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ها هي الطائف تتنفس عطرا ووردا من جديد . . 

ورد ال يملكه غيرها, ورد أختصها اهلل به . .

ونحــن فــي »مجلــة الطائــف« لــن نســتطيع تجــاوز أهــم مهرجانــات الطائــف )الــورد( دون أن نخصــص 

لــه جــزء كبيــر مــن المجلــة يتزامــن مــع انطالقــة المهرجــان.. فقــد حرصنــا فــي هــذا العــدد )8( أن 

تكــون مواضيعــه شــاملة وعامــة ألبــرز مــا يخــص الطائــف, ولعــل أهــم نقطــة فــي ذلــك اإلشــارة 

ــورد  ــع, و)ال ــا يجــب أن يعلمــه الجمي ــا, وهــذا م ــة أوال, وســياحية ثاني ــة زراعي ــى أن الطائــف مدين عل

الطائفــي( خيــر شــاهد علــى ذلــك.. لذلــك كانــت قضيتنــا فــي هــذا العــدد )الطائــف الخضــراء(, لكــن هويــة 

المجلــة هــي الــورد . .

وبقينــا علــى تبويــب المجلــة فــي هــذا العــدد, رغــم خصوصيــة المهرجــان, مــن مواضيــع ثقافيــة, ورياضيــة, 

وتقاريــر وثائقيــة, وتحقيقــات, وتقاريــر, نأمــل أنهــا تضيــف شــيئا للقــارئ..

ــه,  ــم بزراعت ــا أن نهت ــا جميع ــف(, علين ــل )ورد الطائ ــج الجمي ــذا المنت ــول أن ه ــه الق ــام.. علي ــل الخت وقب

ــة.. ــن هوي ــا م ــا أعذبه ــف.. وم ــة الطائ ــل هوي ــه يمث ــه, كون ــادة منتجات ــره, وزي وتطوي

ــف  ــة الطائ ــه غرف ــذي تنظم ــر ال ــع عش ــي الراب ــورد الطائف ــان ال ــات مهرج ــش فعالي ــن نعي ــوم ونح الي

ــن  ــدءا م ــإذن اهلل, ب ــه ب ــا نأمل ــو م ــف, وه ــان مختل ــراج مهرج ــع إلخ ــعى الجمي ــرة, س ــام ألول م ــذا الع له

رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة الدكتــور ســامي العبيــدي, وأعضــاء مجلــس اإلدارة, وأمانــة الغرفــة, وكافــة 

منســوبيها, والشــركاء مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.. كل الشــكر لهــم, ولكافــة اللجــان العاملــة فــي 

ــان .. ــذا المهرج ه

يا جاني الورد :

كثيــرون تغنــوا بالطائــف .. ولكــن مــا جــاء فــي أوبريــت عرائــس المملكــة يبقــى األقــرب لهــذه المناســبة 

عندمــا كتــب إبراهيــم خفاجــي )يرحمــه اهلل( :

يا كــادي أنا .. في وادي وج وإال في حـوايــا  يا جاني الورد .. من الطائف وبكفوف الصبايا  

ومايس القد .. حبيب القلب فـي الـردف معــاي  والقيم والسد  .. وليه والشفا فيهـا شفـــاي  



ياجاني الورد من الطائف . .  
وبكفوف الصبايا





-  بن هميل لـ “مجلة الطائف “ :
    ” ورد الطائف ١٤ سيكون أكثر تميزاً .”

- قضية العدد : الطائف الخضراء بـ ١٥٥٥٢ مزرعة

- الحميدي يكتب :”  الزراعة والهدر المائي “

- السعيدي في حوار لـ “ مجلة الطائف “ :
   انتهت االنتخابات وانتهى التنافس  . . . 

- ١٥ فنان حولوا الطائف لعاصمة للمسرح السعودي

- توطين سوق الخضار  .. قرار طال نسيانه

- ماهي قصة “ البيتكوين” .

- عكاظ ووج . . من خلف تعطيل الدمج !
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أكــدت وزارة التجــارة واالســتثمار عبــر موقعهــا الرســمي، حرصهــا الشــديد علــى حمايــة 
المســتهلك قائلــة: » تؤكــد وزارة التجارة واالســتثمار حرصهــا واهتمامها الدائم والمســتمر 
بالنظــر فــي جميــع البالغــات الــواردة والعمــل علــى معالجتهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي 
زمــن قياســي، مبينــة فــي الوقــت نفســه عزمهــا مضاعفــة الجهــود فــي ســبيل توفيــر بيئــة 

ــارة” . ــات ض ــن أي ممارس ــم م ــتهلكين وتحميه ــوق المس ــظ حق ــة تحف ــة منظم تجاري

التجــارة  وزارة  أطلقــت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
واالســتثمار فــي عــام 2013 تطبيقــًا علــى األجهــزة 
ــاري«،  ــالغ تج ــم »ب ــه اس ــت علي ــة أطلق الذكي
ــم  ــم بالغاته ــن المســتهلكين مــن تقدي ــذي ُيمّك وال
ــرًا  ــة، ومؤخ ــزة الذكي ــر األجه ــوزارة عب ــى ال إل
وفــي 4 / 1 / 2018 أطلــق وزيــر التجــارة واالســتثمار 
ــي،  ــداهلل القصب ــن عب ــور ماجــد ب الســعودي الدكت
النســخة الجديــدة مــن هــذا التطبيــق بعــد أن 
ُأضيفــت حزمــة مــن المميــزات النوعيــة الجديــدة، 
ــزة  ــى األجه ــق عل ــذا التطبي ــل ه ــت تنزي ــد بلغ وق
ــاوزت  ــا تج ــف، فيم ــن 500 أل ــر م ــة أكث الذكي
تعليقــات المســتخدمين لــه أكثــر مــن 9000 تعليق. 

وإذا أردنــا أن ُنلقــي نظــرة عاّمــة علــى هــذا 
ــات  ــى 5 أيقون ــوي عل ــه يحت ــنجد أّن ــق فس التطبي

بالشــكل التالــي :
- ) بالغاتــي ( : تنــدرج تحتهــا البالغــات المفتوحــة 

والمغلقــة .
- ) المركــز اإلعالمــي ( : الــذي يقــوم بنشــر 

. التوعويــة  والحمــالت  االســتدعاءات 
- ) حــدد نــوع المخالفــة ( وتنــدرج تحتهــا 3 عناصــر 
ــل  ــة وتفاصي ــع المخالف ــة وموق ــوع المخالف ــي : ن ه

ــة . المخالف
وتتعــدد المخالفــات التــي يســتطيع المســتهلك تقديم 
بــالغ عنهــا حســب نوعهــا حيــث وصــل عددهــا 12 نوع 



ــات  ــة - مخالف ــر اإللكتروني ــات المتاج هي: مخالف
الــوكاالت التجاريــة - مخالفــات محطــات الوقود - 
ــات  ــات البيان ــاري - مخالف ــش التج ــات الغ مخالف
ــابقات  ــات والمس ــات التخفيض ــة - مخالف التجاري
اإلســالمية -  العقيــدة  مخالفــات  التجاريــة - 
ــة  ــادن الثمين ــات المع ــن - مخالف ــات التموي مخالف
واألحجــار الكريمــة - مخالفــات التســتر التجــاري 
ــد  ــب - تقلي ــة والتعقي ــب العام ــات المكات - مخالف

ــة . ــات تجاري عالم
ــر  ــم نش ــة يت ــذه األيقون ــي ه ــعارات ( : وف - ) اإلش
أبــرز االســتدعاءات التــي تقــوم بهــا وزارة التجــارة 

ــتثمار . واالس
ــة  ــه كتاب ــم في ــذي يت ــخصي ( : ال ــف الش - ) المل
الجــوال،  ورقــم  اإللكترونــي  والبريــد  االســم 
أبــرز  األيقونــة  هــذه  فــي  تأتــي  وكذلــك 
التحديثــات التــي أدخلتهــا الــوزارة علــى هــذا 
ــي  ــزي والفض ــمتي( البرون ــو )أوس ــق وه التطبي
والذهبــي، حيــث يحصــل المبّلــغ علــى نقــاط 
ــالغ  ــد إرســال ب ــى وســام عن ــه للحصــول عل تؤّهل
ــت  ــه والتصوي ــد إغالق ــالغ بع ــم ب ــاده وتقيي واعتم
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لصالــح حملــة توعويــة، وفــي آخــر هــذه األيقونــة 
ــي :  ــر ه ــا 5 عناص ــدرج تحته ــدادات وتن ــي اإلع تأت
عــرض التواريــخ ) هجــري  /  ميــالدي (  - تواصــل معنــا - 
دليــل حقــوق المســتهلك - الشــروط واألحــكام  - تســجيل 

ــروج . الخ
وقــد اشــتمل آخــر اإلصــدارات مــن هــذا التطبيــق 
علــى إضافــة خاصيــة الفيديــو والتســجيل الصوتــي 

للبالغ، 
وإتاحــة البحــث علــى الخريطــة باإلضافــة إلمكانيــة 
منــك،  بالقــرب  التــي  األماكــن  اســتعراض 
ــا  ــل متضمن ــالغ المرس ــل الب ــتعراض تفاصي واس
)صــور،  والمرفقــات  الخارطــة  علــى  الموقــع 

