج اململكــة إذا مــا احتســبنا التذاكــر 
إن  تتســاوى  التنقــل  وأجــور  والســكن 
ــار نحــو  ــم تكــن أقــل حــن يكــون اخلي ل

الســياحة يف اخلــارج!
حيــث اإلنفــاق يف الســياحة الداخليــة 
خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن هــذا 
العــام بنســبة 2.5 %، بإجمالــي إنفــاق 
بلــغ 12 مليــار ريــال، كمــا ارتفــع إجمالــي 
الليالــي الســياحية بنســبة ال تقــل عــن 
0.2%، اســتعداداً لعيــد الفطــر املبــارك، 
الرحــالت  إجمالــي  انخفــض  بينمــا 

الســياحية احملليــة بنســبة 7.3% مقارنــة 
بالعــام املاضــي 2015، إذ بلــغ يف الربــع 
األول مــن العــام املاضــي 12.8 مليــون 
رحلــة، فيمــا لــم يتجــاوز عــدد الرحــالت 
هــذا العــام للفتــرة نفســها 11.8 مليــون 

رحلــة.
مؤشــرات  نشــرة  يف  ذلــك  وجــاء 
ــز  ــا مرك ــي يطلقه الســفر والســياحة الت
املعلومــات واألبحــاث الســياحية )مــاس( 

2016م. عــام  مــن  األول  للربــع 
والشــفا  كالهــدا  مناطــق ســياحية  ويف 
املعــروض  نســبة  تتضــاءل  والطائــف 
يســبب  ممــا  املتزايــد  الطلــب  مقابــل 
وصفــه  ميكــن  األســعار،  يف  ارتفاعــاً 
باملبالــغ فيــه جــداً أحيانــاً، وأعتقــد أّننــا 
اليــوم ويف ظــل رؤيــة اململكــة 2030 م 
يجــب أن نوّجــه املســتثمرين يف القطــاع 
الفندقــي واملنتجعــات الســياحية نحــو 
املناطــق الِبكــر يف املصائــف بشــكل عــام 
نظــراً  بالتحديــد  والشــفا  الهــدا  ويف 
لقلــة إن لــم يكــن النعــدام وجــود وحــدات 
وســيكون  املســتوى،  مناســبة  فندقيــة 
انعــكاس ذلــك إيجابيــاً علــى املســتوى 
الســياحي واالقتصــادي، فتوفيــر ُفــرص 
عمــل جديــدة توطــن أبنــاء املنطقــة يف 
املناطــق الســياحية، فضــاًل عــن تعــدد 
الرؤيــة  يعــزز  للســائحن  اخليــارات 
القادمــة للســياحة الداخليــة والترفيــه 
هيئــة  بإنشــاء  اململكــة  قامــت  الــذي 
مســتحدثة خلدمــة هــذا القطــاع الهــام 

وهــذا مــا نرجــوه«.

 السواط: ٣5٠ منشأة تضم
١٨٠٠٠ غرفة في الطائف

 راشد الفوزان: االستثمار في
الفنادق يحتاج إلى تسهيالت

 فتيني: انخفاض الرحالت
السياحية المحلية بنسبة ٧.٣%

 الجعيد: ننتظر إقامة منتدى
استثمار سياحي بالطائف
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تـــقـــــريـــــــرتـــقـــــريـــــــر



تشكيل 12 لجنة
لتحقيق أهداف الغرفة

الطائــف  غرفــة  إدارة  ملجلــس  دخولكــم 
والدكــم  حللــم  وحتقيقــا  حتديــا  كان 

ذلــك؟ عــن  حدثنــا   .. اهلل  يرحمــه 
بخصــوص دخولــي ملجلــس إدارة الغرفــة 
التجاريــة الصناعيــة بالطائــف كان يف 
املقــام األول هــو حتقيــق جــزء بســيط 
مــن أدنــى طموحــات والــدي رحمــة اهلل 
لدخولــه غرفــه الطائــف وذلــك كان قبــل 
12 عــام تقريبــا حينمــا تقــدم للترشــح 
ولــم يحالفــه احلــظ آنــذاك.. ويف املقــام 
الثانــي حتديــا مــع نفســي إلحساســي 
شــيء  ولــو  أقــدم  أن  أســتطيع  بأننــي 

بســيط ملدينتنــا الغاليــة الطائــف.

تخليــت عــن العمــل احلكومــي رغــم أن 
بــه؟ ألتحقــوا  جميــع إخوانــك 

تخلــي عــن العمــل احلكومــي كان بســبب 
والــدي يرحمــه اهلل لكــي اعمــل بجانبــه 
كان حتديــا صعبــا  وهــذا  التجــارة  يف 
للغايــة ألن عمــري وقتهــا كان صغيــرا 
جــدا علــى التجــارة ولكــن رغبــة والــدي 
رحمــه اهلل هــي مــن جعلتنــي اجتــه إلــى 
كنــت  أننــي  رغــم  التجاريــة  األعمــال 
القاعــدة  يف  حكوميــا  موظفــا  أعمــل 
بهــا  وجلســت  طيــران(  )فنــي  اجلويــة 
يف  أيضــا  وعملــت  أعــوام   3 حوالــى 
بلديــة الطائــف قبــل أن تصبــح أمانــة -  ،،

رجل األعمال ،،
مشعل فالح:

حققـت حلـم والـدي بعـد       عـام١٢

مجلة الطائف

لــم يثنيــه أي شــيء عــن حتقيــق حلــم والــده بعــد 12 عــام بدخــول مجلــس إدارة 
غرفــة الطائــف..

ســعى مــن أجــل ذلــك وحققــه بنســبة تصويــت عاليــة.. كمــا أن حبــه للطائــف 
وتقــدمي أي شــيء لهــذه املدينــة احلاملــة كان ســببا كذلــك لدخولــه انتخابــات 

مجلــس الغرفــة قبــل أكثــر مــن عــام..
العتيبــي  فــالح  األعمــال مشــعل  ورجــل  الطائــف  إدارة غرفــة  عضــو مجلــس 
)شــابه أبــاه .. فمــا ظلــم(.. حيــث اســتلم زمــام أمــور جتــارة والــده بعــد وفاتــه 
وتخلــى عــن العمــل احلكومــي إلكمــال مــا بــدأه والــده.. حصــل مؤخــرا علــى 
لقب معالي الســفير يف املنظمة الدولية للتنمية وحقوق اإلنســان والعضوية 

بهيئــة ســفراء مجلــس الوحــدة العربيــة والتعــاون الدولــي..
حريــص علــى تنــوع جتارتــه.. ويــرى أن املجــال مــا زال مفتوحــا للجميــع للعمــل 
يف القطــاع اخلــاص وخاصــة الشــباب الــذي ينتظرهــم مســتقبل كبيــر يف ظــل 

قيــادة حكومــة خــادم احلرمــن الشــريفن ــــ يحفظــه اهلل ــــ..
التقتــه مجلــة الطائــف.. وحاورتــه يف كثيــر مــن القضايــا عــن الغرفــة وعــن 

التجــارة وغيــر ذلــك.. فإلــى احلــوار:

ــي  ــد عمل ــة الطــرق وامت يف قســم صيان
فيهــا عامــن تقريبــا.

كرجــل أعمــال.. هــل تــرى تنــوع التجــارة 
أجــدى  التخصــص  أن  أم  ايجابــي  أمــر 

وأفضــل؟
تنــوع التجــارة أمــر إيجابــي بــال شــك 
كثيــرة  اســتثمارية  فــرص  لوجــود 
حتــى  الدخــل  تنــوع  يفيــد يف  والتنــوع 
يغطــي بعضهــا بعــض يف حــال تدنــي اي 

اآلخــر.. عــن  مشــروع 
أمــا »التخصــص« فأنا أرى أن الشــخص 
املناســب هــو مــن لديــه شــهادة يف أي 
مجــال أن يتخصــص يف ذلــك املجــال .

كبيــرا  تغييــرا  أحدثــت  الطائــف  غرفــة 
يف عالــم التجــارة واألعمــال خــالل عــام 

واحــد.. حدثنــا عــن ذلــك؟
يف  حــدث  الــذي  التغييــر  بخصــوص 
غرفــة الطائــف هــذا بفضــل اهلل أوال ثــم 
بفضــل رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
واالمانــة وايضــا مــن املوظفــن الذيــن 

ســاهموا يف هــذا التغييــر..
عــن  أكثــر  التحــدث  علــي  ويصعــب 
التغييــر ألنــي مــن أفــراد هــذه الغرفــة 
لكــن يتــم قيــاس ذلــك بســؤال املشــتركن 
أو أي شــخص خــارج الغرفــة للحديــث 

مبــا ملســه مــن تغييــر..
اإلدارة  مجلــس  يف  اننــا  اهلل  وبــإذن 
لصالــح  التغييــر  مــن  ملزيــد  نطمــح 
وإلظهــار  واملشــتركن  األعمــال  رجــال 
وجــه الطائــف املشــرق للجميــع ونحــن 
ســاعون يف ذلــك ونســأل اهلل التوفيــق.

يالحــظ اعتمــاد الغرفــة علــى اللجــان.. 
فكــم وصــل عددهــا حتــى اآلن وعلــى أي 

أســاس يتــم تشــكيلها واختيارهــا؟
لعمــل  رئيســي  عمــود  هــي  اللجــان 
الغرفــة مــن خــالل مشــاركة أصحــاب 
عمــل  يف  واملهتمــن  التخصصــات 
تلــك اللجــان وهنــاك الئحــة تنظيميــة 
لتحقيــق  اللجــان  لتشــكيل  وتنفيذيــة 
أهدافهــا املرســومة.. فغرفــة الطائــف 
كونهــا  بالغــا  إهتمامــا  جلانهــا  تولــي 
وبرامــج  ألنشــطة  الرئيســي  احملــرك 
أســتطاعت  حيــث  الغرفــة  وأهــداف 
مــن  أقــل  وخــالل  الطائــف  غرفــة 
عــام تكويــن وتفعيــل 12 جلنــة وهــي: 
املقاولــن،  جلنــة  الصناعيــة،  )اللجنــة 
اللجنــة  واملؤمتــرات،  املعــارض  جلنــة 
األعمــال،  شــباب  جلنــة  الســياحية، 
جلنــة  الزراعيــة،  املنتجــات  جلنــة 
التعليــم والتدريــب، جلنــة النقــل البــري، 
التجاريــة،  اللجنــة  العقاريــة،  اللجنــة 
جلنــة احملامــن، جلنــة األوقــاف(.. كمــا 
أخــرى  جلــان  إلنشــاء  الغرفــة  تســعى 
تتواكــب مــع رســالتها وأهدافهــا بتنميــة 
يف  أنهــا  حيــث  واملــكان..  االنســان 

جلــان  تفعيــل  اطــار 
أخــرى  جلــان 
الفتــرة  خــالل 
يبــة  لقر ا
مــة  د لقا ا

ن  ذ بــإ
مبــا  اهلل 
ســب  يتنا

مــع 

الطائــف. احتياجــات 

هــل تــرى كرجــل أعمــال أن الفرصــة مــا 
زالــت قائمــة لــدى الشــباب لدخــول عالــم 

التجــارة؟
الفرصــة جــدا مــا زالــت مهيــأة جلميــع 
ــر الداعمــن  ــن أكب ــة م الشــباب والغرف

لهــم فعليهــم الســعي لنفتخــر بهــم.

معــارض  عــن  نتحــدث  أخيــرا  دعنــا 
الســيارات بحكــم جتارتكــم فيهــا .. أوال 
كــم عددهــا وهــل تــرى عددهــا يتناســب 
ســكانه.؟ وعــدد  الطائــف  مســاحة  مــع 
معــارض الســيارات قطــاع مهــم جــدا 
وتقريبــا  عامــة..  البلــد  اقتصــاد  يف 
ــر مــن 70  ــا يف الطائــف أكث يوجــد لدين
معــرض.. وأرى أنهــا مناســبه مــع حجــم 
زيادتهــا  حــال  ويف  الطائــف  مدينــه 
فذلــك أمــر ايجابــي ليصبــح التنافــس 
أقــوى واملســتفيد هــو املواطــن واقتصــاد 

الطائــف. مدينتنــا 

كلمة أخيرة؟
اســال اهلل العظيــم رب العــرش العظيــم 
وان  واســعة  رحمــة  والــدي  يرحــم  ان 
اهلل  وأســأل  النعيــم  جنــات  يدخلــه 
العظيــم ان يحفــظ حكومتنــا الرشــيدة 
وان يجعــل هــذا البلــد آمنــا مســتقرا 
بقيــادة قائدنــا قائــد احلــزم والعزم 
ملكنــا ســلمان بــن عبدالعزيــز وان 
ــا  ــر لبلدن ــه خي ــى مــا في ــا عل يعينن
ومدينتنــا الغاليــة مدينــة الــورد 

)الطائــف(.
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يف  النباتــات  أبحــاث  مركــز  ومــن 
الدكتــور  يــرى  ســعود  امللــك  جامعــة 
عبــارة  العنــب  أن  القحطانــي  جابــر 
عــن صيدليــة مــن الطبيعــة تســهم يف 
تعزيــز العــالج البديــل لصحــة اإلنســان 
الفتــآ أن فوائــد العنــب الصحيــة تشــمل 
مــن  اإلنســان  جســم  أعضــاء  غالبيــة 
القمــة الــرأس حتــى القــاع  القدمــن  
علــى   تركيبتــه  يف  يحتــوي  انــه  إذ  
عــدة  وأنــواع  و  لألكســدة  مضــادات 
ــى  ــال عل ــات وق ــادن و الفيتامين مــن املع

وجــه التخصيــص بدايــة مــن 
الــرأس يســهم العنــب يف عــالج 

قشــرة الشــعر ومنــوه واحلفــاظ 
والتخلــص  التســاقط  مــن  عليــه 
مــن الصــداع النصفــي الــى جانــب 

تعزيــز صحــة الدمــاغ واحلفــاظ علــى 
صحــة العيــون وأضــاف عندمــا نأخــذ 
الصــدر  إلــى  الــرأس  مــن  النــزول  يف 
فعــال  عــالج  يعتبــر  العنــب  أن  جنــد 
وتســكن  البلغــم  وطــرد  الربــو  ملــرض 
الســعال  أمــا فوائــده للجهــاز الهضمــي 

عائض عمران احلارثي ــ مجلة الطائف

علــى  مرموقــة  ومكانــة  مــكان  الطائفــي  العنــب  يحتــل 
الشــكالن  وتشــاطر  الســياحية..  احملافظــة  خارطــة 

الهندســيان  الدائــري والبيضــاوي تلــك الثمــرة املســتديرة 
املفيــدة يف  املعــادن  مــن  أنــواع متعــددة  تركيبهــا  التــي تضــم يف 

بنــاء صحــة اإلنســان.. اتخــذت مــن األخضــر لــون الســالم عنوانــآ بــارزآ.. 
العشــاق. مذاقــات  طعمهــا  بحــالوة  وتداعــب 

يعــد  طعمهــا ولونهــا  ثنائــي تزاحــم بواســطتهما غيرهــا مــن أنــواع 
الفاكهــة األخــرى بغيــة البقــاء يف الصــدارة وأخــذت تنافــح وتكافــح 

حتــى حققــت النجــاح وارتبــط اســم املدينــة الكبيــرة الفســيحة 
مبــا تضــم.. مبانــي وشــوارع ومياديــن باســم الثمــرة الصغيــرة 

انتشــارآ  الــذي حقــق  الطائفــي(  )العنــب  واضحــى مســمى 
يخفــى  ال  عامليــآ  وايضــآ  وعربيــآ  وخليجيــآ  واســعآ محليــآ 

علــى احــد..

