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اقتصاديـة ــ اجتماعية

الــعـــدد الــثــالــــث ـ صـفــر ١٤٣٨هـ/نـوفـمـبـر ٢٠١٦م

آفة االقتصاد

األميــر فيصل لـ«مجلــة الطائف»:
نظامنا نســتمده من اهلل عز وجل

الــــــــــــردف..

أكـبـر مـسـاحــة فـرح بالطائف

عـيــديـــة الـكــعـبـة..
كـسـوة بـ 17مـلـيــون ريـــال

»الـطــائــف«
مــديــنـــة محــاطـــــة بــــالـــتــــاريــــــخ

د

االفـتـتــاحــيــة

بندر السعيدي
نائب رئيس غرفة الطائف
املشرف على املجلة
@bandaralsaeedi

لجنودنا ..تعظيم سالم
كل عام واجلميع بألف خير
كل عام وبالدنا شامخة منتصرة بإذن اهلل
كل عام وقيادتنا يف خير وسالم
كل عام وجنود هذا البلد من نصر لنصر بإذن اهلل
جنودنا ..أبطالنا يف احلدود نشعر باألمان يف منازلنا بوجودكم بعد اهلل نستمد القوة من قصصكم وبطوالتكم..
نشعر بالفخر ..ومن يحمي حدودنا رجال أمثالكم ..لو ترك اإلعالم كل قضاياه ..وحتدث عنكم فقط ملا كفاكم
نعلم يقيناً أنكم ال تبحثون عمن ميجدكم ..فالتاريخ اجلديد سيسطر لكم.
نصركم اهلل يف كل وقت وحني..
..
بــن يديكــم العــدد الثالــث ملجلــة الطائــف ..والــذي يُعتبــر التدشــن احلقيقــي للمجلــة بعــد العــدد األول (التجريبــي)..
والعــدد اخلــاص بســوق عــكاظ (الثانــي).
كل أهداف املجلة ومواضيعها تؤكد لكم من جديد أنها منبر جلميع أهل الطائف
هي صوتكم ..هي قلمكم ..منها وفيها أنشروا إبداعاتكم ومواهبكم
وقــد خصصنــا يف صفحــات اإلعــام اجلديــد ..صفحــة خاصــة باســم (تفاعــل) سننشــر فيهــا صــوراً ألبــرز تغريداتكــم
حتــت هاشــتاق  #مجلة_الطائــف (مالحظــات ..اقتراحــات ..صــور) وكل مــا يجــول يف خواطركــم عــن الطائــف أو
عــن مجلــة الطائــف..
من جديد:
كل عام وهذا الوطن الشجاع بألف خير
كل عام وقيادة وجنود وشعب هذا البلد بألف ألف خير
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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فريق التحرير:
سلطان الحارثي
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محمد المالكي
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مــــــقـــــــــال

هـــــل تطورت الطائف؟
لقــد حظيــت مدينــة الطائــف يف الســنوات األخيــرة بقفــزات مقبولــة بســبب التفاتــة
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة ومستشــار خــادم احلرمــن  -يحفظــه اهلل  -وإن كنــت
أرى كغيــري بــأن تطويرهــا ال يرقــى إلــى مــا حباهــا اهلل مــن جمــال طبيعــي وتنــوع
حضــاري وإرث ثقــايف يجعلهــا مــن أجمــل مــدن اململكــة بــل مــن أفضــل مــدن اخلليــج
قاطبة..
كيــف ال وســهولها مــ ّد النظــر وجبالهــا تعانــق القمــر مدينــة تســتحلب قطــرات
الســحاب وتستنشــق رائحــة الــورد تغنــى األدبــاء والشــعراء يف وصفهــا وتســابق
اخللفــاء واألمــراء يف ســكنها..
(مدينــة ال تصلــح إال للســياحة وال تصلــح الســياحة إال لهــا) ُعرفــت مبدينــة الســام
ومدينــة املؤمتــرات مــن أقــدم بقــاع االســتيطان البشــري إنهــا مصيــف اململكــة األول
بــا منــازع ومــن خــال تلــك املالمــح جــاءت تلــك اإلضــاءات:
()١
رسالة إلى كورنيش السحاب *
أنــا هنــا الطائــف املأنــوس يــا بلــدي

بســتا ُن مكـــة ..تتلونــي إلــى األبـــد

أنــا الســياح ُة أصــ ٌل مــن يجادلنــي

ُ
املصيــف وتاريخــي بــه ســندي
أنــا

ني يف ســهلي ويف جبلــي
أنــا البســات ُ

أنــا األميــرة يف صبــري ويف جلـــدي

أنــا العــروس وكل بــات يشــهد لــي

أظــن مثلــي بهــذا الكــون لــم جتــد!

هــذا الشــفا والهــدا قــد كان صيفهمــا

يحـــلو مــع الغيــم أو يحـــلو مــع البـــرد

الــور ُد ..والشــه ُد ..أعيــاد تناســـبني
يــا روضــ َة الشــعر يــا حلنــاً أســامره

والســحب تيجــا ٌن علــى جســدي
واملج ـ ُد ُّ

ـت عاصمـ ًة يف الصيــف يــا وطنــي
قــد كنـ ُ
تقاذفتْنــي يــ ُد األحبــاب وا أســفي

اهلل يعلــم مــا يف القـــلب مــن كمـــد

وكـنـــت مـنتـجعــاً ......لألهـــل والـولـــد
غـــدوت بــا عـــون وال مـــدد
حتـــى
ُ

ال اجلســم جســمي وال العينــانِ ضاحكـ ٌة

ـرب مـــن الرمــــد
كـأنـــما كحلـهـــا ....ضــ ٌ

فـكيـــف ينجـــح مــن دنيـــاه غايـَــته
بعــض الرجــال لــه يف اخليــر منطلــ ٌق
ُ

ومــن تهــاون يف ســهو ويف عمــد؟
وبعضـــهم يف طريــق اللـــهو لــم يعــد

َ
طائــف الــوردِ مــا زالــت تواجهنــي
يــا

إليــك أســـئل ٌة ...تخلــو مــن احلســـد

زمــن
كــم كنــت ألهــو مــع الســمار يف
ٍ

وكـــنت ملهمـــ ًة ...للشـــاعر الغـــرد!
ُ

الركــب والذكــرى تؤرقنــي
أُســائ ُل
ُ

وأرقـــب اخلـــ ّل تواقـــاً إلــى بلـــدي

عـــذراً ...إلــى كل مســـؤول ينادمنــي

مــن قـ ّدم الســبت لــن يلقــى ســوى األحــد

ُ
مصـــيفكم
قالــوا أنــا
الطائــف الولهــان ْ

يف قلــب غــزوا َن أحكــي صولــة األســد

عنــدي مــن املجــد تــا ٌج ال مثيــل لــه

د .يعن اهلل بن سعيد الغامدي

جــوا ُر كـــعبةِ بيــت الواحــد األحــد

( )١كورنيش السحاب لقب
جميل أطلقه عليها األمير
خالد الفيصل* .

تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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خـــــدمـــــــات

يديرها شباب سعوديين..
وشاركت ضمن
«سوق عكاظ» المستقبل

«ورشة بلس»..
قـطـع غــيــــار
الـســيــــــارات
عـبـر االنـتـرنـت
سلطان العريفي ــ مجلة الطائف
خلقــت منصــة «ورشــة بلــس» االلكترونيــة ،مجــاالً تنافســياً بــن
مــوردي قطــع الغيــار ،وأتــاح للباحثــن عــن قطــع غيار الســيارات
خيــارات أكثــر وأســعار أفضــل ،إضافــة إلــى خدمــة توصيــل
القطــع إلــى إي منطقــة داخــل اململكــة ودول اخلليــج.
وذكر الشــريك املؤســس واملدير املالي لـ «لورشــة بلس» املهندس
محمــد القرشــي أن منصــة ورشــة بلــس نشــأت قبــل نحــو 6
أشــهر ،وتهــدف إلــى خلــق ســوق تنافســي بــن مــوردي قطــع
غيــار الســيارات ،مؤكــداً أن املنصــة عبــارة عــن موقــع إلكترونــي
يشــرف عليــه شــباب ســعوديني ،ونبعــت فكــرة أنشــاء املوقــع مــن
معاناتهــم يف احلصــول علــى قطــع الغيــار األصليــة واملضمونــة
بســعر مناســب ،إضافــة إلــى مــا يعانيــه ســكان القــرى والهجــر
وبعــض املــدن التــي ال يوجــد بهــا مورديــن لقطــع الغيــار.
وأضــاف القرشــي ان املوقــع يربــط بــن بائعــي قطــع غيــار
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خـــــدمـــــــات

الدخول على
املوقع االلكتروني
«ورشة بلس»
http://www.
warshaplus.com

1

الضغط على ايقونة
أطلب قطعة غيار

2

بعد الدفع يتم شحن
القطة لعنوان العميل،
لتصل خالل يومني إلى
 5أيام

7

آلية
الطلب

تعبئة البيانات يف النموذج
اخلاص بالقطعة

3

يرسل الطلب لقائمة
املوردين

4

الســيارات وبــن املشــترين للقيــام باألعمــال التجاريــة داخــل
اململكــة ود ّول اخلليــج وذلــك عبــر إتاحــة الفرصــة للبائعــن
لتوصيــل منتجاتهــم عبــر شــركات الشــحن الســريع علــى
شــريحة اكبــر مــن املســتهلكني يف مختلــف مــدن اململكــة ود ّول
اخلليــج وتســهيل عمليــة البحــث واجلهــد للمشــترين يف العثــور
علــى املنتجــات وبســرعة وكفــاءة والقيــام بعمليــة الشــراء
والدفــع بطريقــة آمنــة ،مؤكــداً أن هنــاك إقبــال كبيــر لطلبــات

يتم الدفع بطرق آمنة

6

يستقبل العميل أفضل
األسعار ،خالل  48ساعة

5

قطــع غيــار الســيارات عــن طريــق موقــع الشــركة.
يذكــر أن منصــة «ورشــة بلــس» اإللكترونيــة وكانــت أحــد
املنصــات الرياديــة التــي شــاركت هــذا العــام ضمــن معــرض
عــكاظ املســتقبل ،وتــدار مــن قبــل شــباب ســعودي ومقرهــا
مدينــة جــدة متخصصــة يف الربــط بــن بائعــي قطــع غيــار
الســيارات وبــن طالبــي القطــع للقيــام بأعمال البيع والشــراء
يف قطــع غيــار الســيارات..
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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»التستر«

قـضـيـة الـعـدد

آفـــــــة
االقتصاد

محمد املالكي
مجلة الطائف
أن التســتر التجــاري،
ال يشـ ُّـك عاقـ ٌـل ّ
داء ُعضــال ينهــش يف جســد الوطــن
ٌ
أمنيـ ًا واقتصاديـ ًا واجتماعيـ ًا وتربويـ ًا،
وأ ّنــه دليـ ٌـل واضــح علــى غيــاب الوعــي
مــن البعــض جتــاه الواجــب عليهــم ملــا
ـاح وطنهــم وأمنــه واقتصــاده.
فيــه صـ ُ
8
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قـضـيـة الـعـدد
برنامج مكافحة التستر
ومــا قامــت به وزارة التجارة واالســتثمار
ّ
مؤخــراً مــن إطــاق البرنامــج الوطنــي
ملكافحــة التســتر التجــاري بتكلّفــة
تبلــغ  ٧٣٠مليــون ريــال ،خيــ ُر شــاهد
حلــرص الــوزارة علــى مكافحــة هــذا
الــداء والقضــاء علــى منابعــه ومسـ ّبباته،
ويســتهدف هــذا البرنامــج ســد الثغــرات
التــي كانــت تعتــري نظــام مكافحــة
التســتر ســابقاً ،من خالل تضمني جملة
مــن التعديــات عليــه وتيســير إجــراءات
الكشــف عنــه بهــدف القضــاء عليــه
بشــكل كامــل ،كمــا يتض ّمــن البرنامــج
ٍ
إجــراء ربــط إلكترونــي مــع عـ ّدة جهــات
مختلفــة أخــرى ،وتخصيــص مكافــآت
للمبلّغــن عــن حــاالت التســتر ،وإطــاق
عــدد مــن احلمــات التوعويــة للتعريــف
أن الــوزارة ح ّثــت
بآثــاره ،باإلضافــة إلــى ّ
ومــا زالــت جميــع املواطنــن علــى اإلبالغ
عــن حــاالت التســتر التجــاري يف حــال
ُوجــدت األد ّلــة علــى ذلــك ،وذلــك عــن
طريــق هاتــف البالغــات املوحــد 1900
أو تطبيــق بــاغ جتــاري علــى األجهــزة
الذكيــة أو احلضــور ألحــد فــروع الــوزارة
يف جميــع أنحــاء اململكــة ،حيــث متنــح
الــوزارة مكافــأة ماليــة للمبلّــغ املتعــاون
مــع الــوزارة يف بالغــات التســتر
التجــاري تصــل إلــى  % 30مــن قيمــة
الغرامــات احملكــوم بهــا بعــد حتصيلهــا.
أرقام وخسائر التستر
وكان املهنــدس عمــر الســحيباني مديــر
عــام إدارة مكافحــة التســتر التجــاري
بــوزارة التجــارة واالســتثمار قــد كشــف
أن القضايــا ُ
ٍ
املالــة
يف
وقــت ســابقّ ،
إلــى هيئــة التحقيــق واال ّدعــاء العــام
منــذ بدايــة العــام احلالــي  ،1437وحتــى
نهايــة شــهر ربيــع الثانــي املاضــي،
تســاوي مجمــوع القضايــا ُ
املالــة خــال
العــام املاضــي وهــي  290حالــة ،وهــذا
يــد ّ ُل علــى تزايــد حــاالت الكشــف عــن
قضايــا التســتر التجــاري.

وقــد وردت يف األعــوام
القليلــة املاضية بعض
اإلحصائيــات التي
تُثبــت خطــر
هــذه الظاهــرة،
مــا
ومنهــا
ذكــره البنــك
الدولــي ،حيــث
أن حجــم
بــن ّ
ّ
االقتصــاد اخلفــي
يف الســعودية منــا
مــن  364مليــار ريــال يف
 2008إلــى  549مليــار ريال يف
 ،2014أي مــا يقــارب خُ مــس إجمالــي
النــاجت احمللّــي ،وكذلــك مــا
ص ّرحــت بــه الغرفــة
التجاريــة الصناعيــة
أن
مبكــة مــن ّ
مليــار
300
ريــال يفقدهــا
ا ال قتصــا د
الوطنــي ســنوياً
مــن التســتر
ا لتجــا ر ي ،
إلــى
إضافــ ًة
تصريــح وزارة العمــل
حــول وجــود التســتر
التجــاري يف مليــون منشــأة
صغيــرة ،ومــن تلــك اإلحصائيــات أيضـاً
مــا ُذكــر علــى هامــش منتــدى
جــدة قبــل ســنوات مــن
أن العمالــة غيــر
ّ
النظاميــة تزيــد
ســنوياً بنحــو
 1.2مليــون
عا مــل .
عــن

دراســة
ا لتســتر
وإن أردنــا تســليط
ـكل أكبــر
الضــوء بشـ ٍ
علــى التســتر التجــاري،
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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فيُمكــن أن نعــود إلــى مــا ّ
مت نشــره يف عــ ّدة.
أن مخاطــر
مايــو مــن العــام  ،2010مــن الغرفــة وأوضحــت ذات الدراســة ّ
التجاريــة باملنطقــة الشــرقية عندمــا التجــارة املُســتترة تكمــن يف اســتنزاف
ق ّدمــت دراســ ًة بعنــوان ( التســتر عنصريــن ،تنعكــس آثارهمــا علــى
التجــاري ،وأثــره اقتصادي ـاً واجتماعي ـاً االقتصــاد الوطنــي وهمــا رأس املــال
علــى اململكــة ) ،ع ّرفــت فيهــا التســتر والعمــل ،فــرأس املــال ينتُـ ُج عــن األربــاح
التجــاري بأ ّنــه متكــن غيــر الســعودي الناجتــة مــن التجــارة املُســتترة التــى يتـ ّ ُم
مــن االســتثمار أو ممارســة نشــاط حتويــل معظمهــا إلى اخلــارج ،ويف أغلب
جتــاري محظــو ٌر عليــه ممارســته ،وذلــك األحيــان ينتهــج الوافــد أقصــى عمليــات
باســم مواطــن ،أو قيــام الســعودي تعظيــم األربــاح علــى حســاب املســتهلك
أن
بتغطيــة عمــل مخالــف مقابــل مبلــغ املواطــن ،أ ّمــا العمــل فيكمــن يف ّ
معـ ّـن ،ويُعتبــر املواطــن متســتراً يف حالة الوافــد هــو مالــك املشــروع ويســعى إلــى
ممــا يكــون
متكــن الوافــد مــن اســتخدام اســمه أو توظيــف عمالـ ٍـة وافــدةٍ مثلــهّ ،
ترخيصــه أو الســجل التجــاري ملمارســة لهــا آثارهــا الســلبية علــى ســوق العمــل
النشــاط التجــاري ،كمــا يُعتبــر متســتراً فــى اململكــة.
أجنبــي
ك ّ ُل
أن ســلبيات التســتر
ٍ
حاصــل علــى ترخيــص وب ّينــت الدراســة ّ
ٍ
ٍ
اســتثمار أجنبــي وقــام بتمكــن
وافــد التجــاري ميكـ ُن حصرهــا يف عـ ّدة نقــاط
آخــر مــن العمــل حلســابه ،خالفـاً لنظــام منهــا:
اســتثمار رأس املــال األجنبــي ،حيــث  -زيادة حاالت الغش التجاري.
يــؤ ّدي التســتر إلــى تهــ ّ ُرب الوافــد مــن  -مزاولــة األنشــطة غيــر العادلــة أو
الرســوم التــي يتطلّبهــا نظــام االســتثمار غيــر املشــروعة.
األجنبــي مــن خــال عقــد صــوري  -املخاطر األمنية واالجتماعية.
فــإن كشــف  -احتكار بعض األنشطة التجارية.
بالراتــب وامليــزات ،وعليــه ّ
مثــل هــذه القضايــا تكتنفــه صعوبــات  -تزايــد أعــداد املخالفــن لنظــام
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اإلقامــة ؛ نتيجـ ًة الزديــاد أعــداد العمالة
الوافــدة.
 زيــادة أعبــاء اإلنفــاق علــى املرافــقاخلدميــة الصحيــة والتعليميــة.
 انتشــار هــذه الظاهــرة يعنــيأن هنــاك فئـ ًة مــن املواطنــن
بالضــرورة ّ
يتكاســلون عــن العمــل ويرضيهــم جمــع
املــال بأيســر الطــرق ،بحيــث يتح ّولــون
مــن فئــة منتجــة إلــى فئــة اتّكاليــة دون
اعتبــار للمصلحــة العامــة.
 غمــر األســواق بســلع دخيلــة وعلــىذوق املســتهلك والعمــل علــى ترغيبــه
ممــا يســاعد علــى االســتهالك
بشــرائها ّ
فــى ســلع قليلــة املنفعــة.
 توجيــه اقتصــاد البــاد وفــق رغبــاتومصالــح رؤوس األمــوال األجنبيــة.
أن التســتر الذي يقوم به املواطن فيه
 ّانعــدام اإلحســاس بالوطنيــة واملســؤولية
والــوالء؛ أل ّنــه كســر األنظمــة ،وهــذا
يتــرك املجال لضعاف النفوس لإلضرار
بالبــاد علــى مختلــف األصعــدة ســوا ًء
االجتماعيــة أو االقتصاديــة.
وكشــفت الدراســة بعــض األســباب التــي
أســهمت يف انتشــار هــذه الظاهــرة،

قـضـيـة الـعـدد
وذكــرت منهــا:
ُ
 تعاطــف املواطــن مــع املتســتّر عليــهبحســن نيــة أو لرغبتــه يف احلصــول
علــى مكاســب ســهلة دون بــذل أي جهــد
يف ســبيل احلصــول عليهــا.
 عــدم تفعيــل نظــام مكافحــة التســترالتجــاري بالشــكل الــكايف.
 ال يقتصــر التســتر التجــاريعلــى األفــراد وأصحــاب املؤسســات
الصغيــرة أو العمالــة األجنبيــة احلرفيــة
إنــا يشــمل قطاعـاً عريضـاً
البســيطةّ ،
مــن الشــركات الكبــرى ،حتــت ُمســ ّمى
( التمثيــل التجــاري ) ،حيــث توجــد
شــركات ُمتســت ٌر عليهــا ُتــارس أعمالهــا
حتــت مظلــة الوكيــل أو املم ّثــل التجــاري.
 معظــم املؤسســات والشــركاتبشــكل شــبه نظامــي
املتســترة ،تعمــ ُل
ٍ
يصعــب كشــفها ،حيــث يكــون هنــاك
ٌ
قــوي وتعــاو ٌن مســتم ٌر بــن
تكاتــف
ٌّ
املواطنــن واملُتســتّر عليهــم.
 الضعــف الواضــح يف تأهيــل املواطــنبالشــكل الــكايف مــع بيئــة العمــل،
بســبب عــدم املواءمــة بــن التخصصــات
املطلوبــة يف ســوق العمــل التجــاري
واخلدمــي ،وبــن ُمخرجــات التعليــم
العــام واجلامعــي ومعاهــد وكليــات
التدريــب الفنــي.
 طبيعــة وحجــم منشــآت القطــاعأن أكثرهــا صغيــرة
اخلــاص ،حيــث ّ
مملوكــة ألفــراد لـــيس لديهــم معرفــة
بأبســط مبــادئ التجــارة ومتطلباتهــا،
ممــا
مــن تأهيــل وحســن تصــ ّرفّ ،
يجعلهــم عرضــ ًة الســتغالل األجانــب
والتســتّر عليهــم.
 ســهولة دخــول بعــض الشــركاتاألجنبيــة للســوق الســعودي ،للعمــل
حتــت مظلــة مؤسســات وشــركات وطنية
مقابــل نســبة معينــة يتفــق عليهــا.
ث ـ ّم تط ّرقــت الدراســة لبعــض الوســائل
التــي مــن شــأنها القضــاء علــى ظاهــرة
التســتر التجــاري ،وذلــك مــن خــال
تكاتــف اجلهــود بــن الدولـــة واملواطــن