تســجيل صوتــي،  تســجيل فيديــو( .
ــالغ،  ــاالت الب ــي لح ــل الزمن ــتعراض التسلس واس
ــه مــن مركــز  ــد إعادت ــالغ بع ــل الب وإتاحــة تعدي
ــه،  ــد إغالق ــالغ بع ــم الب ــة تقيي ــال، وإتاح االتص
ببعــض  مرتبطــة  إشــعارات  خاصيــة  وإضافــة 
الخدمــات التــي يقدمهــا التطبيــق وعرضهــا داخــل 
ــة . ــالت التوعوي ــة الحم ــة خاصي ــق، وإضاف التطبي



تقريـــر

مجلــة الطائــف - العــدد )8( - رجــب 1439 هـ
10

الورد الطائفي. .
جيٌل وراء جيل

بحســب آخــر إحصائيــات لمديريــة الزراعــة بمحافظــة الطائــف فقــد وصلــت مــزارع 
الــورد إلــى مــا يزيــد علــى ٦8٠ مزرعــة ، والتــي تنتــج ســنويًا مــا ُيقــارب ٥٠٠ مليــون 
وردة ألكثــر مــن ٣٦ معمــاًل للــورد ، وتقــوم وزارة الزراعــة ممثلــًة فــي مديريــة 
بالقيــام  وذلــك   ، الزراعــي  اإلرشــاد  أعمــال  بتكثيــف  الطائــف  بمحافظــة  الزراعــة 
بجــوالت إرشــادية مــن قبــل الفّنييــن والمهندســين لتعريــف المزارعيــن بالعمليات 
الزراعيــة خــالل الموســم الزراعــي مثــل أوقــات تقليــم وتســميد شــجيرات الــورد ، 
ومكافحــة األمــراض واآلفــات التــي تصيــب الــورد ، وكذلــك حــث المزارعيــن علــى 
ــكلة  ــن مش ــد م ــر للح ــرّي بالغم ــن ال ــداًل ع ــث ب ــرّي الحدي ــرق ال ــتخدام ط اس
نقــص الميــاه ، وإقامــة ورش عمــل للتعريــف بفوائــد الــرّي الحديــث ، وإجــراء 
ــاكل  ــل المش ــي ح ــاهمة ف ــا ، والمس ــر به ــة العناص ــة ومعرف ــارات الترب اختب
ــة  ــود جمعي ــة وج ــف بأهمي ــم ، والتعري ــاء الموس ــن أثن ــه المزارعي ــي تواج الت
تعاونيــة للــورد الطائفــي  وحــّث المزارعيــن علــى إقامــة الجمعيــة التــي تمــّر _ 
بحســب مصــادر مطلعــة _ فــي مراحلهــا األخيــرة للتأســيس ، واإلعــداد والمشــاركة 

ــي . ــورد الطائف ــان ال ــي مهرج ف
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قصة زراع أول وردة في الطائف.؟
ــق المرشــد الســياحي المعــروف األســتاذ خالــد الشــربي قائــاًل : تاريــخ الزراعــة فــي الطائــف هــو تاريــخ  ويعّل
ــت الطائــف محاطــة بســور ،  ــر مــن 2000 ســنة ، حيــث كان ــل اإلســالم ، أي أكث ــى مــا قب ــم جــدًا يعــود إل قدي
وكان لهــذا الســور داللتيــن األولــى المنعــة العســكرية واألمنيــة والثانيــة القــوة االقتصاديــة ، وقــد كانــت القــوة 
االقتصاديــة فــي ذلــك الوقــت تعتمــد اعتمــادًا كلّيــًا ومباشــرًا بالزراعــة ، ومــن المعــروف أّن الزراعــة ال تكتمــل 
ــدال الجــو ، وكل هــذه العوامــل  ــة واعت ــة الترب ــاه وخصوب ــة أركان رئيســة هــي : وفــرة المي إال بوجــود ثالث
متوفــرة فــي الطائــف ، حيــث يصــل متوســط درجــات الحــراراة صيفــًا إلــى 23 درجــة وفــي الشــتاء يصــل إلــى 13 
درجــة مئويــة ، فالجــو مثالــي جــدًا ، وبالنســبة للميــاه فقــد كان يوجــد فــي الطائــف قديمــًا أكثــر مــن 90 عينــًا 
باإلضافــة إلــى اآلبــار واألوديــة وأكثــر مــن 13 ســدًا ، باإلضافــة إلــى خصوبــة التربــة وهــذا مــا جعــل الطائــف 

مزدهــرة زراعيــا منــذ عهــد قديــم وحتــى اآلن .
ــورد  ــن ال ــنتحدث ع ــف فس ــي الطائ ــي ف ــاد الزراع ــوز االقتص ــد رم ــن أح ــذة ع ــذ نب ــال وأخ ــا االنتق ــو أردن ول
ــًا  ــة نوع ــه غريب ــدو قصت ــد تب ــام ، وق ــن  400 ع ــر م ــى أكث ــي إل ــورد الطائف ــخ ال ــود تاري ــث يع ــي ، حي الطائف
ــون  ــوا يرغب ــرة حكمهــم للحجــاز كان ــاء فت ــراك ( أثن ــن ) األت ــات أّن العثماني مــا ، حيــث تذكــر بعــض الرواي
بإيجــاد بيئــة تذّكرهــم بموطنهــم األصلــي ) تركيــا ( ، فقامــوا بإحضــار بعــض األشــياء الكفيلــة بذلــك ومــن 
تلــك األشــياء كان ) الــورد ( وهــو مــا ُيعــرف باســم ) الجــوري الدمشــقي ( ، فأحضــروه إلــى أماكــن حكمهــم 
وتواجدهــم وبــدأوا بزراعتــه ، وكان الــورد الــذي زرعــوه فــي الطائــف مــن أجــود أنــواع الــورد شــكاًل ورائحــة 
، والملفــت للنظــر أّن الــورد الطائفــي تفــّوق كدهــن ورائحــة علــى الــورد فــي موطنــه األصلــي فــي تركيــا ، 
ومــن بعــد ذلــك بــدأ النــاس بمعرفــة هــذه النبتــة وقامــوا بزراعتهــا فــي أماكــن متفرقــة فــي الطائــف ، وكان 
ــى ارتفــاع 2000 م فــوق ســطح البحــر لوجــود رّي  ــي تتواجــد عل ــرز تلــك األماكــن منطقــة الهــدا الت مــن أب
أرضــي طبيعــي ولوجــود النــدى ، وقــد تمّيــزت بعــض األســر والعوائــل فــي موضــوع الــورد وزراعتــه وصناعتــه 

تمتــد إلــى أكثــر مــن 200 ســنة فــي هــذا المجــال .
وتمــر مراحــل الــورد الطائفــي بعــد مراحــل أولهــا فــي موســم الطــرف فــي نهايــة ديســمبر وبدايــة ينايــر مــن 
كل عــام حيــث يبــدأ المزارعــون بعمليــة التقليــم ، وقــد يســتفيدون مــن بعــض األغصــان التــي ُقّلمــت بزراعتهــا 
كشــتالت جديــدة ، وتأتــي مرحلــة الســقي إلــى أن يأتــي موســم تفتيــح الــورد وهــو مــا يعــرف باســم ) البراعــم ( 
بيــن منتصــف شــهر مــارس إلــى نهايــة إبريــل حيــث تمتــد هــذه المرحلــة مــن 50 إلــى 45 يومــًا ، ومــن المالحــظ 
اختــالف وقــت تفتيــح الــورد فــي الطائــف مــن مــكاٍن آلخــر ، فالمــكان الدافــئ ُيقطــف فيــه الــورد بدايــة الموســم 

بينمــا يقطــف فــي األماكــن البــاردة فــي آخــر موســمه .
ومــن المتعــارف عليــه أّن ميــزان الــورد محــدد بألــف وردة ، حيــث يصــل ســعرها مــن 50 إلــى 60 ريــال ، ووصــل 
فــي أحــد األعــوام إلــى 120 ريــااًل كمــا وصــل إلــى 200 ريــااًل ، حيــث كان الطلــب كثيــرًا والمعــروض قليــل 

مقارنــة بــه ، نتيجــة نــزول البــرد فــي تلــك الســنة ، والــذي تســبب فــي تلــف عــدد كبيــر مــن المحاصيــل .
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أكــد أميــن الطائــف المهنــدس محمــد بــن 
هميــل آل هميــل أن مهرجــان الــورد الطائفــي 
يعــد مــن أهــم المهرجانــات الســياحية 
التــي تدعمهــا األمانــة ضمــن سلســلة 
المهرجانــات والفعاليــات التــي تشــارك 
ــة  ــن الهيئ ــركائها م ــع ش ــا م ــة فيه األمان
ــس  ــي ومجل ــراث الوطن ــياحة والت ــة للس العام
التنميــة الســياحية بمحافظــة الطائــف وغيرهــا مــن 

ــام . ــدار الع ــى م ــة عل االدارات ذات العالق
ــي  ــمو الملك ــب الس ــام صاح ــم واهتم ــوه بدع ون
ــن  ــادم الحرمي ــار خ ــل مستش ــد الفيص ــر خال األمي
 ، المكرمــة  مكــة  منطقــة  أميــر  الشــريفين 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن 
ــراث  ــياحة والت ــة للس ــة العام ــس الهيئ ــلمان رئي س
الوطنــي ، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــداهلل 
ــة ،  ــة المكرم ــة مك ــر منطق ــب أمي ــدر نائ ــن بن ب
ومعالــي محافــظ الطائــف األســتاذ ســعد بــن مقبــل 
ــات الســياحية التــي تقــام  الميمونــي بكافــة الفعالي
فــي مدينــة الــورد ممــا كان لذلــك كبيــر األثــر 