صيدلية من الطبيعة

في الطائف: ٨1 ألف شجرة.. بقيمة ٦٥ مليون ريال

العـنــب
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عســر  يكافــح  فهــو  متعــددة   فهــي 
الهضــم واحلــد مــن الضغــط علــى الكلى 
باإلضافــة إلــى التخفيــف مــن اإلمســاك 
واإلســهام يف  تليــن حركــة املعــدة وتابــع 
أمــا فوائــد العنــب التــي تشــمل  بكرمهــا 
يعــد  اإلنســان  جســم  كافــة  الصحــي 
العنــب مــن أفضــل عالجــات البشــرة و 
خفــض مســتوي الكوليســترول يف الــدم 
يعــزز  مــا  الدمويــة  الــدورة  تنشــيط  و 
ترويتهــا بكفــاءة عاليــة جلميــع األعضــاء 
ــدادآ  ــه امت ــى ان دون اســتثناء مشــيرآ ال
إلــى هــذه الفوائــد العامــة للجســم  وقــال 
يضــم العنــب فيتامينــات ومعــادن تعــد 
مــن املتطلبــات املهمــة التــي يحتاجهــا 

جســم االنســان. 
وكشــف الدكتــور القحطانــي عــن فوائــد 
عصــور  منــذ  معروفــة  للعنــب  عــدة 
أن  الــى  الفتــآ  النبويــة  البعثــة  ماقبــل 

العنــب يشــمل مجموعــة مــن الفوائــد 
الغذائيــة والدوائيــة  مــن ضمنهــا انــه 
أن  وأكــد  الدمــاء  جتديــد  يف  يســاهم 
كثيــرآ مــن األطبــاء يف العصــر احلديــث 
اعتمــد العنــب كــدواء لبعــض مرضاهــم 
وموصــى بهــذه الثمــرة خــالل موســمها 
ونضجهــا  يف الطــب البديــل وتناولهــا 
طعــام  تنــاول  قبــل  يوميــة  بصــورة 
ــب  ــى أن أوراق العن اإلفطــار  مشــيرآ إل
تتميــز بخاصيــة إدرار البــول  وتخليــص 

اجلســم مــن الســموم.
الزراعيــة  اللجنــة  رئيــس  أشــار  فيمــا 
يف  الصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  يف 
عبدالرحمــن  الطائــف  محافظــة 
للمزارعــن  الغرفــة  دور  أن  الشــربي 
ــن  ــزارع م ــوق امل ــي  وتوعــوي بحق تثقيف

خــالل تنفيــذ  البرامــج وعقــد الــدورات 
التــي  والعوائــق  املشــاكل  نقــل  وايصــآ 
املعنيــة  الــى اجلهــات  املــزارع   تواجــه 
للبحــث عــن حلــول وأفــاد انــه مت  تنفيــذ 
أربــع دورات يف مــزارع منوذجيــة خــالل 
الــى  مشــيرآ  اجلــاري  الهجــري  العــام 
الســليمة  الطــرق  حــول  التوعيــة  أن 
الســتخدام املبيــدات احلشــرية واحلــد 
مــن أضرارهــا علــى املســتفيد واملجتمــع 
احمليــط تعــد القاســم املشــترك الــذي 
ــدورات  ــه وتوضيحــه يف ال مت التطــرق ل
كافــة وذلــك ملــا يحملــه مــن أبعــاد تتعلــق 
مــن  احلــي  الكائــن  وصحــة  بســالمة 
ــوان ونبــات وايضــآ امتــدت  إنســان وحي
البيئــة حــال االســتخدام  الــى  األبعــاد 
اخلاطــئ لهــذه املبيــدات وقــال الــدورة 
املقبلــة التــي ســوف تعقــد الشــهر  املقبل 
جمعيــة  عمــل  علــى  التوعيــة  تتنــاول 
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مــن  وأضــاف  للمزارعــن 
املؤســف أن مــزارع العنــب 
داخــل  تقلــص  أخــذت 
الزحــف  جــراء  احملافظــة 
ويبقــى  العمرانــي  والنمــو 
هــو  الطائــف  جنــوب 
للعنــب  الرئيســي  املصــدر 
الطائفــي.. وتبلــغ مســاحة 
ــف  ــب يف الطائ ــزارع العن م
713 هكتــار يبلــغ إنتاجهــا 
طــن   17430 تقريبــآ 
دخلهــا  ويتجــاوز  ســنويا، 
الســنوي 65 مليــون ريــال.. 

موضحــآ أن مــن أهــم اجلوانــب التــي 
يلــزم مراعاتهــا إلنتــاج العنــب  الطائفــي 
منافــذ  املعروفــة يف  العاليــة  بجودتــه  
البيــع والتســويق  االعتمــاد يف الســقيا 
ــاه ملوحتهــا التتجــاوز الــــ600  ــى  مي عل
النســبة  هــذه  جتــاوز  وحــال  اطالقــآ 
ســوف  اإلنتــاج  أن  املؤكــد  مــن  فانــه 

الرديئــة. األنــواع  مــن  يصنــف 
فيمــا اشــار مديــر فــرع وزارعــة الزراعــة 

يف محافظــة الطائــف املهنــدس حمــود 
الطويرقــي ان عــدد املــزارع الــي تنتــج 
العنــب الطائفــي يتجــاوز 200 مزرعــة 
تضــم اكثــر مــن 81 الــف شــجرة عنــب 
وقــال يقــوم فــرع وزارة زراعــة الطائــف 
بالعمــل مــع املزارعــن مبــا يســاهم يف 
عمليــة التطويــر لهــذا املنتــج الزراعــي 
ــي يبذلهــا  ــك اجلهــود ال واضــاف مــن تل
علــى  العنــب  شــتالت  توزيــع  الفــرع 
اجــل  مــن  ســنوية  بصــورة  املزارعــن 

أهــداف  الــى  الوصــول 
الفتــآ  االنتــاج  مضاعفــة 
يقــوم  االرشــاد  قســم  ان 
املزارعــن  توعيــة  علــى 
الزراعــة  مبوعــد  للعنــب 
والتقليــم وكافــة العمليــات 
االخــرى التــي تفضــي الــى 
قطــاف منتــج مبواصفــات 
عاليــة يف اجلــودة وكشــف  
عــن  الطويرقــي  املهنــدس 
الســيما  مســتمر  تواصــل 
الزراعــي  املوســم  خــالل 
ملكافحــة اآلفــات واالمــراض 
ــة واالســهام يف  ــب هــذه النبت ــي تصي الت
عمليــات الــرش لألشــجار حــال وجــود 
مشــكلة طارئــة تتطلــب التدخــل الســريع 
حلمايــة احملصــول واشــار انــه يتــم العمل 
الــري  بطــرق  املزارعــن  توعيــة  علــى 
احلديثــة  التــي متنــع هــدر امليــاه كاشــفآ 
عــن اجــراء حتاليــل للتربــة وامليــاه بغيــة 

النبــات. لنمــو  البيئــة اآلمنــة  توفيــر 

الـــعـــــنـــــــب
أشكاله

)دائري وبيضاوي(..

ألوانه
)أخضر وأحمر وأسود(

زراعته
ــــ 200 مزرعــة تضــم اكثــر مــن 81 

عنــب.. شــجرة  الــف 
يف  العنــب  مــزارع  مســاحة  تبلــغ  ــــ 

هكتــار..  713 الطائــف 
ــ تنتج 17430 طن سنويا..

ــــ اســعاره تتــراوح مــن 20 الــى 200 
ريــال..

ــــ حجــم االقتصــادي للعنــب يتجــاوز 
الــى 65 ريــال ســنويا..

فوائده
ــ مضادات لألكسدة..

ــ وعالج قشرة الشعر..
ــ والتخلص من الصداع النصفي..

ــ واحلفاظ على صحة العيون..
ــو وطــرد  ــرض الرب ــال مل ــــ وعــالج فع

البلغــم..
ــــ ويكافــح عســر الهضــم واحلــد مــن 

ــى.. ــى الكل ــط عل الضغ
ــ والتخفيف من اإلمساك..

ــــ ويعــد مــن أفضــل عالجــات البشــرة 
وجتديــد الدمــاء..

ــــ وإدرار البــول وتخليــص اجلســم مــن 
السموم.

زراعيًا
بغرفــة  الزراعيــة  اللجنــة  قامــت 

بـــ الطائــف 
الزارعــن  وتوعويــة  )تثقيــف  ــــ 

املــزارع.. بحقــوق  بحقوقهــم 
ــ تنفيذ 4 برامج ودورات..

ــــ نقــل املشــاكل والعوائــق التــي تواجــه 
املــزارع الــى اجلهــات املعنيــة..

الســليمة  الطــرق  حــول  التوعيــة  ــــ 
احلشــرية  املبيــدات  الســتخدام 
واحلــد مــن أضرارهــا علــى املســتفيد 

واملجتمــع.
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كيف كانت بدايتك يف عالم موهبة؟
بدايــة جتربتــي مــع املوهبــة واالختــراع بــدأت تقريبــا بعد 
ــوق  ــب متف ــت طال ــا  كن ــث متوســط فحينه الصــف الثال
دراســيا لكــن لــم أكــن أتخيــل بــأن لــدي مواهــب، ولــو أن 
أحدهــم ســألني هــل ســتكون مخترعــا فيما بعد، ســتكون 

إجاباتــي حتمــا إن ذلــك مــن ســابع املســتحيالت..
مبــدرس  فــإذا  الصــف  داخــل  وأنــا  األيــام  أحــد  يف 
الرياضيــات يســتدعيني ومعــي أربعــة مــن زمالئــي 
املتفوقــن، فقــال لنــا هنــاك اختبــار للموهوبــن 
الطــالب  ترشــيح  املدرســة  مــن  ومطلــوب 
املتفوقــن ولذلــك سنســجلكم يف االختبــار 
ــر إلزامــي.. إذا أردمت احلضــور وهــو غي
ــم أجــد أحــد مــن  ــار فل حضــرت االختب
زمالئــي، ودخلــت االختبــار وأنــا غيــر 
مبالــي بــه ولــم أتوقــع أنــه ذو فائــدة لكــن 
دفعنــي الفضــول والرغبــة لدخــول حتــدي 
جديــد، كانــت أســئلة ذكاء وحتــدي وخارجــة 
علــى  أجبــت  املعتــاد،  التفكيــر  منــط  عــن 
ــة  ــى القاعــة املليئ ــع األســئلة، فنظــرت إل جمي
بالطــالب والتــي تكتــظ بحوالــي 800 طالــب 

فالح القثامي ــ مجلة الطائف

لــم يتصــور الشــاب يوســف القــوس ذو العشــرين عامــا أحــد أبنــاء محافظــة الطائــف أن دخولــه يف اختبــار للمتفوقــن 
بالصــف الثالــث متوســط بأنــه بدايــة انطالقــة يف عالــم اإلبــداع واملوهوبــن، وأن هــذا االختبــار الــذي دخلــه وهــو ال 
يعلــم عنــه شــيئا ســيدخله املنافســة الدوليــة يف االختراعــات وكذلــك يحقــق لــه حلمــه الدراســي يف االبتعــاث جلامعــات 
أمريــكا، وحصــل القــوس الطالــب املبتعــث حاليــا لدراســة درجــة البكالوريــوس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مدينــة 
واشــنطن.. حصــل علــى عــدة جوائــز منهــا دوليــة ومحليــة وشــهادات تكــرمي وتقديــر مــن شــخصيات ومســؤولن منهــم 
أميــر منطقــة مكــة األميــر خالــد الفيصــل، ووزيــر الطاقــة الدكتــور خالــد 
الفالــح، ووزيــر التعليــم الســابق الدكتــور خالــد العنقــري، وغيرهــم 

مــن املســئولن..
ألتقيناه يف »مجلة الطائف«.. فكان هذا احلوار:

أن أكون »مخترعا« كان من سابع المستحيالت

 يوسف«.. قوس الطائف وباريها»
في الجوائز واالختراعات العالمية

أكــون  أن  مســتحيل  نفســي  يف  فقلــت 
أفضــل طالــب بــن هــؤالء الطــالب..

بأحــد  إذا  الدراســي  العــام  نهايــة  ويف 
ويخبــره  بوالــدي  يتصــل  األشــخاص 
بأنــي أحــد طــالب اململكــة املوهوبــن 
لرعايــة  موهبــة  لبرامــج  املرشــحن 
الــذي  بالبرنامــج  شــاركت  املوهوبــن، 
كان يضــم حوالــي 30 طالــب مــن جميــع 
أنحــاء اململكــة، وبــدأ كل طالــب يف عمــل 
ــات  ــت الصعوب ــه، وكان ــراع خــاص ب اخت
أو  التطبيــق  مســتحيلة  أفــكار  إمــا 
موجــودة مــن قبــل، وبعــد عــدة محــاوالت 
جديــدة  لفكــرة  الوصــول  مــن  متكنــت 
إنــذار  جهــاز  وهــي  مســبوقة  وغيــر 
احلــوادث يف املركبــات، حيث مت ترشــيح 
بالريــاض،  التعليــم  وزارة  إلــى  العمــل 
ثــم مت اختيــاره كأحــد املشــاريع  ومــن 
بعــد  خارجيــا،   بهــا  سيشــارك  التــي 
نهايــة البرنامــج بقرابــة 3 أســابيع فــإذا 
يتصــل  موهبــة  مــن  املشــرفن  بأحــد 

ترشــيحي  مت  بأنــه  ويخبــره  بوالــدي 
للمشــاركة ضمــن وفــد اململكــة املشــارك 
أيينــا 2012 لالختراعــات  يف معــرض 

بأملانيــا.