للقضــاء علــى هــذه
وقــد علّــق األســتاذ
الظاهــرة ،وعــدم االعتمــاد
العمــري
عبداحلميــد
ٍ
طــرف دون
علــى
جمعيــة
عضــو
اآلخــر ،وكذلــك مــن
االقتصاد الســعودية
خــال مســاهمة
علــى هــذه الظاهــرة
املواطــن الســعودي
الطائــف
ملجلــة
يف مكافحــة ظاهــرة
قــال:
حيــث
عبدالحميد العمري:
التســتر باالمتنــاع
أظهــرت العديــد
تجارة
في
يتركز
التستر
عـــن ممارســـته مــن
الدراســات
مــن
وإبــاغ
ناحيــة،
والتقاريــر ونتائــج
التجزئة
اجلهــات املعنية عـــن
كشــف األجهــزة
حــاالت التســتر
احلكوميــة ألنشــطة
ً
ّ
ّ
ٍ
مــن
ناحيــة أخــرى ،وذلــك انطالقــا التســتر التجــاري ،أنهــا تتركــز يف جتــارة
مــن روح املواطنــة الصاحلــة يف عــدم التجزئــة والســلع االســتهالكية التقليدية
املتاجــرة بالهويــة الوطنيــة مقابــل مبالــغ « غيــر املعمــرة « ،وعمليــات التجــارة
زهيــدة ،وحرصــاً منــه علــى ممارســة املرتبطــة ببيــع الفواكــه واخلضــار
العمــل بنفســه وجنــي ثمــاره ،باإلضافــة والســلع الزراعيــة ،واملتاجــرة بالذهــب
إلــى محاولــة ضمــان عــدم زيــادة حــاالت واألحجــار الكرميــة ،وجتــارة املواشــي،
التســتر بتوفيــر الضمانــات التــي حت ـ ّ ُد وجتــارة الســلع املعمــرة ،وأنشــطة البنــاء
منــه عنــد إصــدار الرخــص االســتثمارية والتشــييد ،وقطــاع اخلدمــات كالدعايــة
اجلديــدة للمواطنــن ،ومــن خــال واإلعــان ،وقطــاع االلكترونيــات
تفعيــل فتــوى العلمــاء بتحــرمي التســتر واألجهــزة الكهربائيــة ،وتســويق وبيــع
ـور
التجــاري ،وحتــرمي األمــوال الناجتــة برامــج احلاســب اآللــي ونســخها بصـ ٍ
عنــه.
غيــر مشــروعة ،ويف أنشــطة البقــاالت
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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واحملالت التجارية الصغيرة واملتوســطة
كمحــات احلالقــة والســباكة والصيانــة
الكهربائيــة واخلياطــة وغيرهــا مــن
األنشــطة التجاريــة الفرديــة ،التــي ال
ٍ
مهــارات عاليــة.
ــب
تتطلّ ُ
إن مــا تقــ ّدم ذكــ ُرهُ علــى
وأضــافّ :
ســبيل املثــال ال احلصــر حــول نشــاطات
التسـتّر ،يؤ ّكــد مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك
متفــش داخليــاً إلــى أبعــد ممــا
أ ّنــه
ٍ
وأن حــدود ســيطرته متتـ ّ ُد عبــر
نتصـ ّورّ ،
أرجــاء املــدن والقــرى يف بالدنــا طــوالً
وعرضــاً ،وأ ّنــه منتشــ ٌر بصــورةٍ ُم ٍ
قلقــة
جــداً يف جميــع مناطــق اململكــة دون
اســتثناء ،ومــن ضمنهــا بطبيعــة احلــال
مدينــة الطائــف ،خاصــ ًة أ ّنهــا املدينــة
املاذيــة ألهــم مــدن اململكــة جتاريــاً
ُ
مكــة املكرمــة وجــدة وعمــوم املنطقــة
الغربيــة مــن بالدنــا.
وميكــن االســتدالل علــى وجــود التســتر
التجــاري مــن عدمــه ،باالعتمــاد علــى
عــدد مــن املؤشــرات ،التــي أثبتــت يف
العمــوم وجــود هــذه اآلفــة االقتصاديــة
لدينــا بصــورةٍ بالغــة اخلطــورة ،لعــ ّل
ّ
املؤشــرات يف حالــة
مــن أهــم تلــك
12
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االقتصــاد الســعودي ،مراقبــة منــو
االســتهالك الســنوي للكهربــاء وامليــاه
ومقارنتــه مبعــدل النمــو احلقيقــي
ـن املراقب ـ ُة هنــا جتــاوز
لالقتصــاد ،وتُبـ ّ ُ
منــو اســتهالك الكهربــاء وامليــاه لضعفــي
معــدل منــو االقتصــاد ،حيــث أظهــرت
متوســطات معــدالت النمــو خــال
الفتــرة  ،2014-2009بلــوغ متوســط
النمــو الســنوي الســتهالك امليــاه إلــى
 ،%11.1ومتوســط منــو اســتهالك
الكهربــاء  ،%8.9فيمــا لــم يتجــاوز
متوســط النمــو احلقيقــي لالقتصــاد
خــال نفــس الفتــرة ســقف ،%4.5
أيض ـاً مــن أهــم مؤشــراته ال ّدالــة علــى
وتوســع نشــاطاته ،ارتفــاع
وجــوده
ّ
حجــم النقــد املتــداول خــارج املصــارف
التجاريــة ،ويُعــد هــذا ُملفتــاً إذا مــا
أُخذنــا بعــن االعتبــار درجــة التقــ ّدم
الكبيــرة التــي طــرأت علــى أنظمــة
املدفوعــات احملليــة ،إضاف ـ ًة إلــى زيــادة
الثقــة يف التعامــل بالشــيكات ،ويكتســب
هــذا املؤشــر أهميتــه ؛ ملــا تتصــف بــه
تعامــات « التســتر التجــاري « يف
الغالــب مــن اعتمادهــا الكبيــر علــى

صــفــــر ١٤٣٨هـ

التعامــل بالنقــد ( الــكاش ) ،مقارنــ ًة
ببقيــة التعامــات عبــر القنــوات
املصرفيــة احلديثــة ،ووفقــاً لبيانــات
مؤسســة النقــد ،وصــل النقــد خــارج
املصــارف بنهايــة يوليــو  2016إلــى
 174.9مليــار ريــال ( %84.5مــن النقــد
املتــداول خــارج املؤسســة ).
أخيــراً وهــو األهــم هنــا ،مراقبــة
احلــواالت الســنوية للعمالــة الوافــدة
إلــى خــارج احلــدود ،ومقارنتهــا مــع
حجــم أجورهــا الســنوية ،التــي ميكــن
أن تبلــور لنــا مــع املؤشــرات املذكــورة
أعــاه صــور ًة أكثــر وضوحــاً حــول
حجــم « التســتر التجــاري « ،ومبقارنــة
حجــم تلــك احلــواالت لألعــوام األخيــرة
أن حجــم
(  ) 2015-2010يُالحــظ ّ
تلــك احلــواالت قــد فــاق كثيــراً أحجــام
األجــور الســنوية املدفوعــة لتلــك
العمالــة الوافــدة ،وصلــت مضاعفاتهــا
أن املقارنــة بعــد
إلــى  1.5ضعــفّ ،إل ّ
خصــم املصروفــات املُقـ ّدرة لالســتهالك
احمللّــي مــن أجــور العمالــة الوافــدة ،على
افتــراض أ ّنهــا تُشـ ّكل يف املتوســط نحــو
 %40مــن إجمالــي األجــور الســنوية،

قـضـيـة الـعـدد
ـإن الفروقــات ( الزيــادة باحلــواالت )
فـ ّ
ســتزداد دون شــك إلــى أكثــر مــن ضعــف
حجــم األمــوال القابلــة للتحويــل إلــى
اخلــارج !
إن تقديــر مثــل تلــك الزيــادات للحــواالت
ّ
الســنوية مقابــل صــايف األجور الســنوية،
وتو ّقــع أ ّنهــا قــد ال تتجــاوز  %15مــن
حجــم النشــاطات الســنوية للتســتر
أن حجــم نشــاط
التجــاري ،يعنــي بــدوره ّ
التســتر التجــاري يف بالدنــا يتــراوح
بــن  530إلــى  850مليــار ريــال ،وهــي
أرقــا ٌم بالغــة اخلطــورة حتــى مــع األخــذ
أن األرقــام الفعليــة قــد تزيــد
باالعتبــار ّ
أو تنقــص عــن هــذا الرقــم التقديــري
بحــدود .%10
ً
بــن « العمــري « عــددا مــن اآلثــار
ويُ ُ ّ
التــي يُنتجهــا التســتر التجــاري حيــث
يقــول :تتصاعــد خطــورة التســتر
التجــاري أكثــر ممــا يتصــ ّوره البعــض،
إذا مــا علمنــا بآثــاره املُد ّمــرة ،التــي
يأتــي يف مقدمتهــا:
( )1حرمــان مقــدرات االقتصــاد
الوطنــي مــن خلــق الوظائــف للمواطنــن،
وتســببها يف زيــادة معــدالت البطالــة.
( )2زيــادة التسـ ّ ُرب االقتصــادي واملالــي
للخــارج ،عــدا أ ّنهــا تعتبــر مــن أخطــر
مهــددات معاييــر اجلــودة ،ومســتوى
اإلنتاجيــة داخــل االقتصــاد ،ومــن ثــ ّم
إضعــاف النمــو االقتصــادي وزعزعــة
مســتويات التنميــة.
ً
( )3تفاقــم دورهــا األشــد ضــررا جتــاه
محاربــة رؤوس األمــوال الوطنيــة
وحتديــداً الصغيــرة واملتوســطة منهــا،
وتضييــق اخلنــاق علــى امل ُ ّدخــرات
الوطنيــة ،وتقليــص الفــرص واملجــاالت
االســتثمارية املتاحــة واملطلوبــة لتتح ـ ّول
إلــى اســتثمارات يتـ ّ ُم توظيفهــا يف خدمة
االقتصــاد والوطــن.
( )4زيــادة معــدالت الفقــر بــن أفــراد
املجتمــع بســبب انعــدام التوظيــف
جانــب آخــر انعــدام
يف جانــب ،ويف
ٍ
منافســة املنشــآت الوطنيــة للعمالــة
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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اخلفــي ،وانتشــرت هــذه الظاهــرة يف
جميــع مناطــق اململكــة وخاصــة يف
محافظــة الطائــف ،والتــي تســيطر فيهــا
العمالــة الوافــدة علــى معظــم قطاعــات
جتارة التجزئة.

الوافــدة املتورطــة يف نشــاطات التســتر .عــدة قــرون ،وبــدأت آثــاره االقتصاديــة
أن زيــادة نشــاطات «عمليــات تظهــر علــى الســطح مــن خــال تأثيــره
(ّ )5
التســتر التجــاري» ومــا يتبعهــا االقتصــادي واالجتماعــي واألمنــي
رئيــس يف
بالضــرورة مــن تفاقــم أشــكال الغــش علــى املجتمــع ،وهــو ســبب
ٌ
والتدليــس ،ســيؤ ّدي إلــى زيــادة آثارهــا زيــادة نســبة البطالــه بــن الســعوديني،
الســلبية وتهديدهــا ملختلــف جوانــب ويســتحوذ علــى أكثــر مــن  % 20مــن
الصحــة والبيئــة.
أن 30
النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،حيــث ّ
( )6هــذا عــدا آثــاره االجتماعيــة  %مــن الوافديــن يعملــون حتــت مظلّتــه،
أن نســبة
األخــرى الســلبية ،حينمــا تتحقــق وتشــير التقاريــر اإلحصائيــة ّ
اآلثــار االقتصاديــة واملاليــة الســلبية التســتر يف اقتصــاد اململكــة يفــوق % 80
الســالفة الذكــر ،فــا شــك أ ّنــه يتبعهــا يف مختلــف القطاعــات التجاريــة ،حيــث
الكثيــر مــن اآلثــار الســلبية اجتماعيـاً !،
أن معظــم مبيعــات قطــاع التجزئــة
ّ
فمــاذا ســيتبع انعــدام فــرص االســتثمار ،بأكثــر مــن  450مليــار ريــال نتيجــة منــو
وفــرص العمــل ،التــي ستســاهم يف رفــع األعمــال التجاريــة الصغيــرة واملتوســطة
مســتوى دخــل املواطــن ؟!ّ ،إل أن تتســع بالســوق احمللــي حيــث أ ّدى ذلــك إلــى
دوائــر البطالــة والفقــر ،ومــا يتبعهمــا ســيطرة العمالــة الوافــدة علــى تلــك
مــن أخطـ ٍـار أمنيــة واجتماعيــة
املنشــآت ،ويــد ّ ُل علــى ذلــك
ال يعلــم بآثارهــا املد ّمــرة إال
التحويــات مــن الوافديــن
اهلل.
إلــى بلدانهــم ،فهــي ال
مــن جانبــه حتــ ّدث
تعكــس أجــور العمالة
ّ
أســتاذ احملاســبة
وإنــا
الوافــدة،
بجامعــة الطائــف
هنــاك مبالــغ أخــرى،
األســتاذ الدكتــور
وهــي الناجتــة مــن
ســالم
مــن
ســعيد سالم با عجاجة :التستر املكتســبات
باعجاجــة قائــ ً
ا:
التجــارة املُتســتّر
زيادة
في
رئيسي
سبب
التســتر التجــاري
عليهــا ،وهــو مــا
آفـ ٌة اقتصاديــة منــذ
يســمى باالقتصــاد
نسب البطالة
14
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فهد العيلي :محالتنا
فرص عمل للوافدين

ويُعلّــق االقتصــادي والباحــث يف التنميــة
البشــرية والتطويــر املؤسســي ،األســتاذ
فهــد العيلــي حــول هــذه الظاهــرة بقوله:
قبــل عــ ّدة أســابيع نشــرت الصحــف
أن وزارتــي التجــارة والشــؤون
خبــراً فيــه ّ
البلديــة أنهتــا الترخيــص لشــركة
جديــدة ،تســتثمر يف مجــال احملطــات
واســتراحات الطــرق بــرأس مــال بلــغ
ملياريــن ونصــف املليــار ريــال لتشــغيل
 230محطــة وقــود بحلــول عــام ،2020
مــا يســهم يف توفيــر خمســة آالف
فرصــة عمــل جديــدة للســعوديني ،وجــاء
قــرار الشــركة بعــد جتربتهــا يف تشــغيل
ســبع محطــات منوذجيــة يف مناطــق
اململكــة تكلفــة تطويــر احملطــة الواحــدة
 11مليــون ريــال.
هــذا القــرار يف دخــول ســوق احملطــات
واســتراحات الطــرق بهــذه القــوة مــن
املــوارد البشــرية واملاليــة ،والتخطيــط
االســتراتيجي ،وتوفيــر فــرص العمــل،
مبســطة لتعزيــز حضــور
هــو صــورة
ّ
الشــركات الكبيــرة ومشــاركتها يف دعــم
االقتصــاد الوطنــي بعــد أن عانينــا
ولســنوات طويلــة ســيطرة املؤسســات
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الفرديــة وضعــف مردودهــا وتأثيرهــا
االقتصــادي ،بعــد أن أفــرزت هــذه
املؤسســات ثقافــة اجتماعيــة ســلبية
تعتمــد علــى « التســتر التجــاري «،
والرضــا بالقليــل مــن الدخــل مقابــل
ســيطرة الوافديــن وارتفــاع حتويــات
األمــوال إلــى خــارج اململكــة مبــا يزيــد
علــى  150مليــار ريــال ســنوياً.
ويضيــف العيلــي :لقــد ظلّــت محطــات
الطــرق الســريعة اخلاضعــة إلدارة
األفــراد ســنوات طويلــة وهــي يف أســوأ
حــال ،وكانــت واجهــة ســيئة ولــم تُفلــح
مناشــدات التطويــر ،وال االنتقــادات
اإلعالميــة يف تغييــر الواقــع الســلبي
حتــى بــادرت « هيئــة الســياحة « بإنشــاء
برنامــج تطويــر احملطــات وألزمــت
ا ّملُــاك األفــراد بالدخــول حتــت مظلّــة
الشــركات املتنافســة لتشــغيلها ،وقــد
شــاهدنا بــوادر التحســن يف الطــرق
التــي تســلّمتها الشــركات خــال فتــرة
وجيــزة ،وهــو أمــر طبيعــي يف ظــل توافــر
اإلمكانــات للشــركات التــي تعمــل علــى
أســس تنافســية ومهنيــة.
ويتســاءل األســتاذ فهــد العيلــي هنــا
قائــ ً
ا :مــاذا حققــت آالف املؤسســات
الفرديــة القتصادنــا الوطنــي التــي
تعمــل حتــت غطــاء التســتر وســيطرة
الوافديــن؟
أن
علينــا أن نعتــرف بــكل شــجاعة ّ
آالف احملــال مــن صوالــن احلالقــة،
ومغاســل املالبــس ،ومطاعــم الشــاورما،
وورش الســيارات والبقــاالت الصغيــرة،
التــي تتزاحــم وســط احلــواري ليســت
ســوى فــرص عمــل للوافديــن ،وال
ينــال أصحابهــا األصليــون إال الفتــات،
واستمرار هذا األمر ال يليق ببلد بحجم
اململكــة يواجــه حتديــات اقتصاديــة
متصاعــدة ،لــوال هــذه األنشــطة الفرديــة
التــي شــ ّوهت اقتصادنــا ملــا احتجنــا
ملاليــن الوافديــن ،وملــا تضاعــف حجــم
التحويــات للخــارج ،وملــا عرفنــا أزمــة
البطالــة التــي تتقاذفهــا حلــول التأجيــل

وتزيــد عامــاً بعــد عــام دون حلــول
جذريــة.
إن اســتمرار هــذا اخللل
ويختــم تعليقــهّ :
الهيكلــي يف بنيــة االقتصــاد الوطنــي
يســتدعي مــن املجلــس االقتصــادي
ووزارة التجــارة إعادة تنظيم املؤسســات
الفرديــة مبــا يضمــن وجــود مؤسســات
قويــة تكــون إضافــة القتصادنــا وتســهم
يف دعــم توفيــر فــرص العمــل والقــدرة
علــى جــودة اخلدمــات والعمــل وفــق
أســس تنافســية ومؤسســية ،علينــا أن
نعيــد هيبــة الســجل التجــاري ،وفــق
تنظيــم ذكــي حتــى ال يكــون مجــرد فرص
عمــل ملزيــد مــن الوافديــن وغطــاء خــادع
للتستر.

عبداهلل الفوزان 500 :
مليار تحويالت العمالة

وعلــى اجلانــب االجتماعــي يتحــ ّدث
أســتاذ علــم االجتمــاع بجامعــة اإلمــام
األســتاذ الدكتــور عبــداهلل محمــد
الفــوزان ملجلــة الطائــف حيــث يقــول:
التســتر التجــاري يعنــي متكــن الوافــد
مــن ممارســة نشــاط جتــاري باســتغالل
اســم املواطــن أو رخصتــه أو ســجلّه
التجــاري ،وقــد تنامــت هــذه الطاهــرة
يف مجتمعنــا مــع تزايــد إصــدار
التأشــيرات الســتقدام العمالــة الوافــدة
ورغبــة البعــض مــن املواطنــن يف الربــح
الســهل والســريع دون بــذل جهــد،
ولهــذه الظاهــرة آثــا ٌر خطيــرة جــداً
علــى اجلانــب األمنــي واالقتصــادي
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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واالجتماعــي والسياســي والثقــايف
والبيئــي والصحــي.
16

مجلة الطائف العدد ٣

فمــن الناحيــة االقتصاديــة تُشــير
أن متوســط حتويــات
التقديــرات إلــى ّ
العمالــة الوافــدة مــن العملــة الســعودية
تزيــد عــن  ٥٠٠مليــار ســنوياً ،وهــذا
اســتنزاف خطيــر مليزانيــة الدولــة،
باإلضافــة إلــى كونــه يُســه ُم يف
البطالــة واحتــكار العمالــة الوافــدة
للنشــاط التجــاري وتضييــق اخلنــاق
علــى املواطــن الســعودي الراغــب يف
االســتثمار بنفســه.
وعلــى املســتوى األمنــي يُش ـ ّك ُل التســتر
التجــاري مــاذاً آمنــاً للعمالــة الوافــدة
كــي متــارس أنشــطة غيــر مشــروعة
كتجــارة املخــدرات والتزويــر والدعــارة
وبيــع الســلع املغشوشــة واملُقلّــدة
وتصريــف الســلع املنتهيــة الصالحيــة.
وعلــى املســتوى االجتماعــي تــزداد
ُمعــ ّدالت البطالــة والفقــر وتغذيــة روح
الكســل لــدى املواطنــن.
وعلــى املســتوى الثقــايف ُي ّثــل تنامــي
ظاهــرة التســتر التجــاري يف تهديــد
منظومــة القيــم الدينيــة واألخالقيــة
ألن تلــك العمالــة تأتــي مــن
للمجتمــع ؛ ّ
ثقافــات ومجتمعــات ُمغايــرة لثقافــة
مجتمعنــا ،فتســاهم يف طمــس الهويــة
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الثقافيــة والدينيــة للمجتمــع.
ـإن أغلــب هــذه
وعلــى املســتوى البيئــي فـ ّ
العمالــة تســكن يف األحيــاء الفقيــرة
واملســاكن غيــر الصاحلــة فتتكــ ّدس
العشــوائيات وتســتخدم املركبــات
ممــا يزيــد مــن تلــوث الهــواء
القدميــة ّ
ومــا ينجــم عنــه مــن أمــراض ،باإلضافــة
إلــى اآلثــار الصحيــة نتيجــة قــدوم بعــض
هــذه العمالــة مــن مجتمعــات فقيــرة
ومتخلّفــة ،وحتمــل معهــا األمــراض
املعديــة.
وعلــى املســتوى السياســي تُش ـ ّك ُل هــذه
العمالــة أقليــة تُهــ ّد ُد اســتقرار الوطــن
؛ لذلــك البــد مــن العمــل علــى احلــد
مــن هــذه الظاهــرة بتفعيــل املراقبــة
ونشــر الوعــي بخطورتهــا وتشــديد
العقوبــات علــى املخالفــن للقوانــن
واألنظمــة اخلاصــة بالنشــاط التجــاري
األجنبــي وتشــجيع ثقافــة االســتثمار
لــدى املواطنــن وتهيئــة ومســاعدة
الراغبــن يف االســتثمار مــن املواطنــن
عبــر احملاضــرات والنــدوات واملؤمتــرات
وورش العمــل واحلــد مــن منــح
التأشــيرات ّإل يف املجــاالت التنمويــة
التــي ال يُقبـ ُل عليهــا الســعوديون كثيــراً.
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مــن جانبــه حتــ ّدث الدكتــور ســعود
املصيبيــح عــن بعــض اآلثــار االجتماعيــة
التــي تُهــ ّدد املجتمــع بســبب ظاهــرة
التجــاري حيــث
لتســتر
ا
يقول:

سعود المصيبيح :
تجارة وهمية تُد ُر
ماليين
التســتر التجــاري مــن أخطــر الظواهــر
علــى املجتمــع الســعودي ،إذ أ ّنهــا جتــارة
وهميــة غيــر مرئيــة يتــ ّ ُم مــن خاللهــا
تدويــر أمــوال طائلــة وحتويلهــا دون
أن يســتفيد منهــا املواطــن ،وال تخضــع
لرقابــة إداريــة وتنظيميــة مــن اجلهــات
ّ
لتفشــي هــذه
املعنيــة ،والســبب الرئيــس
الظاهــرة أوالً عــدم اخلــوف مــن اهلل،
وعــدم مراعــاة الكســب احلــال والربــح
الشــرعي ،باإلضافــة إلــى ضعــف
األنظمــة واملتابعــة مــن قبــل األجهــزة
احلكوميــة وضعــف التنســيق بينهــا.
ويتابــع الدكتــور املصيبيــح :مــن املؤســف
أن التجــارة أصبحــت بيــد بعــض
حقــاً ّ
الوافديــن الذيــن ال يُراعــون اهلل

 730مليون قيمة البرنامج
الوطني ملكافحة التستر
التجاري

وجود التستر
التجاري يف مليون
منشأة صغيرة

 174.9مليار ريال قيمة
النقد خارج املصارف يف 2016

 549مليار ريال
حجم االقتصاد
اخلفي يف
السعودية يف
2014

 300مليار ريال يفقدها
االقتصاد الوطني سنوي ًا من
التستر التجاري

العمالة غير
النظامية تزيد
سنوي ًا بنحو 1.2
مليون عامل

 500مليار سنوي متوسط
حتويالت العمالة الوافدة من
العملة السعودية
يف أعمالهــم ،وبنــا ًء علــى ذلــك تتــ ّ ُم
ٍ
ــار ســعوديني
محاربــة أي
لتج ٍ
نشــاط ّ
وباألخــص يف مجــال التجزئــة،
وبالتالــي فقــد أ ّدى ذلــك إلــى ســيطرة
بعــض األجانــب علــى التجــارة ،وهــذا
بــا شــك تســ ّبب يف انتشــار الســلع
واملــواد املنتهيــة الصالحيــة واألجهــزة
التقليديــة والتحويــات املاليــة التــي ال
تخضــع لرقابــة ،كمــا ترتــب علــى ذلــك
ألن التجــارة
أيضــاً انتشــار اجلرميــة ّ
تكــون بأيــدي هــؤالء الوافديــن الــذي

يكــون هدفهــم الكســب املالــي الســريع
ولألســف لوحــظ يف الفتــرة األخيــرة
زيــاد ًة يف أعــداد الوافديــن ،وأصبحنــا
نشــاهدهم يف كل مــكان يف املــدن
ومســيطرين علــى أغلــب أنــواع التجــارة،
فــإن التســتّر
وإضافــ ًة إلــى مــا ســبق
ّ
يض ّيــق فــرص العمــل علــى الســعوديني،
وبالتالــي يــزداد حجــم البطالــة ،ويحــدث
ج ـ ّراء ذلــك حتويــل مبالــغ ماليــة طائلــة
بشــكل غيــر نظامــي ممــا يؤثــر علــى
االقتصــاد الســعودي.

تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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One Nation
ماجد النفيعي  -مجلة الطائف

تعــد برامــج التواصــل االجتماعيــة مــن اهــم املواضيــع
التــي اقتحمــت حياتنــا اليوميــة حتــى أصبحــت جــزء ال
يتجــزأ مــن احتياجاتنــا الضروريــة ،بســبب مــا لهــا مــن
ردود أفعــال يف تســهيل حيــاة الفــرد خاصــة واملجتمــع
بشــكل عــام .وإننــا يف الواقــع نعيــش عصــر جديــد مــن
التطــور يف عالــم االتصــاالت تعــج فيــه التقنيــة احلديثــة

 ..الـعــالــم
بلغة واحدة

التــي مــن ضمنهــا شــبكات وبرامــج التواصــل االجتماعــي
املتعــددة والتــي أبــدع مهندســي البرمجيــات يف حتضيرهــا
وطرحهــا عامليــا يف االســواق حتــى القــت رواجــا منقطــع
النظيــر ،حتقــق مــن خاللهــا الكثيــر يف عالــم االتصــاالت
مــن أبرزهــا تســهيل االتصــال والتواصــل مــع العالــم.
وهــذا مــا دفــع املبتكــرون واملبتكــرات إلــى دخــول هــذا
العالــم ،وابتــكار برامــج وطــرق جديــدة لتطبيقــات وبرامــج
التواصــل االجتماعيــة..
يقــول لـــ «مجلــة الطائــف «أحــد هــؤالء املبتكريــن ..وصاحــب
فكــرة املنصــة االجتماعيــة الدكتــور محمــد علــي الزهرانــي
مشــرف التعامــات االليكترونيــة يف عمــادة تقنيــة
املعلومــات بجامعــة الطائــف ،أن مــن أفضــل اهــداف
برامــج التواصــل االجتماعــي ،ربــط املجتمــع محليــا
ودوليــا ببعضــه البعــض ليشــكل جســر تواصــل بــن
املســتخدمني بالرغــم مــن بعــد املســافات بينهــم ،وهنــاك
عــدة طــرق ووســائل يتــم مــن خاللهــا التواصــل منهــا
احملادثــات الســمعية ،أو الرســائل النصيــة مبــا يعــرف
عنــد العامــة بالدردشــة ،أو املرئيــة املدعومــة بالصــوت
والصــورة باســتخدام اجهــزة اجلــوال أو الكمبيوتــر
احملمــول وغيرهــا الكثيــر مــن االجهــزة التــي أنشــأت لهــذا
الغــرض ،مبينـاً أنــه ال زالــت هنــاك حاجــة الــى التواصــل بشــكل
اســهل خصوصــا مــع الشــعوب التــي تتحــدث لغــات صعبــة
التعلــم وغيــر متداولــة مثــل الصينيــة واليابانيــة
والبرتغاليــة وغيرهــا ،وكمــا نعلــم أن مواقــع
التواصــل االجتماعــي احلاليــة لــم تأخــذ يف
االعتبــار هــذه اخلاصيــة ،مــن هــذا املنطلــق
نشــأت فكرتــي ون نيشــن .OneNation
نشأة الفكرة:
أوضــح الدكتــور محمــد الزهرانــي،
أن فكــرة عالــم واحــد هــي عبــارة
عــن موقــع تواصــل اجتماعــي ذكــي
ينافــس مواقــع التواصــل االجتماعية
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مبدعون ومبدعات
الشــهيرة تســتطيع مــن
خاللهــا التواصــل مــع
شــخص ليــس بينــك وبينــه
لغــة تواصــل مشــتركة ،وال
داعــي لتعلــم لغتــه وايضــا
يكــون حســاب الشــخص
ومشــاركات
بالكامــل
املضافــن لديــه بلغــة
واحــده وهــي لغتــه األم
حتــى لــو كانت احلســابات
املضافــة ذات لغــات
مختلفــة .وأطلــق عليهــا
اســم عالــم واحــد أو ون
نيشــن OneNation#
ويعتبــر انــه موقــع
التواصــل االجتماعــي
الســعودي األول ،ويــدل
االســم علــى توحيــد لغــات العالــم حتــت منصــة اليكترونيــة
واحــدة.
وأضــاف ،أنــه بعــد ذلــك قــرر تكويــن فريــق إلكمــال املشــروع
متمثــا بــه شــخصياً كصاحــب الفكــرة (الدكتــور محمــد
علــي الزهرانــي مشــرف التعامــات االليكترونيــة يف عمــادة
تقنيــة املعلومــات بجامعــة الطائــف) والدكتــور عبــداهلل
محمــد باقاســه اســتاذ تقنيــة املعلومــات املســاعد بكليــة
احلاســبات بجامعــة الطائــف واملهنــدس مصلــح املالكــي
رئيــس قســم التطويــر واجلــودة يف عمــادة تقنيــة املعلومــات
بجامعــة الطائــف وقــد شــارك الفريــق ضمــن فعاليــات #
ســتارت_آب_ويكند_الطائف والتــي اقيمــت يف ســوق
عــكاظ برعايــة ودعــم مــن غرفــة الطائــف ومــن بــن اكثــر
مــن خمــس مائــة فكــرة رشــحت خمســة عشــر فكــرة وكان
مــن بينهــا  OneNationومت بالفعــل عمــل عقــد رعايــة مــن
برنامــج بــادر يف مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة.
ويقــول صاحــب الفكــرة احملتضنــة الدكتــور محمــد الزهرانــي
أن فكرتــه ســتنافس اكبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فهــي
ال تعتــرف بحاجــز اللغــة وتوفــر امكانيــات كبيــرة لتواصــل
الشــعوب فيمــا بينهــا دون احلاجــة لتعلــم لغــة جديــدة ،مضيفــا
انهــا فكــرة ســعودية وتنفيذهــا ســيكون بســواعد ســعودية،
فمــع تقــدم التقنيــات ورغــم الكــم الهائــل مــن وســائل التواصــل
االجتماعــي لــم يســبق ان كان هنــاك اي جهــود عربيــة
حقيقيــة للمنافســة وكان االعتمــاد علــى املنتــج االجنبــي اال
ان  OneNationظهــرت لتكســر هــذه القاعــدة ولتقــدم
مــا لــم يقدمــه اآلخــرون ،مــن خــال تقــدمي ترجمــات فوريــه

للمحادثــات النصية ودعم
كامــل لترجمــة محتويــات
صفحــات النشــر اخلاصــة
بجميع املســتخدمني ،وفق
آليــة مبتكــرة وخوارزميات
خاصــة بالترجمــة ،والتــي
يرعاهــا برنامــج بــادر
حلاضنــات التقنيــة التابــع
ملدينــة امللــك عبدالعزيــز
للعلــوم والتقنيــة ،يف حــن
يتوقــع لهــا جنــاح كبيــر
رغــم املنافســة الشرســة
مــن كبــرى مواقــع
التواصــل االجتماعــي.
الشراكات املتوقعة:
مصممــو
يتوقــع
 OneNationانهــا ســتفيد شــريحة كبيــرة مــن املســتخدمني
مــن عامــة املجتمــع والقطاعــات احلكوميــة واخلاصــة كالتالي:
القطاعات احلكومية:
 وزارة احلــج والعمــرة مــن خــال تســهيل تواصــل احلجــاجواملعتمريــن مــع شــركات الطوافــة ومــع املجتمــع الســعودي
بشــكل عــام.
 الغــرف التجاريــة مــن خــال تســهيل عمــل شــراكاتواتفاقيــات مــع الغــرف التجاريــة واملنظمــات التجاريــة الدولية
يف العالــم.
 اجلهــات التعليميــة واالجتماعيــة مثــل املــدارس واجلامعــاتواملراكــز البحثيــة ومراكــز الشــباب لريــادة االعمــال مــن خــال
التوصــل بشــكل اســهل واالســتفادة مــن خبــرات اجلهــات
التعليميــة الدوليــة.
 القطــاع الســياحي متمثــا يف الهيئــة العليــا للســياحةواالثــار وذلــك مــن خــال التعــاون الدولــي بشــكل فعــال مــن
منظــور ســياحي.
القطاعات اخلاصة:
 مكاتــب االســتيراد والتصديــر مــن خــال تصميــم منــاذجاليكترونيــة دقيقــة مترجمــة لتســريع وتســهيل اجــراءات
االســتيراد والتصديــر املعتمــدة مــن وزارة التجــارة يف اململكــة
العربيــة الســعودية.
 مكاتــب الســياحة والطيــران يف تســهيل تنظيــم حجــوزاتالطيــران والفنــادق والبرامــج الســياحية الكاملــة.
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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تــقــــريـــــــــر

األمير فيصل بن محمد لـ«مجلة الطائف»:
نظامنا العدلي نستمده من اهلل عز وجل

«التكامل الحقوقي»..
وعي حقوقي لتسريع القضايا
مجلة الطائف
كشــف لـ»مجلــة الطائــف» وكيــل إمــارة
منطقــة مكــة املكرمــة لشــؤون احلقــوق
األميــر فيصــل بــن محمــد بــن ســعد
آل ســعود أن الهــدف مــن مشــروع
20
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التكامــل احلقوقــي هــو تطويــر االداء يف
اجــراءات القضايــا احلقوقيــة وحتقيــق
التكامــل بــن اجلهــات ذات العالقــة..
وحــول أهميــة املشــروع للمواطــن قــال
ســموه بــأن مشــروع التكامــل احلقوقــي
هــو مشــروع تنمــوي تقــوده امــارة منطقة

صــفــــر ١٤٣٨هـ

مكــة وهــو امتــداداً لرؤيتهــا يف بنــاء
االنســان وتنميــة املــكان ،مشــيرا بــأن كل
شــخص معنــي بطريقــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة بالعمليــة العدليــة ..مؤكــدا أن
مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة صاحــب

تــقــــريـــــــــر
الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل
يف متابعــة مســتمرة ،وتأكيــد دائــم علــى
منســوبي األمــارة بــأن خدمــة املواطــن
مــن أولويــات عمــل األمــارة..
وعــن اهــداف ورشــة العمــل والتــي
حملــت عنــوان التكامــل يف ادارة
القضايــا اجلنائيــة قــال ســموه :الورشــة
هــي باكــورة انطــاق مشــروع التكامــل
احلقوقــي ،وهدفهــا بنــاء العالقــات
التكامليــة مــع اجلهــات املختصــة يف
القضايــا اجلنائيــة ولهــا اربعــة اهــداف
رئيســية وهــي تعزيــز الوعــي بــدور امارة
منطقــة مكــة املكرمــة ممثلــة يف وكالــة
شــؤون احلقــوق ،وابــراز اختصــاص
اجلهــات ذات العالقــة يف القضايــا
اجلنائيــة ،والتعــرف علــى معوقــات ســير
الدعــوى اجلنائيــة ،وايجــاد احللــول
التطويريــة إلدارة عمــل القضايــا
اجلنائيــة..
وحــول اســتعانتهم بــدول رائــدة يف
هــذا املجــال ..قــال ســموه :الســعودية
تتبــع افضــل نظــام عدلــي منــذ خلــق
اهلل الســموات واالرض الــى أن يــرث
اهلل االرض ومــن عليهــا وهــو كتــاب
اهلل تعالــى وســنة رســوله ،فهــذا نظــام
وضعــه اخلالــق عــز وجــل ولــم يضعــه
البشــر فــا يتصــور يف نظــام مثــل هــذا
بالنقــص ،واحلمــد هلل فالســعودية
مــن الــدول الرائــدة حقوقيــاً وكذلــك
يف املجــال العدلــي ،واضــاف ســموه:
نحــن مجتمــع انســاني وقــد يشــوبه
بعــض العيــوب والنقصــان وهــذا حــال
االنســان ،ونكــن كل التقديــر واالحتــرام
جلميــع الثقافــات يف جميــع البلــدان
الرائــدة منهــا حقوقيــا ،ولكــن يشــرفني
ان اقــول بــان هــذا املشــروع اســتمد
فكرتــه وآليتــه وتطبيقــه مــن الســعودية
فكــرا وعمــا وانســاناً..
وحــول النتائــج املرجــوة مــن هــذا
املشــروع ..قــال ســموه :النتيجــة االولــى
هــي انطــاق هــذا املشــروع ،فســابقا
لدينــا اشــكاليات حــول عــدم التواصــل

الفاعــل بــن اجلهــات املختصــة ألســباب
قــد تكــون بســبب ســوء تفســير االنظمــة
او بســبب حتاشــي تنــازع االختصــاص
بــن اجلهــات ،واليــوم يف مشــروع
التكامــل احلقوقــي جنحنــا يف جــذب ١٨
جهــة مــن القطاعــن العــام واخلــاص
مبشــاركة ١٣٠مختصــاً تناقشــوا علــى
مــدار ثالثــة ايــام مــن خــال  ٨جلســات
عمــل وقــد خرجــوا بنتائــج وتوصيــات
ستســهم يف معاجلــة الكثيــر مــن
االشــكاليات الســابقة وسيســاهم يف
تنميــة املنطقــة والوطــن العزيــز ..هــذا
وقــد انتهــى املشــاركون يف ختام جلســات
عمــل «التكامــل يف إدارة القضايــا
اجلنائيــة» مــن إدراج  700مقترحــا

ملعاجلــة أكثــر مــن  440مشــكلة ..وخــرج
املشــاركون بـــ 5توصيــات ،تتمثــل يف
تفعيــ ُل احلكومــةِ االلكترونيــة وتوفيــ ُر
الدعــم الــازم للربــط التقنــي بــن
ِ
اجلهــات ،ووضـ ُع خطـ ٍـة تدريبيــة شــاملة
ملنســوبي منظومــةِ العمــل احلقوقــي،
فيمــا أشــارت التوصيــة الثالثــة إلــى
تنظيـ ُم فعاليـ ٍ
ـب التكاملي
ـات تعــزز اجلانـ َ
يف منظومــة العمــل احلقوقــي ،والعمــلُ
علــى اعتمــادِ الدليــل االرشــادي للتكامــل
احلقوقــي ،أمــا التوصيــة األخيــرة،
ٍ
ٍ
مشــتركة مــن
جلنــة
فتبنــت تشــكي ُل
ـات ذات العالقــة لوضــع خطـ ٍ
اجلهـ ِ
ـوات
عمليـ ٍـة لتفعيــل توصيــات هــذه الورشــة
ومتابعــة تنفيذهــا.
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«الــردف»..

لؤلؤة المشروعات السياحية والترفيهية في المملكة

أكبـر مساحـة
فرح بالطائـف
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نواف سعود بن خيشوم  -مجلة الطائف

تعــد املتنزهــات مســاحات بــوح وفــرح ،وعلــى امتــداد الوطــن تنتشــي
املســطحات اخلضــراء وهــي تســتقبل زوارهــا ،لتمنحهــم ســاعات مــن
الســعادة ،فتأســر بعضهــا قلــوب مرتاديهــا ،بكــم مــن املرافــق واخلدمــات
الترويحيــة ،لتحيــل األمكنــة إلــى لوحــات مــن البهــاء ،يف خضــم مــن
الراحــة النفســية التــي تأخــذ الزائــر يف رحلــة إلــى عالــم الســرور.
ومتنــزه الــردف يف الطائــف ترنيمــة هادئــة يف مســاءات مدينــة الــورد،
ولؤلــؤة تتصــدر املشــروعات الســياحية والترفيهيــة يف اململكــة ،واملتنــزه
ينبســط علــى مســاحة تناهــز  565ألــف متــر مربــع ،ليســتقبل املهرجانــات
والفعاليــات واملناشــط يف مرافقــه الســياحية واالجتماعيــة والترويحيــة
والتثقيفيــة ،وينشــر رائحــة مــروج الطائــف اخلضــراء يف النفــوس التواقــة
إلــى ألــق عاصمــة املصائــف العربيــة.
معلم سياحي
هــذا املنجــز يعكــس مــا تقدمــه احلكومــة
الرشــيدة للمواطــن مــن عطــاءات تنمويــة
وتطويريــة هدفهــا راحتــه والتســهيل
عليــه ،حســبما يقــول املهنــدس محمــد
بــن عبدالرحمــن املخــرج أمــن الطائــف
مشــيراً االهتمــام والدعــم مــن صاحــب
الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل
مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة ،وصاحــب
الســمو امللكــي األميــر الدكتــور منصــور
بــن متعــب بــن عبدالعزيــز وزيــر الدولــة
عضــو مجلــس الــوزراء ومستشــار خــادم

احلرمــن الشــريفني حينمــا كان وزيــ ًرا
للشــؤون البلديــة والقرويــة ،ووقوفــه
املســتمر على ســير العمل باملشروع ،مما
كان لذلــك األثــر الواضــح يف احلفــاظ
علــى هــذا املنتــزه وتطويــره بشــكل كامــل
وفــق تصميــم عاملــي يجمــع كل مقومــات
الترفيــه جلميــع شــرائح املجتمــع..
مؤكــداً أن معالــي املهنــدس عبداللطيــف
بــن عبدامللــك آل الشــيخ وزيــر الشــؤون
البلديــة والقرويــة أولــى هــذا املشــروع
جــل العنايــة نظ ـ ًرا ملــا ميثلــه مــن قيمــة
كبيــرة يف ذاكــرة األهالــي والــزوار.

البيئة واإلنسان
وأبــان املهنــدس محمــد املخــرج أن
منتــزه الــردف يضــم مركــزًا للبيئــة
واإلنســان يقــوم بتثقيــف املرتاديــن
للمحافظــة علــى الطبيعــة احملليــة،
وســبل االســتفادة املثلــى منهــا يف إنتــاج
الطاقــة الصديقــة للبيئــة ،ويف جانــب
آخــر مــن املنتــزه يقــع مركــز احلديقــة
واملجتمــع والــذي يهتــم بتعريــف املجتمــع
بكيفيــة االهتمــام بالشــجرة ،وســبل
تصميــم احلدائــق املنزليــة والعنايــة بهــا،
ويتوســط املنتــزه بحيــرة مائيــة ضخمــة
تناهــز مســاحتها  13ألــف متــر مربــع،
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مدعومــة بنوافيــر مائيــة تضــم  750نزالً
مائ ًيــا ،وشاشــة عــرض مائيــة ،وتتشــابك
مــع النوافيــر املائيــة نــزل اللهــب التــي
تنطلــق بتناغــم فريــد لتحيــل البحيــرة
إلــى لوحــة فنيــة بديعــة ،ويخدم املشــروع
العديــد مــن املطاعــم واحملــال التجاريــة،
ومســرح ومدرجــات للجلــوس ومشــاهدة
عــروض النافــورة املائيــة ،ودع ًمــا مــن
األمانــة للرياضــة وعشــاقها فقــد مت
عمــل مســار ملمارســة رياضــة املشــي،
ومســار آخــر حملبــي رياضــة اجلــري،

ووضعــت علــى جانبــي املســار الرياضــي
أجهــزة وألعــاب رياضيــة داعمــة،
ويحيــط باملنتــزه مــن اخلــارج مضمــار
للمشــي بعــرض  10أمتــار وبطــول 3850
متــ ًرا طول ًيــا.
محور جتاري
وتابــع :يف احملــور التجــاري ممــر
جتــاري علــى جانبيــه أماكــن للجلــوس
ونوافيــر أرضيــة ،كمــا اهتمــت األمانــة
باملســطحات اخلضــراء والنجيلــة

يضم منتزه
الردف  7بوابات
و  4مجمعات
مواقف سيارات
مبساحة 29200
متر مربع

24

جائزة مكة
وحصــل متنــزه الــردف علــى جائــزة مكــة
للتميــز لفــرع التميــز البيئــي نظــراً لتميز

 39مظلة PVC

زراعة  300ألف
مغطيات للتربة

لتوفير أماكن
ظليلة للعائالت
الزائرة

منطقة وادي
األلعاب يف اجلزء
الشمالي من
املنتزه مبساحة
 18ألف متر مربع
مجلة الطائف العدد ٣

الطبيعيــة ( 150ألــف متــر مربــع)،
وزراعــة األشــجار ( 70ألــف شــجرة)،
وزراعــة ( 300ألــف مغطيــات للتربــة)،
وزراعــة ( 30ألــف شــجيرة) علــى
جوانــب املمــرات ،ووزعــت  39مظلــة
 PVCلتوفيــر أماكــن ظليلــة للعائــات
الزائــرة ،وخصصــت األمانــة منطقــة
وادي األلعــاب يف اجلــزء الشــمالي مــن
املنتــزه مبســاحة  18ألــف متــر مربــع،
وزودت بألعــاب األطفــال والبرجــوالت
اخلشــبية جللســات العائــات ونافــورة
جماليــة ،ويضــم منتــزه الــردف 7
بوابــات و  4مجمعــات مواقــف ســيارات
مبســاحة  29200متــر مربــع.
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املشــروع ،وقــد تقــدم أمــن الطائــف
بخالــص الشــكر واإلمتنــان لصاحــب
الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل
مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة الــذي اعتمد
جائــزة مكــة للتميــز لهــذا املتنفــس
العاملــي ،ولعلنــا يف االمانــة نشــير ونؤكــد
إلــى أن هــذا املشــروع الســياحي والبيئي
الضخــم واملتمثــل يف مشــروع منتــزه
الــردف لــم يكــن لــه أن يكــون لــوال فضــل
اهلل ســبحانه ثــم ماجنــده بشــكل خــاص
وماجتــده قطاعــات الدولــة بشــكل
عــام مــن دعــم كــرمي ورعايــة متواصلــة
مــن مقــام ســيدي خــادم احلرمــن
الشــريفني حفظــه اهلل وســمو ولــي
العهــد وســمو ولــي ولــي العهــد وهــذا
املشــروع هــو يف األســاس هديــة القيــادة
الكرميــة ألهالــي محافظــة الطائــف..