ــد اهلل . ــا بحم ــق له ــاح المتحق ــي النج ف
وبيــن المهنــدس محمــد آل هميــل أن اختيــار منتزه 
ــيكون  ــان س ــان المهرج ــع الحتض ــردف كموق ال
ــر عــدد مــن  ــي اســتقبال أكب ــر ف ــر األث ــه كبي ل
الــزوار ، وذلــك كمــا حــدث فــي الــدورة الماضيــة 
ــور  ــجادة ورود وزه ــر س ــة أكب ــتقيم األمان ، وس
ــورود  ــواع ال ــف أن ــم مختل ــبة ، وتض ــذه المناس به
والزهــور، منهــا )البتونيــا، البفتــة، الســلوزيا، 

األمانة تسعى إليجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة في مصيف المملكة األول

الشــيرانيا، األميرانتــس، الكوكيــا ( وغيرهــا .. كمــا 
ــان  ــة للمهرج ــال الداعم ــن األعم ــد م ــت العدي أقام
ــاحة  ــى مس ــط عل ــذي ينبس ــزه ال ــة المنت ، وتهيئ
ــم  ــع ، ويض ــر مرب ــف مت ــز 565 أل ــة تناه ضخم
ــة ، وجــرى  ــة الراقي ــق الخدمي سلســلة مــن المراف
تنفيــذ أعمــال تجميليــة واســعة داخــل موقــع 
المهرجــان ، وتهيئــة مركــز البيئــة واإلنســان 

ــزوار . ــتقبال ال الس
ــي  ــام الحال ــورد للع ــان ال ــى أن مهرج ــار إل وأش
ــه  ــذي تنظم ــإذن اهلل وال ــزًا ب ــر تمي ــيكون أكث س
ــذا  ــة ه ــا بأهمي ــام, منوه ــذا الع ــف ه ــة الطائ غرف
الحــدث الســياحي الهــام والــذي يجتــذب كل عــام 
ــف ،  ــياح للطائ ــزوار والس ــن ال ــرة م ــدادًا كبي أع
وأكــد حــرص األمانــة علــى ابــراز هــذا المهرجــان 
بالشــكل الــذي يليــق بمدينــة الطائــف كأحــد أهــم 
مناطــق الســياحة المحليــة والعربيــة ، وبمــا يعكــس 
ــه  ــتهر ب ــذي يش ــي ال ــج الزراع ــذا المنت ــز ه تمي

ــة األول . ــف المملك مصي
دعم السياحة واالستثمار

وتطــرق أميــن الطائــف المهنــدس محمــد بــن هميل 
آل هميــل إلــى جهــود االمانــة فــي تنميــة االســتثمار 
ــة  ــهد نقل ــة ستش ــرة المقبل ــى أن الفت ــيرًا إل ، مش
ــياحية ،  ــة الس ــذه المدين ــي ه ــة ف ــتثمارية مهم اس
ــمو  ــب الس ــن صاح ــدود م ــم الالمح ــل الدع ــي ظ ف
ــادم  ــار خ ــل مستش ــد الفيص ــر خال ــي األمي الملك
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة 
ــرق  ــات ش ــف ومحافظ ــرة للطائ ــه األخي ، وجولت



الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ــد  ــف الجدي ــاريع الطائ ــه اهلل- بمش ــعود -حفظ س
ــد،  ــي الجدي ــف الدول ــار الطائ ــم : )مط ــي تض الت
ومدينــة ســوق عــكاظ، وواحــة التقنيــة، والضاحيــة 
الســكنية، والمدينــة الصناعيــة، والمدينــة الجامعية( 
، مشــيرًا إلــى أن هــذه المشــروعات تعــد مــن أهــم 
مشــاريع اللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة الطائف، 
والتــي تجــد الدعــم واالهتمــام مــن مستشــار خــادم 
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة 
رئيــس اللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة الطائــف 
ــس  ــن رئي ــة م ــل ، والمتابع ــد الفيص ــر خال األمي
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وكافــة 
أعضــاء اللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة الطائــف .

واالنطــالق القــوي لمشــروع الطائــف الجديــد 
ــم  ــا يه ــكل م ــيدة ل ــادة الرش ــم القي ــس دع يعك
ــات  ــال وتطلع ــي بآم ــن ، ويرتق ــن والمواط الوط
ــل  ــائحين لتحوي ــا والس ــف وزائريه ــي الطائ أهال
ــة  ــاريع الحديث ــل للمش ــَة عم ــى ورش ــف إل الطائ
ــذا  ــة 2030 ، وه ــة المملك ــًا لرؤي ــة ، وفق والعمالق
ــه  ــذي يشــرف علي ــر وال المشــروع التنمــوي الكبي
مركــز التكامــل التنمــوي فــي إمــارة منطقــة مكــة 
المكرمــة ، سيســهم فــي إحــداث نقلــة تنمويــة بارزة 
ــة  ــاص ومنطق ــكل خ ــف بش ــة الطائ ــي محافظ ف
مكــة المكرمــة عمومــًا بــإذن اهلل ، ؛ وهنــاك تعاونــًا 
ــات  ــف الجه ــن مختل ــة بي ــراكًة فاعل ــًا وش وثيق
ــي  ــيدة ف ــادة الرش ــق رؤى القي ــة لتحقي الحكومي
إنجــاح مشــروع الطائــف الجديــد والــذي ســينهض 
بالمحــور الشــمالي الشــرقي لمدينــة الطائــف 
وخاصــة بعــد افتتــاح ســمو المنطقــة لمبنــى 
ــد . ــف الجدي ــروع الطائ ــد لمش ــات الموح الخدم

المنطقــة ، واطــالق ســموه ورش عمــل لبحــث 
الفــرص االســتثمارية فــي كل محافظــة مــن أجــل 
تحفيــز المســتثمرين علــى المشــاركة في مشــاريع 
التنميــة ، بمــا يحقــق اســتراتيجية المنطقــة والتــي 
تــم تحديثهــا لتتوافــق مــع ورؤيــة المملكــة 2030 .

 ، والتطويــر  للتنميــة  بابــًا  االســتثمار  وعــّد 
ــج  ــط وبرام ــي خط ــاص ف ــاع الخ ــراك القط وإش
خــاص  بشــكل  للطائــف  المســتقبلية  التنميــة 
ــر  ــي وزي ــم معال ــوه بدع ــًا ، ون ــة عموم والمنطق
الشــؤون البلديــة والقرويــة المهنــدس عبداللطيــف 
بــن عبدالملــك آل الشــيخ لهــذا التوجــه ، لتعزيــز 
مختلــف  بيــن  المشــترك  والعمــل  التعــاون 
القطاعــات لتحقيــق الخطــط التنمويــة والتوجهــات 
ــتقبلية ،  ــات المس ــة التحدي ــتراتيجية ومعالج االس
ممــا ينعكــس علــى دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة 
.. وبيــن أن الــوزارة تعمــل علــى إيجــاد بيئــة 

ــزة . ــة ومحف ــتثمارية آمن اس
الضــوء  هميــل  آل  محمــد  المهنــدس  وســلط 
ــف  ــي الطائ ــرة ف ــياحية الكبي ــات الس ــى االمكان عل
الشــرقية لمكــة  للبوابــة  الجــذب  ، ومقومــات 
المكرمــة والتــي تحتضــن ميقاتيــن للحــج والعمرة 
، وموقعهــا الجغرافــي المتوســط ممــا جعلهــا 
ــد مــن المناطــق  ــن العدي ــري بي حلقــة الربــط الب
ــة  ــدل لمدين ــس المعت ــزة والطق ــة الممي ، والطبيع
ــق ،  ــف المناط ــن مختل ــياح م ــذب الس ــت تجت بات
ــة  ــف العربي ــة المصائ ــب عاصم ــى لق ــت عل وحصل

لثالثــة دورات متتاليــة .
مستقبل الطائف

العليــا  اللجنــة  أميــن  الطائــف  أميــن  وأشــاد 
لتطويــر الطائــف المهنــدس محمــد بــن هميــل آل 
ــن  ــادم الحرمي ــة خ ــام ورعاي ــم واهتم ــل بدع همي

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف
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الطائـــف الخضراء
بـ ١٥٥٣٢ مزرعة

محمد سعيد المالكي - مجلة الطائف

ــاص  ــام خ ــعودية باهتم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــاع الزراع ــي القط حظ

بــدءا مــن الملــك عبدالعزيــز – يرحمــه اهلل – وذلــك ألهمية الزراعــة، وخاصة 

زراعــة التمــور والحبــوب، باعتبارهــا أهــم مصــادر الغــذاء للحاضــرة والباديــة، 

ــاء  ــف واإلحس ــن الطائ ــي كل م ــي ف ــاج الزراع ــة باإلنت ــة غني ــق زراعي ــود مناط ولوج

والقصيــم والمدينــة المنــورة وتبــوك وغيرهــا، وهــذه المناطــق غنيــة بإنتــاج 

ــار.. ــن الخض ــددة م ــواع متع ــوب وأن ــه والحب ــور والفواك التم
وبحســب بعــض المصــادر التاريخيــة فقــد كانــت 
ــر  ــدم توف ــي ع ــزارع ه ــه الم ــكلة تواج ــم مش أه
ــاه، حيــث كان  المعــدات الحديثــة الســتخراج المي
اســتخراج الميــاه مــن اآلبــار يتــم بطريقــة بدائية، 
تعتمــد علــى الــدالء التــي تســحبها الــدواب، كمــا 
أنــه كانــت ال توجــد معــدات حديثــة لحفــر اآلبــار 
بــاآلالت، عــالوة علــى عــدم وجــود طــرق زراعيــة 
واســعة تربــط المــزارع بعضهــا ببعــض، وكانــت 
الوســيلة الوحيــدة لنقــل المنتجــات الزراعيــة 
ــز  ــدواب، ولذلــك نجــد الملــك عبدالعزي هــي ال
ــي عــام 1324هـــ، واإلحســاء  ــم ف ــد ضــم القصي بع
ــن  ــجيع المزارعي ــوم بتش ــام 1331هـــ يق ــي ع ف