حققــت  التــي  االختراعــات  هــي  مــا 
عامليــة؟ جوائــز 

االختــراع األول عبــارة عــن جهــاز للتبليغ 
عــن احلــوادث املروريــة، حيــث يرســل 
اجلهــاز املوجــود يف الســيارة خــالل 20 
إلــى  حــادث  ألي  تعرضهــا  مــن  ثانيــة 
أجهــزة وأرقــام الطــوارئ عبــر تقنيــات 
اتصــال محــددة ومرتبطــة بســيرفرات 

الســتقبال بالغــات احلــوادث املدعمــة 
بإحداثيــات املوقــع وصــور مــن احلــادث.  
الســفر  إرهــاق  : جهــاز عــالج  الثانــي 
جهــاز  عــن  عبــارة  وهــو  بالطائــرة، 
احلالــي  الطائــرة  كرســي  يف  مبتكــر 
ملمارســة املشــي وإتاحــة احلركــة جلميــع 
أعضــاء اجلســم، يســتخدمه الشــخص 
وهــو يف مقعــده بوضــع اجللــوس بــكل 
علــى  اجلهــاز  فيعمــل  وراحــة،  يســر 
أجهــزة  وتنظيــم عمــل  املســافر  راحــة 
اجلســم الرئيســية وعودتهــا إلــى حالتهــا 

الطبيعيــة.
حيــث يقــوم اجلهــاز بحــل أغلــب املشــاكل 
يجنيهــا  التــي  الصحية/النفســية 
يف  اجللــوس  كثــرة  آالم  مــن  املســافر 
التــي متتــد ألكثــر  الطويلــة  الرحــالت 

متواصلــة. ســاعات  أربــع  مــن 

ما أبرز اجلوائز واملشاركات؟
 iENA( معــرض   يف  الثالــث  املركــز  ــــ 

 اختبار الصف الثالث المتوسط
أوصلني للعالمية

 نفتقد للمراكز البحثية..
والدعم المادي هو العائق
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2012( لالختراعــات بأملانيــا مــن بــن 
800 مختــرع مــن 38 دولــة.

لعــام  شــاب  أفضــل مختــرع  جائــزة  ــــ 
2013 مــن املنظمــة النمســاوية ملخترعي 

املســتقبل.
ــــ امليداليــة البرونزيــة يف معرض )إبتكار 
2013( لالختراعــات بالشــرق األوســط 

مــن بــن 1600 مختــرع.
ــــ املركــز األول جلائزة أرامكو الســعودية 

للمخترعن واملوهوبن.
العلــوم  مهرجــان  يف  املشــاركة  ــــ 
البريطانــي2013م، واملشــاركة يف برامــج 
موهبــة الصيفيــة احملليــة ملــدة 4 أعــوام 
متتاليــة، واملشــاركة يف أوملبيــاد إبــداع.
منظمــة  مــن  وتقديــر  شــكر  شــهادة  ــــ 
ومــن  للطيــران،  الدوليــة  اآلياتــا 

الســعودية اخلطــوط 
ــــ أول طالــب ســعودي يضــم للمجلــس 

التعليمــي.
ــ عضو اجلمعية السعودية للمخترعن.
ــــ أحــد طالب مؤسســة امللك عبدالعزيز 

ورجالــه للموهبة واالبداع.

ــــ تكــرمي ودعــم مــن أميــر منطقــة مكــة 
ــد الفيصــل. ــر خال ــة األمي املكرم

ــــ تكــرمي مــن وزير الطاقــة الدكتور خالد 
الســابق  التعليــم  وزيــر  ومــن  الفالــح، 
وزيــر  ومــن  العنقــري،  خالــد  الدكتــور 
التعليــم الســابق الدكتــور خالــد الســبتي، 
ومــن وزيــر الشــؤون اإلســالمية الســابق 
الدكتــور ســليمان أبــا اخليــل، وتكــرمي 
ــن  ــد ب ــف فه ــظ الطائ ــن محاف ودعــم م
معمــر، وتكــرمي ودعــم مــن مديــر تعليــم 

الطائــف الدكتــور محمــد الشــمراني.

ومــا هــي املعوقــات التــي توجه املخترعن 
واملبدعن؟

البــد أن تكــون هنــاك معوقــات ومشــاكل 
وقــد  املوهــوب،  أو  املختــرع  حتبــط 
ــوع  ــي ن ــا وســببت ل ــر منه واجهــت الكثي
مــن اإلحبــاط واليــأس ولكــن بفضــل اهلل 
املــادي  العامــل  تغلبــت عليهــا، ودائمــا 
يكــون حائــط صــد أمــام إمتــام أي فكــرة 
واخلاصــة  احلكوميــة  للجهــات  والبــد 
ولــو  االبتــكارات  تلــك  يف  املســاهمة 

بالدعــم املــادي.

تطلعاتكم كمخترعن لرؤية 2030؟
الســتثمار  للتوجــه  كمخترعــن  نتطلــع 
العقــول كمــا نــوه بذلــك ســمو ســيدي 
بــن  محمــد  األميــر  العهــد  ولــي  ولــي 
ســلمان، وأيضــا نتمنــى أن تكــون هنــاك 
مراكــز بحثيــة يف جميــع مناطــق اململكــة 
باإلضافــة الســتقطاب اخلبــرات العاملية 
املميــزة لالســتفادة مــن خبرتهــم ودعــم 
شــباب اململكــة. ويف اخلتــام نتمنــى أن 
تتــم االســتفادة مــن جتربــة حاضنــات 
ــث  ــة لدعــم املخترعــن، حي ــادر التقني ب
تقــوم هــذه احلاضنــات بــدور رائــع يف 
اســتقطاب املخترعــن ودعمهــم وتوفيــر 
أيــدي عاملــة وأجهــزة متقدمــة لتحويــل 
منتجــات  الــى  املخترعــن  ابتــكارات 
دعمهــم  ثــم  ومــن  الواقــع  أرض  علــى 
لتســويقها أو إيصالهــم لرجــال األعمــال 
حتفــظ  رســمية  بطــرق  واملســتثمرين 
امللكيــة  حقوقهــم  األطــراف  جلميــع 

والقانونيــة.

مجلة الطائف

بغرفــة  األعمــال  ســيدات  مركــز  بــدأ 
الطائــف يف االســتعداد إلقامــة معــرض 
معــارض  بعــد جنــاح  الرابعــة  منتجــة 
ــة  ــرة املاضي ــة خــالل الفت منتجــه الثالث
والــذي يســتهدف 200 أســرة منتجــة 
باحملافظــة مــن املســجلن بالغرفــة..

وكان رئيــس غرفــة الطائــف الدكتــور 
مؤخــرا  أفتتــح  قــد  العبيــدي  ســامي 
وجتــول  الثالــث..  »ُمنتجــة«  معــرض 
عــام  أمــن  برفقــة  ســامي  الدكتــور 
الغرفــة دســمان الفقيــه باملعــرض الــذي 
شــهرين  خــالل  الثالثــة  للمــرة  يقــام 
ويهتــم بدعــم وتوجيــه أكثــر مــن 200 
أســرة منتجــه مــن األســر املســجلن يف 
الغرفــة وتوفيــر منافــذ تســويق وبيــع 

لهــم..
هــذا واوضحــت مديــرة مركــز ســيدات 
االعمــال بغرفــة الطائف منى الزهراني 

أن معــرض »ُمنتجــة« ســاهم يف تعزيــز دور 
املُنتجــة مــن خــالل تقــدمي منتجاتهــا يف املعــارض الداخليــة، 
مشــيرة أن كل معــرض مــن معــارض منتجــه الثــالث املختلفــة 
يضــم 10 منتجــات مــن اســر مختلفــة ومبهــن مختلفــة يف كل 
مــرة مــن مأكــوالت شــعبية بعــد الكشــف الصحــي والطباعــة 

والنســيج والتصميــم وتوزيعــات العيــد 
وغيرهــا مــن األعمــال اليدويــة لألســر 
ايــام  خمســة  ملــدة  ويســتمر  املنتجــة 
كتعريــف باملنتجــات وتوفيــر منافــذ بيــع 

وتســويق لهــن..
معــرض  أن  الزهرانــي  منــى  وقالــت 
أقيمــا  اللــذان  والثانــي  األول  منتجــه 
وجــدا  املاضيــن  الشــهرين  خــالل 
إقبــاال كبيــرا علــى مبيعــات املنتجــات 
مبنتجاتهــن  معروفــات  واصبحــن 
الثالــث  منتجــة  معــرض  أن  مبينــة 
الــذي يقــام حاليــا يف )جــوري مــول( 
هــو اســتمرار لدعــم وتوجيــه وتنظيــم 
عمــل االســر املنتجــة وتنميــة االيــادي 
اســتطاعت  التــي  املبدعــة  الســعودية 
مشــيرة  مشــرف.  منوذجــاً  تكــون  ان 
أن الغرفــة مــن خــالل مركــز ســيدات 
األعمــال ماضيــة يف تنظيــم معــارض 
أخــرى للمنتجــات خــالل األيــام املقبلــة 
املنتجــات  مــن  أكبــر عــدد  الســتيعاب 
وقــد بــدأت يف االســتعداد ملعــرض منتجــة 

اهلل.. بــإذن  املقبلــة  الفتــرة  خــالل  ســيقام  الــذي  الرابــع 
وقدمــت الزهرانــي باســم الغرفــة شــكرها وتقديرهــا ملؤسســة 
ديــالرا علــى مســاهمتهم يف  تنظيــم املعــرض وكنــوز علــى 
الضيافــة ومركــز تــداوي اجلراحــي لدعمهــم األســر املنتجــة.

تنظمه مركز سيدات األعمال بغرفة الطائف

ُمنـتـجـة.. تحتـضــن ٢٠٠ أســــرة
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وصناعــه  احلديــد  اســتخدام  بدايــة 
لســيوف ا

كانــت أول أدوات احلديــد التــي شــكلها 
اإلنســان والتــي أمكــن تأريخهــا كانــت 
ــي كانــت تســقط  مــن أصــل الشــهب الت
نظــراً  األرض  علــى  الســماء  مــن 
تشــبه  التــي  احلديــد  هــذا  خلــواص 
نســبة  لوجــود  نظــراً  الصلــب  خــواص 

وهنــاك  بــه...  النيــكل  مــن  عاليــة 
دالئــل تثبــت أن اإلنســان قــد أتقــن 

عمليــات االًختــزال بنــار الفحــم 
النباتــي وأنتــج أشــياء بســيطة 
مــن احلديــد مــن املاجنتيــت 
يف  وذلــك  والهيماتيــت 

مــا  ببــالد  مواقــع 
النهريــن  بــن 
مثــل  بالعــراق 
اســمان،  تــل 

بــرار،  وشــجر 
والتــي  ســوريا  يف  ومــارى 
 2500 تاريــخ  إلــى  يرجــع 

م.. ق. 

بداية صناعة السيف
لــم تكــن صناعــة الســيف يف البدايــة تتم 
باحلديــد اخلالــص بــل كانــت باحلديــد 
والبرونــز معــاً منــذ العــام 1650 ق . م 
وأقــدم أداة حديديــة مشــكلة بالطــرق 
عثــر عليهــا وأمكــن تأريخهــا هــو خنجــر 
ســنة  قبــل  القدميــة  مصــر  يف  صنــع 

1350 ق. م.
األدوات  توالــت صناعــة  وقــد 
اخلناجــر  مــن  احلربيــة 
لســيوف  ا و

بعــد 
ا  هــذ

التاريــخ، 
ت  ر تطــو و
عتهــا  صنا
لها  شــكا أ و
انتشــارا  وانتشــرت 
معظــم  يف  واســعاً 
واألمصــار  البلــدان 
الشــرق  بلــدان  خصوصــاً 

مجلة الطائف

األولــى  املكانــة  الســيف  احتــل 
العــرب  عنــد  األســلحة  بــن 
حيــث  وبعــده  اإلســالم  قبــل 
األســلحة  أهــم  يعتبرنــه  كانــوا 
وأشــرفها.. ففــي املجتمــع العربي 
القدمي قيل يف السيف إن العرب 
كانــت تطعــن بــه كالرمــح وتضــرب 
بــه كالعــود وتقطــع بــه كالســكن 
الظلمــة  يف  ســراجًا  وتتخــذه 
يف  وجليســًا  الوحــدة  يف  وأنســًا 
اخلــالء ورفيقــًا للســائر، وحديثــا 
لرقصــة  رســمية  أدارة  أصبــح 

العرضــة..

)بدأت صناعته منذ عام 1٦٥0 )قبل الميالد

فـي الحـرب والـرقـص والشعــر
»الـسـيـــف»

الشــام  وبــالد  فــارس  كبــالد  األدنــى 
بــالد  والعــراق واحلجــاز ومصــر، ويف 
األندلــس بعــد أن فتحهــا املســلمون، أمــا 
يف منطقتنــا فكانــت القطيــف علــى مــر 
التاريــخ كانــت تصنــع الســيوف والــدروع 
والرمــاح والتــي فاقــت كل صنعــة فكانــت 
إلــى  نســبة  اخلطيــة  بالرمــاح  تعــرف 

اخلــط.. بــالد 

أسماء السيف
العديــد  بوجــود  العربيــة  اللغــة  تزخــر 
املســميات  وتعــدد  املختلفــة  لألســماء 
ــدل  ــى نفــس الشــيء وهــذا ي ــة عل الدال
علــى عظمــة وقــوة اللغــة العربيــة حيــث 
تعــود العــرب أن يخلعــوا علــى مــا يحبــون 
مــن طيــر أو حيــوان أو جمــاد أســماء 
تقديــراَ ومتييــزاَ عــن غيرهــا.. فالســيف 
واجلمــع  بــه،  يطعــن  الــذي  اللغــة  يف 

أســياف وســيوف وأُســيف..
ومن تلك األسماء:

1- الصمصــام وهــو الســيف الــذي ال 
ينثنــي.

لــه  الــذي  الســيف  وهــو  البارقــة   -2
بريــق.

3- الدالــق الســيف ســهل اخلــروج مــن 
الغمــد. 

4- املشــمل ســيف صغيــر يشــتمل عليــة 
الرجــل بثوبــه. 

5- الصحيفة اسم للسيف العريض.
6- احلســام الســيف القاطــع أو احلــاد 
الــذي  طرفــه  أي  الســيف  وحســام 

بــه. يضــرب 
7- االرقد السيف غليظ املنت.

قــدم  الــذي  للســيف  الدائــر اســم   -8
بالقتــال. عهــدة 

9- الدوان السيف الذي ال يقطع.
الــذي ال نقــش  10- الســاذج الســيف 

علــى نصلــه.
11- املهند اسم للسيف الرقيق احلد.
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12- الهنــدي اســم أطلقتــه العــرب علــى 
الســيف يرجــع إلــى مــكان صناعتــه.