ولكافــة املصطافــن مــن شــتى مناطــق
اململكــة وكذلــك صاحــب الســمو امللكــي
األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم
احلرمــن الشــريفني أميــر منطقــة مكــة
املكرمــة الــذي كان لتوجيهاتــه ومتابعتــه
لهــذا املشــروع منــذ بدايتــه كفكــرة وحتى
رعايــة ســموه حلفــل اإلفتتــاح األثــر
الكبيــر فيمــا حتقــق ملنتــزه الــردف مــن
متيــز وريــادة يف اجلوانــب الســياحية
والبيئيــة واإلجتماعيــة والثقافيــة
والترفيهيــة ..وبقــدر ســعادتي بهــذه

 150ألف
متر مربع من
املسطحات
اخلضراء
والنجيلة
الطبيعية

يضم منتزه
الردف
 70ألف شجرة

اجلائــزة التــي تشــرف عليهــا أمــارة
منطقــة مكــة املكرمــة وأصبحــت متثــل
واحــدة مــن كبريــات اجلوائــز التنمويــة
والثقافيــة واالجتماعيــة واإلنســانية يف
اململكــة بــل ويف الوطــن العربــي فإننــا يف
ذات الوقــت نعتبــر هــذا التتويــج حافــزا
ودافعــا ملزيــد مــن اجلهــد والعمــل لنصــل
باملواطــن يف محافظــة الطائــف الــى
مايصــل الــى مســتوى تطلعــات القيــادة
الرشــيدة خلدمتــه وتوفيــر احتياجاتــه.

نوافير مائية
تضم  750نزالً
مائيا ،وشاشة
ً
عرض مائية

مضمار للمشي
بعرض  10أمتار
مترا
وبطول ً 3850
طوليا
ً

يتوسط املنتزه
بحيرة مائية
ضخمة تناهز
مساحتها  13ألف
متر مربع
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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»الـطــائــف«
مــديــنـــة محــاطـــــة بــــالـــتــــاريــــــخ
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تـــقـــــريـــــــر
الطائــف مدينــة محاطــة بأســوار مــن
ً
احلفــاظ علــى
اجلهــات األربــع بهــدف
منــط احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة
للمدينــة التــي شــهدت أحدا ًثــا تاريخيــة
خــال القــرون املاضيــة.
وحتتضــن األســوار ثــاث حــارات :حــارة
أســفل ،حــارة فــوق ،حــارة الســليمانية.
وســور الطائــف لــه عــدة أبــواب ،بــاب
احلــزم مــن اجلهــة الشــمالية حلــارة
أســفل ،وبــاب الريــع مــن اجلهــة الغربيــة
حلــارة فــوق ،وبــاب ابــن عبــاس مــن
اجلهــة اجلنوبيــة حلــارة الســليمانية،
وهنــاك بابــان آخــران همــا بــاب
جديــد مــا بــن حارتــي أســفل وفــوق
بينمــا حــارة وســط والبــاب الثانــي مــن
اجلهــة الشــمالية الغربيــة ســمي بــاب
«العزيزيــة» ،ويتخلــل هــذه األحيــاء
األزقــة والشــوارع والبرحــات واألســواق
الشــعبية واحملــال التجاريــة والدكاكــن
والقهــاوي الشــعبية املنتشــرة بــن شــارع
وســوق ،وزقــاق.
وداخــل هــذا الســور ازدهــر النشــاط
التجــاري وكانــت املنطقــة املركزيــة
«ســوق البلــد» كمــا يطلقــون عليــه أهــل
الطائــف ملتقــى للبضائــع القادمــة مــن
القــرى واملراكــز الســكانية احمليطــة
بالطائــف وعلــى الرغــم مــن التطــور
والنهضــة التجاريــة التــي شــهدتها
الطائــف إال أن ســوق البلــد الواقــع
باملنطقــة التاريخيــة اليــزال محتفظــا
مبكانتــه لــدى أهالــي الطائــف وزوارهــا
رغــم شــعبيته وبســاطة محالتــه ،وال
يــزال اإلقبــال كبيــرا علــى مختلــف
األنشــطة التجاريــة يف الســوق.
ويعــد الســوق مــن أقــدم األســواق يف
منطقــة احلجــاز وتكثــر فيــه املبانــي
التاريخيــة وميتــاز بتنــوع معروضــات
احملــات التجاريــة ،التــي تتــراوح مــا
بــن املشــغوالت اليدويــة واملنتوجــات
احليوانيــة واملنتجــات احلديثــة

بأشــكالها ،وأســواق العســل والســمن
ومحــات املنتجــات اجللديــة العطــارة
والعطــور وآخــر للمالبــس التراثيــة
وأيضــاً للمالبــس احلديثــة ملختلــف
الفئــات وصياغــة املعــادن واملراقــب
لتطــور احليــاة التجاريــة يلحــظ أن
ســوق البلــد كان منــذ إنشــاءه مقســم
وفــق األنشــطة التجاريــة حيــث يضــم
برحــة القــزاز والهجلــة وســويقة
وســوق اخلميــس وخــان امللطانــي
وبرحــة الهــادي و الهجلــة والتــي يقــام
فيهــا حــراج أســبوعي خــاص بالعســل
والســمن.

وعــن تاريــخ الســوق وأقســامه يتحــدث
املــؤرخ عيســى القصيــر عــن هــذه
األســواق ويعطــي نبــذة أكبــر عنهــا:
سوق اخلميس:
يشــتهر هــذا الســوق قدميــا مبــا يــرد
إليــه مــن أرزاق ومأكــوالت مــن ضواحــي
الطائــف وقراهــا يــوم اخلميــــس مــن كل
أســبوع منــذ القــدم ،وهــذه األســواق
معروفــة يف أغلــب مــدن اململكــة قدميــا،
بتحديــد يــوم لهــذا الســوق وكان يتــم
فيــه بيــع وشــراء الدواجــن والبيــض
والشـ َما ْل ومــن بُ ُسـ ْ
والســمن والعســل ِ
ـط
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ومكانــس ومــراوح مــن ســعف وحطــب
ومالبــس قدميــة وأنــواع مــن احلبــوب
والبقــول واملــواد الغذائيــة ومــن مفــارش
وزل ،كمــا يوجــد يف الســوق دكاكــن
ومنــازل تراثيــة قدميــة ..ثــم مــا لبــث
هــذا الســوق أن ازدهــر بعــرض كافــة
املنتوجــات الغذائيــة واملالبــس وقــد
أصبــح البيــع مســتمراً دون توقــف أو
حتديــد يــوم مــن أيــام األســبوع.

باملســلح بــه دكاكــن ومعــارض محــال
جتاريــة.

سوق الهجلة:
أسوار الطائف تحتضن ثالث
يقــع ســوق
الهجلــة بجانــب ســوق حارات :حارة أسفل ،حارة فوق،
اخلميــس شــماالً ،وأمــام برحــة مســجد
ً حارة السليمانية
ً

الهــادي غربـا ،وخــان ابــن معمــر جنوبـا،
بــه محــات جتاريــة ودكاكــن لبيــع
املــواد الغذائيــة ولــوازم أهــل الباديــة
مثــل الســمن ،والعســل وأنــواع احلبــوب
والبقــول والتمــور واألجبــان واألرزاق
بأنواعهــا ،واحلــراج علــى مــا يــرد إليــه
مــن أنــواع البضائــع ومــا هــو موجــود بــه
مــن اخليــرات .هــو ملتقــى أهــل الباديــة
يف البيــع والشــراء ومــا يَـ ِـرد مــن التجــار
من األرزاق احمللية واملنسوجات اليدوية
إلــى ســوق الهجلــة لبيعهــا ،محملــة علــى
اجلمــال والبغــال واحلميــر ،مــن مــدن
وقــرى جنــوب الطائــف وشــماله مــن
أهــل البــوادي.
برحة مسجد الهادي:
أنشــئ مســجد الهــادي أســفل الهضبــة
أي يف (حــارة أســفل) وكان إنشــاؤه يف
حــدود عــام ألــف وخمســن مــن الهجــرة
ومنشــئه الســيد هــادي بــن محمــد بــن
حســن اليمنــي ت 1096هـــ ،وأمــام
هــذا املســجد تقــع برحــه كبيــرة .والــذي
أعتقــده بــأن هــذا البنــاء قــد أزيــل
بالكامــل خــال العقــود الســابقة .فقــد
أنشــئ مســجد آخــر يف نفــس املوقــع،
ورمبــا زيــد عليــه مــن البنــاء فقــد بُنــي
مــن احلجــر وال ِلــن والنــورة ،أمــا صفــة
28

مجلة الطائف العدد ٣

سوق البلد من أقدم األسواق
في منطقة الحجاز وتكثر فيه
المباني التاريخية

بنــاء املســجد فهــو مســتطيل الشــكل
يضــم مبانــي وغرفـاً ســكنية مــن اجلهــة
الغربيــة مســاكن بعــض العوائــل الفقيرة،
ومــن اجلهــة الشــرقية توجــد بــه
مجموعــة مــن الدكاكــن الشــعبية تطـــل
علــى برحــه واسعـــة ،يطــل املســجد علــى
أربــع برحــات (شــوارع) ولــه منــارة كبيــرة
تقــع علــى الركــن الشــرقي اجلنوبــي
مــن املســجد ولــه ثالثــة أبــواب :هــي
بــاب غربــي شــمالي وبــاب آخــر وهــو
غربــي جنوبــي وبــاب جنوبــي ،أمــا داخــل
املســجد فهــو يضــم أربعــة أروقــه طويلــة
بســقوف مــن خشــب العرعــر وجــذوع
الشــجر .واألســقف األماميــة مــن جهــة
القبلــة مبطنــة باخلصــف ولــه منبــر
مــن عــدة درجــات مــن احلجــر والنــورة،
ووســط املســجد به فناء واســع مكشــوف
وأرضيتــه مفروشــة باحلصــى الصغيــرة
ويف وســطه صهريــج مــاء .وكان فــرش
األروقــة باحلنابــل وبســط مصنوعــة مــن
ســعف النخــل ثــم فــرش ببعــض الــزل
واحلنابــل جلميــع األروقــة حتــى ُهــدِ م
يف حــدود عــام 1384هـــ ،وأعيــد بنــاؤه
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برحة القُ زازْ:
وقــد أطلــق علــى هــذه البرحــة مســمى
برحــة القُــزاز (وليــس القــزّاز) وذلــك
نســبة لكثــرة ألــواح الزجــاج الــذي بــدأ
دخولــه إلــى الطائــف قبــل مائــة عــام،
وأصبــح املوقــع بــه أكــوام مــن ألــواح
الزجــاج املكســر،كما كان يوجــد بهــا
ســابقاً محــات بيــع الزجــاج بأشــكاله
وأنواعــه املتعــددة إلــى عهــد قريــب،
وذلــك بجــوار ســور القشــلة مــن اجلهــة
الغربيــة مــن البرحــة وكانــت يف الســابق
يطلــق عليهــا (برحــة القشــلة) ويف عهــد
الدولــة العثمانيــة كان يطلــق عليهــا
(ميــدان ســرير اســطنبول).
كمــا تضــم قدميــا دكاكــن ومقاهــي
ومنــازل ومــا زالــت إلــى اآلن مبوقعهــا
التجــاري وهــي برحــة كبيــرة تطــل
علــى مبنــى القشــلة ســابقا (أي علــى
املجمــع احلكومــي حاليــاً) ويوجــد بهــا
مبنــى اإلمــارة والبريــد والتلفــون ســابقاً،
وموقــف للســيارات وســوق جتــاري يف
حتميــل وتنزيــل البضائــع الــواردة مــن
مكــة املكرمــة وجــدة ألصحــاب الدكاكني
ـان شــعبية
وحتيــط باملوقــف دكاكــن ومبـ ٍ
تعرقــل احلركــة داخــل الســوق .فقــد
نُقــل موقــف الســيارات إلــى خــارج
الســور مــن جهــة بــاب العزيزيــة وبقــي
فتــرة مــن الوقــت حتــى إزالــة الســور
بتاريــخ  1368/8/5هـــ ،ثــم أعيــد إلــى
موقعــه الســابق .كمــا أصبحــت هــذه
البرحــة موقفــاً وميدانــا عامــا جلميــع
الســيارات ومــن اجلهــة الشــرقية لبرحــة
القُــزاز يطــل عليهــا مســجد الهــادي
الــذي أصبــح بــه محــات جتاريــة .وبهــا
اآلن أســوق جتاريــة ألرقــى محــات
األزيــاء والذهــب واملجوهــرات ويســمى
اآلن شــارع أســواق العــرب.

حــــــــــــــــوار

لم يتأثر بأحد ..وحلم التجارة حققه بعد خدمة  16سنة

هشـبـل

األمان الوظيفي ال يختلف بين «الحكومي والخاص»
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حــــــــــــــــوار
هشــبل بــن تركــي بــن عبــداهلل بــن هشــبل ..رجــل أعمــال
يف العقــد اخلامــس مــن عمــرة ..شــخصية اجتماعيــة
واقتصاديــة معروفــة يف الطائــف ..مــن خــال نشــاطه
التجــاري واالقتصــادي الكبيــر يف احملافظــة..
دخولــه لعالــم التجــارة واألعمــال كان حلمــا يــراوده منــذ

أن كان طالبــا يف املرحلــة االبتدائيــة..
يقــول هشــبل يف حــواره مــع «مجلــة الطائــف» :احلمــد هلل
رب العاملــن الــذي حقــق آمالــي وطموحاتــي حتــى دخلــت
هــذا املجــال ووفقــت بالعمــل فيــه« ..مجلــة الطائــف»
حاورتــه يف عــدد مــن احملــاور كذلــك ..كانــت كالتالــي:

أنت الوحيد يف عائلتك الذي اجته للتجارة ،مبن تأثرت؟
كمــا ذكــرت ســابقا بــأن الدخــول لعالــم التجــارة كان حلــم
يراودنــي منــذ الصغــر وكنــت أســعى لتحقيــق ذلــك احللــم
حتــى وفقنــي اهلل لتحقيــق هــذا احللــم ولــم أتأثــر بشــخص
معــن.

بعــض األنشــطة التجاريــة يف أوقــات معينــة مــن العــام ،فعلــى
التاجــر الفطــن التوســع يف تنويــع مصــادر دخلــه و عــدم
االعتمــاد علــى مجــال واحــد فقــط.
هــل تؤيــد دمــج املنشــآت الصغيــرة وإمنائهــا وحتويلهــا ملنشــآت
كبيــرة أم أنــت ضــد ذلــك ومــا األســباب؟
ال أؤيــد دمــج املنشــآت الصغيــرة ألن الســوق بحاجــة إلــى ذلــك
ومــع مــرور الوقــت ســتتحول هــذه املنشــآت بجهــد أصحابهــا
ومالكهــا إلــى منشــآت متوســطة ثــم إلــى كبيــرة.

بحكــم عملــك يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص كيــف تــرون
الفــرق بينهمــا مــن خــال الدخــل املــادي واألمــان الوظيفــي؟
أوالً أحمــد اهلل ســبحانه وتعالــى علــى توفيقــه لــي قــي
املجالــن القطــاع احلكومــي والقطــاع اخلــاص ،فقــد خدمــت
يف القطــاع احلكومــي مــا يقــارب  16عامــا يف القوات املســلحة كرجل أعمال ما هي نصيحتك للشــباب والفتيات يف القطاع
مبعهــد ســاح الصيانــة بالطائــف ،وقــد اســتفدت مــن العمــل اخلــاص ال ســيما مــع رؤيــة التحــول الوطنــي واهتمامهــا
العســكري الشــيء الكثيــر والكثيــر جــدا فالعســكرية كمــا يقــال بالقطــاع اخلــاص؟
مصنــع الرجــال ولكــن حبــي ورغبتــي للعمــل التجــاري جعلنــي شــبابنا وشــاباتنا عمــاد الوطــن بعــد اهلل ســبحانه وتعالــى وهم
الثــروة التــي نعتــز بهــا وهــم علــى قــدر
انتقــل إلــى القطــاع اخلــاص ،وقــد
بــدأت العمــل التجــاري عــام  1406السوق بحاجة للمنشآت الصغيرة ..كبيــر مــن حتملهــم املســؤولية وقيــادة
هــذا الوطــن الشــامخ ملــا فيــه اخليــر
هـــ بشــكل مصغــر ومــع مــرور الوقــت
وال اؤيد دمجها
والبركــة.
وحتســن أعمالــي التجاريــة اســتقلت
مــن العمــل احلكومــي واجتهــت للعمــل اسألوني عن الشباب السعودي..
مــن خــال جتربتــك ،ماهــي أهــم
التجــاري ،ومــن املؤكــد بــأن العمــل
وهذه عوامل التوطين
عوامــل التوطــن والســعودة؟
التجــاري إذا حالفــه التوفيــق مــن اهلل
أفضــل مــن الناحيــة املاديــة ..كمــا أن تنويع مصادر الدخل مطلب مهم أهــم عوامــل التوطــن للســعودة تعــاون
رجــال األعمــال وأصحــاب املنشــآت
األمــان الوظيفــي يعتبــر متســاوي بــن
مــع ابنائنــا من شــباب وشــابات الوطن
القطاعــن احلكومــي واخلــاص.
وإعطائهــم الثقــة إلثبــات وجودهــم ،ومــن خــال جتربتــي
كيف تصف جتربة االنتقال من العمل احلكومي للخاص؟ فلقــد أثبــت شــبابنا قدرتهــم علــى حتمــل املســؤولية وخيــر
جتربــة االنتقــال مــن العمــل احلكومــي إلــى العمــل اخلــاص القيــام باألعمــال التــي تســند إليهــم ولدينــا بشــركة شــبرا مــن
كانــت ناجحــة بفضــل اهلل وتوفيقــه ،حيــث أن القطــاع اخلــاص الشــباب مــن أثبــت قدرتــه علــى العمــل والوصــول إلــى ادارة
تكــون الرؤيــة بــه أوســع وأشــمل والفرصــة مهيــأة لصاحــب بعــض االدارات بالشــركة.
العمــل للتوســع وتنفيــذ مشــاريعه التــي يراهــا بشــكل أفضــل.
كلمة أخير تود قولها؟
حتولــت جتارتكــم مــن املطاعــم إلــى الســوبر ماركــت واملــواد أســأل اهلل العلــي العظيــم أن يحفــظ بالدنــا وقادتنــا و علمائنا
الغذائيــة مــا الســبب؟ وكيــف تصــف التجربتــن والفــرق مــن كل ســوء ومكــروه ،وأن يــدمي علينــا نعمــة األمــن واألمــان
وأن يوفــق قائــد مســيرتنا خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
بينهمــا ؟
لــم يكــن حتــول مــن جتــارة املطاعــم إلــى املــواد الغذائيــة ســلمان وولــي عهــده وولــي ولــي العهــد ملــا فيــه خيــر هــذه
باجلملــة والتجزئــة بقــدر مــا كان توســع يف مجــال التجــارة البــاد.
وتنويعهــا ألن تنويــع مصــادر الدخــل مطلــب مهــم وذلــك لركــود
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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البالستيك..
الـمـــــــوت الـــبــطــــــــيء

سلطان العريفي ــ مجلة الطائف
يف الوقــت الــذي أصــدرت أمانــة األحســاء تعميمــا مبنــع اســتخدام أكيــاس
البالســتيك يف املخابــز الشــعبية علــى أن يتــم اســتبدالها باألكيــاس الورقيــة،
طالــب العديــد بتطبيــق التعميــم علــى كافــة مناطــق اململكــة ،للحــد مــن
األخطــار التــي قــد تنتــج عــن اســتخدام األكيــاس البالســتيكية وخصوصـ ًا التــي
يعــاد تدويرهــا يف حفــظ اخلبــز واألطعمــة املطهيــة الســاخنة التــي تتفاعــل
مــع مكونــات البالســتيك الكيميائيــة وتــؤدي إلــى إصابــة اإلنســان بالعديــد مــن
األمــراض اخلطيــرة كالســرطان والســكري والعقــم..
وقــد تفاعلــت مؤخــرا عــدد مــن بلديــات وأمانــات املناطق ..ومنها أمانة الطائف
التــي أكــدت أن اإلدارة العامــة لصحــة البيئــة باألمانــة شــرعت تنفيــذ برنامــج
توعــوي ورقابــي مكثــف ملنــع اســتخدام األكيــاس البالســتيكية يف نقــل وحمــل
وحفــظ اخلبــز أو (التميــس) الســاخن وشــملت احلملــة كافــة املخابــز ومحــات
(التميــس) يف أرجــاء احملافظــة ،وتهــدف احلملــة التــي يتابعهــا أمــن الطائــف
املهنــدس محمــد بــن عبدالرحمــن املخــرج إلــى تعزيــز الوعــي بأهميــة اســتبدال
األكيــاس البالســتيكية بأكيــاس ورقيــة ال تتفاعــل مــع حــرارة اخلبــز بجميــع
انواعــه حفاظـ ًا علــى الصحــة العامــة للمســتهلك.
وشــاركت كافــة اإلدارات اإلشــرافية بوكالــة اخلدمــات وكافــة البلديــات الفرعيــة
( 9بلديــة ومكتبــي خدمــات بلديــة) ،ســعي ًا حلمايــة املســتهلك مــن أمــراض
خطيــرة قــد تصيبــه جــراء تفاعــل املــواد الكيميائيــة بالبالســتيك مــع اخلبــز،
عــاوة علــى التأثيــر البيئــي الســيئ لألكيــاس البالســتيكية علــى البيئــة
الطبيعيــة وتلويثهــا وتعلقهــا باألشــجار واألرصفــة واألســيجة.
وتشــمل احلملــة اســتهداف أكثــر مــن  700مخبــز يف الطائــف وضواحيهــا
لتعزيــز اســتخدام بدائــل البالســتيك حفاظ ـ ًا علــى ســامة األهالــي والســياح
واملصطافــن يف عاصمــة املصائــف العربيــة ،وتأتــي هــذه احلملــة اســتكما ًال
للحمــات الســابقة التــي نفذتهــا أمانــة الطائــف وشــرعت العديــد مــن املخابــز
يف اســتبدال األكيــاس البالســتيكية بأكيــاس ورقيــة حلمــل اخلبــز الســاخن.
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أخطار األكياس البالستيكية
قالــت لـ»مجلــة الطائــف» خبيــرة التغذية
املعروفــة الدكتــورة رويــدا نهــاد إدريــس:
أن كثيــر مــن املشــاكل الصحيــة التــي
تهــدد حيــاة اإلنســان انتشــرت مؤخــرا..
ومــع تطــور العلــم و البحــث يف أســباب
زيــادة اإلصابــة باألمــراض وجــد أن
اســتخدام اكيــاس البالســتيك والنايلــون
وعلــب البالســتيك يف نقــل أو حفــظ
الطعــام مثــل اخلبــز خاصــة و ســائر
األطعمــة املطهيــة خاصــة الســاخنة،
وجــد أن خطورتهــا ترجــع إلــى املــواد
الكيماويــة التــي تدخــل يف تركيبتهــا
والتــي تتعامــل مــع املــادة الغذائيــة
التــي بداخلهــا وهــو مــا يهــدد بحــدوث
األورام الســرطانية مــع تكــرار اســتخدام
األكيــاس البالســتيكية بصــورة يوميــة،
وحتتــوي مــادة البالســتيك علــى مــادة
الديوكســن الكيميائيــة التــي تســبب
مــرض الســرطان ،خاصــ ًة ســرطان
الثــدي.
وأضافــت الدكتــورة رويــدا أن العلمــاء
يحــذرون مــن تغطيــة اخلبــز والطعــام
واألغطيــة
باألكيــاس
الســاخن
البالســتيكية ،حيــث ســتذيب الســموم
املوجــودة بالبالســتيك ،وبالتالــي تختلــط
هــذه الســموم مــع الطعــام املكشــوف
احلــرارة ،فمــن األفضــل تغطيــة الطعــام
بالــورق بــدالً مــن البالســتيك ،ولقــد
أكــدت الدراســات باملركــز القومــى
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للبحــوث يف مصــر أن اســتخدام