هنــاك وشــراء محاصيلهــم الزراعيــة مــن التمــور 
والحبــوب وجعلهــا مصــدر تمويــن غذائــي لقواتــه، 
كمــا أنــه يتــم توزيــع التمــور والحبــوب وغيرهــا 
ــت  ــي الوق ــة، وف ــات غذائي ــة كإعان ــاء البادي ألبن
ــى  ــة عل ــه المطل ــئ دولت ــح موان ــام بفت ــه ق نفس
الخليــج العربــي علــى الســاحل الشــرقي لإلحســاء 
ــام  ــاء ع ــم اإلحس ــد ض ــام بع ــر والدم ــل العقي مث
ــات  ــتيراد المنتج ــار باس ــماح للتج 1331هـــ والس
الزراعيــة بأنواعهــا، والمعــدات الزراعيــة وخاصــة 
مــن شــبه القــارة الهنديــة، وبعــد ضــم الحجــاز قام 
الملــك عبدالعزيــز- يرحمــه اهلل - بفتــح الموانــئ 
ــى  ــل عل ــي المط ــاحل الغرب ــى الس ــودة عل الموج
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البحــر األحمــر مثل جــدة وينبــع والليــث والقنفذة 
وجعلهــا مناطــق اســتقبال للمعــدات وأجهــزة حفــر 
اآلبــار ومعــدات تعبيــد الطــرق الزراعيــة، وعربــات 
ــن  ــاء المزارعي ــا، وإعف ــيارات وغيره ــل والس النق
والتجــار مــن أي رســوم جمركيــة علــى معداتهــم 
 الزراعيــة وأدوات الحفــر وذلــك لتشــجيعهم ..

ــه  ــي أن ــك، ف ــن ذل ــر م ــى أكث ــب إل ــل ذه ب
رحمــه اهلل بعــد اســتخراج البتــرول وانتعــاش 
االقتصــاد الســعودي وخاصــة بعــد انتهــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة قــدم إعانــات ماليــة للمزارعيــن 
ــال  ــم، وإدخ ــام بمزارعه ــى االهتم ــجيعهم عل لتش
الزراعيــة،  العمليــات  فــي  الحديثــة  المعــدات 
ــة  ــار عميق ــر آب ــن بحف ــاعدة المزارعي ــام بمس وق
ــاه،  فــي القــرى والهجــر والمــدن الســتخراج المي
واســتيراد معــدات الحفــر اآلليــة ورافعــات الميــاه 
ــب  ــن، بجان ــة للمزارعي ــا هدي ــة وتقديمه الحديث
وذلــك  لهــم  نقديــة  ماليــة  اعانــات  تقديــم 
الحديثــة  الوســائل  اســتخدام  مــن  لتمكينهــم 
 .. الماشــية  وتربيــة  والزراعــة،  الــري   فــي 
ــين  ــن المهندس ــدد م ــار ع ــر بإحض ــه أم ــا أن كم
ــي  ــس ف ــن، وأس ــن واألطبــاء البيطريي الزراعيي
عــام 1369هـــ إدارة خاصــة أطلــق عليهــا )المديريــة 
المناطــق  علــى  لإلشــراف  للزراعــة(  العامــة 
الزراعيــة وتقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا قطاع 

ــة.. ــاء المملك ــة أنح ــي كاف ــة ف الزراع
وبعــد وفــاة الملــك عبدالعزيــز عــام 1373هـ ســار 

ــى نهجــه، فاهتمــوا بالقطــاع الزراعــي،  ــاؤه عل أبن
ــى  ــة إل ــة للزراع ــة العام ــل المديري ــم تحوي وت
ــاه( وذلــك فــي عــام 1373/  )وزارة للزراعــة والمي
1953م بموجــب مرســوم ملكــي، وتــم تعييــن صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز – 
يرحمــه اهلل – وزيــرًا للزراعــة وجــرى بنــاء مبنــى 
خــاص بــوزارة الزراعــة بالريــاض، وتعييــن كادر 
مــن الموظفيــن والمهندســين الزراعييــن واألطبــاء 
البيطرييــن، وقــد بــدأت الــوزارة بتوزيــع نشــاطها 
ــدود،  ــاه، الس ــة، المي ــي: الزراع ــت إدارات ه ــي س ف
ــاث  ــمكية، األبح ــروة الس ــة، الث ــروة الحيواني الث

والدراســات.
بنــك  تأســيس  تــم  نفســه  الوقــت  وفــي 
ماليــة  قــروض  لتقديــم  الزراعــي  التســليف 
ــد  ــدون فوائ ــوام ب ــدة أع ــن لع ــرة للمزارعي ميس
ــزة  ــدات واألجه ــراء المع ــن لش ــجيع المزارعي لتش
ــرق  ــدث الط ــتخدام أح ــم واس ــة لمزارعه الحديث
. الحيوانــي  واإلنتــاج  الزراعــي  المجــال   فــي 

ــور  ــي الب ــع األراض ــوزارة بتوزي ــت ال ــا قام كم
علــى المزارعيــن بالمجــان الســتصالحها وزراعتهــا 
ــون  ــي تك ــق الت ــب المناط ــم، وحس ــب حاجته حس

ــة. ــة للزراع ــدن وقابل ــارج الم ــادة خ ع
وبعــد انتقــال األميــر ســلطان – يرحمــه اهلل -  مــن 

1369هـ تم تأسيس 
)المديرية العامة 

للزراعة( وبعد ٤ سنوات 
أصبحت وزارة
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وزارة الزراعــة إلــى وزارة الدفــاع والطيــران ُعيِّــن 
األســتاذ عبدالعزيــز الســديري وزيــرًا للزراعــة، ثم 
جــاء بعــده األســتاذ خالــد الســديري، ثــم األســتاذ 
ــن  ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــم األس ــاغ، ث ــداهلل الدب عب
ســليمان آل الشــيخ، ثــم األســتاذ إبراهيــم الســويل، 
ثــم  المشــاري،  األســتاذ حســن  وبعــده جــاء 
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ، 
ثــم الدكتــور عبدالعزيــز الخويطــر بالنيابــة ، ثم 
الدكتــور عبــداهلل بــن معمــر، ثــم الدكتــور فهــد 
ــد  ــدس ولي ــم المهن ــم ، ث ــن بالغني ــن عبدالرحم ب
الخريجــي ، وحاليــًا معالــي المهنــدس عبدالرحمــن 
ــي  ــة ف ــًرا للزراع ــن وزي ــذي ُعيِّ ــي ، وال الفضل
ل ُمســماها بأمــر  ينايــر مــن عــام 2015 م ، وقــد ُعــدِّ
ــاطا  ــا نش ــمَّ إليه ــو 2016 م ، وُض ــي ماي ــي ف ملك
ــاه  ــة والمي ــًرا للبيئ ــح وزي ــاه ليصب ــة والمي البيئ

ــة.. والزراع
المحافظــات  الطائــف مــن  وُتعتبــر محافظــة 
ــض  ــا بع ــر به ــي يتوف ــا والت ــن نوعه ــدة م الفري
محلّيــًا  بهــا  وتشــتهر  الزراعيــة  المحاصيــل 
وعالميــًا لمــا تتمتــع بــه علــى مســتوى الطعــم أو 
الرائحــة أو القيمــة الغذائيــة، ويبلــغ عــدد المزارع 
ــة  ــة بمحافظ ــة الزراع ــات مديري ــب إحصائي بحس
الطائــف ) 15532 مزرعــة ( تتنــّوع مــا بيــن فواكــه 
وخضــروات ومحاصيــل حقليــة ، ومــن أبــرز 
ــان والمشــمش والخــوخ  ــب والرم ــل العن المحاصي
ــن  ــاح والتي ــارى والتف ــفرجل والبخ ــن والس والتي
الشــوكي واللــوز ، كمــا تمتــاز محافظــة الطائــف 
بوفــرة الغابــات الطبيعيــة والمراعــي الخصبــة فــي 

ــة  ــتهر بزراع ــاز وتش ــا تمت ــق ، كم ــض المناط بع
ــود  ــاج أج ــك إلنت ــد أّدى ذل ــي ، وق ــورد الطائف ال
ــتهر  ــذي تش ــاز وال ــدي الممت ــل البل ــواع العس أن
بــه أيضــا محافظــة الطائــف ، ويعــود ذلــك إلــى 
ــى  ــع عل ــي تق ــة فه ــي للمحافظ ــع الجغراف الموق
ــال الســروات بارتفــاع ) 1700 م ( فــوق  سلســلة جب
ــة  ــول 40 – 42 درج ــي ط ــن خط ــر بي ــطح البح س
ــة  ــط درج ــة ومتوس ــرض 20 – 22 درج ــي ع وخط
ــن 3 – 30  ــتاًء م ــن 11 – 39 وش ــًا م ــرارة صيف الح
درجــة مئويــة ، وهــي مــن أكبــر المحافظــات فــي 
المملكــة مــن حيــث المســاحة ، كمــا أّنهــا تمتــاز 
ــة  ــة الترب ــاخ وخصوب ــس والمن ــّوع التضاري بتن
وعذوبــة الميــاه وكثــرة األوديــة ، وقــد أّدى كل 
ــل  ــن المحاصي ــر م ــدد كبي ــر ع ــى توف ــك إل ذل
الزراعيــة ، وفيمــا يلــي مــن صفحــات سنســتعرض 
عــددًا مــن أشــهر المنتجــات الزراعيــة فــي الطائف:

) عنب الطائف (
تنتشــر فــي مناطــق متفرقــة مــن محافظــة 
الطائــف أكثــر مــن 80 ألــف شــجرة عنــب 
لتحكــي قصــة منطقــة اشــتهرت منــذ أكثر 
مــن ألــف عــام بزراعــة العنــب لمــا لــه مــن 
ــف  ــي الطائ ــاة أهال ــي حي ــة ف ــة خاص مكان
ــه  ــوا ب ــه واهتم ــي زراعت ــوا ف ــن تفنن الذي
ــي  ــات الت ــض اإلحصائي ــرت بع ــث ذك ، حي
أصدرتهــا مديريــة الزراعــة بمحافظــة 
الطائــف أّن فــي الطائــف نحــو مائتــي 
ــف  ــن 80 أل ــر م ــم أكث ــب تض ــة عن مزرع

سلطان بن عبدالعزيز 
)يرحمه اهلل(

أول وزير للزراعة



شــجرة، وتعمــل وزارة الزراعــة علــى دعــم 
المزارعيــن لتطويــر زراعتــه عبــر توزيــع 
ــي  ــهم ف ــا يس ــام بم ــم كل ع ــتالت عليه ش
زيــادة عــدد المــزارع، وتوعيتهــم بمواعيــد 
مكافحــة  وطــرق  والتقليــم  الزراعــة 
ــج  ــى منت ــات للحصــول عل األمــراض واآلف
جيــد، باإلضافــة إلــى عقــد عــدد مــن 
والمحاضــرات  والنــدوات  العمــل  ورش 
ــتخدام  ــة اس ــم بأهمي ــن لتعريفه للمزارعي
ــا  ــا له ــة لم ــي الزراع ــة ف ــرق الحديث الط
ــا أّن  ــاه، كم ــر المي ــي توفي ــة ف ــن أهمي م
ــت  ــد أقام ــف ق ــة بالطائ ــة الزراع مديري
حقــاًل إرشــاديًا فــي إحــدى مــزارع العنــب 
اســتخدمت فيــه الــري بالتنقيــط لتعريــف 
المزارعيــن بهــذا األســلوب مــن الــري فــي 

ــاه. ــح المي ــل ش ظ
وتنتشــر مــزارع العنــب فــي مناطــق عــدة 
ــعد  ــي س ــة بن ــا منطق ــف ومنه ــي الطائ ف
والمحصــول  اإلنتــاج  بجــودة  الشــهيرة 
ــة  ــرت زراع ــث ازده ــف، حي ــوب الطائ جن
العنــب فــي مــزارع بنــي ســعد قبــل ســبعة 
ــك  ــي، وكذل ــام األهال ــر اهتم ــود نظي عق
الحــال فــي قــرى بــالد ثمالــة وبنــي ســالم 
ووادي ليــه والقيــم والعــرج شــرق الطائــف 
ــي  ــب الطائف ــا أنَّ العن ــرم، كم ووادي مح
ــي،  ــام وتنافــس محل ــات محــط اهتم اآلن ب
ــب  ــح مطل ــدت شــهرته الحــدود، وأصب وتع
ضيــوف الطائــف مــن دول الخليــج والــدول 
ــب  ــن األجان ــًا م ــى اهتمام ــة ويلق العربي

ــف. ــي الطائ ــون ف ــن يعمل الذي
بضــخ  المــزارع  تلــك  تقــوم  فيمــا 
مــا يزيــد علــى 1000 طــن مــن أجــود 
ُيقــّدر متوســط  العنــب، حيــث  أنــواع 
ــا  ــب م ــن العن ــدة م ــة الواح ــاج المزرع إنت
ــض  ــج بع ــد تنت ــون، وق ــارب 500 كرت يق
المــزارع مــا يقــارب 1000 كرتــون بحســب 

العديــد  ويحــرص  المزرعــة،  مســاحة 
ــي  ــب ف ــم العن ــى تقدي ــن عل ــن المواطني م
ــك  ــدم كذل ــة، ويق ــباتهم االجتماعي مناس
المهتميــن  أحــد  وأوضــح   ، كهدايــا 
بزراعــة العنــب  أّن اإلنتــاج يبــدأ مــن 
ــويقه  ــم تس ــهر، ويت ــتمر 3 أش ــو ويس يولي
ودول  المملكــة  ومناطــق  بالمحافظــة 
الخليــج، وأن األســعار تتفــاوت بحســب 
ــاع مــن  ــب الفاخــر يب ــب ، فالعن ــوع العن ن
250 إلــى 500 ريــال، واألخــرى تتــراوح 

أســعارها بيــن 40 إلــى 100 ريــال .
 

- ) الرمان في الطائف (
ــن 620 ــر م ــف أكث ــة الطائ ــم محافظ  تض
 مزرعــة رمــان، فيهــا مــا يقــارب 150 ألــف
 شــتلة ، وتعتبــر بــذور الرمــان مصــدر غني
 بمضــادات األكســدة ، وواقيــة - بــإذن اهلل -
ــة ــة وهشاش ــب المختلف ــراض القل ــن أم  م
 العظــام وأمــراض الســرطان ، وتســاعد على
 حمايــة البشــرة وغنيــة بالحديــد ، وتقتــرب
 أســعار كرتــون  ) الرمــان الطائفــي ( مــن
 حاجــز1000 ريــال ، وفــي الغالــب مــا تشــهد
 أســواق الخضــار والفواكــه إقبــااًل منقطــع
 النظيــر مــن الــزوار والســياح، لشــراء
الرمــان الطائفــي الــذي يميــز المحافظــة .

- ) البرشومي  (
ــة  ــس رابط ــف رئي ــة الطائ ــّدث لمجل يتح
النباتــات الطبيــة والعطريــة األســتاذ عبداهلل 
النمــري ، والــذي ســبق لــه إجــراء دراســة 
ــال  ــي مج ــاٍت ف ــن 180 نب ــر م ــى أكث عل
النباتــات الطبيــة والعطريــة فــي محافظــة 
الطائــف حيــث يقــول : تعتبــر زراعــة التين 
الشــوكي أو مــا ُيعــرف محلّيًا ) البرشــومي 
( مــن الزراعــات ذات العائــد االقتصــادي 
ــة  ــة باإلضاف ــاج قليل ــة اإلنت ــر وتكلف الكبي
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ــة  ــة الجاف ــروف البيئ ــل ظ ــه يتحم ــى أن إل
ــي  ــو ف ــه النم ــا يمكن ــة كم ــبه الجاف وش
ــم  ــا ال يالئ ــرة بم ــة الفقي ــروف الترب ظ
ــذا  ــرى ل ــة األخ ــواع الفاكه ــن أن ــره م غي
تنجــح زراعتــه فــي األراضــي الرمليــة ذات 

ــدودة . ــة المح ــوارد المائي الم
ــث  ــوكي حي ــن الش ــات التي ــوع منتج وتتن
ــر  ــه كعصي ــة أو ُمصّنع ــتهلك طازج ُتس
أو مربــى وهــي ملّينــة وتســاعد علــى 
ــرة  ــاف كثي ــى ألي ــوي عل ــم وتحت الهض
تســاعد علــى ثبــات ســكر الــدم وفــى عــالج 
ــة  ــا غني ــا أنه ــع كم ــدم المرتف ــط ال ضغ
 ، ج  وفيتاميــن  والفوســفور  بالكالســيوم 
ويمكــن أن ُيســتفاد مــن مكوناتهــا حيــث أّن 
البــذور ُتســتخدم فــي الحصــول علــى زيــت 
عالــي الجــودة وتســتخدم مخلفــات العصــر 
ــة  ــالف لتغذي ــن األع ــواع  م ــل أن ــي عم ف
ــبة  ــى نس ــذور عل ــوي الب ــات وتحت الحيوان

16,6% دهــون ، 4,9% أليــاف كمــا تحتــوي 
علــى عناصــر الصوديــوم ، البوتاســيوم ، 
ــد ،  ــفور ، حدي ــز ، فوس ــيوم ، منجني الكالس

ــاس . ــك ، نح زن
ــي  ــتخدم ف ــرة  تس ــور الثم ــا أّن قش كم
بعــض الصناعــات الهامــة مثــل أنــواع مــن 
الســكريات حيــث تحتــوى علــى نســبة 
مــن الســكر تصــل 10% ويمكــن اســتخدامها 
كذلــك فــي إنتــاج الكحــول والجلســرين 
والخــل وتمثــل القشــرة حوالــي %45-40  
ــى األوراق  ــبة إل ــرة ، وبالنس ــن وزن الثم م
بعــض  تصنيــع  فــي  ُتســتخدم  فإّنهــا 
ــان  ــذاء لإلنس ــل وكغ ــتحضرات التجمي مس
ــة أو  ــروات طازج ــتهلك كخض ــث تس حي
ــة  ــي تغذي ــواح ف ــتخدم األل ــة وتس مطبوخ
اإلبــل واألغنــام وبذلــك تســاهم فــي حــل 
ــّون  ــث تتك ــي حي ــف الحيوان ــكلة العل مش
األلــواح مــن أربعــة عناصــر هــي البروتيــن 
ــاف . ــدرات ، واأللي ــون ، والكربوهي ، والده
وتحتــوي ثمــرة التيــن الشــوكي علــى لــبٍّ 