وبتــر  القاطــع  الســيف  البتــار   -13
قطعــه.  أي  الشــيء 

14- الصارم السيف القاطع.
 ُ وَخــدام  مْخــذم  اخلــذام   -15

القطــع. ســرعة 
16- املنصِل

17- الفيصل
18- القرضــاب الســيف الــذي 

يقطــع العظــام.
املهــول  الســيف  اللــج   -19

البحــر. بلُــج  تشــبيهاً 
20- القاطع

القاطــع  الســيف  العضــب   -21
املقطــوع. الشــيء  العضــب 

الــذي  الســيف  الرســوب   -22
الضريبــة أو ميضــي يف  يغيــب 
يف  الســيف  ملكانــه  وتقديــراً 
حيــاة العــرب واملســلمن ســميت 
أبنائهــم بــه فهنــاك اســم ســيف، 
يضــاف  أو  ســيويف،  ســيفن، 

التعريــف إليــه مثــل اســم الســيايف. أو 
بعــض األســماء املركبــة مثــل أســم ســيف 
الديــن،  الدولــة، ســيف احلــق، ســيف 
ســيف اإلســالم، وأيضا األســماء 
التي أطلقتها العرب على أسماء 
مهنــد  اســم  فهنــاك  الســيف 
وأســم حســام، حــازم، صمصــام، 
مخــذم، فيصــل، بــارق، وغيرهــا 
ــي ذكرناهــا يف  ــن األســماء الت م
بــل  الســيف.  بأســماء  تعريفنــا 
ــع  ــاك أســماء مــدن ومواق إن هن
يف البــالد العربيــة واإلســالمية 

حتمــل نفــس األســماء..
تاريــخ  يف  كبــار  قــادة  وهنــاك 
واإلســالمية  العربيــة  األمــة 
باســم  أســمائهم  ارتبطــت 

لســيف ا

السيوف غير احلربية
1ــــ ســيف املبــارزة: ويطلــق عليــه 
الســيف الرياضــي ونصلــه رفيــع 
مثلــث مــن الفــوالذ الصلــب ذو 

كانت صناعة السيف
في البداية تتم

بالحديد والبرونز معًا

مباريــات  ويســتخدم يف  مســطح  رأس 
ســالح  ويســمى  الرياضيــة  املبــارزة 
إلــى  املباريــات  تفضــي  وال  الشــيش 
القتــل أبــداً، وهــي بهــذا تختلــف عــن 
مباريــات العصــور الوســطى يف القــرن 

امليــالدي. الثامــن عشــر 
2ــــ الســيف الكهربائــي: أحــد ســيوف 
مقبضــه  ويتصــل  الرياضيــة  املبــارزة 
شــريط  بواســطة  كهربائــي  بجهــاز 
يســري فيــه التيــار الكهربائــي كــي ينيــر 
وبالتالــي  اخلصــم  الســيف  ملــس  إذا 
حتتســب هــذه اللمســة لصالــح صاحــب 

الســيف.
3ــــ الســيف االحتفالــي: ســيف منحنــي 
يف  عــادة  يســتخدم  قليــال  النصــل 
ويف  والشــعبية  الرســمية  املناســبات 
مــازال  وهــو  العائليــة،  االحتفــاالت 
وبعــض  اخلليــج  بــالد  كل  يف  منتشــراَ 
لهــذه  وميثــل  والعــراق  الشــام  بــالد 
التــراث  صميــم  مــن  جــزءاَ  الشــعوب 
تزيــن  يف  وأيضــاَ  التقليــدي  العربــي 
املجالــس واألماكــن الرســمية يف بعــض 
ــارز  الدوائــر بوضــع الســيف يف مــكان ب

عــرض. أماكــن  يف  أو  للرؤيــا 
هــذا  اســتعمل  اإلعــدام:  ســيف  ــــ   4
الســيف إلنــزال العقــاب باآلثمــن ممــن 
يــرى احلاكــم منهــم مصــدر للضــرر أو 

القتلــة
يســتخدمه  كان  االنتحــار:  ســيف  ــــ   5
يف  )الســاموراي(  والضبــاط  النبــالء 
اليابــان لالنتحــار بطريقــة الهــاراـ  كيري 
ويتــم ذلــك بــأن يضــع املنتحــر طــرف 
مقبضــه  ويســند  بطنــه  أمــام  الســيف 

إلــى األرض ثــم يلقــي بثقلــه فوقــه. 

السيف والشعر
وقالــوا يف العــرب أربعــة أشــياء: العمائــم 
تيجانهــا والكــرم حباهــا والشــعر ديوانها 
ــذا نذكــر بعــض  والســيوف ســيجانها فل

مــن الشــعر والشــعراء يف اجلاهليــة ويف 
املختلفــة  اإلســالمية  العصــور  بعــض 
ــا عــن الســيوف وجنــزم  حيــث موضوعن
بالقــول إن العــرب ممــا مــر بهــم مــن 
شــغلوا  وتناحــر  وصراعــات  حــروب 
عنهــا  وأنهــم حتدثــوا  كثيــراً  باحلــرب 
بأشــعارهم حتــى أصبــح احلديــث عنهــا 
موضوعــات  مــن  أساســياً  موضوعــاً 
كان  اجلاهلــي  العصــر  ففــي  شــعرها 
املجتمــع يؤمــن بالقــوة إميانــاً جعلــه مــن 
مقومــات احليــاة، وعنصــراً أساســياً مــن 
عناصــر البقــاء، واحلــرب كانــت ضــرورة 
للحصــول علــى العيــش وحتقيــق الكرامة 
واحلريــة وأصبحــت غايــة يفتخــر بهــا 

فكانــت القبائــل العربيــة يف اجلاهليــة 
قبــل اإلســالم تغيــر علــى جاراتهــا أو 
منافســيها علــى املرعــى أو بســبب الثــأر 
ــرز  ــة يف الســيطرة والســبي فب أو الرغب
الفرســان ودون الشــعر تلــك احلــروب 
ــت  ــل طبع ــدت ذكراهــم ب ــارات وخل والغ
بعضهــا يف الذاكــرة العربيــة وال ميكــن 
ارتبــط  إذا  خصوصــاً  أبــداً  نســيانها 
واألقــدام  بالشــجاعة  الفــارس  أســم 
وروايتــه للشــعر معــاً فهــذا عنتــرة بــن 
الشــعراء  أبــرز  أحــد  العبســي  شــداد 
والفرســان يف اجلاهليــة قبــل اإلســالم 
يف  فينشــد  املعلقــات  أصحــاب  واحــد 
قلــب املعركــة حــن تــراءت لــه محبوبتــه 
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عبلــة فينشــد قائــاًل:
فلقد ذكرتك والرماح  نواهل

مني وبيض الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل السيـوف ألنـهـا

ملـعـت  كــبــارق  ثـغــرك  املتبـسـم
وأيضــاً ذكــر الشــاعر اجلاهلــي طرفــة 

بــن العبــد يف معلقتــه فيقــول: 
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة

على املرء من وقع احلسام املهند
فشــعراء املعلقــات قــد تفاخــروا بالنســب 
وذكــروا  والكــرم  والشــجاعة  واحلــب 
أســماء وصفــات الســيوف يف معلقاتهــم 
ــن ذكــروا يف  ــك الشــعراء املعاصري وكذل
وقطــع  أســماء  وقصائدهــم  أشــعارهم 
الســيف وليــس لنــا مجــال للتوســع يف 
ذلــك. فمــن الطبيعــي أن يكــون الســالح 
ــل  ــه ميث ــه ألن ممــا حتــدث الفرســان عن
القــوة التــي يســتندون إليهــا يف حياتهــم 
ــه  ــذي تعتمــد علي والعنصــر األســاس ال
بطوالتهــم فــكان حديــث اإلعجــاب بــه 
حديــث كل ميــزة وكل صفــة وكل نَْعــت 

ــَت بــه. نُِع
وأوج  العباســية  الدولــة  فتــرة  ويف 
املعتصــم  أيــام  يف  وقوتهــا  عظمتهــا 
عموريــة  فتــح  واقعــة  يف  العباســي 
ــج  وحينمــا حــذره بعــض املنجمــن بنتائ
يأخــذ  لــم  أنــه  إال  العكســية  احلــرب 

برأيهــم وأخــذ باســتغاثة امــرأة حينمــا 
ــو متــام: ــول أب ــاه يق صرخــت وامعتصم

السيف أصــدق إنـبـاء مــن الكـتـب
يف حده احلد بن اجلد واللعب

بيض الصفائح ال سود الصحائف
يف متونهـن جالء الشك والريب
وهــذه األبيــات الشــعرية كثيــراً مــا كانــت 
تطبــع على نصول الســيوف اإلســالمية.
وال ننســى الشــاعر أبــو الطيــب املتنبــي 
يف عهــد الدولــة احلمدانيــة يف حلــب 
العباســية  الدولــة  اســتقلت عــن  التــي 
يف القــرن الرابــع الهجــري وهــو شــاعر 
ــد شــغل  ــازع وق ــال من ــم ب الســيف والقل
ــه ورددت أشــعاره  ــا بشــعره وحكم الدني
وحفظــت قصائــده فيقــول يف قصيدتــه 

العصمــاء:
اخليل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
ويقــول يف قصيدتــه التــي ميــدح فيهــا 
ســيف الدولــة احلمدانــي ويشــير إلــى 
صفــات الســيوف وميزجهــا باحلكمــة:

ومن طلب الفتح اجلليل فإمنا

مفاتيحه البيض اخلفاف الصوارم
ويف العصــر اإلســالمي الوســيط يقــول 
الشــاعر ابــن املقــرب العيونــي يف شــعره:

أبا الدهر أن يلقاك إال محاربا
فجرد له سيفاً من العزم قاضبا
وكقولــه أيضــاً يف موضــع آخــر حيــث 

يقــول:
ونثرة أخضر الهند ذمتها

إن السيوف املواضي حتفز الذمما
ال  الشــعراء  مــن  العديــد  وهنــاك 
ــن األمــوي  يحصــى عددهــم يف العصري
ذكــروا  الالحقــة  والعصــور  والعباســي 
يف أشــعارهم اســم مــن أســماء الســيف 
وقرنــوه مرتبطــاً بالشــجاعة والرجولــة 
عــدوان. بصــد  مرتبــط  أو  والبطولــة 

مــع ظهــور  وقتنــا احلاضــر  حتــى  بــل 
األســلحة احلديثــة والفتاكــة يشــيرون يف 
أشــعارهم إلــى الســيف والرمــح وهــذا 
يــدل علــى القــوة واألصالــة التــي ورثوهــا 
عــن آبائهــم وأجدادهــم والتمســك بهــذا 
لنــا  وليــس  األزمــان  عبــر  املــوروث 
الشــعر  التوســع بذكــر  هنــا مجــال يف 
والشــعراء وتناولهــم ملوضوعــات احلــرب 
ــا هــذا  ــو تناولن والســيف والشــجاعة ول
املوضــوع لكتبنــا مجلــدات فيــه وإمنــا 
الداللــة  ســبيل  علــى  بذلــك  اكتفينــا 

واالستشــهاد.

 شعراء المعلقات ذكروا
 أسماء وصفات السيوف في
 معلقاتهم وكذلك الشعراء

المعاصرين

ــة بــن مؤسســات املجتمــع ضــرورًة مــن ضــرورات البقــاء واملنافســة  أضحــت الشــراكة املجتمعي
يف عصــٍر ال يعتــرف بالكيانــات الضعيفــة بــل يحتــاج إلــى تعــاوٍن طوعــي يتــم فيــه تقاســم األدوار 
واملســؤوليات بــن مؤسســاته الفاعلــة لتحقيــق األهــداف املرجــوة للمجتمــع وفــق رؤيــٍة مشــتركة.  
ويف بيئــٍة تتعاظــم فيهــا موجــات التطــور علــى اتســاع مجاالتــه، وتــزداد فيهــا املنافســة يف كافــة 
املياديــن تعمــل الشــراكة املجتمعيــة علــى توثيــق الروابــط وتضافــر اجلهــود والتنســيق بــن كافــة 
ــز  ــارف وتعزي ــرات واألفــكار وتقاســم املع ــادل اخلب ــاون وتب األطــراف يف جــٍو مــن التفاهــم والتع
الثقــة. ومتثــل الشــراكة املجتمعيــة ميثاقــاً بــن طرفــن أو أكثــر يقــوم علــى أســاس التفاعــل البنـَـاء 
واالتصال املســتمر والشــفافية املطلوبة، ويتم مبقتضاه حتديد األهداف والتوقعات واالهتمامات 
واملصالــح واملســؤوليات املشــتركة بــن أطــراف الشــراكة كشــركاٍء متســاوين بغيــة حتقيــق النفــع 
العــام. كمــا تســتند هــذه الشــراكة علــى اعتبــارات املســاواة واالحتــرام والعطــاء املتبــادل والتكامــل 
يف األدوار  لتعظيــم املــردود وحتقيــق األهــداف الكبــرى للمجتمــع. ويف هــذا اإلطــار تســتطيع كل 
مؤسســٍة الوفــاء مبســؤوليتها االجتماعيــة مــن خــالل اإلطــار اجلمعــي للمشــاركة املجتمعيــة التــي 

تعطــي زخمــاً زائــداً وقيمــًة مضافــًة مــع احلفــاظ علــى خصوصيــة كل طــرف.
ويف هــذا االطــار لــم يعــد يف مقــدور اجلامعــات أن تعيــش معزولــة داخــل أســوارها، فقــد تطــورت 
أهدافهــا يف الفتــرة األخيــرة بصــورة ملحوظــة، واتســع نطــاق تأثيرهــا، واتســم بناؤهــا بخصائــص 
قلمــا تتوفــر يف أي مؤسســة أخــرى. فلــم تعــد رســالة اجلامعــات قاصــرة علــى العمليــة التعليميــة 
ــات ومــا  ــه مــن متطلب ــا مبــا ل ــط به ــدت لتشــمل خدمــة املجتمــع احملي ــل امت ــة فقــط، ب والبحثي
يكتنفــه مــن مشــكالت ومــا يتضمنــه مــن حتديــات. ولــم يعــد نطــاق عمــل اجلامعــة مقتصــراً علــى 
طالبهــا املوجوديــن بــن جدرانهــا، وإمنــا امتــد جغرافيــاً خــارج األســوار لنشــر املعرفــة بغــرض 
إحــداث تغيــرات ســلوكية وتنمويــة يف البيئــة احمليطــة بهــا، وتأهيــل قطاعــات عديــدة مــن املجتمــع 