األكيــاس البالســتيكية الســوداء يصيــب أكياس البالستيك سبباً العتالل
نبضات القلب والخصوبة
بأمــراض خطيــرة ،أهمهــا الســرطان

والزهاميــر والضعــف اجلنســي..
وأضافــت الدكتــورة رويــدا أن أكيــاس
البالســتيك حتتــوي علــى مــواد كيماويــة
تــذوب يف الغــذاء وتســبب أمراضــا
يف الكبــد والرئــة وان اســتخدام هــذه
األكيــاس أدى إلــى وجــود متبقيــات مــن
مــواد التصنيــع يف دم اإلنســان والتــي
تعتبــر متســببا أساســياً يف وجــود أخطــر
األمــراض اخلبيثــة ،لذلــك هنــاك خطــر
مباشــر لهــذه املــواد علــى صحة اإلنســان
بالنظــر إلــى اســتخدام األكيــاس
البالســتيكية يف حمــل الوجبــات
الغذائيــة الســاخنة علــى نحــو ملحــوظ
يف املخابــز التــي ال تلتــزم بالتعليمــات
الصحيــة وفقــا لالشــتراطات الصحيــة
ممــا يجعــل حمــل األطعمــة الســاخنة
بداخلهــا خطــراً مباشــراً علــى صحــة
34

مجلة الطائف العدد ٣

الكلفة العالية لألكياس اآلمنة
جعلت المحالت تلجأ للرخيص
اإلنســان.
لذلــك يجــب االســتعاضة عــن األكيــاس
البالســتيكية أو أكيــاس النايلــون أثنــاء
تســوقك بحقيبــة التســوق اخلاصــة بــك،
وعــدم شــراء املــواد الغذائيــة وخصوصـاً
الســاخنة منهــا يف أكيــاس النايلــون
واحمــل معــك حقيبــة صديقــة للبيئــة او
طلــب وضــع املنتــج يف أكيــاس ورقيــة.
وأكــد الدكتــور جمــال نــوب األســتاذ
باملركــز القومــي للبحــوث مبصــر إن
اســتخدام األكيــاس الســوداء بصفــة
دائمــة ،خاص ـ ًة مــع املنتجــات الغذائيــة
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القابلــة المتصــاص مــواد ســامة يتســبب
يف اإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض،
خاصــة وأن هــذه األكيــاس تصنــع
مــن إعــادة تدويــر املخلفــات وأكثرهــا
ســامة..
هــذا واشــار عــدد مــن الباحثــن إلــى أن
الوقايــة مــن هــذه األكيــاس اخلطيــرة
ممكنــة ،وذلــك عــن طريــق تغييــر بعــض
الســلوكيات اخلاطئــة فــى التعامــل
اليومــى مــع الغــذاء ســواء مراحــل النقــل
والتغليــف..،
مؤكديــن ضــرر األكيــاس الســوداء ليــس
فقــط علــى املأكــوالت الطازجــة بــل
أيضــاً علــى املأكــوالت اجلافــة ملــا لهــا
مــن ســرعة امتصــاص مثــل البقوليــات
وغيرهــا ألنهــا حتتــوى علــى مــواد
كيماويــة صنعــت منهــا تلــك األكيــاس،
ولكــن باملقابــل يوجــد أكيــاس صنعــت
معتمــدة علــى األبحــاث العلمية واملعملية
والتــى ال توجــد بهــا مــواد تضــر بصحــة
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اإلنســان ،ولكــن
مؤكــدة ضــرورة
الطرق
هذه
والدواء:
الغذاء
املشــكلة أن إنتــاج
االنتظــار حتــى
الخبز
لحفظ
الصحيحة
األكيــاس
هــذه
تنخفــض درجــة
ً
مكلــف جــدا لــذا
حــرارة األغذيــة
تلجــأ بعــض املصانــع إلــى إعــادة تدويــر قبــل وضعهــا يف أكيــاس بالســتيكية
هــذه املخلفــات لهــذه الصناعــة وينتــج مخصصــة لهــذا الغــرض.
منهــا أكيــاس ضــارة..
ولفتــت الهيئــة النظــر إلــى أن األكيــاس
كمــا أظهــرت دراســات أجريــت علــى امللونــة غيــر الشــفافة ليســت مخصصــة
احليوانــات أن مــادة «بيســفينول أ» التــي لتعبئــة اخلبــز ومالمســة األغذيــة
تســتخدم يف صنع زجاجات البالســتيك مباشــرة ،وتعــد مــادة تغليــف ثانويــة،
وغيرهــا مــن املنتجــات االســتهالكية موضحــة أن بعــض أنــواع البالســتيك
التــي تســتعمل يف احليــاة اليوميــة ،تؤثــر حتتــوي علــى إضافــات مثــل مضــادات
ســلباً علــى اخلصوبــة عنــد النســاء ،التحلــل بفعــل األشــعة فــوق البنفســجية،
وأشــارت الدراســة إلى أن املادة تتسـ ّبب وخافضــات اللزوجــة ،والكهربــاء
باعتــال يف نبضــات القلــب كمــا تــؤدي الســاكنة ،وامللدنــات ،ومــواد التلويــن،
إلــى مشــاكل يف اخلصوبــة لــدى النســاء ومضــادات األكســدة للبولــي إثيلــن
واألطفــال الذيــن يتع ّرضــون لهــذه املــادة منخفــض الكثافــة وغيرهــا ،التــي ميكــن
الكيميائيــة ،وتســتخدم هــذه املــادة أن تتحــرر مــن املــادة البالســتيكية
املعروفــة أيضــاً باســم «بــي بــي إيــه» ،وتنتقــل إلــى الغــذاء املالمــس ،خصوصـاً
يف املــواد البالســتيكية ،كاألقــراص يف حــال توفــرت عوامــل تســاعد علــى
املدمجــة والنظــارات الشمســية وعبوات هجــرة هــذه املــواد مثــل ارتفــاع درجــات
امليــاه ،وقــد أظهــرت دراســات وجــود احلــرارة خصوصــاً خــال فصــل
عالقــة بينهــا وبــن الســرطان والســكري الصيــف ،والتعــرض لألشــعة فــوق
وأمــراض القلــب واضطرابــات النمــو البنفســجية الناجتة عن أشــعة الشمس،
لــدى االطفــال واألجنــة..
وطبيعــة الغــذاء املالمــس (دهنــي -
وأكــد الباحــث ســكوت بيلشــر وهــو حمضــي) ،وبالتالــي ميكــن للمــواد
أســتاذ يف علــم الصيدلــة يف جامعــة الكيميائيــة املهاجــرة (اإلضافــات) أن
«سنســيناتي» ،أن الـ»بــي بــي إيــه» تنتقــل إلــى جســم اإلنســان مــع الغــذاء
يتصــ ّرف أحيانــاً يف اجلســم لــدى وتشــكل خطــراً علــى الصحــة .
النســاء كهرمــون االســتروجني ،ممــا وأشــارت يف بيناهــا إلــى أنهــا وضعــت
يزيــد مخاطــر تع ّرضهــن ألزمــات قلبيــة وأصــدرت اللـــوائح الفنيـــة واملواصفــات
ويســبب اضطرابــات يف نبضــات القلــب ،الغذائيــة والتعاميــم ذات العالقــة
ويشــتبه علمــاء يف أن تكــون املــادة تعــدل بالعبــوات املســتخدمة يف الغــذاء  ،التــي
اجلينــات البشــرية اخلاصــة باحلمــل ،تضمنــت متطلبـــات واشتراطـــات تتوفــر
ممــا يؤثــر علــى اخلصوبــة عنــد النســاء .يف املنتجــات مــن مصــادر موثوقــة
 --الغــذاء والــدواء حتــذر  ..وهــذه وآمنــة عنــد اســتخدامها يف األغــراضطــرق احلفــظ الصحيحــة
املقصــودة منهــا.
شــددت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،وأضافــت «الغــذاء والــدواء» ،أنهــا
علــى أهميــة جتنــب ممارســات خاطئــة أجــرت دراســة مســحية علــى عــدد مــن
يف حفــظ األغذيــة ،مثــل تعبئــة األغذيــة العبــوات واملغلفــات البالســتيكية التــي
الســاخنة كاخلبز يف أكياس بالســتيكية ،تســتخدم لتعبئــة األغذيــة الســاخنة
مــا قــد يؤثــر ســلباً علــى صحة اإلنســان ،تتضمــن األكيــاس البالســتيكية ،وذلــك
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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للتحقــق مــن أن مســتويات هجــرة
املــواد الكيميائيــة ( إن وجــدت ) تقــع
ضمــن احلــدود املســموح بهــا يف اللوائــح
الفنيــة واملواصفــات القياســية املعتمــدة،
وأخــذت يف االعتبــار عنــد إجــراء
التحاليــل املخبريــة تعريــض األكيــاس
البالســتيكية لدرجــات حــرارة تتماشــى
مــع طبيعــة املــادة الغذائيــة املعــدة
الحتوائهــا.
وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى أن
مســتويات الهجــرة العامــة (انتقــال مــواد
كيميائيــة مــن البالســتيك للغــذاء) كانــت
ضمــن احلــدود املســموح بهــا للهجــرة
طبقــاً لالئحــة الفنيــة الســعودية/
اخلليجيــة رقــم « »1863 GSOعلــى
عبــوات املــواد الغذائيــة  -اجلــزء الثاني:
العبــوات البالســتيكية  -اشــتراطات
عامــة ،مبينــة أن املواصفــة القياســية
الســعودية /اخلليجيــة رقــم «GSO
 »2362االشــتراطات الفنيــة إلنتــاج
اخلبــز تضمنــت عــدداً مــن املتطلبــات
الفنيــة الواجــب توافرهــا يف إنتــاج
اخلبــز  ،إذ نصــت علــى أن إنتــاج اخلبــز
وتعبئتــه وتداولــه يف ظــروف صحيــة
مناســبة تضمــن ســامته وجودتــه،

أضرار األكياس البالستيكية

يحتوي البالستيك
على مادة
الديوكسني التي
تسبب مرض
ً
خاصة
السرطان،
سرطان الثدي
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االكياس
البالستيكية
السوداء تصيب
بأمراض خطيرة،
أهمها السرطان
والزهامير والضعف
اجلنسى.
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مادة «بيسفينول
أ» التي تستخدم
يف صنع زجاجات
البالستيك تتسبب
باعتالل يف نبضات
القلب ومشاكل
يف اخلصوبة عند
النساء.

مادة «بي بي إيه»،
املوجودة يف األقراص
املدمجة والنظارات
الشمسية وعبوات املياه
لها عالقة بالسرطان
والسكري وأمراض القلب
واضطرابات النمو لدى
االطفال واألجنة.

تحـــقــــيـــــق
كمــا يجــب تركــه األكياس السوداء ..سامة اخلصــوص ،مقدمــة
ليبــرد إلــى درجــة
النصــح للمســتهلكني
حــرارة الغرفــة ( 25درجــة مئويــة) قبــل بتجنــب املمارســات اخلاطئــة ،مثــل
تعبئتــه ،و أن تتــم تعبئتــه يف عبــوات تعريــض األغذيــة ألشــعة الشــمس
صحيــة ومناســبة وجافــة وخاليــة مــن املباشــرة ،ولدرجــات حــرارة عاليــة،
العيــوب تكفــل حمايتــه واحملافظــة والتحقــق مــن مالئمــة مــادة التعبئــة أو
علــى خواصــه الطبيعيــة وصالحيتــه التغليــف للغــذاء املعبــأ ســواء كان دهن ًيــا
لالســتهالك اآلدمــي ،كمــا نصــت علــى أو حمض ًيــا ،وعــدم تعبئــة األغذيــة يف
أن يكــون املنتــج يف العبــوة الواحــدة األكيــاس البالســتيكية وهــي ســاخنة
مــن نــوع وحجــم واحــد ومت تصنيعــه مثــل اخلبــز ،وأال توضــع يف األكيــاس
يف أن واحــد ،وأن يتــم تخزينــه بعيــداً البالســتيكية إال عنــد انخفــاض درجــة
عــن الرطوبــة وأشــعة الشــمس ومصــادر احلــرارة ،كمــا يجــب أال تســتخدم
التلــوث والروائــح غيــر املرغوبــة.
األكيــاس امللونــة غيــر الشــفافة لتعبئــة
وأوضحــت أن األكيــاس البالســتيكية اخلبــز ومالمســة األغذيــة مباشــرة ،إذ
املصنعــة مــن عديــد اإليثلــن (األكيــاس أنهــا غيــر مخصصــة لذلــك ،وتعــد مــادة
الشــفافة أو التــي عليهــا طباعة خارجية تغليــف ثانويــة وليســت أوليــة ،داعيــة
بأنهــا مخصصــة للغــذاء  )Food gradeإلــى االطــاع علــى النشــرات التوعويــة
) وتعــد مــن أكثــر أنــواع مــواد التعبئــة والتثقيفيــة املعــدة مــن قبلهــا مــن خــال
والتغليــف اســتخداماً حلفــظ األغذيــة موقعهــا اإللكترونــي لضمان االســتخدام
بشــكل عــام ومنتجــات املخابــز على وجه األمثــل ملــواد التعبئــة والتغليــف.

طرق الحفظ الصحيحة للخبز

إنتاج اخلبز وتعبئته وتداوله يف ظروف صحية مناسبة
يجب تركه ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة

تعبئته يف عبوات صحية ومناسبة وجافة وخالية من العيوب
يكون املنتج يف العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد ومت تصنيعه يف أن
واحد
تخزينه بعيد ًا عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصادر
التلوث والروائح غير املرغوبة
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حسابـاتـه اتخـذت خـطـاً مـغـايــراً

مـالـك حـسـاب الطـائـف اآلن:

محمد املالكي ــ مجلة الطائف
باتــت مواقــع التواصــل االجتماعيــة ذات تأثيــر
وشــهرة ..ويف مجتمــع الطائــف تكثــر حســابات
تويتــر باســم (الطائــف) ،ولكــن يعتبــر حســاب
(الطائــف اآلن) مــن أقــدم احلســابات واشــهرها ملــا
يقدمــه مــن مضمــون مم ّيــز ومواضيــع مؤثــرة يف
ّ
برامــج التواصــل االجتماعــي ،ناهيــك عن أرشــيف
الصــور الــذي يحتضنــه احلســاب ،والــذي جعلــه
متاحــا للجميــع ..يف كافــة احلســابات (تويتــر،
انســتقرام ،ســناب شــات) ..إضافــة خلــط الســير
املختلــف الــذي اتخــذه احلســاب بإبــراز جمــال
الطائــف فقــط..
يقــول عمــاد األزوري مالــك احلســاب يف حــواره
مــع «مجلــة الطائــف» أن املطــر كان الدافــع األول
له إلنشــاء هذا احلســاب قبل أكثر من  4ســنوات..
ورفــض األزوري نشــر صورتــه مــع احلــوار ،ألن
هدفــه كمــا يقــول  -هــو إبــراز احلســاب وأهدافــه،
وليــس صاحــب احلســاب..
«مجلــة الطائــف» التقتــه ..وكشــف العديــد مــن
اجلوانــب واألســرار حــول احلســاب:
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«المطر» دفعني إلنشاء الحساب

كيــف كانــت بدايــة إنشــاء للحســاب،
واألســباب التــي دفعتــك لذلــك؟
حــب هــذه املدينة  -الطائف  -والشــغف
بأجوائهــا وطبيعتهــا اخلالبــة ،جعلنــي
أبحــث دائمــاً عــن أخبارهــا وتطــورات
وألن برنامــج تويتــر يواكــب
أجوائهــا ؛ ّ
تطلعاتــي ومــا أبحــث عنــه مــن ســرعة
انتشــار اخلبــر ونقــل احلــدث بصفــة
حلظيــة ســريعة ،بعيــدا عــن الصيغــة
اخلبريــة..
ويف أحــد األيــام مــن عــام  2012كانــت
األجــواء ممطــرة وجميلــه وكنــت أبحــث
يف تويتــر عــن األماكــن التــي كان املطــر
عليهــا أكثــر غــزارة لتعلقــي الشــديد
أن هنــاك الكثير
وحبــي للمطــر وتوقعــت ّ
أيضــاً لديهــم هــذه الرغبــة مبالحقــة
األمطــار وأماكــن غــزارة املطــر فلــم
أجــد مــا يشــبع نهمــي ورغبتــي
ومــن هنــا بــدأت فكــرة إنشــاء حســاب
ليكــون (نقطــة جتمــع) ألهالــي ومحبــي
الطائــف ،ولتســليط الضــوء علــى مكانــة
الطائــف االجتماعيــة والســياحية
والتاريخيــة واألثريــة والزراعيــة ومــا
فيهــا مــن مق ّومــات مت ّيزهــا عــن غيرهــا
مــن مــدن اململكــة ،وكذلــك مــن منطلــق

املســؤولية االجتماعيــة حرصنــا علــى
تقــدمي النافــع يف قالــب أنيــق ،نحتــرم
فيــه اجلميــع ،ونقتــرب مــن قلــوب أبنــاء
وطننــا احلبيــب ،ونغــذي منافــذ املعرفــة
ونطــرق كل جديــد ومفيــد.
ومــا الــذي دعــاك لتســمية احلســاب
بهــذا االســم ،ولــم تنســبه باســمك.؟
ألننــي بصــدد تقــدمي عمــل يخــدم مدينــة
الطائــف ويظهرهــا مبــا يليــق بهــا ونقــل
صــورة حلظيــة رمبــا ال تتكــرر قــوة وجذبــا

بــن الفينــة واألخــرى ،خاصــة مــع تقلــب
األجــواء ومتتــع الطائــف بطقــس خــاب
فض ـ ً
ا عــن متتــع املدينــة بــإرث تاريخــي
وثقايف ال يســتهان به فعملنا يف احلســاب
علــى أكثــر مــن رافــد فــكان (الطائــف
اآلن) صــورة مقاربــة لنقــاء وروعــة
الطائــف التــي نعيــش ،باختصــار هــذه
قصــة تســمية احلســاب بهــذا االســم..
والهــدف مــن احلســاب التواجــد
املســتمر يف أغلــب األماكــن ويف أغلــب
الظــروف ومــن أجــل احلريــة األكبــر
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يف التنقــل والنقــل ،ولتحقيــق الهــدف
األســمى وهــو نقــل صــورة الطائــف
بجمالياتهــا وجمالهــا ،آثــرت تســليط
الضــوء علــى (الطائــف اآلن) فقــط،
بعيــداً عــن شــخصي.
هــل حتــدد أوقــات للعمــل يف احلســاب
متابعـ ًـة وتغريــد ًا وتفاع ـ ًا ،وهــل تعمــل
مبفردك أم أن هناك من يتعاون معك؟
الشــغف بالفكــرة واإلصــرار علــى
جناحهــا وإدراك املســؤولية اســتباحت
حرمــة الوقــت ،ويختلــف العمــل ويتأثــر
بعــدة عوامــل منهــا الطقــس واحملافــل
وإقامــة املهرجانــات واملناســبات.
وبالنســبة إلدارة احلســاب ،فقــد عملــت
يف احلســاب مبفــردي منــذ إنشــائه
وحتــى هــذه اللحظــة.
كــم عــدد املتابعــن؟ وماهي أبرز األســماء
التــي تعتـ ّز بوجودها معك؟
عــدد املتابعــن يفــوق عــن  80الــف،
وبالنســبة لــي فأنــا أعتبــر كل مــن
تابعنــي لــه قيمــة وهــو إضافــة للحســاب
وأتشــرف باجلميــع مــن أبنــاء الطائــف
وغيرهــم مــن أبنــاء وبنــات وطنــي ومــن
كافــة الــدول اخلليجيــة والعربيــة.
ماهــي أبــرز التغريــدات التــي غ ـ ّردت بهــا
ولقيــت تفاعــل مــن النــاس وال تــزال
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سناب (الطائف اآلن) حقق
هذا العام نقلة نوعية فريدة
محاكياً الواقع بصورة فريدة
الهدف من الحساب التواجد
المستمر في أغلب األماكن
وفي أغلب الظروف
عالقــة يف ذهنــك وأبــرز الهشــتاقات التــي
أنشــأتها أو شــاركت فيهــا؟
أغلــب التغريــدات املتعلقــة بحســاب
(الطائــف اآلن) علــى تويتــر ســوا ًء
املكتوبــة باســم احلســاب أو الرتويــت
لتغريــدات املغرديــن انتقيتهــا بعنايــة
تامــة والهــدف منهــا نقــل خبــر أو
إشــارة حلــدث بأســلوب قريــب وبســيط،
اعتنيــت فيهــا بكافــة التفاصيــل مــن
الظــروف الزمانيــة واملكانيــة واملناخيــة،
وحرصــت كل احلــرص علــى نزاهــة
التغريــدات اإلخباريــة ،وسياســة
احلســاب لــم تختلــف منــذ ســت ســنوات
يف نقــل صــورة مشــ ّرفة وجماليــة
حقيقيــة عــن مدينــة الطائــف.
والعمــل قائــم ومتواصــل بالسياســة ذاتهــا
مــع كافــة القنــوات حلســاب (الطائــف
اآلن) منهــا االنســتقرام فقــد ضــم مــا
يزيــد علــى ( )4200صــورة ،تُعتبر كمرجع
وثائقــي زاخــر بــكل مــا تتمتــع بــه املدينــة
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مــن أجــواء عليلــة ،اقتنصتهــا عدســتي،
ووثقــت فيــه مواســم األمطــار وتفتــح
األزهــار ونضــوج الثمــار وأيض ـاً تصويــر
مواقــع ســياحية فريــدة أو أثريــة أصيلــة.
كمــا حقــق ســناب (الطائــف اآلن) هــذا
العــام نقلــة نوعيــة فريــدة محاكيـاً الواقع
بصــورة فريــدة ،ووجــد تفاع ـ ً
ا أدهــش
اجلميــع مــن داخــل وخــارج اململكــة،
وهــذا التفاعــل زاد احلســاب قيمــة
وســعة انتشــار ،فاملــادة القويــة تفــرض
نفســها ومــا كان ذلــك إال بتوفيــق اهلل
عــز وجــل.
هل هناك مردود مادي من احلساب؟
يف اآلونــة األخيــرة أصبحــت مواقــع
التواصــل االجتماعــي مطلــب ألصحــاب
ّ
واحملــال التجاريــة لتســويق
املؤسســات
منتجاتهــم.
كثــرة احلســابات باســم الطائــف يف
اآلونــة األخيــرة ،هــل أثــر علــى العمــل
تقدمــه هــذه احلســابات؟
الــذي ّ
ً
الطائــف ليســت حكــرا علــى أحــد ،فهــي
تتســع للجميــع واجلميــع أبنــاء لهــا ،وال
أن العمــل األفضــل هــو مــن
زلــت أقــول ّ
يفــرض نفســه والــكل متطلــع وواعــي
والطائــف بحاجــة إلــى عمــل إعالمــي
ضخــم وحثيــث و نســأل اهلل الســداد يف
األمــر كلــه.
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السوق العقاري
الواقع والمأمول

بعــد نكســة االســهم الســعودية يف عــام 2006م بســبب االرتفــاع الهــش الــذي حصــل وجشــع بعــض
التجــار والتــي تضررنــا منهــا كثيــر..
اجتــه غالبيــة املســتثمرون الــي ســوق العقــار املــاذ االكبــر امانــا بــدون منــازع كمــا هــو معــروف
للجميــع لتــدارك «كبــوة اجلــواد» التــي حصلــت..
فاألســهم الســعودية بقيــادة ســابك ومصــرف الراجحــي والكهربــاء والغــاز واالتصــاالت الســعودية
االن تعطــي عائــد ســنوي تقريبــي ..%5.5
والعقار السكني اآلن يعطي تقريبا  %9-7عائد سنوي..
والعقار التجاري (دكاكني) يعطي تقريبا  %13-10عائد سنوي..
فبالسابق كان العقار السكني (قبل النكسة) يعطي ما ال يقل عن ..%10
والعقــار التجــاري (دكاكــن) يعطــي  %15عائــد ســنوي ..ويعتبــر هــذا مــن التصحيحــات التــي
حصلــت ..ولكــن هــذه االرقــام حتتــاج بعــض الوقــت ريثمــا تســتقر االوضــاع ..فرســوم االراضــي
البيضــاء مــن القــرارات التــي اؤيدهــا شــخصيا  -ولكــن عليهــا بعــض التحفظــات  -ووزارة
االســكان هــي املعنيــة بذلــك..
كمــا أن العقــار الســكني قطــاع ال ميكــن بتاتــا ان يعمــل مبعــزل عــن القطاعــات االخــرى أيــا كانــت
زراعيــه او صناعيــه وهــو جتــارة مثلــه مثــل أي جتــارة اخــرى ،ونذكــر دائمــا ان ســوق عقارنــا
الســكني ســيبق يف بلدنــا لالبــد بــإذن اهلل تعالــى ُحــر طليــق يحكمــه حصريــا العــرض والطلــب
احملليــان علــى عكــس مــا يقولــه بعــض املرجفــون مــن ان هنــاك ثــم عوامــل خــارج الســيطرة.
ختامــا ..نأمــل أن ال يســتمر طويــا توقــف القــروض مــن الصنــدوق العقــاري ،كمــا نتمنــى ان تتيــح
املصــارف والبنــوك قــروض شــخصية بواقــع  40راتــب ومــدة ســداد  120شــهر..