8٠ ألف
شجرة عنب

و ١٥٠ ألف
شتلة للرمان
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أصفــر أو أبيــض مصفر أو أخضــر أو أخضر 
مصفــر أو محمــر والجــزء الذى يــؤكل من 
ــال الســرية  ــارة عــن األحب الثمــرة هــو عب
ــرة  ــلك الثم ــذور ، تس ــع الب ــحمة م المتش
فــي نموهــا منحنــى النمــو المــزدوج حيــث 
ــي  ــح وتســتمر ف ــد التلقي ــار بع ــو الثم تنم
ــوزن  ــي ال ــادة ف ــع الزي ــريع م ــو الس النم
ــًا ،  ــر 64 يوم ــى عم ــر حت ــول والقط والط
ثــم يقــل معــدل النمــو بشــدة لفتــرة مــن 
أســبوع إلــى عشــرة أيــام ثــم يعــود للزيادة 
الســريعة فــي الحجــم والــوزن مــرة أخــرى 
حتــى تمــام نضــج الثمــرة والتــي تســتغرق 

حوالــي 11 - 12 أســبوع مــن التلقيــح .
ــار  ــر واإلثم ــي التزهي ــجار ف ــدأ األش وتب
مــن الســنة الثالثــة بعــد الزراعــة وتســتمر 
فــي اإلثمــار لفتــرة طويلــة تصــل إلــى 20 
ســنة ويتكاثــر التيــن الشــوكي إمــا جنســيًا 
بالبــذرة أو خضــري باأللــواح وهــو الشــائع  
ــار  ــد لإلكث ــل موع ــواح وأفض ــم باألل ويت
ــبتمبر  ــارس وس ــهري م ــو ش ــري ه الخض
ــبة  ــة مناس ــروف البيئي ــون الظ ــث تك حي
ــواح  ــى األل ــذور عل ــن الج ــجيع تكوي لتش
بعكــس فتــرة الشــتاء حيــث تنخفــض درجة 
ــن  ــة لتكوي ــر مالئم ــح غي ــرارة وتصب الح

ــذور. الج
وُتعتبــر نباتــات التيــن الشــوكي مــن 

االحتياجــات  ذات  الصحراويــة  النباتــات 
المائيــة القليلــة ولكنــه يتضــرر بالجفــاف 
المطلــق حيــث أن توفيــر الرطوبة المناســبة 
ــة  ــوه بحال ــى نم ــاعد عل ــات يس ــول النب ح
ــة  ــر تهوي ــب توفي ــك يج ــة ، كذل طبيعي
مناســبة حــول الجــذور وعــدم ركــود 
ــاق . ــن االختن ــا م ــا لحمايته ــاه حوله المي

ــة  ــى الخدم ــاج عل ــة اإلنت ــف كمي وتتوق
وعمــر  والصنــف  الجويــة  والظــروف 
النبــات وحجــم الثمــار والتــوازن بيــن 
ــواح  ــار وعــدد األل النمــو الخضــري واإلثم
ــدأ  ــًا يب ــل ، وعموم ــادل الحم ــرة وتب المثم
النبــات فــي حمــل الثمــار بعــد الســنة 
الثالثــة ويجــب إزالــة  الثمــار التــي تتكــون 
ــات  ــوى للنب ــكل ق ــن هي ــك لتكوي ــل ذل قب
ــن 3  ــم م ــاج للدون ــة اإلنت ــل كمي ، وتص
إلــى 5 طــن ، ويوجــد بالطائــف نوعــان 
ــامي( :  ــا : )الش ــوكي هم ــن الش ــن التي م
وهــي ســاللة منتشــرة فــي أغلــب المناطــق 
وتتميــز الثمــرة بلــون أصفــر أو أبيــض أو 
أبيــض مصفــر ، وحجمهــا متوســط وتصلــح 
لالســتهالك الطــازج ، والنــوع الثانــي : 
ــم  ــون لح ــأّن ل ــز ب ــث يتمي ــي( : حي )التوت
ــوع  ــذا الن ــي ه ــار ف ــر، والثم ــرة أحم الثم
ذات حــالوة عاليــة وحجــم الثمــرة متوســط 
، وتصلــح لالســتهالك الطــازج ، وال تعتمــد 
المنطقــة علــى نظــام ري معيــن بــل يتــرك  
ــي  ــاج بحوال ــم اإلنت ــّدر حج ــار، وُيق لألمط
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٢٤٠٠٠ طن حجم انتاج 
برشومي الطائف

)٣ أضعافه مهدر(

ــدر  ــم الُمه ــت أّن حج ــن ، والُملف 24000 ط
ــاج . ــاف اإلنت ــادل 3 أضع يع

) اللوز البجلي (
انتقلنــا إلــى جنــوب محافظــة الطائــف 
ــوز  ــن بالل ــهر المهتمي ــد أش ــي بأح لنلتق
البجلــي ، األســتاذ عبدالحكيــم المالكــي 
ــف  ــي ومؤل ــوز البجل ــرض الل ــب مع صاح
ــا  ــذي حّدثن ــوز ( وال ــجرة الل ــاب ) ش كت
عــن اللــوز البجلــي ، حيــث يقــول : تعتبــر 
البجلــي مــن األشــجار  اللــوز  شــجرة 
ــي  ــزارع ف ــا الم ــم به ــي يهت ــرة الت المثم
بنــي مالــك ، وتعيــش شــجرة اللــوز 
ــاب  ــر بالضب ــاردة وتتأث ــق الب ــي المناط ف
ــمين:  ــى قس ــوز إل ــم الل ــة وينقس والرطوب
ــو  ــوز الحل ــر ، والل ــوز م ــو ول ــوز حل ل
ــاج  ــب يحت ــوز صل ــمين ل ــى قس ــم إل ينقس
إلــى أداة صلبة لتكســير قشــرته واســتخراج 
ــد  ــرك بالي ــرك  يف ــوز ف ــه ، ول ــاب من اللب
ــدًا  ــة ج ــجرة قديم ــر الش ــًا تعتب ، وتاريخي
فقــد شــكلت جــزءًا مــن حضــارة الفينيقيين 
ــكان  ــد س ــن ، ويعتم ــوريين والبابليي واآلش
بنــي مالــك مــن قديــم الزمــان فــي 
معيشــتهم علــى الرعــي والزراعــة وتربيــة 
ــي  ــوز  البجل ــجرة الل ــر ش ــل وتعتب النح
ــا  ــم به ــي يهت ــرة الت ــجار المثم ــن األش م
المــزارع فــي بنــي مالــك جنبــًا إلــى 
جنــب مــع أشــجار العنــب والرمــان والتيــن 
والخــوخ وغيرهــا ، وقــد شــّكل اللــوز 
البجلــي  جــزءًا مــن حضــارة وتاريــخ بنــي 
ــا  ــت بإنتاجه ــت ومازال ــد عرف ــك وق مال
ــى  ــدر إل ــًا يص ــوز قديم ــوز وكان الل لل
ــة  ــة وبصف ــة والمدين ــى  مك ــف وإل الطائ
ــى  ــة إل ــاز إضاف ــق الحج ــى مناط ــة إل عام
ــار  ــة وكان التج ــرة العربي ــارج الجزي خ
المحملــة   القوافــل  قــدوم  ينتظــرون 
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باللــوز مــن بجيلــة ويفضلــون شــراء 
ــه  ــه وطعم ــي لشــهرته وجودت ــوز البجل الل
ــة  ــل اللوزي ــي المحاصي ــن باق ــه ع ونكهت
، ويتــم االســتفادة مــن قيمتــه النقديــة 
ــة لهــم خــالل  فــي شــراء الســلع الضروري
ــام  ويحــب المزارعــون زراعــة شــجرة  الع
اللــوز لقلــة اعتمادهــا علــى المــاء وتحمــل 
العطــش والتخزيــن ألعــوام طويلــة ، فيمــا 
يعمــد العديــد مــن األهالــي بتقديــم اللــوز 
للضيــف والقيــام بتكســيره واســتخراج 
اللبــاب أمامــه تعبيــرًا عــن كــرم الضيافــة 
والمكانــة الخاصــة التــي يحظــى بهــا ، 
وقــد اكتســب اللــوز شــهرة اللــوز البجلــي 
نســبًة إلــى منطقــة بجيلــة فــي بنــي 
مالــك حيــث يتفــوق هــذا اللــوز فــي هــذه 
ــى  ــه عل ــه ونكهت ــه ومذاق ــة بطعم المنطق
بقيــة اإلنتــاج المحلــي والخارجــي، وتعطــي 
ــا وثمارهــا  هــذه الشــجرة المعطــاءة أكله
ــة  ــة الجمالي ــة ذات القيم ــة المحبوب الطيب
ــا  ــي له ــع الرائ ــث يتمت ــا ، حي ــي أزهاره ف
 ، فــي شــهر ينايــر وفبرايــر ومــارس 
ــوز  ــات الل ــاول حب ــان تن ــتطيع اإلنس ويس
الخضــراء ذات اللــون الجــذاب والطعــم 
طيــب المــذاق والشــكل المخروطــي لغايــة 
ــام ،  ــن كل ع ــارس م ــر و م ــهر فبراي ش
ــا  ــد جفافه ــا بع ــه تناوله ــم يمكن ــن ث وم
وتشــقق القشــور الخارجيــة وكأنهــا تبّلــغ 
ــا  ــزة لقطفه ــت جاه ــا أصبح ــزارع أنه الم
ــرق  ــتى الط ــي ش ــتخدامها ف ــا الس وجمعه