وإعــادة صياغتهــم ملواجهــة املتطلبــات املتجــددة لســوق العمــل.
وإدراكاً مــن جامعــة الطائــف ألهميــة الشــراكة املجتمعيــة، فقــد بــادرت اجلامعــة بعقــد شــراكات 
متعــددة مــع قطاعــات حيويــة يف املجتمــع أثمــرت خــالل الفتــرة املاضيــة يف بنــاء جســور تواصــل 
لعالقــاٍت مســتدمية تســتهدف نهضــة املجتمــع واالرتقــاء بــه مــن خــالل اســتضافة قيــادات ســوق 
العمــل )اخلــاص والعــام( يف مجالســها االستشــارية بالكليــات، واستشــارتهم يف تقييــم و تخطيــط 
ــى  ــة التــي تقدمهــا حتــى تتمكــن مــن إعــداد خريــج مؤهــل قــادر عل وصياغــة املناهــج األكادميي
تلبيــة احتياجــات الســوق، وتفاعلــت اجلامعــة مــع األحــداث الوطنيــة الكبــرى وقدمــت مــن خــالل 
كلياتهــا وطالبهــا حمــالت توعويــة لتثقيــف املجتمــع يف مجــاالت متعــددة باالضافــة لتوقيــع عــدد 

مــن االتفاقيــات مــع عــدد مــن اجلهــات يف مجــاالت اخلدمــة املجتمعيــة..
ولعــل املثــال األوضــح يف هــذا االطــار هــو مــا تقدمــه اجلامعــة يف ســوق عــكاظ )ملتقــى احليــاة( 
ــة لدعــم األنشــطة  ــة ادراكاً منهــا مبســؤوليتها االجتماعي بالتعــاون مــع باقــي اجلهــات احلكومي
الثقافيــة واملعرفيــة يف املنطقــة، حيــث تولــت اجلامعــة االشــراف علــى األنشــطة الثقافيــة للســوق 
مــن خــالل رئاســة مديــر اجلامعــة للجنــة الثقافيــة واملشــاركة يف واالشــراف علــى املعــرض العلمي 

املعنــي باالبتــكار واالختــراع )عــكاظ املســتقبل(.
وعلــى هــذا األســاس تلتقــي أهــداف املســؤولية االجتماعيــة جلامعــة الطائــف مــع غيرهــا مــن 
املؤسســات يف شــراكة مجتمعيــة تســهم يف تقــدمي واجــب الوفــاء نحــو مجتمــع طاملــا احتضنهــا 
ــات القطاعــات  ومنحهــا النجاحــات التــي حققتهــا. وحــن تتضافــر جهــود اجلامعــة مــع إمكاني
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واملؤسســات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة علــى مســتوى احملافظــة 
يف اســتهداف التنميــة احلضاريــة لهــذه املدينــة حتقيقــاً للتكامــل التنمــوي بــن القطاعــات فإنهــا 
ميكــن أن جتعــل منهــا مركــز إشــعاٍع حضــاري، ومنوذجــا راشــدا للنهضة يغــري بالتقليد واحملاكاة. 
إن النظــرة احلديثــة للشــراكة املجتمعيــة تعتبــر أنهــا متثــل رأس املــال  االجتماعــي الــذي يــدل 
ــق أهــداف املجتمــع  ــاون والثقــة يف حتقي ــة ودور التع ــات االجتماعي ــة العالق ــى قيمــة وفعالي عل
ــدم الســتحالة  ــات التق ــن عالم ــارزة م ــة ب ــد عالم ــا يع ــه، وهــو م وحتســن ظــروف املعيشــة في
حتقــق التنميــة املســتدامة بــدون وجــود رأس مــال اجتماعــي منتــج ومبــدع. وختامــاً كلــي ثقــة بــأن 
اجلامعــة ممثلــة يف معالــي املديــر الدكتــور حســام زمــان ســتأخذ علــى عاتقهــا يف قــادم األيــام 
االهتمــام بهــذا الــدور احليــوي للجامعــة يف املجتمــع حتقيقــاً لرؤيــة اململكــة 2030 والتــي ســتكون 

بعــون اهلل رافــداً مهمــاً يف التنميــة. 

أ.د. تركي سليم املنصوري
عميد كلية خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر بجامعة الطائف

الطائف.. 
ورأُس 
المال 

االجتماعي
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األنديــة  مــن  الكثيــر  بوصلــة  تتجــه 
واملنتخبــات الســعودية هــذه األيــام نحــو 
ــا ودول املغــرب العربــي  مرتفعــات أوروب
تســتمر  حيــث  الرياضــي،  لإلعــداد 
أســبانيا  مثــل  دول  يف  املعســكرات 
لثالثــة  وغيرهــا  واملغــرب  وسويســرا 
ــج هــذه  ــى، وتنته ــى حــد أدن أســابيع عل
التدريــب  علــم  يف  يســمى  مــا  الفــرق 
ورفــع  البدنــي  واإلعــداد  التحضيــر 

املقبــل. للموســم  التحمــل  قــدرات 
ومبــا أن محافظــة الطائــف مــن املناطــق 
ــارب  ــا يق ــة عــن ســطح البحــر مل املرتفع
اجلاذبــة  املــدن  مــن  وكانــت  2800م، 
ــر  ــف لكثي ــي وقــت الصي لإلعــداد البدن
مــن املنتخبــات الســعودية واخلليجيــة، 
إال أنهــا فقــدت هــذا التوهــج منــذ عقــد 

كثيــرة   رياضيــة  ألســباب  الزمــان  مــن 
فســيولوجية بحتــه.

بداية.. ملاذا التدريب يف املرتفع مهم؟
يجيــب علــى هــذا الســؤال البطــل العاملي 
الســعودي ســعد شــداد األســمري وهــو 
مــدرب ملنتخــب البحريــن أللعــاب القــوى 
حاليــاً، حيــث يقــول: »أن بدايــة التفــات 
العالــم ألهميــة التدريــب يف املرتفعــات 
 ،abebe bikilo عندمــا متكــن العــداء
وهــو عــداء حــايف القدمــن مــن كينيــا 
الــدورة  يف  املاراثــون  بســباق  بالفــوز 
جــذب  حيــث   ،1960 عــام  األوملبيــة 
ــن واملختصــن يف  ــوزه اهتمــام الباحث ف
لبحــث  والرياضــي  التدريبــي  املجــال 
يف  بالــذات  األفارقــة  العدائــن  تفــوق 
ومنــذ  والتحمــل،  الطويلــة  املنافســات 
ذلــك الوقــت وجميــع املدربــن يف العالــم 

يعرفــون أهميــة التدريــب يف املرتفــع.

مرتفعات الطائف وأبها:
مرتفعــات  بــأن  شــداد  ســعد  يضيــف 
ــر  ــار أول لكثي ــت خي ــا كان ــف وأبه الطائ
مــن املنتخبــات بالــذات يف الرياضــات 
التحميلــة، ملــا تتمتــع بــه هــذه املنطقتــن 
وكذلــك  وجبليــة  ســاحرة  طبيعــة  مــن 
مســتوى عالــي مــن االرتفــاع عــن ســطح 
البحــر يتــراوح مــا بــن 1800م-3000م، 
ــر مــن جنــوم ألعــاب  ــى أن كثي وأشــار إل
املدينتــن  تلــك  مــن  خرجــوا  القــوى 
لتميزهــا الرياضــي، ومنــه علــى ســبيل 
هــادي  األوملبــي  البطــل  يذكــر،  املثــال 
ــي، ومحمــد  ــان القحطان صوعــان، وعلي
الصاحلــي، مــن أبهــا، ومخلــد العتيبــي، 
مــن  العمــري،  طــارق  العمــري،  علــي 

الطائــف.

خَرجت ثالثة أبطال أولمبيين

الـطــــائــــف
ثـالـث مـديـنـة عالميًا في اإلعـداد الريـاضي

مقارنة بني مرتفعات أفريقيا وأوروبا والطائف
اســبانيا، فرنســا،  مرتفعــات 

سويســرا

بــن  مــا  االرتفــاع  يتــراوح 
1800-2800م، مكلفــة جــدا، 
اإلمكانيــات  جميــع  توفــر 
الرياضيــة  واملقومــات 
الفــرق  ترغبهــا  والترفيهيــة، 
التــي  الرياضيــة  واملنتخبــات 
تريــد أن جتمــع بــن اإلعــداد 
البدنــي والترفيــه والســياحة.

اســبانيا، فرنســا،  مرتفعــات 
سويســرا

بــن  مــا  االرتفــاع  يتــراوح 
2800م -1800

مكلفة جدا
اإلمكانيــات  جميــع  توفــر 
الرياضيــة  واملقومــات 

فيهيــة لتر ا و
واملنتخبــات  الفــرق  ترغبهــا 
أن  تريــد  التــي  الرياضيــة 
جتمــع بــن اإلعــداد البدنــي 

والســياحة. والترفيــه 

إفران املغربية:

االرتفــاع عــن ســطح البحــر 
ميكــن  ال  الطقــس  1660م، 
التنبــؤ بــه تهطــل أمطــار يف 
كثيــر مــن األوقــات، مناســبة 
ــن ورياضــات التحمــل  للعدائ
والتزلــج  الســباحة  مثــل 
اإلقامــة  القــوى،  وألعــاب 
وشــقق  صغيــرة،  فنــادق 
هادئــة،  مدينــة  مفروشــة، 
تتــراوح أســعار املبيــت فيهــا 
درهــم   800-400 بــن  مــا 
الواحــد،  للفــرد  مغربــي 
فيــه  األكل 
مميــز ومتنــوع 
. ضيــن يا للر

إفران املغربية:
االرتفــاع عــن ســطح البحــر 

1660م
الطقــس ال ميكــن التنبــؤ بــه 
تهطــل أمطــار يف كثيــر مــن 

األوقــات
ــن ورياضــات  مناســبة للعدائ
الســباحة  مثــل  التحمــل 

القــوى وألعــاب  والتزلــج 
صغيــرة،  فنــادق  اإلقامــة 

مفروشــة وشــقق 
أســعار املبيــت فيهــا مــا بــن 
 8 0 0 -4 0 0
مغربــي  درهــم 
للفــرد الواحــد

أديس أبابا يف أثيوبيا:

االرتفــاع عــن ســطح البحــر 
ــات، شــعبها  2300م، اإليجابي
خالبــة،  طبيعتهــا  ودود، 
املالعــب  بهــا  متوفــرة 
واملســاحات  الرياضيــة 
للجــري،  اخلضــراء 
الســلبيات، عــدم توفــر الكثيــر 
مــن وســائل املواصــالت ليــال، 
األمــن والســالمة ليســت يف 
املبيــت  ســعر  املواقــع،  كل 
للفــرد يتــراوح مــا بــن 50-

200 دوالر يف الليلة الواحدة، 
األكل فيهــا جيــد نوعــا مــا.

أديس أبابا يف أثيوبيا:
االرتفــاع عــن ســطح البحــر 

2300م
طبيعتهــا   / اإليجابيــات 
خالبــة، متوفــرة بهــا املالعــب 
واملســاحات  الرياضيــة 

للجــري اخلضــراء 
توفــر  عــدم   / الســلبيات 
وســائل  مــن  الكثيــر 

ليــال املواصــالت 
األمــن والســالمة ليســت يف 

املواقــع كل 
يتــراوح  للفــرد  املبيــت  ســعر 
يف  دوالر   200-50 بــن  مــا 
الليلــة الواحــدة

الطائف: 
االرتفــاع عــن ســطح البحــر 
1800م-2800م،  بــن  مــا 
الشــباب  بيــوت  الســكن 
مفروشــة،  وشــقق  وفنــادق، 
ســعر الســكن يتــراوح مــا بــن 
للشــخص  ريــال   500-250
الواحــد، وتكــون التكلفــة أقــل 
يف حــال املجموعــات، األجواء 
ومتيــل  معتدلــة  الصيــف  يف 
اإليجابيــات  ليــال،  للبــرودة 
توفــر املواصــالت، واملصــارف 
واملطاعــم واملغاســل، واألمــن 
ــي جــدا، الســلبيات عــدد  عال
املنشــآت الرياضيــة للتدريــب 
قليــل بحجــم مدينــة ســياحية 
حيــث  معســكرات،  ومدينــة 
ال يوجــد فيهــا ســوى ملعــب 
ــك  ــة املل رئيســي واحــد مبدين
باحلويــة،  الرياضيــة  فهــد 
ومالعــب  رديــف،  وملعــب 
أخرى يف قطاعات عســكرية، 
الرياضــة  هيئــة  وتعتــذر 
والفــرق  للمنتخبــات  دومــا 
انشــغال  بحجــة  اخلليجيــة 
احللــول  ومــن  املالعــب، 
االســتعانة  لذلــك 
عــب  مبال
ت  عــا لقطا ا

األخــرى. 