املهندس عبدالعزيز املالكي
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الحسني لـ«مجلة الطائف»:
اللون األسود اجتهاد ..وكانت باألخضر والعنابي قبل العهد السعودي

«الكعبة»..

عيديـة

17

كسوة بـ
مجلة الطائف

مليون

تعتبــر كســوة الكعبــة مــن أهــم مظاهــر االهتمــام والتشــريف والتبجيــل للبيــت احلــرام وإن تاريــخ كســوة الكعبــة جــزء مــن
تاريــخ الكعبــة نفســها ،فعندمــا رفــع إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا أفضــل الصــاة والســام قواعــد الكعبــة املشــرفة عــاد
إبراهيــم إلــى فلســطني .وذكــر أيض ـ ًا أن (عدنــان بــن إد) اجلــد األعلــى للرســول  -صلــى اهلل عليــه وســلم  -هــو أحــد مــن
كســوها ،ولكــن الغالــب يف الروايــات أن (تبــع احلميــري) ملــك اليمــن هــو أول مــن كســاها كاملــة يف اجلاهليــة بعــد أن زار
مكــة ودخلهــا دخــول الطائعــن ،وهــو أول مــن صنــع للكعبــة باب ـ ًا ومفتاح ـ ًا .وبعــد تبــع كســاها الكثيــرون يف اجلاهليــة،
وكانــوا يعتبــرون ذلــك واجب ـ ًا مــن الواجبــات الدينيــة .وكانــت الكســوة توضــع علــى الكعبــة بعضهــا فــوق بعــض ،فــإذا مــا
ثقلــت أو بليــت أزيلــت عنهــا وقســمت أو دفنــت ،حتــى آلــت األمــور إلــى (قصــي بــن كالب) اجلــد الرابــع للرســول  -صلــى
اهلل عليــه وســلم  -والــذي قــام بتنظيمهــا ،بعــد أن جمــع قبائــل قومــه حتــت لــواء واحــد .وعــرض علــى القبائــل أن يتعاونــوا
فيمــا بينهــم كل حســب قدرتــه يف كســوة الكعبــة ،ويف غيرهــا مثــل الســقاية .وكانــت الكســوة ثمــرة الرفــادة ،وهــي املعاونــة
تشــترك فيهــا القبائــل ،حتــى ظهــر أبــو ربيعــة عبــداهلل بــن عمــرو املخزومــي ،وكان تاجــر ًا ذا مــال كثيــر وثــراءٍ واسـ ٍـع ،فأشــار
علــى قريــش أن اكســوا الكعبــة ،أنــا أكســوها ســنة ،وجميــع قريــش تكســوها ســنة ،فوافقــت قريــش علــى ذلــك ،وظــل كذلــك
حتــى مــات .وأســمته قريــش العــدل ،ألنــه عــدل بفعلــه قريشـ ًا كلهــا .وممــن انفــردن بكســوة الكعبــة املشــرفة امــرأة تســمى
نُتيلــة بنــت جنــاب ،زوج عبــد املطلــب وأم العبــاس ،فقــد ضــاع ابنهــا العبــاس ،فنــذرت هلل أن تكســو الكعبــة وحدهــا إذا عــاد
إليهــا ابنهــا الضائــع ،فعــاد فكانــت أول امــرأة يف التاريــخ كســت الكعبــة ،وحدهــا.
تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف
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يف عهــد الرســول واخللفــاء كان مــن
الطبيعــي أال يشــارك الرســول صلــى
اهلل عليــه وســلم يف إكســاء الكعبــة
املشــرفة قبــل الفتــح ،وذلــك ألن
املشــركني لــم يســمحوا لــه بهــذا األمــر،
إلــى أن مت فتــح مكــة ،فأبقــى صلــى
اهلل عليــه وســلم علــى كســوة الكعبــة،
ولــم يســتبدلها حتــى احترقــت علــى
يــد امــرأة تريــد تبخيرهــا .فكســاها
الرســول صلى اهلل عليه وســلم ،بالثياب
اليمانيــة ،ثــم كســاها اخللفاء الراشــدون
مــن بعــده ،أبــو بكــر وعمــر بالقباطــي،
وعثمــان بــن عفــان بالقباطــي والبــرود
اليمانيــة .حيــث أمــر عاملــه علــى
اليمــن (يعلــى بــن منبــه) بصنعهــا فــكان
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في مستهل شهر محرم
1346هـ ،أصدر الملك
عبدالعزيز ،أوامره بإنشاء
دار خاصة بصناعة الكسوة
عثمــان أول رجــل يف اإلســام ،يضــع
علــى الكعبــة كســوتني ،أحدهمــا فــوق
األحــرى .أمــا علــي (رضــي اهلل عنــه)
فلــم يذكــر املؤرخــون أنــه كســا الكعبــة،
نظــراً النشــغاله بالفــن التــي حدثــت
يف عهــده .ومــن عــام الفتــح إلــى يومنــا
هــذا ،انفــرد املســلمون بكســوة الكعبــة
املشــرفة.

صــفــــر ١٤٣٨هـ

كسوة الكعبة يف العهد السعودي
ظلــت كســوة الكعبــة املشــرفة ترســل
إلينــا مــن مصــر عبــر القــرون ،باســتثناء
فتــرات زمنيــة قصيــرة وألســباب
سياســية ،إلــى أن توقــف إرســالها نهائيـاً
من مصر ســنة 1381هـ .حيث اختصت
اململكــة العربيــة الســعودية بصناعــة
كســوة الكعبــة املشــرفة إلــى يومنــا
هــذا .واجلديــر بالذكــر أن اهتمامهــا
بصناعــة الكســوة يرجــع إلــى مــا قبــل
عــام 1381هـــ أي منــذ عــام 1345هـــ،
وذلــك حــن توقفــت مصــر عــن إرســال
الكســوة بعــد حادثــة احململ الشــهيرة يف
العــام الســابق 1344هـــ .فلمــا كان عــام
1345هـــ ،وحــان وقــت مجــيء الكســوة
الشــريفة مــن مصــر ،منعــت احلكومــة
املصريــة إرســال الكســوة املعتــادة
للكعبــة املعظمــة مــع عمــوم العوائــد ولــم
متلــك منهــا احلكومــة املصريــة شــيئاً
ســوى النظــارة عليهــا ألنهــا احلاكمــة
علــى البــاد .ولــم تشــعر احلكومــة
الســعودية بذلــك إال يف غــرة ذي احلجــة
مــن الســنة املذكــورة ،عندئــذ أمــر امللــك
عبــد العزيــز آل ســعود (طيــب اهلل ثــراه)
بعمــل كســوة للكعبــة املشــرفة ،بغايــة
الســرعة .وعملــت كســوة مــن اجلــوخ
األســود الفاخــر مبطنــة بالقلــع القــوي،
ولــم يــأت اليــوم املوعــود لكســوة الكعبــة
املشــرفة ،وهــو يــوم النحــر العاشــر
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مــن ذي احلجــة مــن عــام 1345هـــ،
إال والكعبــة املعظمــة قــد ألبســت تلــك
الكســوة التي عملت يف بضعة أيام .ويف
مســتهل شــهر محــرم 1346هـــ ،أصــدر
امللــك عبــد العزيــز ،أوامــره بإنشــاء دار
خاصــة بصناعــة الكســوة ،وأنشــئت
تلــك الــدار مبحلــة أجيــاد أمــام دار
وزارة املاليــة العموميــة مبكــة املكرمــة،
متــت عمارتهــا يف نحــو الســتة األشــهر
األولــى مــن عــام 1346هـــ ،فكانــت هــذه
الــدار أول مؤسســة خصصــت حلياكــة
كســوة الكعبــة املشــرفة باحلجــاز منــذ
كســيت الكعبــة يف العصــر اجلاهلــي إلــى
العصــر احلالــي .وأثنــاء ســير العمــل يف
بنــاء الــدار كانــت احلكومــة الســعودية
تقــوم مــن جانــب آخــر ،ببــذل اجلهــود
لتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة للبــدء يف
وضــع الكســوة والتــي تتألــف مــن املــواد
اخلــام الالزمــة ملصنــع الكســوة مــن
حريــر ومــواد الصباغــة ،ومــن األنــوال
التــي ينســج عليهــا القمــاش الــازم
لصنــع الكســوة ،وقبــل كل ذلــك .وبعــده
العمــل الفنيــن الالزمــن للعمــل يف
شــتى املراحــل .وعلــى الرغــم مــن أن
هــذه العناصــر األساســية التــي يجــب
توفرهــا ملصنــع الكســوة ،لــم يكــن أي
منهــا متوفــراً لــدى اململكــة حــن ذلــك،
فقــد بذلــت احلكومــة الســعودية جهــوداً
كبيــرة يف ســبيل توفيرهــا يف الوقــت

املناســب وقــد حتقــق لهــا ذلــك .حيــث
مت بنــاء املصنــع اجلديــد مــن طابــق
واحــد يف ســتة أشــهر .ويف أول رجــب

مــن نفــس العــام 1346هـــ ،وصــل مــن
الهنــد إلــى مكــة املكرمــة اثنــا عشــر
نــوالً يدويـاً ،وأصنــاف احلريــر املطلوبــة
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ومــواد الصباغــة الالزمــة بذلــك
والعمــال والفنيــون الالزمــون وكان
عددهــم ســتني عامــ ً
ا ،أربعــون منهــم
مــن (املعلمــن) الذيــن يجيــدون فــن
التطريــز علــى األقمشــة ،وعشــرون مــن
العمــال املســاعدين .وعنــد حضورهــم
إلــى مكــة املكرمــة نصبــت األنــوال و
وزعــت األعمــال وســار العمــل علــى قــدم
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وســاق يف صنــع الكســوة وتطريزهــا،
حتــى متكنــوا مــن إجنازهــا يف نهايــة
شــهر ذي القعــدة عــام 1346هـــ.
واجلديــر بالذكــر أن تلــك الكســوة
صنعــت علــى غــرار الكســوة املصريــة،
فكانــت علــى أحســن صــورة مــن
حســن احلياكــة وإتقــان الصنــع وإبــداع
التطريــز ،يزينهــا احلريــر األســود الــذي
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نقشــت عليــه (ال إلــه إال اهلل محمــد
رســول اهلل) علــى شــكل رقــم ( )8ويف
أســفل التجويــف (يــا اهلل) ويف الضلــع
األميــن مــن أعلــى الرقــم (( )8جــل
جاللــه) وكذلــك يف أعلــى الضلــع
األيســر (جــل جاللــه) .أمــا احلــزام
فــكان عرضــه مثــل عــرض احلــزام
الــذي كان يعمــل يف مصــر ،مطــرزاً
بالقصــب الفضــي املمــوه بالذهــب.
أمــا تلــك الكتابــات التــي كتبــت علــى
احلــزام فهــي نفــس اآليــات القرآنيــة
التــي كانــت تكتــب علــى حــزام الكســوة
املصريــة يف جميــع جهاتهــا باســتثناء
اجلهــة الشــمالية املقابلــة حلجــر
إســماعيل عليــه الســام ،حيــث كتــب
علــى احلــزام مــن تلــك اجلهــة ،العبــارة
التاليــة (هــذه الكســوة صنعــت يف مكــة
املباركــة املعظمــة بأمــر خــادم احلرمــن
الشــريفني جاللــة امللــك عبدالعزيــز بــن
عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود ملــك
اململكــة العربيــة الســعودية).
وأمــا البرقــع (ســتارة بــاب الكعبــة
املشــرفة) فقــد صنــع أيض ـاً علــى غــرار
البرقــع املصــري وكتبــت عليــه نفــس
اآليــات القرآنيــة والعبــارات التــي كانــت
تكتــب علــى برقــع الكســوة املصريــة،
باســتثناء املســتطيالت األربعــة التــي
تتوســط البرقــع والتــي كان يكتــب عليهــا
عبــارة اإلهــداء يف الكســوة املصريــة،
حيــث اســتبدل بهــا قولــه تعالــى( :وقــل
جــاء احلــق وزهــق البطــل إن البطــل
كان زهوقــاً ،وننــزل مــن القــرآن مــا
هــو شــفاء ورحمــة للمؤمنــن وال يزيــد
الظاملــن إال خســاراً) (ســورة اإلســراء:
 )82-81ثــم أضيفــت يف ذيــل البرقــع
دائرتــان صغيرتــان مكتــوب يف داخلهمــا
عبــارة( :صنــع مبكــة املكرمــة ســنة).
وقــد كســيت الكعبــة املشــرفة يف ذلــك
العــام 1346هـــ ،بهــذه الكســوة التــي
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تعتبــر أول كســوة للكعبــة تصنــع يف مكــة
املكرمــة ،و ظلــت دار الكســوة بأجيــاد
تقــوم بصناعــة الكســوة الشــريفة منــذ
تشــغيلها يف عــام 1346هـــ ،واســتمرت
يف صناعتهــا حتــى عــام 1358هـــ .ثــم
أغلقــت الــدار ،وعــادت مصــر بعــد
االتفــاق مــع احلكومــة الســعودية إلــى
فتــح أبــواب صناعــة الكســوة بالقاهــرة
ســنة 1358هـــ ،وأخــذت ترســل الكســوة
إلــى مكــة املكرمــة ســنوياً حتــى عــام
1381هـــ.
والختــاف وجهــات النظــر السياســية
بــن مصــر والدولــة الســعودية ،توقفــت
مصــر عــن إرســال الكســوة الشــريفة
منــذ ذلــك التاريــخ.
وقامــت الدولــة الســعودية بإعــادة فتــح
وتشــغيل مبنــى تابــع لــوزارة املاليــة
بحــي جــرول ،يقــع أمــام وزارة احلــج
واألوقــاف ســابقاً ،والــذي أســندت إليــه
إدارة املصنــع ،ولــم يكــن لديهــا وقــت
لبنــاء مصنــع حديــث .وقــد ظــل هــذا
املصنــع يقــوم بصنــع الكســوة الشــريفة

ملك اليمن أراد بها سوء..
فابتاله اهلل ..فكساها
إلــى عــام 1397هـــ .حيــث نقــل العمــل
يف الكســوة إلــى املصنــع اجلديــد ،الــذي
مت بنــاؤه يف أم اجلــود مبكــة املكرمــة،
والزالــت الكســوة الشــريفة تصنــع بــه
إلــى يومنــا هــذا.
مراحل كسوة الكعبة:
مرحلــة الصباغــة ،النســيج اآللــي،
النســيج اليــدوي ،قســم املختبــر ثــم
قســم الطباعــة ثــم قســم التطريــز،
وأخيــرا قســم جتميــع الكســوة.
وفيمــا يلــي مقاســات الكعبــة املشــرفة
بجوانبهــا األربعــة املختلفــة املقاســات:
( )1جهــة مــا بــن الركنــن ()10.29
متــ ًرا ( 11طاقــة).
( )2جهــة بــاب الكعبــة ( )11.82متــ ًرا
( 12.50طاقــة).
( )3جهــة احلِ ْجــر ( )10.30متــ ًرا
( 10.50طاقــة).

( )4جهــة بــاب امللــك فهــد ()12.15
متــ ًرا ( 13طاقــة).
ونظـ ًرا لثقــل ســتارة البــاب يتــم تعليقهــا
مباشــرة علــى جــدار الكعبــة املشــرفة،
وقبيــل تغييــر الثــوب تشــكل جلنــة مــن
املختصــن يف املصنــع ملراجعــة وتثبيــت
القطــع املطــرزة يف مكانهــا املناســب،
وكذلــك التأكــد مــن اتصــال تكــرار
اجلــاكارد والتأكــد مــن عــرض كل جنــب
علــى حــده ،والقطــع املطــرزة املثبتــة
عليــه.
مــن جهتــه أوضــح لـ»مجلــة الطائــف»
الباحــث يف تاريــخ وآداب احلرم عبداهلل
ســعيد احلســني الزهرانــي أن كســوة
الكعبــة أو ثــوب الكعبــة لــم تكــن موجــودة
يف عهــد ابراهيــم وال اســماعيل عليهمــا
الســام ،وقيــل ان اول مــن كســاها تُ ّبــع
احلميــري احــد ملــوك اليمــن ،بعــد
ان وصــل مكــة مــع جيشــه وكان ينــوي
شــرا بالبيــت (هدمــه) فابتــاه اهلل عــز
وجــل(رب البيــت) بأمــراض جلديــة
فأستشــار احلكمــاء والرهبــان الذيــن
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كانــوا يرافقونــه فقالــوا لعلــك تريــد
ســواء بالبيــت؛ فقــال .نعــم ونصحــوه
بتعظيــم البيــت فأرســل يف طلــب كســوة
الكعبــة وكســاها بالثيــاب اليمانيــة..
وحــول اللــون االســود للكســوة قــال
احلســني ال عالقــة لــه بأمــور شــرعية
وال تعبديــة وإمنــا هــو اجتهــاد
واستحســان ،وقــد كانــت الكســوة قبــل
العهــد الســعودي بألــوان اخــرى غيــر
االســود ،مثــل العنابــي واألخضــر وأمــا
اآليــات القرآنيــة التــي علــى الكســوة
فقــال :تغيــرت مــع تغييــر الواليــة علــى
مكــة وهــي اجتهاديــة..
وأضــاف :يتــم كســوة الكعبــة بكســوتها
اجلديــدة يــوم  ٩ذي احلجــة مــن كل
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يتم كسوة الكعبة
بكسوتها الجديدة يوم
 ٩ذي الحجة من كل عام
عــام لوجــود احلجــاج يف عرفــة ،وقــد
مت كســوة الكعبــة يف مواعيــد اخــرى..
ويوجــد كســوة خاصــة ببــاب الكعبــة
تســمى (البرقــع) وقــد مت اهــداء قطعــة
منهــا لــأمم املتحــدة وهــي موجــودة االن
يف مدخــل بــاب مبنــى االمم املتحــدة..
كمــا يوجــد كســوة خاصــة بجــدران
الكعبــة الداخليــة وهــي باللــون األخضــر
ويتــم تغييرهــا كل عشــر ســنوات او
عندمــا تتعــرض للتلــف.
وزاد الباحــث الزهرانــي :لقــد كان
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هنــاك كســوة خاصــة مبقــام ابراهيــم
وتوقفــت بعــد ان مت صناعــة القبــة
البلوريــة للمقــام يف عهــد امللــك فيصــل
بــن عبدالعزيــز رحمــه اهلل..
وعــن تكلفــة كســوة الكعبــة قــال :نحــو
 ١٧مليــون ريــال تشــمل جميــع النفقــات
ورواتــب املوظفــن وتشــمل صناعــة
كســوتان الكعبــة (واحــدة احتيــاط)..
مشــيرا أن بعــض احلجــاج يعمــد لقــص
جــزء مــن الكســوة ســرا ليأخذهــا لبلــده
وهــذا االمــر محــرم ويرتكــب مــن يعملــه
محظــوران ،االول التعــدي علــى كســوة
بيــت اهلل تعالــى ،وهــذا ال يجــود والثانــي
التبــرك او التمســح بهــا وهــذا أيضــا ال
يجــوز ومحــرم..
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وأوضــح الباحــث أن جميــع العاملــن يف
مصنــع الكســوة مــن الســعوديني ،وميكــن
زيــارة املصنــع بعــد التنســيق مــن ادارة
املصنــع الــذي يتبــع لرئاســة احلرمــن..
مشــيرا بــأن كســوة الكعبــة وجميــع مــا
بداخلهــا ملــك للســدنة (آل الشــيبي)
وكانــت الكســوة القدميــة تُســلم لهــم
يف الســابق ،واالن يتــم إعطائهــم مبلــغ
مالــي وتأخــذ الدولــة الكســوة القدميــة،
حيــث يتــم اهــداء بعــض الرؤســاء قطــع
منهــا..
مــن جهتــه قــال مديــر مصنــع كســوة
الكعبــة املشــرفة ،الدكتــور محمــد بــن
عبــداهلل باجــودة إن جلنــة فحــص
ومعاينــة ثــوب الكعبــة املشــرفة ،اعتمدت

قطعة من كسوة الكعبة
في األمم المتحدة
التغييــرات اجلديــدة للعــام اجلــاري.
وأوضــح يف تصاريــح إعالميــة أنــه
مت تثبيــت أربعــة قناديــل «اهلل أكبــر»
متصلــة فــوق بعضهــا ً
بعضــا ،تتخللهــا
فراغــات متســاوية وبطريقــة منســقة
بينهــا ،وذلــك حتــت احلــزام أعلــى زاويــة
ركــن احلجــر األســود ،ووضــع شــريط
الصــق بعــرض  10ســم ،علــى طــريف كل
جنــب جلوانــب الكســوة وبشــكل متقطــع،
وهــذه الطريقــة ستســهل عمليــة تثبيــت
وخياطــة ثــوب الكعبة املشــرفة وبالشــكل

املالئــم يف اليــوم التاســع مــن شــهر ذي
احلجــة.
وأوضــح باجــودة ،أن اللجنــة باشــرت
تفقــد الثــوب اجلديــد للكعبــة املشــرفة
مذهباتــه يف ســاحة قســم
بجميــع
ّ
ً
وأيضــا
التجميــع خلياطــة الثــوب،
تثبيــت مذهبــات احلــزام وقــراءة آياتــه
التــي تخــص كل جهــة مــن اجلوانــب،
وكذلــك أماكــن موضــع مــا حتــت احلــزام
وقطــع القناديــل وقطــع الصمديــات
حســب املتبــع فن ًيــا يف أطــراف كل جنــب
علــى حــدة ،مــع أخــذ مقاســات اجلوانــب
ً
وأيضــا مت فحــص
للطــول والعــرض،
ســتارة بــاب الكعبــة املشــرفة كاملــة مــن
حيــث ترتيــب أجزائهــا وفــق املتبــع.