والمجــاالت ، وتبــدأ شــجرة اللــوز البجلــي 
بإنتــاج محصولهــا فــي نهايــة شــهر يونيــو 
وبدايــة يوليــو حيــث يقــوم المــزارع بجمع 
المحصــول و تشميســه وأكلــه أو بيعــه 
ــوز  ــه ، وقــد أصبحــت شــجرة الل أو تخزين
البجلــي   فــي طريقهــا لالنقــراض وذلــك 
لشــح األمطــار وكثــرة المســتورد وانتشــار 
ــجرة  ــرية لش ــة والحش ــراض الفطري األم
اللــوز البجلــي وعــدم وجــود توعيــة جــادة 
ــجرة  ــى ش ــة عل ــة  للمحافظ ــن الزراع م

ــوز . الل
ويضيــف األســتاذ عبدالحكيــم المالكــي: 
قمــُت بإعــادة اســتزراع لشــجرة اللــوز 
ــث  ــراض حي ــن االنق ــا م ــة عليه والمحافظ
ــوام ســابقة  ــة أع ــتزرعت خــالل ثالث اس
أكثــر مــن ســتين ألــف شــتلة  وتوزيعهــا 
فــي أماكــن زراعتــه بالمملكــة وقمــت 
هــذا العــام باســتزراع أكثــر مــن أربعيــن 
ألــف شــتلة ســاللة اللــوز البجلــي األصيــل 
اســتزراع  بنقــل  العــام  هــذا  وقمــُت   ،
شــجرة اللــوز فــي منطقــة تبــوك وحائــل  
ــي  ــود ف ــف الجه ــأن تتكاث ــح ب ــث أطم حي
ــق  ــي مناط ــرها ف ــجرة  ونش ــتزراع الش اس
ــق  ــا وأن نحق ــتزرع فيه ــي تس ــة الت المملك
رؤيــة المملكــة 2030 فــي االكتفــاء الذاتــي 
والتصديــر العالمــي فــي اللــوز وأن ندخــل 
ضمــن منظمــة الفــاو الزراعيــة ضمــن 
الــدول المصــدرة للــوز علــى مســتوى 

ــم . العال

دور وزارة الزراعة ..
بالطائــف  الزراعــة  مديريــة  حرصــت 
ــا  ــن منه ــات للمزارعي ــم خدم ــى تقدي عل
: القيــام بجــوالت ميدانيــة للمرشــدين 
ــرق  ــن بالط ــف المزارعي ــن لتعري الزراعيي
الســليمة فــي الزراعــة ومواعيدهــا وتقليــم 

نقل استزراع اللوز 
البجلي من الطائف

لحائل وتبوك
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الزراعيــة  العمليــات  وجميــع  األشــجار 
ــة  ــميد باإلضاف ــن التس ــم م ــالل الموس خ
ــرق  ــتخدام ط ــة اس ــم بأهمي ــى توعيته إل
ــي  ــر إيجاب ــا أث ــي له ــة والت ــرّي الحديث ال
 ، العملــة  الميــاه وتقليــل  توفيــر  فــي 
التــي  واألمــراض  اآلفــات  ومكافحــة 
تصيــب المحاصيــل الزراعيــة وتحديــد 
ــع  ــة ، وتوزي ــبة للمكافح ــات المناس األوق

شــتالت الفواكــه ســنويًا علــى المزارعيــن 
مــن  احتياجاتهــا  وتحديــد  وإجــراء   ،
ــن  ــر احتياجــات المزارعي العناصــر ، وتقدي
ــدوات  ــة ن ــة ، وإقام ــة الزراعي ــن العمال م
إرشــادية ومحاضــرات وورش عمــل تهــدف 
ــين  ــن وتحس ــي للمزارعي ــع الوع ــى رف إل

اإلنتــاج لمزارعهــم .
ــة  ــه وزارة البيئ ــوم ب ــا تق ــتمرارًا لم واس

ــام  ــود واهتم ــن جه ــة م ــاه والزراع والمي
ــاء  ــل الغط ــة وتأهي ــى البيئ ــة عل للمحافظ
ــجير  ــة تش ــة حمل ــك بإقام ــي وذل النبات
ــا  ــوم به ــي تق ــادرات الت ــن المب ــي م وه
ــة  ــا زراع ــن خالله ــتهدف م ــوزارة تس ال
ــول  ــة  بحل ــي المملك ــجرة ف ــن ش 4 ماليي
عــام 2020 م ، لتنميــة مســتدامة للغابــات 
والمراعــي وإعــادة تأهيــل الغطــاء النباتــي 
النباتــي  الغطــاء  تدهــور  مــن  والحــد 
الطبيعــي ، باإلضافــة إلــى توقيــع مذكــرة 

تفاهــم وتعــاون بيــن وزارة البيئــة والميــاه 
ــادرة  ــم مب ــل لدع ــة ووزارة النق والزراع
ــد  ــي ، وق ــاء النبات ــة الغط ــجير لتنمي التش
تــمَّ تخصيــص منطقــة مكــة المكرمــة مــن 
هــذه المبــادرة بزراعــة عــدد 450 ألــف 
ــف 20  ــة الطائ ــص لمحافظ ــجرة ، وُخصِّ ش
ألــف شــتلة كمرحلــة أولــى لزراعتهــا فــي 

ــع . ــن المواق ــدد م ع
ــات  ــتخدام الزراع ــى اس ــه إل ــرًا للتوج ونظ
القليــل ومنهــا  المائــي  االســتهالك  ذات 
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الزراعــة المائيــة وتشــجيع المزارعيــن 
ــدأ  ــث ب ــة ، حي ــذه التقني ــتخدام ه ــى اس عل
بعــض مزارعــي المحافظــة فــي اســتخدامها 
حيــث أصبــح يوجــد 3 مــزارع تقــوم بهــذه 
التقنيــة وســيتم التوســع فــي ذلــك بحســب 

ــف . ــة بالطائ ــة الزراع مديري

القروض الزراعية ..
مــن الُمنتظــر أن ُتســهم القــروض الزراعية 
ــي  ــام ف ــكل ع ــة بش ــاش الزراع ــي إنع ، ف
ــب  ــي جان ــيما ف ــف، ال س ــة الطائ محافظ
توفــر الميــاه، والــذي كان مــن ضمــن 
ــون  ــا المزارع ــكو منه ــي يش ــكاوى الت الش
فــي المحافظــة، علــى اعتبــار أهميتهــا فــي 
ــاج، وبقــاء النباتــات علــى قيــد  زيــادة اإلنت
ــروض  ــك الق ــيكون لتل ــث س ــاة، حي الحي
ــي  ــة ف ــى الزراع ــع عل ــتقبلي رائ ــٌر مس أث
المحافظــة، وســتعمل علــى تحســين أحــوال 
كثيــر مــن الزراعــات، والبعــض ســيبدأ في 
تجديــد مزرعتــه، وبحســب قيمــة القــرض 
ــكل  ــي، ف ــتثمار الزراع ــم االس ــيزيد حج س
ــى القــروض،  مــزارع الطائــف ُمحتاجــة إل
وال ســيما أن هنــاك محاصيــل زراعيــة 
شــارفت علــى االنقــراض مــن الطائــف 
كالســفرجل، والمشــمش، والتفــاح البلــدي، 
ــرة  ــة كثي ــاكل زراعي ــى مش ــة إل باإلضاف
أخــرى فــي المحافظــة بســبب المياه، وشــح 
األمطــار، وانخفــاض أعــداد العمالــة، وقلــة 

ــد. ذات الي
ــة  ــي فــي ظــل وجــود غالبي كل ذلــك يأت
ــرة،  ــاحات صغي ــي مس ــف ف ــزارع الطائ م
خاصــة  المزارعــون،  ســيتجه  كمــا 
ــي،  ــورد الطائف ــة ال ــي زراع ــون ف المختص
إلــى الزيــادة فــي زراعة هــذا الُمنتج، بشــكل 
ــيؤدي  ــا س ــتدام، مم ــع وُمس ــل وأوس أفض
إلــى تغطيــة احتياجــات المســتهلكين وربمــا 

التصديــر، كمــا ســيكون هنــاك توســع فــي 
ــر  ــى التأثي ــة إل ــزارع، باإلضاف ــاق الم نط
ــزوار  ــياح، وال ــذب الس ــي ج ــي ف اإليجاب