الطائف: 
االرتفــاع عــن ســطح البحــر 

1800م-2800م بــن  مــا 
الســكن يتــراوح مــا بــن 250-
500 ريــال للشــخص الواحــد

ــة  ــف معتدل األجــواء يف الصي
ومتيــل للبــرودة ليــال

توفــر   / اإليجابيــات 
واملصــارف  املواصــالت، 
واملطاعــم واملغاســل، واألمــن 

جــدا عالــي 
املنشــآت  عــدد  الســلبيات / 
قليــل  للتدريــب  الرياضيــة 
ســياحية  مدينــة  بحجــم 
ينــة  مد و
ت ا معســكر
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صاحــب  الذبيانــي  عبدالعزيــز  يقــول 
حســاب )ســناب الطائــف( - الــذي كان 
ــه  يطمــح لدراســة اإلعــالم مبكــة.. لكن
عــاد حبــاً للطائــف - يقــول أن فوهــة 
مقلــع طميــة كانــت نقطــة انطالقتــه، 
كان  بالطائــف  التعريــف  أن  ويشــير 

ويتحــدث  احلســاب..  إلطــالق  ســبباً 
الشــاب عبدالعزيــز كذلــك حــول إنشــاء 
احلســاب فيقــول: مّت إنشــاء احلســاب 
بدايــة العــام الهجــري احلالــي، بعــد أن 
دخلــت حتديــاً مــع بعــض األصدقــاء، 
وســألني  الطائــف،  محافظــة  حــول 

بالطائــف؟(،  عندكــم  )وش  أحدهــم: 
إنشــاء حســاب ســناب  فبــدأت فكــرة 
املشــرق  اجلانــب  إلظهــار  الطائــف، 
واملشــّرف يف احملافظــة، وكنــت متــردداً 
يف البدايــة لوجــود بعــض احلســابات 
أخيــرا  وقــّررت  بالطائــف،  املميــزة 
طريقــة  واتخــاذ  احلســاب  إنشــاء 

بهــا.. احلســاب  ليتميــز  مختلفــة 
ويضيــف عبدالعزيــز: ســناب الطائــف 
ترفيهــي  ســياحي  اجتماعــي  ثقــايف 
التنــوع  وهــذا  وضواحيهــا،  للطائــف 
تتابــع  التــي  الفئــات  جميــع  يراعــي 

احلســاب..
وحــول التســمية يقــول: ســبب تســمية 
)ســناب الطائــف( يعــود لهــدف إبــراز 
وتعريــف املتابــع بالطائــف وضواحيهــا، 
ولــم أكــن حريصــاً علــى إبــراز اســمي.
ــى  ــز وقــت العمــل عل ويشــرح عبدالعزي
احلســاب حيــث يقــول: انطالقتــي يف 
احلســاب كّيفتهــا علــى أوقــات فراغــي 

رئيس الغرفة معلمي والداعم األول لنا

أول حساب »سناب« رسمي بالطائف
من فوهة »مقلع طية« كانت البداية
:

محمــد املالكي - مجلة الطائف

املنّصــات  أهــم  إحــدى  شــات(  )ســناب  منّصــة  باتــت 
متابعــي  مــن  الكثيريــن  لــدى  اهتمامــًا  تلقــى  التــي 
جعــل  مــا  وهــذا  االجتماعــي،  التواصــل  برامــج 
يحتضــن  بالطائــف  الســياحية  التنميــة  مجلــس 
رســميًا.. حســابًا  ويعتمــده  احلســابات،  تلــك  ،،أحــد 

،،

لكي ال يشــغلني عن أموري الشــخصية، 
ولكّنــي مــع الوقــت أصبحــت أبحــث عــن 
الوقــت إلفــادة املتابعــن.. مشــيراً بأنــه 

يعمــل يف احلســاب مبفــرده..
وزاد: بعــد فتــرة كنــت أرغــب يف تكويــن 
فريــق للعمــل، ولكنــي تراجعــت، وقــد 

ــة. ــرة املقبل ــك يف الفت يكــون ذل
مظلــة  حتــت  احلســاب  دخــول  وعــن 
رســمية يقــول الشــاب عبدالعزيــز: بعــد 
إنشــاء احلســاب بخمســة أشــهر تواصل 
معــي مجلــس التنميــة الســياحية عــن 
عــام  ومديــر  املجلــس  أمــن  طريــق 
والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
الوطنــي بالطائــف عبــداهلل الســواط، 
التســويق  إدارة  مديــر  مــع  بالتنســيق 
الحتضــان  العصيمــي؛  نائــف  بالهيئــة 
)ســناب الطائــف( حتــت مظلــة مجلــس 
ــت  ــف.. وكان ــة الســياحية بالطائ التنمي
معنويــة  دفعــة  مبثابــة  اخلطــوة  هــذه 
معــي  تواصــل  وبعدهــا  لــي،  كبيــرة 
بإمــارة  واإلعــالم  العالقــات  مكتــب 
منطقــة مكــة املكرمــة مــن قبــل مديــر 
مبديــاً  الدوســري،  ســلطان  املكتــب 

احلســاب.. يقدمــه  ملــا  إعجابــه 
فوهــة  عــرض  أن  عبدالعزيــز  ويــرى 
حســابه،  يف  طميــة  مقلــع  يف  الوعبــة 
كان نقطــة حتــول بالرغــم مــن العقبــات 
التــي واجههــا، ونــال إعجــاب اجلميــع، 

وكذلــك تقريــر املنطقــة املركزيــة..
وحتــدث عبدالعزيــز أخيــراً عــن ظاهــرة 
)الطائــف(  باســم  الســحابات  كثــرة 

الطائــف  حســابات  وقــال: 
مميــزة، ولــكل حســاب 

طريقــة خاصــة 
نكهــة  و

منافســة  عــن  أبحــث  وال  خاصــة، 
اآلخريــن بقــدر حرصــي علــى إبــراز مــا 
الطائــف وضواحيهــا، ومــا  بــه  تتمّيــز 
الطريــق  بدايــة  يف  نفســي  أرى  زلــت 
وأوّد  اهلل،  بــإذن  لألفضــل  وأطمــح 
ــّدم  ــف« أن أُق ــة الطائ ــر »مجل ــا وعب هن
شــكري وتقديــري لرئيــس مجلــس إدارة 
ســامي  الدكتــور  الطائــف  غرفــة 
العبيــدي، الــذي ال يبخــل علــّي 
وتوجيهاتــه،  بنصائحــه 
فهــو معلمــي ومــا زال 
كذلــك  وســيظل 

اهلل. بــإذن 

 فكرة السناب كانت تحديًا
 مع بعض األصدقاء، حول
 محافظة الطائف، وسألني

 أحدهم: وش عندكم
بالطائف؟

 سناب الطائف ثقافي
 اجتماعي سياحي ترفيهي

للطائف وضواحيها
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الطائف

دشــنت الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالطائــف العــدد األول 
حفــل  وشــهد  اجلديــد..  بشــكلها  الطائــف(  )مجلــة  مــن 
ــر مــن  التدشــن الــذي اقيــم مبقــر الغرفــة حضــور عــدد كبي
اإلعالميــن، ومواقــع التواصــل االجتماعيــة.. وقــدم نائــب 
رئيــس غرفــة الطائــف بنــدر الســعيدي واملشــرف العــام علــى 
املجلــة نبــذة عــن فكــرة املجلــة، ومحتواهــا، وآليــة توزيعهــا، 
مؤكــدا أن املجلــة ســتكون منبــرا إعالميــا للجميــع، مــن خــالل 
تقــدمي املــواد والتقاريــر اإلعالميــة التــي تفيــد احملافظــة.. 
والــدول  اخلليــج  دول  مــن  كتــاب  اســتقطاب  إلــى  إضافــة 
العربيــة، باإلضافــة إلــى الكتــاب الســعودين، عبــر مقــاالت 
ــة ســيتم  ــا، مشــيرا أن املجل ــة، وأهدافه ــة املجل ــق، ورؤي تتواف

إصدارهــا بشــكل دوري..
ســعيد  محمــد  املجلــة  حتريــر  رئيــس  حتــدث  ذلــك  بعــد 
الزهرانــي، والــذي شــرح آليــة تبويــب املجلــة، مشــيرا أن املجلة 
ــة باألرقــام،  ــر االقتصادي ــم بالتقاري ــة تهت ــة اجتماعي اقتصادي
االقتصاديــة  اجلانــب  علــى  األول  عددهــا  ركــزت يف  وقــد 
مــن  الشــباب  نحــو  اململكــة  وتوجــه   2030 اململكــة  لرؤيــة 
العهــد  ولــي  ولــي  الشــاب  أميرهــا  وطمــوح  رؤيــة  خــالل 
ــك  ــن ســلمان، وكذل ــد ب ــر محم ــي األمي صاحــب الســمو امللك
ــة  ــون املجل ــدف أن تك ــي، به ــا جــاء يف التحــول الوطن ــرز م أب

ــة  ــى صفحــة للخدمــات احلكومي ــع، إضافــة إل ــا للجمي مرجع
االلكترونيــة، وصفحــات ملبدعــي ومبدعــات الطائــف، كمــا 
لــم تغفــل املجلــة جانــب اإلعــالم اجلديــد، ومواقــع التواصــل 
االجتماعيــة، وأبــرزت منتــج الطائــف الرمــز الــورد الطائفــي 
باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة، كــون املجلــة ســتحظى بخطــة 
توزيــع كبيــرة، وكذلــك تقاريــر رياضيــة تهتــم برياضــة الطائف، 
رواد  مــن  وفتيــات  وشــباب  أعمــال،  رجــال  مــع  وحــوارات 
األعمــال، مؤكــدا أن الطمــوح أكبــر مــن خــالل تطويــر املجلــة 

ــإذن اهلل.. ــى آخــر ب ــن عــدد إل م
العبيــدي  ســامي  الدكتــور  الطائــف  غرفــة  رئيــس  واختتــم 
احلديــث خــالل احلفــل، والــذي اشــار فيــه إلــى أن املجلــة 
يتــم طباعتهــا مبيزانيــة خاصــة مــن الغرفــة، دون أي تكاليــف 
أن  الغرفــة، مؤكــدا  املنتســبن واملشــتركن يف  ماديــة علــى 
املجلــة تســعى إلبــراز الطائــف يف كافــة مجاالتــه، واســتقطاب 
رجــال أعمــال ومســتثمرين باحملافظــة، وقــدم العبيــدي شــكره 
وتقديــر لــكل مــن عمــل يف املجلــة، ولكافــة احلضــور مــن 
إعالميــن، ومســئولن بالطائــف.. بعــد ذلــك تداخــل عــدد مــن 
اإلعالميــن وقدمــوا عــددا مــن األفــكار واملقترحــات للمجلــة..
واختتمــت الغرفــة حفــل تدشــن العــدد األول مــن )مجلــة 
يف  باملجلــة  والتصويــر  التحريــر  فريــق  بتكــرمي  الطائــف( 

التحريــر. وســكرتارية  األول،  عددهــا 

تـدشـيـن العـدد
مـن مجلة الطائف

اقتصادية اجتماعية.. وتقارير باللغتين العربية واالنجليزية

األول
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حدود المدن..

الـطــائــــف
و

اهتــم وتغنــى املؤرخــون اجلغرافيــون والرحالــة قدميــاً وحديثــاً عربيــن أو غربيــن 
مشــيدين بروعــة ســماء الطائف بغيومهــا وســحائبها والطبيعــة الســاحرة القــادرة 
مبناخهــا وعذوبــة ماءهــا وتعاقــب فصولهــا الثالثــة وأثارهــا أن تكــون يف كتــب 
األســاطير والروايــات املكثفــة لتنقــش صورتهــا بأنهــا مــن أعــرق املــدن وبأنهــا 

عــروس املصائــف واملصيــف األول جلزيــرة العــرب.
فــإذا كانــت حــدود املــدن شــرقاً وغربــاً وشــماالً وجنوبــاً فــإن حــدود الطائــف تاريــخ 
وحضــارة وفــن وتــراث. أمــا معاملــه فجمــال وســحر وروعــة عندمــا نتحــدث عنهــا 
فإننــا نســتعرض التاريــخ واآلثــار ونرســم خارطــة الفكــر والفــن والثقافــة ألنهــا نافذة 

يطــل منهــا اجلميــع علــى حضارتهــا التــي حتكــي عراقــة وتاريــخ ومــاض.
هــذه املدينــة أكســبها موقعهــا اجلغــرايف االســتراتيجي الفريــد الــذي جعلهــا تتبــوأ 
مكانــة متقدمــة بــن مــدن اجلزيــرة منــذ أقــدم العصــور باإلضافــة إلــى أنهــا البوابــة 

الشــرقية للعاصمــة الدينيــة مكــة املكرمــة.
ممــا جعلهــا تهيــئ للمســافر واملقيــم مســاحة مكثفــة مــن االختيــارات مــن عبــادات 

دينيــة، كمناســك احلــج والعمــرة، أو التمتــع بجمــال الطبيعــة بكافــة أبعادهــا.
واشــتهرت الطائــف ثقافيــاً وأصبحــت يف ذاكــرة العقــل العربــي وذلــك بالشــعاع 
الكرنفالــي الثقــايف قبــل اإلســالم ويســتمر بزهــوه اآلن وهــو ســوق عــكاظ الــذى كان 

ســوقاً جتاريــاً ومهرجانــاً أدبيــاً متتــزج فيــه التجــارة ببريــق اإلبــداع الشــعري.
عــكاظ املصنــوع مــن رؤيــة وإشــعاع فكــري تنويــري إبداعــي، عــكاظ الــذى يصبــح 
لــكل متعطــش للفكــر واإلبــداع والشــعر املتجــذر يف تربــه الذهنيــة  زاداً وزواداً 
ــذي  ــة ال ــر الفكري ــة واملناب ــة املتفاعل ــة احلي ــة، عــكاظ جــذر الشــعر والثقاف العربي
يتجــدد يف نهــر املــكان وألنــه بهــذه الصفــة فهــو يحلــق فــوق متاهــة الفوقيــة العاريــة 
مــن املوضوعيــة واملنهجيــة وهــو يف نفــس الدائــرة مــع ســلطة احلريــة الواعيــة 

واإلنســانية العربيــة املتقدمــة.
إن عــكاظ يشــكل منبعــاً طبيعيــاً لثقافتنــا ممــا يجعلــه مصــدراً ثريــاً مــن مصادرهــا 
ــد  ــة فــال ب ــا الثقافي ــي تكتســبها عــكاظ يف حياتن ــة الت ــاً مــن هــذه األهمي وانطالق
مــن العمــل لنقلــه لألجيــال املتعاقبــة ملــد اجلســور بــن ماضيهــا وحاضرهــا وجعلــه 
أرضيــة صلبــة لالنطــالق يف دروب اإلبــداع والعطــاء الفكــري حتــى نوفــر لهــذا 
ــق وال  ــد واإلضافــة واخلل ــور التجدي ــراث العكاظــي روح االســتمرار والتوهــج بن الت
شــك أننــا بهــذا الشــكل نعطــي لثقافــة وتــراث عــكاظ فرصــة ذهبيــة كــي يســري يف 

عــروق األجيــال بعــد أن نفــض غبــار القــرون عنــه.

د. عائض الزهراني
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TAIF magazine

His Highness Khalid al-Faisal Al Saud, advisor 

of Custodian of the Two Holy Mosques and 

Governor of Makkah Province delivered the 

winners the rewards in Suk Okaz in its current 

tenth round. The reward of best poet in Suk 

Okaz went to Mohamed Mahmoud Azzam from 

Jordan And the reward of best young poet was 

to the Saudi poet Khalif bin Ghaleb Shamri And 

novel reward, recently added in the current 

round, is obtained by the Saudi novelist/ makpol 

mossa alwy about “Young Bedouin” novel 

Abdel-Rahman Khadir “AlGhamdi” won the “first 

place” of poem and drawing board meanwhile 

the second place went to Mohamed Ali Shahri 

and the third place to Said Al-Helal Zahrani.

In the Islamic calligraphy, Abdul Baki Abu Bakar 

from Malaysia obtained the first place, Mahfouz 

zanoun Yossef, Iraqi got the second place amd 

finally Yehia Mohamed Falta from Niegeria 

came in the third place.

The photography reward went to Abdullah 

Ibrahim Al-Majed from Bahrain, Zafer Moshbeb 

Shahri from Saudi Arabia and Qassem 

Mohamed Farsi from Oman.