تصدر عن الغرفـة التجاريـة الصنـاعـيـة بالطـائف

49

مــــــقـــــــــال
بينمــا كان (احملمــل) الشــامي الــذي يســير معــه نحــو عشــرون الــف حــاج
يحرســهم نحــو الــف عســكري يف طريقهــم للديــار املقدســة ألداء فريضــة
احلــج (الركــن اخلامــس مــن اركان االســام) وهــم مينــون أنفســهم برؤيــة
الكعبــة املشــرفة والطــواف حولهــا وتقبيــل احلجــر االســود والوقــوف بعرفــه،
فجــأة ينقــض عليهــم اللصــوص وقطــاع الطريــق مــن (العربــان)
مــن كل مــكان ويعيثــون فســادا بــن افــراد احلجيــج مــن ضيــوف الرحمــن بعــد
قتــل معظــم العســكر املرافقــن (للمحمــل) وانتهــى املشــهد الدرامــي املؤلــم
بســرقة أمــوال وممتلــكات احلجــاج  ،وقتــل عــدد كبيــر منهــم  ،وتــرك الباقــن
يف الشــمس بــدون مــاء أو طعــام ،حيــث مــات عــدد كبيــر آخــر منهــم جوعــا
وعطشــا..

عبداهلل سعيد احلسني الزهراني
باحث يف تاريخ وآداب احلرم
@abuhatem9359

هــذا املشــهد الدرامــي املؤلــم املفــزع لــم يكــن مــن صناعــة دور الســينما او
مــدن االنتــاج اإلعالمــي ،بــل كان مشــهدا حقيقيــا ،بــل ويتكــرر كل موســم حــج
مــع اختــاف يف عــدد الضحايــا ،وتشــير املراجــع التاريخيــة ككتــاب (تاريــخ
مكــة للســباعي) وكتــاب (التاريــخ القــومي) وغيرهــا مــن املراجــع ان بعــض
قوافــل احلجيــج كانــت تُقتــل بالكامــل وال ينجــو منهــا أحــد ،حيــث ظهــر مســمى
(رحلــة العمــر) للحــج ،ولــم تنجــح محــاوالت الدولــة العثمانيــة التــي كانــت
حتكــم احلجــاز يف تلــك احلقبــة يف الســيطرة علــى طــرق احلــج وتأمــن طــرق
احلجيــج ،رغــم وجــود (مخفــر) شــرطه كل  ٧٠كيلومتــر حلمايــة احلجــاج،
حتــى كتــب اميــر الشــعراء احمــد شــوقي قصيدتــه املشــهورة التــي يصــور
فيــه انعــدام األمــن يف احلــرم وطريــق احلجــاج ورفعهــا للســلطان العثمانــي
عبداحلميــد ومنهــا:
ضــج احلجيــج وضــج البيــت واحلــرم
واســتصرخت ربهــا يف مكــة األمم

المملكة
والمحمل
الشامي
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قــد مســها يف حمــاك الضــر فاقــض لهــا
خليفــة اهلل ،أنــت الســيد احلكــم
واســتمر انعــدام األمــن ليــس يف طــرق احلــج بــل حتــى داخــل احلــرم ،حيــث
ذكــر املــؤرخ محمــد طاهــر الكــردي يف كتابــه (التاريــخ القــومي) ان مــن يريــد
الذهــاب جلبــل النــور القريــب مــن احلــرم فانــه يذهــب يف حمايــة العســكر،
وذكــر عــدة حــوادث قتــل وســرقات حــول احلــرم..
حتــى جــاء البطــل امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ال ســعود رحمــه اهلل
ودخــل مكــة عــام  ١٣٤٣للهجــرة ،حيــث وضــع ســامة وآمن احلجــاج يف مقدمة
اهتماماتــه ،وعمــل علــى توطــن الباديــة لتحســن اخالقهــم ،مــع التطبيــق
الصــارم للشــريعة االســامية بقتــل كل مــن يقتــل حــاج ،وشــدد علــى مشــايخ

صــفــــر ١٤٣٨هـ

مــــــقـــــــــال
القبائــل التــي يف طــرق احلجــاج ،ومت بعــون اهلل ثــم بصرامــة
وحنكــة امللــك عبدالعزيــز حــج العــام االول بعــد دخولــه ملكــة
عــام  ١٣٤٤للهجــرة بــدون حــوادث تذكــر ،بــل وجتــاوز امللــك
عبدالعزيــز ليلغــي (املكــوس) التــي كانــت تؤخــذ مــن احلجــاج
رغــم احلالــة االقتصاديــة للدولــة الســعودية ذلــك الوقــت،
وقــد دونهــا عــدد مــن املؤرخــن كالعقــاد والشــعراوي وشــكيب
إرســان وغيرهــم ،وقالــوا ان حالــة األمــن يف بــاد (بــن ســعود)
تعــد افضــل مــن العواصــم األوربيــة ،وهكــذا اســتتب اآلمــن يف
ربــوع بــاد احلرمــن ،وحتولــت رحلــة احلــج والعمــرة لرحلــة
إميانيــة ممتعــة ،وارتفــع عــدد احلجــاج مــن  ٤٥الــف حــاج قبــل
دخــول امللــك عبدالعزيــز الــى نحــو  ١٥٠حــاج يف عامــن ،وقــد
كانــت حالــة األمــن والطمأنينــة للحجــاج هــي احاديــث الســاعة
يف اإلذاعــات العربيــة واالســامية وحتــى العامليــة ،حيــث اخــذ
عــدد احلجــاج يف التزايــد ليتخطــى حاجــز املليــون يف عهــد
امللــك خالــد رحمــه اهلل ،ثــم ليتجــاوز حاجــز املليونــي حــاج يف
عهــد امللــك فهــد رحمــه اهلل ممــا دفــع اململكــة الســتصدار قــرار
مــن منظمــة املؤمتــر االســامي تنظــم وحتــدد اعــداد حجــاج
كل دولــة ،وتعــد رحلــة احلــج والعمــرة هــذه الســنوات مــن أمتــع
الرحــات للمســلمني يف كافــة أنحــاء املعمــورة ،تبدأ باســتصدار
تأشــيرات احلــج والعمــرة مــن ســفارات وقنصليــات اململكــة يف
اخلــارج ،والتــي تتــم الكترونيــا ،ومــرورا بوصــول وفــد الرحمــن
للمدينتــن املقدســتني ،ومــا يحظــون بــه رعايــة واهتمــام ،حيــث الســكن املريــح،
واآلمــن الــوارف ،وحتــى ادائهــم ملناســكهم ســواء يف املســجد احلــرام واملشــاعر
املقدســة ،ثــم مغادرتهــم للمملكــة حتفهــم عنايــة اهلل تعالــى ،مــع اهتمــام هــذه
البــاد املقدســة وقادتهــا ومواطنيهــا الذيــن تشــربوا حــب ضيــوف الرحمــن
وتشــرفوا بخدمتهــم ،حتــى أصبحــت حكايــة (احملمــل) املصــري والشــامي
والعراقــي تاريــخ فقــط يُســطر لتعــرف هــذه األجيــال واألجيــال القادمــة كيــف
صنعــت اململكــة قــادة وشــعبا..
هــذه النجاحــات التــي رســخت مكانــة اململكــة ودورهــا الريــادي للعالــم
االســامي والتــي اطلــق عليهــا عــدد مــن رؤســاء الــدول الغربيــة (أســطورة
النجــاح الســعودي يف احلــج)..
وامتنــى ان اشــاهد ويشــاهد معــي اجلميــع قصــص (احملمــل) املصــري
والعراقــي والشــامي واملغربــي ومــا كان يحــدث للحجــاج عبــر مســرحيات
وافــام حتكــي وتصــور ذلــك الرعــب الــذي كان يصيــب ضيــوف الرحمــن
الذيــن كانــوا يبحثــون عــن األمــان ،وكيــف جنحــت اململكــة لترســيخ مفهــوم
(احلجــة رحلــة ســام).

وضع الملك
عبدالعزيز ــ
يرحمه اهلل
ــ سالمة
وآمن الحجاج
في مقدمة
اهتماماته
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حــوار ريــاضــي
مجلــة الطائــف -
محمــد املالكــي
ارتبــط اســمه بنــادي وج،
وبإجنــاز التأهــل مــن
الدرجــة الثالثــة إلــى
الثانيــة قبــل موســمني،
ثــم إلــى دوري الدرجــة
األولــى يف املوســم
املاضــي ..مــدرب االجنــاز
والفــرح «فهــد الشــدادي»،
مســاعد مــدرب نــادي وج
حاليــا..

فـــهـــد الـشــــدادي
المـدرب الـذي صعد بـ «وج» من الثالثة لألولى

قــد ال يعــرف الكثيــر مــن أبنــاء وشــباب
الطائــف مســيرته الرياضيــة الســابقة..
ويوجزهــا لنــا الشــدادي يف حــواره مــع
«مجلــة الطائــف» قائــا:
أنــا حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس
يف التربيــة البدنيــة ،وكانــت بداياتــي
يف نــادي وج كالعــب تد ّرجــت بجميــع
الفئــات ،وصعدنــا لــدورة الصعــود أكثــر
مــن مــرة ولــم يحالفنــا احلــظ ،حصلــت
علــى كأس أفضــل حــارس يف دورة
املصيــف بالطائــف مرتــن متتاليتــن،
انتقلــت بعدهــا إلــى نــادي الوحــدة
عــام ١٤١٥هـــ كحــارس مرمــى وصعدنــا
للــدوري املمتــاز عــام ١٤١٦هـــ ،بعدهــا
دخلــت إلــى مجــال التدريــب كمــدرب
ملنتخــب الطائــف التعليمــي ،وحقّقنــا
املركــز الرابــع علــى مســتوى اململكــة،
بعــد ذلــك ّ
حــراس
مت اختيــاري مــدرب
ٍ
ملنتخــب اململكــة املدرســي بالبطولــة
العربيــة التــي أُقيمــت يف جــدة عــام
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مستقبل كرة القدم في
الطائف بخير ،والسهالوي
وعيد وجفين من أبرز نجوم
منتخبات المدارس..
١٤٢٣هـــ ،وكذلــك ّ
مت اختيــاري مــدرب
حــراس ملنتخــب اململكــة املدرســي
ٍ
بالبطولــة العربيــة التــي أقيمــت يف
الطائــف عــام ١٤٣٣هـــ ،ود ّربــت بعــد
ذلــك منتخــب الطائــف يف دورة املصيــف
١٤٣٠هـــ ،وحقّقنــا املركــز الثالــث التــي
شــارك فيهــا املنتخــب العمانــي األوملبــي
و املنتخــب الســعودي األوملبــي وأنديــة
النصــر والقادســية و جنــران و الربيــع،
ود ّربــت نــادي وج ١٤٣٤هـــ وحصلنــا على
بطولــة الطائــف ،ومــن ثــ ّم إلــى دورة
الصعــود والتأهــل إلــى الدرجــة الثانيــة،
ويف عــام ١٤٣٧هـــ كان اإلجنــاز الكبيــر
بالصعــود ألول مــرة إلــى دوري الدرجــة
األولــى.

صــفــــر ١٤٣٨هـ

وعــن مســتقبل كــرة القــدم يف الطائــف..
يقــول الشــدادي :مســتقبل كــرة الطائــف
مبشــيئة اهلل يُبشــر باخليــر ،وأكبــر دليــل
صعــود نــادي وج إلــى دوري الدرجــة
األولــى وبــإذن اهلل ســنرى بقيــة أنديــة
الطائــف تتنافــس علــى اإلجنــازات،
وتتأهــل إلــى دوري احملترفــن ودوري
الدرجــة األولــى.
كمــا حتــدث الشــدادي عــن املنافســة
بــن ناديــي وج وعــكاظ يف املاضــي ويف
احلاضــر :املنافســة كانــت يف املاضــي
قويــة ،وكان نــادي عــكاظ أفضــل مــن
نــادي وج يف بعــض املنافســات ،أ ّمــا
يف احلاضــر فنــادي وج اآلن يف دوري
الدرجــة األولــى وعــكاظ يف دوري
الدرجــة الثالثــة ،وال أُجامــل حينمــا
أن أمنيتــي رؤيــة نــادي عــكاظ
أقــول ّ
يف مصــاف دوري الدرجــة الثانيــة هــذا
املوســم وهــو قــاد ٌر علــى ذلــك بــإذن اهلل.
ســألناه عــن الــدور الــذي ق ّدمتــه املراكــز

حــوار ريــاضــي
التدريبيــة املنتشــرة يف الطائــف ،وهــل
ميكــن االســتفادة منهــا وكذلــك مــن
رابطــة فــرق األحيــاء يف مســتقبل
رياضــة الطائــف ..فقــال:
دورهــا يُعتبــر جيــد ،وســعدت بإنشــاء
رابطــة األحيــاء يف الطائــف بقيــادة األخ
متعــب فــاح مــع أمنياتــي لهــم بالتوفيــق.
وعــن بطــوالت التعليــم علــى مســتوى
املناطــق ،هــل إليقافهــا آثــار ..وأبــرز
ذكرياتــه يف بطــوالت التعليــم يف
الســنوات املاضيــة ..فقــال:
نعــم وبشــكل كبيــر هــي مــن أبــرزت
جنــوم اململكــة اآلن مثــل الكابــن محمــد
الســهالوي ،والكابــن محمــد عيــد،
والكابــن هانــي الناهــض حــارس نــادي
االحتــاد ،والكابــن جفــن البيشــي
والكثيــر ،وبالنســبة ألبــرز ذكرياتــي
فقــد كانــت يف البطولــة املدرســية التــي
أقيمــت يف أبهــا عــام ١٤٢٢هـــ وحصلنــا
علــى املركــز الرابــع علــى مســتوى
اململكــة.
وحــول حظــوظ املــدرب الوطنــي يف
أنديتنــا ،وحتديــداً يف دوري الدرجــة
األولــى والثانيــة؟ واألمــور التــي
يحتاجهــا املــدرب الوطنــي
ليكــون حاضــراً
يف األنديــة
الكبيرة

واحملترفــة ..قــال ابــن الطائــف املــدرب
فهــد الشــدادي:
املــدرب الوطنــي يحتــاج ثقــة ،ووقفــة
صادقــة مــن جميــع رؤســاء األنديــة
الســعودية كــي يقــ ّدم مــا عنــده مــن
إمكانيــات ،وعلــى ســبيل املثــال مــا فعلتــه
معــي إدارة نــادي وج ممثلــة برئاســة
األســتاذ مبــارك اليامــي الــذي منحنــي
الثقــة وكانــت بعــد توفيــق اهلل بالصعــود
إلــى دوري درجــة األولــى.
ويف سؤال عن دوري عبداللطيف جميل
للمحترفــن ،والــذي ال يوجــد فيــه إال
مدربــان وطنيــان وهمــا ســامي اجلابــر
يــرى
وحمــد الدوســري ،كيــف

مســتقبلهما مــع الفريقــن ..أجــاب
الشــد ا د ي :
الكابــن ســامي اجلابــر والكابــن
حمــد الدوســري مــن خيــرة املدربــن
الســعوديني ،وأتوقــع أ ّنهمــا ســيق ّدمان
نتائــج إيجابيــة مبشــيئة اهلل لنــادي
الشــباب والقادســية يف هــذا املوســم.
ومــاذا عــن اختفــاء اســمه يف حفــات
تكــرمي الالعبــن القدامــى يف الطائف..
قــالّ :
مت تكرميــي مــع النــادي ،مــن قبــل
عــدد مــن ُقدامــى الالعبــن يف الطايــف
بقيــادة املــدرب القديــر محمــد الهمنــي،
يف شــهر رمضــان املنصــرم ،وتكرميــي
احلقيقــي هــو أن نكــون مصــدراً لســعادة
أهــل الطائــف ورفــع رؤوســهم وحتقيــق
النتائــج املرضيــة لهــم.
كلمة اخلتام:
أشــكر القائمــن علــى مجلــة الطائــف
بــدون اســتثناء وأشــكركم علــى هــذا
اللقــاء ،وأســأل اهلل أن يكتــب لكــم
التوفيــق ،وأن يبــارك لكــم يف عملكــم.
وختامــاً أمتنّــى مــن رجــال أعمــال
الطائــف ،الوقــوف مــع نادي وج يف هذي
املرحلــة ،فهــذا النــادي مي ّثــل جميــع
أهالــي الطائــف كبيرهــم وصغيرهــم،
ومــن ح ّقــه عليهم أن يدعموه
بــكل أنــواع الدعــم
املــا ّدي واملعنــوي.
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تــفـــــاعــــــل

(صفحــة تفاعــل)..
صفحــة جديــدة تعنــى
بنشــر تغريداتكــم
عــن الطائــف أو مجلــة
الطائــف( ..اقتراحاتكــم..
مالحظاتكــم ..أو الصــور..
كل مــا عليــك هــو كتابــة
التغريــدة التــي تراهــا مناســبة
تحــت هاشــتاق #مجلة_الطائــف
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مــــــقـــــــــال

رابطة «شباب الطائف»
قــد يعتقــد البعــض أن «رابطــة األحيــاء لكــرة القــدم بالطائــف» معنيــة فقــط باملهتمــن
بتلــك الرياضــة ..واعتقادهــم ذلــك مبنــي علــى املســمى ..
لكن الرابطة لها أهداف أشمل وأبعد من ذلك ..
تتلخص يف كونها رابطة لكل «شباب الطائف» على مختلف مواهبهم ،وميولهم ..
فهــي تهتــم بــكل عناصــر اللعبــة بــدءا باجلمهــور مــن خــال بــث الــروح الرياضيــة،
والتنافــس الشــريف بــن اجلميــع ..واحتــواء وتنميــة املواهــب..
وتســعى الرابطــة كذلــك لتعزيــز الثقافــة احلقيقيــة لكــرة القــدم ،وهــي التنافــس
الشــريف ،واللعــب مــن أجــل الرياضــة واملتعــة ،واالميــان بــأن هنــاك فــوز وخســارة،
وأيضــاً تعــادل بــن أي فريقــن يلتقــون يف أي منافســة ،أو مجــال يف العالــم..

متعب فالح العتيبي

رئيس رابطة األحياء لكرة القدم
بالطائف

كمــا أن الرابطــة تتوســع يف أهدافهــا مــن خــال نبــذ التعصــب ،والقضــاء علــى بعــض
العــادات والســلوكيات اخلاطئــة ،وخاصــة يف املظهــر ،إذا أنهــا تعــزز لذلــك الشــيء بــن
كافــة املشــاركني يف دوري الرابطــة ،وال تقبــل أي جتــاوز يف ذلــك..
كمــا تســعى الرابطــة إلبعــاد اجلميــع عــن املشــاحنات ،والتعصــب مــن خــال حتقيــق
العدالــة بــن اجلميــع ،ومعاملــة جميــع الفــرق والالعبــن علــى مســتوى واحــد
كمــا قامــت الرابطــة بالطائــف بإعــداد اســتراتيجية لعملهــا خــال الفتــرة القادمــة
ومــن أبــرز مالمــح تلــك االســتراتيجية ..وضــع عناصــر أساســية مــن أولويــات الرابطــة
(لالعــب ،واملــدرب ،واحلكــم ،والفريــق ،والبنيــة التحتيــة املتمثلــة يف «املالعــب»)
ولعــل اخلتــام بكلمــة شــكر وتقديــر لــكل أعضــاء الرابطــة ،وجميــع مــن ســاهم يف
أنشــطتها الفتــرة املاضيــة..

شكراً للجميع.

56

مجلة الطائف العدد ٣

صــفــــر ١٤٣٨هـ

The Event
violators of laws and specific systems
of foreign commercial activity and
encouraging culture of investment for
the citizens and helping those who
want to invest from citizens through
lectures, seminars, conferences and
workshops and to limit issuing visas
unless in the developmental fields
which the Saudi are not attracted to.
Saud Almuseibih: “concealment” is a
fake trade that controls large sums
of money
On his part, Dr. Saud Almuseibih
revealed some of the social ills
that threaten the society because
of the commercial concealment
phenomena. He says:
The commercial concealment is one
of the most dangerous phenomena
that affects the Saudi community
as it is a fake and underground
trade that controls and tranfers a
huge amount of money without
benefit to the citizens. This trade is
not subject to any administrative or
organizational supervision by the
concerned entities. The main reason
for the spread of this phenomenon
is: first, people are not afraid of
God; second, they do not take into
account the legitimate (Halal) profit,
as well as the weakness of the
regulations and the follow-ups by the
governmental agencies and the lack
of coordination between them.
Dr. Almuseibih continues: It is really
unfortunate that trade has been
controlled by some expatriates who
do not care that God watch their
business, and therefore there is a
war against any activity by Saudi
traders, especially in the retail field.
As A result, foreigners controlled
the trade, and this undoubtedly led
to the spread of the expired goods
and materials, traditional hardware,
and remittances that are not subject
to any kind of supervision. Further,
commercial concealment led to the
spread of crime because the trade
has been in the hands of those
expatriates whose only target is a
rapid financial gain. Unfortunately,
it has been noticed recently an
increase in the number of the
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The volume of
the underground
economy
in
Saudi
Arabia
in 2014 is 549
billion
(SAR).

730 millions are allocated
for the National Program
to combat the commercial
concealment.

The national economy loses
300 billion (SAR) per annum
due to the commercial
concealment.

The value of the
cash
outside
banks in 2016
reaches
174.9
billion
(SAR).

There
is
commercial
concealment
in million small
facilities.

The irregular labor increases
by 1.2 million laborers per
annum.

The average of the expats’
remittances reaches 500
billion in the Saudi currency
per annum.
expatriates as we can
see them everywhere
in the cities controlling
most types of trade. In
addition to the above, this
concealment
reduces
the job opportunities for
Saudis resulting in an
increase in the volume of
unemployment. Hence,
large sums of money are
transferred
irregularly
which affects the Saudi
economy.
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We have to admit with all the courage
that thousands of salons shaving,
Laundries, Shawarma restaurants,
car workshops and small grocery
stores that found in the districts
is not only job opportunities for
expatriates, and its owners got only
a few money, the continuation of this
matter is not worthy for a country
like the Kingdom that faces a rising
economic challenges, because
of these individual practices that
harmed our economy, we did not
need for the millions of expatriates
and the size of transfers to the
outside did not doubled and never
know unemployment crisis that
increased by the delaying solutions
and increase year after year without
root solutions to the crisis.
He concludes his comment that
if structural imbalance continued
in the structure of the national
economy, the Economic Council and
the Ministry of Commerce requires
to reorganize individual institutions
to
ensure
strong
institutions
should be add to our economy and
contribute to support the provision
of job opportunities and the ability to
service quality and work according
to the competitive and institutional
grounds, so we have to advance
the power of the Commercial
Register according to the intelligent
organization so it is not just a job
for more expatriates and deceptive
cover to conceal.
AbdulAllah Al-Fawzan: 500 Billion
a year is the average that expats
transfer from Saudi currency
On the social level, AbdulAllah
Mohammed Al-Fawzan, professor
of sociology at Al-Imam university,
speaks with Al-Taif Magazine as he
says:
Commercial concealment means
enabling the expatriate to practice
commercial activity by using the
name of the citizen or his license
or his commercial register and this
phenomenon is increasing in our
society with the expand of visa
issued for recruiting expats and duet
to some of the natives’ interest in

quick and easy profit without exerting
any effort and this phenomenon has
a very dangerous impact on security,
economical, social, political, cultural,
environmental and health levels
On the economical level, estimates
show that the average expats
transfer from Saudi currency
exceeds 500 Billion a year and this
is a dangerous consumption of the
government budget. In addition
to, it leads to unemployment and
expats monopolize the commercial
activity and tighten the noose on
Saudi citizen who wants to invest by
himself.
On the security level, commercial
concealment forms a safe haven for
expats to practice illegal activities
like drug traffic, forgery and
prostitution, and sell adulterated and
counterfeit goods and disposal of
expired goods.
On the social level, rates of
unemployment,
poverty
are
increased and the citizens’ spirit of
laziness
spread.
On the cultural level, the increase
of
commercial
concealment
phenomenon composes a threat
on religious and moral values
system of the society because this
expats come from cultures and
societies that are different from our
society’s culture which contributes
in eradicating religious and cultural
identity of the society.
On the environmental level, most of
these expats live in slum areas and
unsuitable houses and so squatters
are accumulated and they use old
vehicle which increases air pollution
and the diseases resulting from it. In
addition to, the health outcomes as
a result of the expats coming from
poor and underdeveloped society,
carrying out contagious diseases.
On the political level, these expats
form a minority that threaten the
stability of the nation therefore,
there should be some measurement
to contain this phenomenon by
activating inspection and spreading
awareness about its dangerousness
and by strengthening sanctions on
هـ١٤٣٨ صــفــــر

٣ مجلة الطائف العدد

58

The Event

aforementioned negative financial
and economic impacts occurred,
it shall be followed by a lot of the
social negative impacts. What
will follow the lack of investment
chances and job opportunities
which will help to increase the
income of the citizen?! Indeed the
poverty and unemployment cycles
will be expanded in addition to its
subsequent social and safety risks
which Allah only knows its damaging
impacts.
Bajajh: the Concealment is main
reason to increase the employment
percentage
Dr. Salim Said Bajajh, Accounting
professor in TAIF University talked
and said:
The commercial concealment is
considered an economic disaster
since several centuries ago. Its
economic impacts start to be
seen clearly through its security,
social and economic impacts on
the populations. The commercial
concealment is main reason
to increase the unemployment
among Saudi people whereas the
commercial concealment possess
more than %20 of the total domestic
outputs and 30 % of the expatriates
are working under its umbrella. The
statistic reports refer to that the
concealment percentage is more
that 80 % in several commercial
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sectors whereas the major sales
of retail sector with more than 450
billion riyal may be deemed as a
result to the growth of the small and
medium commercial businesses
within the commercial market
which will lead to occupying these
facilities by the expatriates. The
most important evidence in this
respect is the transfers made by the
expatriates to their mother countries
where it does not reflect the wages
of the expatriates but there are more
other amounts which are resulted
from the avenues of commercial
concealment which is called the
hidden economy. This phenomenon
is spread throughout the kingdom
areas especially in TAIF in which
the expatriates overwhelm on the
majority of the retail trade sectors.
Fahd Aleili: thousands of «individual»
stores is not only business
opportunities for expatriates
Economic and researcher in human
development
and
institutional
development, Mr. Fahad Aleili
commented on this phenomenon by
saying:
“ a few weeks ago, newspapers
published a news in which the
ministries of commerce and Rural
and Municipal Affairs have finished
the license to a new company, invest
in fuel stations and rest houses with
a capital of two and a half billion
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riyals to operate 230 fuel stations by
2020, which contributes in providing
five thousand new jobs for Saudis,
the company›s decision has came
after her experience in the operation
of a typical seven stations in the
regions of the Kingdom, as the cost
of developing one fuel station is 11
million riyals.
The decision of entering the market of
fuel stations and roads rest houses,
strongly from human and financial
resources, strategic planning and
providing employment opportunities,
is a simplified image to enhance the
presence of large companies and
their involvement in supporting the
national economy after they suffered
many years the control of individual
institutions and the weakness of
payback and economic impact.
After theses institutions produced
negative social culture based on
«commercial concealment,» and
accepting low income compared to
the control of expatriates and rising
transfers of funds out of the kingdom
to more than 150 billion riyals
annually.
Aleili added that the fuel stations of
high way roads have been kept under
the administration of individuals
for many years and become in the
worst case and was bad front as
the appeals for the development
and media criticism in changing
the negative fact were failed even
initiative «Tourism Authority,» to
establish the development of the
stations program; as it ordered
individual owners to enter under the
Umbrella of competitive Companies
for its operation; we have seen
signs of improvement in the roads in
which companies received in a short
period, that is normal in light of the
availability of potential for companies
that operate on a competitive and
professional basis.
Mr. Fahad Aleili here wondering by
saying:
What has made thousands of
individual institutions for our national
economy which operate under the
conceal and control of expatriates?
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annul activities size of commercial
concealment means in turn that the
commercial concealment activity
size in our country ranges from
530 to 850 billion Riyals, which
are extremely grave figures, even
when taking into consideration that
the actual figures may increase or
decrease from this estimative figure
with about %10.
Elomari shows number of impacts
resulted
by
the
commercial
concealment where he said: the
risk of commercial concealment
is increased more than some
expectations if we know the
dangerous risks which include at
first:
-1 To prevent the fates of the national
economy to create jobs for the
citizens as well as they lead increase
the unemployment percentages.
-2 To increase the financial and
economic leakage for abroad except
it is considered one of the most
threats for the quality standards
and productivity level within the
economy and accordingly to weak
the economic growth and destabilize
development levels.
-3 To increase its more damaged role
towards fighting the national capitals
especially the small and medium
ones in addition to tighten the
noose on the national savings and
to reduce the chances and required
and available investment fields to
be transferred into investments can
be used to serve the economy and
country.
-4 To increase poverty rated
between the populations due to lack
of jobs and on the other hand lack of
competition of the national facilities
for the incoming labors involving in
concealment activities.
-5 The increase of “commercial
concealment” activities and its
subsequent results such as growing
fraud and deception types will lead
to increase its negative impacts and
its threat for all different environment
and health aspects.
-6 In addition to its other negative
social
impacts,
when
the
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and medium commercial stores,
such as shops of barbers, plumbing,
electrical maintenance, sewing and
other individual commercial activities
which do not require high skills.
“The foregoing which is without
limitation
about
concealment
activities undoubtedly emphasizes
that
concealment
is
spread
domestically to an unimaginable
extent, its limits of control extend
across all cities and villages in our
country and it is spread in a very
worrying way in all areas of the
kingdom without exception. From
these areas is of course Al Taif city
especially that it is the adjacent city
to the most important cities of the
kingdom in commercial terms, i.e.
Holy Makkah and Jeddah and in
general the western district of our
country.
The existence or non-existence
of commercial concealment can
be inferred from depending on
a number of indicators, which in
general proved the very serious
existence of this economic evil in
our country. The most important
indicator of the status of the Saudi
economy is the monitoring of the
annual consumption of electricity
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and water and comparing it to the
rate of the economic growth, as
average growth rates have shown
that from 2009 to 2014, the average
annual growth of water consumption
has reached %11.1, and the average
growth of electricity consumption has
reached %8.9, while the average
actual economic growth has not
exceeded within the same period a
ceiling of %4.5.
Of indications inferring its existence
and the expansion of its activities
is also the rising cash size which
is traded outside banks. This is an
attention drawing matter if we take
into consideration the great progress
which was made to local payment
systems, in addition to the increase
of trust in transaction by checks. This
indicator acquires its importance
due to the fact that the “commercial
concealment”
transactions
are
mostly characterized by their great
depending on cash transactions,
when compared to the remaining
transactions via modern banking
means. According to data of Saudi
Arabian Monetary Agency, cash
outside banks by the end of July
2016 has reached 174.9 billion
Riyals (%84.5 of cash traded outside
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the Agency).
The final and most important
indicator in this context is the
monitoring of annual transfers of new
coming employment to areas outside
borders, and comparing them to
their annual wages size, which can
reflect to us, with the aforementioned
indicators, a clearer image of the
“commercial concealment” size.
According to comparing the size
of those transfers made in the last
years (2015-2010), it is observed
that the size of those transfers has
much exceeded the sizes of annual
wages paid to those new coming
employment, and they increased
1.5 folds. But the comparison after
deducting the estimated expenses
of the local consumption from the
wages of new coming employment,
on the assumption of they constitute,
in average, about %40 of the total
annual wages. Therefore, the
differences (increase by transfers)
will undoubtedly be increased more
than twofold of the size of funds
which are transferrable abroad!
Estimation of those increases of
annual transfers against net annual
wages and the expectation that
they may not exceed %15 of the
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of this phenomenon,
including:
Citizen’s
sympathy with the
conniver person in
good faith or for his/her
desire to get easy gains
without making any
efforts to get it.
Deactivation
of
anti-commercial
concealment
system
a d e q u a t e l y.
The
commercial
concealment is not
restricted
to
the
individuals and the
owners of the simple
enterprises or simple
craft foreign labor, but
it includes a broad
sector of big companies
which
are
being
under the name of (commercial
representation), where there are
conniver companies doing their
businesses under the power
of the agent or the commercial
representative.
Most of the conniver
institutions and the companies are
working in semi-systematic way
which makes it difficult to detect it,
where there is a strong support and
continuous cooperation between the
citizens and the conniver persons.
The clear weakness in the
qualifying of the citizens adequately
with the environment of the work
because of the lack of harmonizing
between the required specialties
in the business and the service
market and the grads of the public
education, the academic education
and the institutes and the faculties of
the technical training.
The nature and the volume
of the private sector’s institutions,
where most of them are small and
owned by individuals who have no
knowledge with the basic principles
of the trade and its requirements
such as qualifying and good
conduct, making them vulnerable

to foreigners’ exploitation and
concealment.
The easiness of foreign
companies’ entering to the Saudi
market in order to work under the
power of national institutions and
companies in return for a certain
percentage agreed upon.
Then the study turned into some
of the means that will eliminate
the
commercial
concealment
phenomenon through the combining
of the efforts between the country
and the citizen to eliminate this
phenomenon and not to rely on
a party without the other as well
as through the contribution of the
Saudi citizen in the fight against
the concealment phenomenon by
refraining to exercise it from one
side and informing the competent
authorities about the concealment
cases from the other side, and this
is on the basis of the right citizenship
spirit in the non-trading of the national
identity in return for cheap amounts
and his/her concern to practice the
work and takes its profits by himself;
in addition, the attempt to ensure not
to increase the concealment cases
by providing the guarantees which

reduce it upon the issuance of the
new investment licenses for the
citizens and through the activation
of the scholars’ Fatwa prohibiting the
commercial concealment and the
money resulting from it.
Abdelhamid Elomari: “Concealment
is mainly in retail trade”:
Mr. Abdelhamid Elomari, a member
of Saudi Economic Association,
commented on this phenomenon
to Al Taif Magazine: “Many studies,
reports and findings of governmental
authorities’ inspection of commercial
concealment activities, have shown
that such activities are practiced
mainly in retail trade and in the trade
of traditional consumable “nondurable” goods, in trade operations
related to the sale of fruit, vegetables
and agricultural goods, in trade of
gold and precious stones, in trade of
cattle, in trade of durable goods, in
activities of building and construction,
in the sector of propaganda and
advertisement, in the sector of
electronics and electrical devices,
in marketing, sale and illegal
copying of computer software, and
in activities of groceries and small
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more light on the commercial
concealment, we can come back
to what has been published in
May 2010 by the Chamber of
Commerce at the Eastern Region
when it submitted a study under (
the Commercial Concealment and
Its Economic and Social effect on
the Kingdom). Through this study, it
defines the commercial concealment
as enabling non-Saudi to invest or
practice a forbidden commercial
activity under the name of a citizen,
or the matter in which the Saudi
covers unlawful work against
specific amount. The citizen shall
be deemed as a conniver person in
case of enabling the non-Saudi of
using his name or the permission
or the commercial register in order
to practice the commercial activity.
Every foreigner who holds a foreign
investment license and enables
another foreigner to work for himself,
in breach of the Foreign Capital
Investment System, shall be deemed
as a conniver person. Where the
concealment leads to the newcomer
evading from the fees required by
the Foreign Capital System through
a simulation contract with the salary
and
advantages.
Accordingly,
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revealing such cases is surrounding
by many difficulties.
The same study clarified that
the dangers of the concealment
commerce lie in exhaustion two
components which their effects reflect
on the National Economy: Capital
and work. On one hand the capital
results from the profits resulting from
the concealment commerce in which
most of the profits are transformed to
Abroad. Often the newcomer adopts
maximum operations of maximizing
the profits at the expense of the
consumer citizen. On the other
hand, the work lies in the fact that
the newcomer is the project owner
and seeks to employing a new
coming employment like his case
which has its negative effects on the
labor market in the Kingdom.
The study indicated that the negatives
of the commerce concealment can
be identified in a number of points,
including:
- Increasing the Commercial fraud
Cases.
- Practicing the unfair or the unlawful
activities.
- Security and Social Risks
- Monopoly some of the commercial
activities.
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- Increasing the number of violators
to the accommodation system as a
result of increasing the number of
the new coming employment.
- Increasing the burdens of spending
on the health and education service
facilities.
- Prevalence of this phenomenon
which necessarily means that there
is a class of citizens tarry to work and
being satisfied with collecting money
by the easiest way, where they are
turning from a productive class into
a tarrying class without taking into
consideration the public interest.
- Dumping markets with foreign
goods upon the consumers taste and
making them desirous of purchasing
them, which helps consumption of
goods of law benefits.
- Directing the country’s economic
in accordance with the wishes and
interests of the foreign capitals.
- Concealment committed by a
citizen reflects the lack of a sense of
patriotism, responsibility and loyalty,
as it means violating the laws which
allows to the unscrupulous people to
damage the country at various levels,
whether the social or economic.
The study revealed some of the
reasons that contributed to the spread
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Anti-Concealment program
What has been done recently by the
Ministry of Trade and Investment of
releasing the National program of
the Anti-Commercial Concealment
at a cost of 730 million Saudi Riyals,
is a best witness of the Ministry
interest for combating this disease
and eliminating its sources and
causes. The Program aims bridging
the gaps which were previously
afflict the system of combating the
concealment through implicating
a number of modifications on it
and facilitating the procedures of
detecting it in order to eliminate it
completely. In addition the program
involves making an electronic link
with several other different entities,
allocating rewards to those who
inform about the concealment cases
and releasing awareness campaigns
in order to publicize its effects.
Moreover the Ministry has urged
and continues all citizens to inform
about the commercial concealment
cases, in case of founding the
evidences by means of the unified
communications Telephone 1900
or the application of commercial
communication on the smart phones
or attending to any of the ministry
branches throughout the Kingdom.
Where the Ministry grants to the
informer person who cooperating
with the Ministry at the complaints
of the commercial concealment,
a financial reward of %30 of the
adjudged fines value after collecting
it.
Concealment Numbers and Losses
Engineer
Omar
Alsuhaibani,
the general manager of the
Anti-Commercial
Concealment
department at the Ministry of Trade
and Investment, has previously
revealed that the cases which
are referred to the Investigation
and Prosecution Authority from
the beginning of the current year
1437 to the end of the last month
of Rabī’ al-Thānī are equal to the
total of the referred lawsuits during
the last year whci are 290 cases.
Thus, this indicates to increasing

the cases of revealing
the
commercial
concealment
cases.
During the past
few years, it
has contained
some
statistics
which
prove
the
danger of this
phenomena,
including
what
mentioned by the
International bank. Where
the Bank indicated to the volume
of the underground economy in the
Saudi Arabia has developed
from 364 billion Riyals
in 2008 to 549 billion
Riyals in 2014 i.e
approximately
fifth of the gross
domestic
product. As
well as what
has
been
declared by
the Chamber
of commerce
and Industry in
Mecca that the
national economy
loses 300 billion Riyals
annually as a result of the
commercial concealment. In addition
to the declaration of the Ministry of
Work about existing a commercial
concealment at million
small facility. Of those
statistics
also
what have been
mentioned on
the sidelines of
Jaddah forum
years ago that
the informal
employment
increases
annually 1.2
million workers.
A
Study
of
Concealment
If we wish to shed
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“Concealment”
Economic
Cancer

Mohammed Al-Malki
Taif Magazine
There is no wise man doubts that the
commercial concealment is a chronic
disease that bites the home country
at the security, economically, socially
and educationally level. It is a clear
evidence of the lack of awareness
from the others towards their home
country in order to develop its
security and economic.
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اقتصــاد الظــل  Shadow Economyبتعريفه
العــام هو (النشــاط التجــاري الــذي ال
يخضــع للرقابــة احلكوميــة ،وال تدخــل
مدخالتــه ومخرجاتــه يف احلســابات
الرســمية وال يعتــرف بالتشــريعات
الصــادرة ..ولذلــك يعتمــد الســرية يف
عمليــات الشــراء والبيــع والعمــل بعيــداً عــن
أعــن الرقابــة)..
والتســتر يف اململكــة أحــد مــا ميثلــه هــذا
االقتصــاد الــذي يدمــر مقــدرات الوطــن
ويؤثــر ســلباً يف منــو االقتصــاد..
والتســتر لــه مظاهــر أصبحــت مــن ســماته
علــى مــر الســنني وبالــذات يف املناطــق
الصغيــرة واحملافظــات ..ومنهــا:
أوالً يعتمــد َعلــى اجلهــود الشــخصية
للوافــد واحلرفــة التــي يتقنهــا.
ثانيــاً يعتمــد علــى الســيولة النقديــة يف
غالــب أحوالــه.
ثالثــاً ال يعتمــد علــى منشــأة منظمــة بــل
علــى أيــدي عاملــة تعمــل بنفــس املجــال.
رابعــاً يتــم االعتمــاد واالختفــاء خلــف
مؤسســات فرديــة صغيــرة ويتــم اختيــار
املتســتر (الســعودي) بعنايــة فائقــة إ ّمــا
مــن النســاء أو مــن كبــار الســن والقاســم
املشــترك بينهــم ..وإ ّمــا احلاجــة أو اجلهــل
أو حــب املــال الــذي يأتــي بســهولة شــهرياً.
خامسـاً ال يعتمــد هــذا الشــكل علــى املــواد
األوليــة اجليــدة لعملــه ألنــه يهمــه أكبــر
هامــش ربــح وال يهتــم بجــودة العمــل
ألنــه يف الغالــب ســيعود لنفــس الضحيــة
ويكســب منــه مــرة أخــرى.
سادس ـاً يعتمــد وبشــكل كبيــر يف تعامالتــه
علــى تقــدمي الرشــاوي ودعــم الفســاد يف
الدولــة مــن أجــل تســهيل أعمالــه وبقــاءه
وانتشــاره يف جســد املجتمــع.
وهنــاك الكثيــر مــن األشــكال لــه فقــد بلــغ
التســتر واقتصــاد ِ ّ
الظــل أوج ســيطرته
علــى أغلــب املنشــآت وبالــذات الصغيــرة
واملتوســطة..
وأحيانـاً يكــون لــه شــكل أخطــر بــأن تتعــدى
مصــادر دخلــه املتوقــع ..وهنــا يتحــول إلــى

صــفــــر ١٤٣٨هـ

(اقتصــاد أســود) يدعــم اجلرميــة والفســاد
األخالقــي وجتــارة املخــدرات واإلرهــاب..
وهــا نحــن نعانــي مــن أعراضــه وآثــاره..
ومــن ذلــك:
ــ جتفيف السوق من السيولة النقدية.
ــ زيادة معدالت البطالة.
انعــدام وجــود املــواد اخلــام واألوليــة
اجليــدة لعــدم قدرتهــا علــى املنافســة
يف ظــل إغــراق هــذا االقتصــاد اخلفــي
الســوق باملــواد الرديئــة والغيــر مضمونــة
ولكــي نســتطيع مجابهــة هــذا الوضــع
يجــب أن تتكاتــف اجلهــود وتعلــو الهمــم
ونستشــعر اخلطــر منــه ..وذلــك عبــر عــدد
مــن اخلطــوات:
ــــ كإنشــاء جهــاز أمنــي حتــت اســم
التجاريــة).
(املباحــث
ــــ وتكويــن هيئــة رســمية اســمها مكافحــة
الفســاد التجــاري.
ــــ قيــام الغــرف التجاريــة بواجبهــا يف
التحذيــر مــن مخاطــره وعقــد ورشــة عمــل
علــى مســتوى مجلــس الغــرف واخلــروج
بتوصيــات منهــا:
ــــ إعــادة سياســة التســعير وســرعة اخلدمــة
للمنشــآت النظاميــة لتســتطيع منافســة
هــذا االقتصــاد والقضــاء عليــه.
ــــ التوصيــة بزيــادة العقوبــات علــى
املتســترين والتشــهير بهــم.
ــــ العمــل علــى تقنــن منــح الســجالت
والتراخيــص ..كعمــل مقابلــة شــخصية ملــن
يرغــب الترخيــص لتقييــم مــا يطلبــه.
ــــ إثبــات امتالكــه لــرأس املــال ملشــروعه
ومصــادر متويلــه.
ــــ إعــادة دراســة بعــض األنظمــة التــي يتــم
اســتغاللها أو التالعــب بهــا.
ــــ حصــر األنشــطة التــي جتــذب هــذا النــوع
مــن االقتصــاد والعمــل علــى إصالحهــا
وجتفيفهــا مــن هــؤالء املجرمــن بحــق
الوطــن واملواطــن ومســتقبل شــبابنا..
وأخيــراً نتمنــى أن يكــون هنــاك وقفــة
حقيقيــة للعمــل علــى احلــد مــن هــذه
الظاهــرة التــي تنهــش يف جســد الوطــن.

اللهم اجعل هذا البلد آمناً..