Loai Mohamed Nassem, Saudi, got 

entrepreneur reward recently added for the first 

time in the tenth round.

And the best inventor in Suk Okaz went to Anas 

Mohamed Belsalama
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Poetry, novel, art, calligraphy, photography, pioneering and invention

The winners of Suk Okaz rewards
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in human resources said, There is 
no doubt that any cultural or social 
event where there are a large 
number of attendees and guests, 
lead definitely to the economic 
movement on more than one level, 
such as hotels, restaurants, parks 
and even museums and factories 
linked to the nature of the region›s 
products for example flowers 
factories in TAIF, and he added 
this market is distinguished as 
geographic location is its nearness 
to the most populous city of Mecca 
and Jeddah, which promotes the 
presence of consumers in various 
service areas, I find SOOQOKAZ at 
its tenth round is now an opportunity 
to discuss proposal to make the 
market available seven days per 
week and throughout the year so 
that it becomes a touristic monument 
available for the productive families 
to show their products; at the same 
time the place shall be revived and 
opened to visitors from outside 

TAIF and it can be regarded as a 
reproduction of the weekly market 
for example such as Sunday market 
in the south of the Kingdom.

Social
Dr. Ahmed al-Hilali›s siad to «TAIF 
magazine» that being The historical 
Suk OKAZ in TAIF increasing its 
beautiful and attractive views, he 
added it was the first resort stable 
in the hearts of Arabs before the 
pilgrimage in the past, and OKAZ is 
still today after reviving an important 
resource affected on touristic and 
cultural aspects in TAIF, but in social 
aspect, the impact of the market 
will be directly because it located 
in TAIF, and its children enjoy the 
privilege of enriching and operating, 
influence follower will find it in the 
passion of people of the province 

with their waiting for the date of the 
start of the market; because the 
market simply is not limited to the 
cultural aspect, but in addition to 
it includes socio-economic aspect 
by productive families, museums, 
entertainment, entrepreneurship 
and awareness programs, in 
addition to the technical aspects 
through theater, photography, 
Arabic diacritics, Islamic calligraphy, 
popular folklore shows and the 
tourism aspect through the programs 
implemented by the Tourism 
Authority, and sports aspect through 
the equestrian performances on 
edge of OKAZ besides the scientific 
aspects through science fairs held 
by some entities to keep pace with 
(last and future OKAZ) and all these 
educational activities and other have 
its direct impact on the people of the 
province, whereas some activities 
related to material resources such 
as the temporary jobs or small 
enterprises during the market 

thousand subscribers meanwhile 
number of participants in Facebook 
page reached 5,000 followers and 
he said that turnout of readers to 
visit Suk OKAZ  page on Facebook 
confirms the importance of 
increased spread of the page within 
the users throughout the year, and 
Suk OKAZ supervisory Committee 
will enable to use this page in the 
future strongly and effectively in the 
promotion and advertising for next 
year›s awards, not only in Saudi 
Arabia but also in the Arab world, 
noting that the spread of this page 
will also contribute to the further 
spread online market website, and 
related other pages.
About the number of visitors statistics 
to the market, head of the consulting 
offices in Jeddah Chamber said that 
the results of Tourism Information 
and Research Centre (MAS) of 
Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage explained that 
visitors of the ninth round last year 
reached 261 thousand visitors, came 
from more than 19 destinations from 
different regions in the kingdom and 
abroad, with a clear majority of those 
who came from the Riyadh region 
with 55 percent.
He added: the total of visitor for Suk 
OKAZ in 1434 AH reaches around 
140 thousand visitors from inside 
and outside the kingdom which 

means the increase of visitor from 
140 thousand visitors to 2610 visitors 
with increase %86 and it confirm the 
need to develop the activities of this 
market. It is necessary to make the 
market opened throughout the year 
especially in the week-ends. It is 
ensured according to these data; this 
market will reflect strategic profits 
for the region through activating the 
local investment activity.
Dardir confirmed Suk OKAZ within its 
own annual wealthy program related 
to its elite guests including writers, 
intellectuals, poets and journalists, 
is still a window through which they 
know the touristic landmarks of TAIF, 
whose its space was not in the past 
larger than one square kilometer 
surrounded by a wall with four 
gates meanwhile the space of TAIF 
currently reaches 096  48 km2 and 
represents %34 of the total space of 
Mecca region.
He added the activity of Suk OKAZ 
includes several fairs for ministries 
and Government Organizations 
such as: Saudi Commission for 
Tourism and National Heritage, the 
Ministry of Education, King Abdulaziz 
Library, the Ministry of Culture and 
Information, the King Abdulaziz 
Foundation, King Abdulaziz City for 
Science and Technology, King Abdul 
Aziz Center for National Dialogue.
Dr. Dardir said that the movements 
of the literary clubs resulted in the 
inclusion of a new program within the 
cultural program for Suk OKAZ now 
in its ninth round (1436AH - 2015) and 
represented in introducing program 
for the poetic diatribes providing in 
the market stage, the visitors and 
guests witness its competition. 
Referring to that Suk OKAZ received 
attention of Saudi leadership, that is 
only an extension of their eagerness 
to provide everything to push the 
march of culture, awareness and 
literature in Saudi Arabia, believing 
the cultural and entrepreneurial 
value of Suk OKAZ and what can be 
represented by the market towards 
the cultural and literary movement in 
this country.

Suk OKAZ participated in 
the economic and touristic 
movement development

الحـــــــــــــدثالحـــــــــــــدث

period, and the moral aspect such 
as the development of the taste and 
creative sense, and the abundance 
of information through direct contact 
with the creators and thinkers 
participants and guests of the 
events market, beside the profound 
impact on the conscience that it 
remains motivator for inspiration 
and participation in this prestigious 
international event, in addition to see 
the human civilization for viewing 
and interaction.

Statistics
Chairman of the Advisory offices in 
Jeddah Chamber Dr. Mohammed 
Saeed Dardir Confirmed for «TAIF 
magazine» Suk OKAZ is still 
recorded significant presence in 
social networks, since the founding 
and formally documenting the 
accounts and he is pointing out 
that Suk OKAZ account on Twitter 
broadcasts 10 daily Tweets, and 
even recorded now more than 46 
thousand followers, with an average 
follower tweets and news 12 
thousand reader, which emphasizes 
the importance of investing 
this channel of communication 
throughout the year, as well as the 
possibility of exploiting this channel 
to advertise and promote the 
market; he confirmed the importance 
of ensuring that Suk OKAZ account 
plays in Twitter cultural and moral 
role in this social network followed 
by millions of people throughout the 
year, and to be the first «Twitter» 
with poetry, culture and literature 
on a regular basis and continues 
to broadcast verses of the most 
famous Arab poets, and defining 
the market through the presentation 
of historical information and others 
about the market, as well as the 
announcement of market activities, 
programs and about the market 
channel on Youtube.
Dardir spoke about number of 
Statistics of the market where 
he explained that the number of 
visitors to the loaded clips reached 
280 thousand visitor and about 13 
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Al-Helali: Suk OKAZ is 
economic, touristic and 
social market

Bajajh : I suggest making 
Suk OKAZ available along 
with the year

الحـــــــــــــدثالحـــــــــــــدث

holding these things and waiting 
to be called by the others to take 
these things by the honorable Arab 
and accordingly he knows the honor 
person and master of Arab and asks 
him to come to him and host by giving 
him award. Khosrow sent at that 
time the sharp sward and wonderful 
horse and great suit to be showed 
in this market. His messenger said 
that “these things were sent to the 
master of Arab therefore they only 
obtained by the leader of Arab and 
the last one took these things is Harb 
bin Omia where Khosrow wanted to 
know the masters of Arab to depend 
on them in the Arab affairs and 
accordingly they will be his support 
to strengthen his rule and protect 
him from the Arab.

Economical
On the economic side of the 
modern market, Dr. Salim Bajajh 

an accounting professor at the 
University of Taif sees in his speech 
for the «Taif magazine» Suk OKAZ 
is the most important literary 
intellectual complexes in the Arab 
world and it reviving process will 
lead to private economic movement 
supports the local economy and 
contribute to exchange trade in 
addition it reflects positively on the 
same impact of the region, Suk 
OKAZ is one of the oldest markets 
it has a positive impact at the social, 
intellectual and moral level.
events of Suk OKAZ gained in the 
recent years a comprehensive impact 
in all cultural, social, economic and 
other aspects, no doubt we know 

that ambition Prince Khalid al-Faisal, 
prince of Mecca region does not 
stand at certain point, his ambitions 
taking shape in the recent years, 
especially after the formation of the 
Supreme Committee for Suk OKAZ 
includes number of ministers.
I think that the participation of the 
General Authority for Tourism and 
Antiquities is a great profit because it 
cares tourism, which is based on the 
support of the economic side and we 
start to see specialists’ attention in 
the economic aspects in Suk OKAZ 
because of this market represented 
big economic importance. Over 
the past years, we wanted to look 
at Suk OKAZ from the economic 
aspect, during the last years, we 
see that the area next to Suk OKAZ 
witnessed increase in plots prices, 
especially since the new city of Taif 
project as announced by Prince 
Khaled Al-Faisal will include Suk 

OKAZ, technology Oasis and the 
new airport and in the future, all of 
these projects will make a significant 
contribution to push the economic 
activity, which will be reflected on 
the Suk OKAZ and the region. Suk 
OKAZ is unique tourist landmark in 
Saudi Arabia and great source for 
tourism where Suk OKAZ located at 
the same place of the historical Suk 
OKAZ, and a lot of tourists went to 
Suk OKAZ today to view the market 
as a historical landmark from in the 
roots of the past, and it still retains the 
fragrance of history, and brightness 
of present. Suk OKAZ visitor may 
find variance between the modern 
technologies provided in festival 
location with the geographic location 
and its historical value identified after 
studying the effects of the available 
monuments and determining the 
valleys and mountains according 
to the documents studied carefully 

to determine exactly the location 
of the market through scientific 
effectiveness. Governor of Mecca 
Region, His Royal Highness Prince 
Khalid Al-Faisal, has succeeded to 
revive «Suk OKAZ» after extinction 
since 1,300 year ago, through the 
annual event linking the past with the 
present and anticipating the future.
the past six years demonstrated the 
foresight of the prince of the region, 
and the wisdom of his opinion to 
revive historic resource embraced 
by the country of the Two Holy 
Mosques in the past, where he 
undertook the task of reviving the 
market again, giving attention to 
its historical value in the Arab and 

humanitarian history and culture, 
and its first round was launched in 
1428, rolled its years It offers events 
and programs, and gives incentive 
awards to the branches of culture 
and literature. The idea of reviving 
the market launched over the historic 
rock in the desert area of suburb of 
Arfaa, the northern province of TAIF, 
and ended in the city extended its 
edges on the space of ten square 
kilometers within just six years. Suk 
OKAZ has led to the development of 
tourism, and economic activity in the 
province, through attracting visitors 
and tourists, leading to increase 
the number of visitors to the market 
year after year, expecting higher 
accommodation and furnished 
apartments, hotels, restaurants and 
tourist sites sector profits in the 
province to more than %35 during 
the market period.
For his part, Bassam Ftiny, specialist 
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Kingdom nor the governor imposes 
taxes on the merchants and visitors, 
it is a free zone where the imported 
and exported goods are exempted 
from any fees or taxes. He added 
the beginnings of this market return 
to the beginning of the sixth century 
AD, about 500 AD, or a little earlier, 
and the people and guests of this 
market are from Hawazin tribe; and 
it was inhabited by Bno-uguetvan, 
aslam, Aloahabish, bno-adwan, 
thqeef tribes and others, and 
this market is continued after the 
conquest of Mecca in 8 AH to the 
year 129 AH, the year in which the 
Kharijites (Harooris) went to Mecca 
with Abu Hamza al-Mukhtar and 
destroyed and looted the market , 
therefore the famous SOOOKAZ 
ended after it lasted for nearly three 
centuries.
Dr. Al-Ghamdi said OKAZ is the 
greatest commercial market for all 
people of the island it hosted all 
country›s trade and industry with the 
literature, date of Hagr, Iraq, Gaza 
and Bosra is brought to OKAZ, 
butter from the Bedouins, and it 
receives from Yemen chill Almosah 
and fallow, and the 
types of perfumes 
and weapons 
and where 
silk and 
shoes 

sold, and it has the Levant oils and 
raisins and weapons which Quraish 
used to carry it in convoys to Mecca. 
And the slaves were sold in Suk 
OKAZ, where Khadija bint Khuwaylid 
and wife of the Prophet Muhammad, 
peace be upon him bought 
«Zaid bin Haritha» as 
people released their 
captives in the market 
where all of people 
how have a prisoner, 
are seeking to 
release and free 
him.
Suk OKAZ 
is literary 
language 
official 
council, it has 
his arbitrators 
for whom the 
tents were put 
and who the 
poets of tribes 
present their 
poetry and 
literature, 
to 

decide the good and the false 
poems about these tents, there 
were narrators and poets from all 
Arab countries. When the arbitrator 
issued his judge, the poem directly 
and quickly moved within the 
novelists and spread throughout the 
island and spoken by the tongues in 
the Bedouins and the cities therefore 
the poet obtain OKAZ badge of 

honor upon his poem won then 
his hanged poem was written 
with gold water and hung on 
the Kaaba walls; now we have 
only seven hanged poem 
among all handed poems got 
the annual season award in 
Suk OKAZ.
He continued OKAZ was 
media market plays the 
role of press and modern 
radios where it was a 
news station to spread all 
news among the people; 
for example if anyone 
want to recognize his 
descent, he announced in 
OKAZ; if anyone want to 
do a favor for anyone else, 
he can do this in OKAZ; 
if anyone want to enter 

into tribe protection, he announced 
in OKAZ; if anyone have royalty 
toward any tribe, he comes to OKAZ 
to receive this royalty; if anyone 
want to immortalize his triumph, he 
comes to OKAZ; if anyone want to 
hire and get support from the others, 
he spread his call in OKAZ till all 
people hear and finally if anyone 
want to announce his war against 
any tribe, he announces in OKAZ; he 
added Suk OKAZ is consider a fair 
to show the major of Arab traditions 
and social conditions; in the past 
there were some people to 
worship Allah such 
as Qaes bin 
Saadda, Omia 

bin Abi El Salt, 

Akthem bin Saifi, Waraqa bin Nowfal 
and other; where some people 
went to Suk OKAZ to boast his tribe 
traditions and other came to Suk 
OKAZ with his daughters to offer 
them to look for husbands; both of 
the priest, witch, tribe Sheikh and 
members and others; in OKAZ 
sadness flags were raised including 
the flag raised by Al-Khansa and 
Hind bint Utbah. Some cases and 
conflicts were settled in SOOQOKAZ 
and some problems were raised 
and the settlement was held within 
the combatants or the litigation is 
raised again in OKAZ, if the people 
of OKAZ agree one thing, it shall be 
decision therefore the consensus 

is considering 
general 

executable decision. Suk OKAZ 
witnessed what can called the 
commercial courts to ensure the 
rights of aggrieved persons; all goods 
in Suk OKAZ were stamped with 
trademark and these are the most 
important characteristics taken in 
account for their goods where every 
merchant has special characteristic 
distinguishing his goods in addition 
to use the commercial cheques. Suk 
OKAZ includes some things are not 
existing in other Arab markets for 
example Yemen king sent the good 
sward and suit beside the great 
shoes and his messenger stands 
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for the first time in this round, novel 
award introduced with value SAR 
100 thousand and two knowledge 
Suk OKAZ awards with value 
SAR 300 thousand, of SAR (200) 
thousand for the award entrepreneur 
OKAZ, and SAR (100) for the award 
OKAZ inventor.
The other seven awards represent 
in the poet youth OKAZ devoted 
to young poets and designed to 
encourage young poets with value 
SAR 100 thousand and the award 
drawing board and poem that 
aims to encourage the public arts 
and its parts associated with art 
of the first art for Arabs “poetry” 
, through clarifying the close 
relationship between poetry and 
art, the value of this award is SAR 
(100) thousand divided into three 
places, and «Photography Award» 

for photographers from inside and 
outside the Kingdom, with value SAR 
100 thousand for the three places, in 
addition to «Calligraphy Award» with 
value SAR (100) thousand divided 
into three centers.
The «Popular folklore award» 
allocated to the provinces of Mecca 
Region reaches value of SAR (100) 
thousand for the three places, and 
the handicrafts award with value 
SAR 500 thousand and «poet OKAZ 
award» which is one of the most 
prestigious awards, aimed at taking 
care of the Arab Eloquent poetry, 
appreciating distinguished Arab 

poet through awarding him the Arab 
poetry Legion of Honor representing 
in the title of «OKAZ poet», which is 
the right of every poet of Arab poets 
who has published production and 
the amount of the award is SAR 
(300) thousand.
Suk OKAZ provides an integrated 
annual program includes several, 
intellectual, literary, cultural and 
scientific, heritage elements reflect 
the vision and objectives of Suk 
OKAZ, and representing in building 
bridges between the past, present 
and future, in order to enrich the 
visitor and give him interest and 
pleasure, and three prizes has 
increased to the previous awards in 
the novel, pioneering and innovative.
Art of narrative also was added in 
this round to the previous poetry 
awards, as the poetry describes 
Arab tongue and condition, and 
narrative literature is linked to the 
contemporary Arab literary reality, 
in reference to linking the present 
with past at the cultural level, as 
well as the establishment of future 
OKAZ program; one of this program 
branches, and to provide tow awards 
linked to entrepreneurship and 
innovation which are entrepreneur 
OKAZ award and an innovative 
OKAZ award.
Suk OKAZ overcomes limits of the 
literary phenomenon and became 
a beacon of poetry, culture and 
technology as His Royal Highness 
Prince Khalid Al-Faisal observe 
to increase participation in events 

and programs; in this year, future 
OKAZ, caring innovation and 
entrepreneurship of knowledge 
works, was introduced, with the 
participation of more than 50 
government and private entities 
caring the same field (exhibition) and 
it includes five innovative platforms 
provide a modern concepts, and it 
will open up the field of discussion 
between young people and decision-
makers about future technologies 
via “reception platforms” as well 
as it will provide a direct picture of 
knowledge entrepreneurship and 
current innovations in the Kingdom 
through «the present platform» and 
«future platform» is allocated to 
explore aspirations of the sons of 
the nation, and across the «build 
human platform» discussion will 
be allocated for Applied Education 
and engaging visitors and making 
prototypes, while the young people 
will be directed to the perfect route 
to start their entrepreneurial projects 
through training and effective 
workshops.

Historical
Year 2007, witnessed the start of 
the first round of the historical Suk 
OKAZ, is considered crucial stage in 
the history of TAIF and the date of 
the opening of the portal that through 
it Taif crossed to the world.
Regarding to the old history of Suk 
OKAZ, Professor of History at the 
University of Umm Al-Qura, Dr. 
Sultan bin Ahmed Al-Ghamdi› told 

TAIF magazine that Suk OKAZ is 
the most famous and known Arab 
markets in the pre-Islamic and 
Islamic eras; Suk OKAZ was one of 
the three major markets in the pre-
Islamic era with SOOQ MAJINH and 
SOOQ ZIL MAJAAZA which were 
trade market and policy market and 
literature market where the preacher 
preached powerfully and freely, and 
the seven famous poems were hung 
on its walls to praise its eloquence 
towards the poets who will attend 
the round according to what has said 
by some of news people.
He added “Suk OKAZ was titled with 

this name due to Arab are gathered 
in and competed each other” 
meanwhile the others said “it was 
titled with this name due to people 
are waiting to discuss their matters” 
and the last ones said “its title is 
derived from pride.
He said “Market Suk OKAZ takes 
place at the beginning of the month 
of Dhu›lqa before the going to 
Mecca to perform the Hajj and lasts 
for twenty days and the Arab tribes 
met and compete as we mentioned, 
the market is held in the sacred 
months due to people take into 
account the sanctity of those days 
therefore not abuse people went to 
the market, and accordingly people 
can access without fear, OKAZ is 
distinguished due to it is market 
free from the payment of tithes 
and royalty, it is not the land of the 

Suk OKAZ is media hall 
and plays the role of press 
and modern channels

الحـــــــــــــدث

Dr/Sultan Al-Ghamdi: 
Suk OKAZ founded in the 
beginning of the sixth 
century

الحـــــــــــــدث
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Under sponsorship of the 
Custodian of the Two Holy 
Mosques King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud - care 
may God protect him - the 
activities of the tenth round 
of Suk OKAZ festival begin 
during the period from 6 
to 16 Dhu‘lqa in TAIF with 
the participation of TAIF 
writers, intellectuals, poets 
and academics from inside 
and outside the Kingdom.

الحـــــــــــــدثالحـــــــــــــدث

On this occasion, His Royal Highness 
Prince Khalid Al-Faisal bin Abdulaziz, 
the advisor of the Custodian of the 
Two Holy Mosques, Governor of 
Mecca Region and Chairman of 
the Supervisory Committee for Suk 
OKAZ provide under his name and 
the name of the people of Mecca 
region, thanks and appreciation 
to the Custodian of the Two Holy 
Mosques for sponsoring this cultural 
event, which comes as an extension 
to his care - supported by God – 
towards scientific, intellectual and 
literary forums.
His Highness explained that since 
Suk OKAZ has been revived, it 
had the leadership support in the 
kingdom, which has contributed 
to its transformation into a cultural 
phenomenon exceeded the 
nationalism, and became the focus of 
attention of participants from inside 
and outside the Kingdom, praising at 
the same time, the government and 
private sectors increased efforts in 

addition to writers and intellectual›s 
participation, which also supported 
Suk OKAZ to reach to current 
condition.
For his part, His Excellency the 
Governor of Taif Fahd bin Abdulaziz 
bin Muammar priced the patronage 
of the Custodian of the Two Holy 
Mosques King Salman bin Abdul 
Aziz for this historic cultural event 
in Okaz literary souk in its tenth 
session this year.
He pointed also to the vision of  His 
Royal Highness Prince Khalid Al-
Faisal bin Abdulaziz, the Custodian 
of the Two Holy Mosques adviser, 
Prince of Makkah Region, Chairman 
of the Supervisory Committee for 
Okaz souk that made the souk an 
excellent environment for the youth 

creations and constructive thinking.
He also stressed that Okaz souk 
achieved consecutive success over 
the past years which led to growing 
in number of visitors from year to 
year.
Hoping that Okaz souk continue 
ongoing success , God willing, 
through the vision of the future 
programs, events and activities in 
the souk.
It is recalled that the Suk OKAZ has 
witnessed over the past nine rounds 
significant changes in both the 
thought and the place, where many 
of the development projects was 
held regarding infrastructure and 
superstructure, as well as on the level 
of the programs seen the formation 
of a committee to develop activities 
who›s the first fruit is brought to the 
light in this year though introducing 
cultural programs and new awards 
in the cultural and knowledge fields.
To develop and modernize the 
cultural and intellectual activities, 

Suk OKAZ
“tenth”
under sponsorship of

Khalid El-Faisal:
rulers support 
participates to turn 
Suk OKAZ into cultural 
phenomenon exceeded 
the nationalism

king Salman Suk OKAZ is the first place 

witnessed the commercial 

courts and transactions

Ayed Imran Al Harthy

TAIF magazine
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وخفــض  الســعودة  عــن  نتحــدث  عندمــا 
ــه يجــب أن نكــون  ــة أتوقــع أن نســبة البطال
مــن  القضيــة  يف  وتبحــراً  عمقــاً  أكثــر 
الهشــة  واحملــاوالت  الســطحية  املعاجلــة 

يلــي: مــا  توافــر  للتعامــل معهــا ويجــب 
وصناعيــة  اقتصاديــة  بحثيــة  مراكــز 
ومجتمعيــة، موزعــة علــى املناطــق لدراســة 
كل منطقــة بنــاًء علــى ظروفهــا ومعطياتها..

قاعــدة إحصائيــة صحيحــة ترتبــط بجميــع 
األجهــزة واخلدمــات معتمــدة علــى رقــم 
الهويــة الوطنيــة واعتمــاد ارتفــاع وانخفاض 

معــدل البطالــة بنــاء علــى املناطــق..

بنــاًء  واللوائــح  يتــم إصــدار األنظمــة  ثــم 
يتــم  أن  بالضــرورة  فليــس  للمعطيــات، 
تطبيــق قــرار يف الباحــة وال يتــم يف جــدة 

واالحتيــاج.. املعطيــات  حســب  وذلــك 

ــرة  ــات كبي ــام كيان التشــجيع والتســهيل لقي
للقطــاع اخلــاص باالندمــاج أو بالتأســيس 
واخلدمــات  التســهيالت  بعــض  ومنحهــا 
وبذلــك  الســعودين  توظيــف  لتســتوعب 
لــدى  الوظيفــي  باألمــن  املوظــف  يشــعر 
شــركة وكيــان كبيــر يقــوم برســم أحــالم 
مســتقبله فيــه وهــو مــاال ميكــن أن يكــون 
يف محــالت صغيــرة مثــل محــل جــوال أو 

بقالــة..

تشــجيع الشــباب الســعودي لتملك املشاريع 
الصغيــرة وأن يكــون هــو أحــد موظفيهــا 
ويتــم دعمــه بوضــع شــعار علــى احملــل ويتــم 
تطبيــق  األنظمــة واملخالفــات بحقــه عــن 
طريــق  اجلهــة الداعمــة ملشــروعه ســواًء 
التســليف،  بنــك  أو  الدعــم  كان صنــدوق 
ــات  ــل اجله ــه مــن قب ــب الضغــط علي وجتن

الرقابيــة مباشــرة..

تبنــي مبــادرات خلدمــات مــا بعــد التوظيــف 
أو اإلقــراض  للشــاب الســعودي برعايتــه 
وتقــدمي االستشــارات املاليــة واحملاســبية 
واالقتصاديــة واإلعالنيــة، وأيضــاً التدريــب 
علــى رأس العمــل )وهــو العنصــر املفقود(..

املســئولية  دائــرة  نوســع  أن  يجــب  ثــم 
جهــات  لتشــمل  البطالــة  نســب  خلفــض 
وأطــراف أخــرى غيــر وزارة العمــل والقطاع 

اخلــاص..

آالف  الســتيعاب   - املثــال  ســبيل  فعلــى 
الشــباب، هــذه فكــرة مــن أحــد األصدقــاء 
الذيــن يعتبــرون مــن املخضرمــن يف مجــال 

املــوارد البشــرية..
أئمــة  لتخريــج  معاهــد  إنشــاء  وهــي 
ومؤذنــن، فبلدنــا تزخــر بعشــرات اآلالف 
مــن املســاجد، ســواًء مت بناءهــا علــى نفقــة 
ــة أو مــن املتبرعــن، بــل إن معظمهــا  الدول
يتوفــر بهــا ســكن إمــام ومــؤذن وجنــد أن 
مــن يقــوم بهــذه الوظيفــة موظفــن ولهــم 

رواتــب لــدى جهــات أخــرى.!..

وهنــاك احتيــاج لبعــض اإلجــراءات التــي 
تكفــل بجعــل بعــض املهــن جاذبــة للســعودي 
لــو مت  ومنهــا ســيارات األجــرة، فأعتقــد 
أجنبــي  متعاقــد  أي  مبنــع  قــرار  إصــدار 
متلــك  مــن  ريــال   5000 مــن  أقــل  راتبــه 
ســيارات  مهنــة  ســيارة خاصــة، ســيجعل 
األجــرة مهنــة ذات عائــد جيــد؛ باإلضافــة 
إلــى تخفيــف ازدحــام الســيارات، والتخلص 

مــن الســيارات املتهالكــة..
والكثيــر الكثيــر مــن األفــكار التــي ســتخدم 

هــذا التوجــه..
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سوق عكاظ لــ »املستقبل« 

ــا أن نأخــذ مــن  ســوق عــكاظ ليــس اســتظهاراً للماضــي فحســب، بــل علين
ــد مســتقبلنا،  ــا ويفي ــع حاضرن ــا ينف ــه م ــي علي ــه ونبن املاضــي أحســن مافي
ســوق عــكاظ القــدمي كان يقــّدم آنيــة اللحظــة يف الفكــر والثقافــة والتجــارة، 
ويجــب أن نعيــد هــذا املفهــوم ونضيــف إليــه مــا يحقــق لنــا آمــال احلاضــر 
واملســتقبل، ولذلــك نحــرص يف ســوق عــكاظ ســنوياً علــى حتقيــق قيمــة 
ــة عامــة  ــى املســتقبل يف املجــاالت الثقافي ــدة عل ــح نافــذة جدي مضافــة وفت
للنهضــة  مشــرقة  صــورة  تقــدمي  يف  ذلــك  ليســهم  خصوصــاً،  والعلميــة 
احلضاريــة التــي تعيشــها اململكــة العربية الســعودية يف املجــاالت االجتماعية 
والعلمّيــة واالقتصاديــة، وهــي نهضــة تخطــو خطــوات ثابتــة لنقــل مجتمعنــا 

ــم املتحضــر.  ــى مصــاف العال ــاً إل الســعودي إنســاناً ومكان
خالد الفيصل