ــة. للمحافظ
الزراعــي،  باالقتــراض  الســماح  وجــاء 
ــي  ــرى ف ــزارع األخ ــورد، والم ــزارع ال لم
الطائــف، التــي ال تحمــل صكــوكًا شــرعية 
ســقف  فــي ظــل  بالوثائــق،  والمثبتــة 
اقتــراض لــن يتجــاوز 200 ألــف ريــال، 
يتــم ســداده فــي 10 أعــوام، شــرط أال 
تقــل مســاحتها عــن دونميــن، وذلــك بعــد 
ــدم  ــر، ع ــر وكبي ــكل مباش ــبب بش أن تس
ــي  ــو 90 ف ــرعية لنح ــوك الش ــود الصك وج
ــي  ــي، ف ــورد الطائف ــة مــن مــزارع ال المائ
ــف،  ــة الطائ ــن محافظ ــة م ــاء ُمتفرق أنح
إلــى حرمانهــا مــن إمكانيــة الحصــول 
علــى قــروض مــن البنــك الزراعــي، 
ــن  ــن ضم ــة م ــذه المعضل ــت ه ــث كان حي
ــكل  ــزارع بش ــه الم ــي تواج ــكالت الت المش
فــي  الطائفــي  الــورد  ومــزارع  عــام، 
محافظــة الطائــف علــى وجــه الخصــوص، 
ــي المحافظــة،  ــي ف ــورد الطائف ــزارع ال فم
ــام،  ــكل ع ــا بش ــودة فيه ــزارع الموج والم
ــن  ــروض م ــى ق ــول عل ــا الحص ال ُيمكنه
البنــك الزراعــي نتيجــة عــدم وجــود 
ــورد  ــزارع ال ــة م ــا، فغالبي ــوك عليه صك
ــراوح  ــبة ت ــًا بنس ــد أوقاف ــف تع ــي الطائ ف
بيــن 80 و90 فــي المائــة، وكلهــا مملوكــة 
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بالحجــج ، ونجــم عــن ذلــك تربــع مشــكلة 
ــى قمــة هــرم المشــكالت،  ــاه عل ــدرة المي ن
حيــث تكمــن بهــا جانبين مــن المشــكالت، إذ 
إنهــا متوافــرة فــي شــمال الطائــف وجنوبــه 
مــع ملوحــة مرتفعــة ألنهــا فــي الُمنحــدر، 
أو نــادرة كمــا فــي غــرب المحافظــة، 
ــورد  ــزارع ال ــي اإلضــرار بم ــا تتســبب ف م
ــزارع  ــاص، وللم ــه خ ــى وج ــي عل الطائف
ــع  ــذي دف ــر ال ــام، األم ــكل ع ــة بش كاف
ــتخدام ا  ــدا الس ــي اله ــورد ف ــي ال بمزارع

ــري. ــي ال ــج ف لصهاري
والقــت الحلــول المقترحــة، التــي تــم 
ــر  ــى وزي ــة إل ــهر قليل ــل أش ــا قب تقديمه
الزراعــة، ردود فعــل جيــدة، حيــث اشــتملت 
ــاه  ــى  منــح صهريــج مي ــول عل تلــك الحل
لــكل مزرعــة، أو ماكينــة تحليــة، أو إيصال 
الميــاه مــن أحــد الخطــوط الرئيســة للمياه 
ــة للزراعــة، فــي شــمال  النقيــة الصالح
للمــزارع  المحافظــة  وجنــوب  وغــرب 
ــة  ــوط، باإلضاف ــك الخط ــن تل ــة م القريب
إلــى تضميــن تلــك المقترحــات التــي تــم 
رفعهــا أيضــًا إلــى الجهــات العليــا، اســتثناء 
الطائــف مــن المادتيــن 85 و86، مــن حجــج 
تلــك المــزارع، كــي يتــم اســتخراج 
صكــوك نظاميــة لهــا بشــكل ســريع أســوة 
بجــازان، التــي كانــت تعانــي مــن ذات 

ــكلة . المش
وفــي جانــب المــزارع التــي تحمــل صكوكًا 
شــرعية ســيتجاوز ســقف قرضهــا 200 ألــف 
ــراءات  ــا إج ــاحتها، وله ــب مس ــال، بحس ري
ــك  ــروض، وذل ــق بالق ــا يتعل ــرى، فيم أخ
وفــق دراســة معينــة، كمــا أّن مــدة تســلُّم 
ــاء  القــرض الزراعــي مرهــون بســرعة إنه
ــن  ــر الُمزارعي ــة، وتوفي ــراءات الُمعامل إج

ــم. ــة منه ــألوراق المطلوب ل
الزراعيــة  القــروض  وتشــتمل قــرارات 
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علــى وجــود إعانــة للقــرض بنســبة 20 فــي 
المائــة، ُتخصــم مــن قيمــة القســط إذا كان 
الُمقتــرض ُمنتظمــًا فــي الســداد، وفــي حال 
عــدم انتظامــه فــي الوقــت الُمحــدد تســقط 
عنــه هــذه النســبة، مــع عــدم وجــود فوائــد 

ــة . ــى القــروض الزراعي عل
تقويم ابن عميرة ..

ــا أن ُنغفــل الــدور الكبيــر  وال نســتطيع هن
الــذي قّدمتــه التقاويــم الزراعيــة لزراعــة 
ومزارعــي الطائــف ، ومــن أهمها وأشــهرها:
ــه  ــود لصاحب ــرة ( ويع ــن عمي ــم اب ) تقوي
عشــر  الحــادي  القــرن  فــي  المولــود 
ــم  ــذي تعّل ــات ، وال ــوادي الذويب الهجــري ب
علــم الفلــك بشــغف ورغبــة وكانــت 
ــة  ــة المتفحص ــه الثاقب ــه ونظرت مالحظات
هــي التــي جعلتــه يضــع قواعــد هــذا العلــم 
ــوم  ــى الي ــمه إل ــّمى باس ــح ُيس ــذي أصب ال
)حســاب ابــن عميــرة الذويبــي( ، وقــد 
ــركات  ــد ح ــدًا لرص ــابه مرص ــع لحس وض
النجــوم ومتابعــة طلوعهــا ومغيبهــا ويقــع 
ــة  ــى قري ــلُّ عل ــل يط ــى جب ــده عل مرص
)الصبخــة( ببنــي ســعد والتــي تبعــد 78 كم 
جنــوب الطائــف ، وهــو عبــارة عــن حصــن 
مــن ثالثــة طوابــق مبنــي بالحجــر بارتفاع 
13 متــرًا وعــرض 10 أمتــار ، وليــس لــه إال 

ــد . ــاب واح ــدة وب ــذة واح ناف
ــف  ــي الطائ ــاب ف ــذا الحس ــرف ه ــد ُع وق
منــذ أكثــر مــن 400 ســنة - بحســب بعــض 
ــام 1408 هـــ  ــى ع ــات – واســتمر حت الرواي
حيــث قــام األســتاذ عبدالملــك بــن محمــد 
ــب هــذا الحســاب  ــرة بجمــع جوان ــن عمي ب
العلميــة  للتجربــة  وإخضاعــه  الفلكــي 
ــع  ــق م ــا تواف ــنوات ، فم ــس س ــدة خم ولم
ــق  ــم يتواف ــا ل ــه وم ــي أثبت ــع العلم الواق
ــذا  ــول ه ــًا ح ــدر كتاب ــم أص ــتبعده ، ث اس
الحســاب ومــن قبلــه صّمــم تقويمــًا يصــدر 
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الفلكيــة  المراصــد  أقــدم  مــن  يعتبــر 
ــر مــن  ــذ أكث ــِرف من ــث ُع ــة ، حي الزراعي
ــن  ــد أشــاد عــدد مــن الفلكيي ــام ، وق 500 ع
ــم  ــد والتقوي ــذا المرص ــن به والمتخصصي
ــم  ــذا التقوي ــن ه ــى تدوي ــي ، وتوّل الزراع
األســتاذ عبدالملــك بــن عيضــة الثقفــي – 
ــل  ــن دخي ــد ب ــه اهلل – واألســتاذ أحم يرحم
ــًا  ــذ 28 عام ــًا من ــداره كتابي ــي وإص الثقف
ــق  ــى توثي ــرفة عل ــة المش ــا أّن اللجن ، كم
ــة  ــت بطباع ــم قام ــذا التقوي ــر ه وتطوي
أكثــر مــن 13 ألــف نســخة للعــام الهجــري 
ــم 29  ــخة رق ــي النس ــت 1438 / 1439 ف الفائ

ــه . ل

ــت  ــن 1408 هـــ تح ــذ عل ــنويٍّ من ــكل س بش
ــي  ــرة الزراع ــن عمي ــم اب ــمى ) تقوي مس
ــدة  ــم بع ــم يهت ــذا التقوي ــي ( ، وه والمناخ
جوانــب مــن أهمهــا النشــاط الزراعــي مــن 
ــة  ــقيا وكيفي ــة والس ــت الزراع ــث وق حي
التعامــل مــع الزراعــة فــي ظــل التغيــرات 
ــم  ــم بتقوي ــذا التقوي ــط ه ــة ، ورب المناخي
ــم  ــال جّوه ــاس ح ــرف الن ــرى ليع أم الق

ــل . ــام كام ــالل ع ــم خ وزراعته
ومــن التقاويــم التــي ذاع صيتهــا : ) التقويم 
الثقفــي ( وهــو أحــد أهــم وأشــهر التقاويم 
الزراعيــة بالمملكــة ، والــذي يهتــم بمواعيد 
واألنجــم  الجويــة  واألحــوال  الزراعــة 
ــن  ــة ب ــن عطي ــدان ب ــه عبي ــة ، أسس الفلكي
ــود  ــه اهلل – المول ــي – يرحم ــل الثقف معق
ــذي  ــام 1328 هـــ ، وال ــاردة ع ــة المج بقري
عــاش ببــالد ثقيــف وعمــل بالزراعــة 
وتعّلــم علــم الفلــك ومواقــع وأســماء 
النجــوم مــن والــده – يرحمــه اهلل – حتــى 
ــى المرصــد  ــم وأشــرف عل أتقــن هــذا العل
الفلكــي بقريــة المجــاردة بثقيــف ، والــذي 
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سالم الحميدي
عضو اللجنة الزراعية بغرفة الطائف

الزراعة والهدر المائي
) المشكلة والحل(

ال يخفــى علــى احــد أهميــة الميــاه  فــي حياتنــا وان الجزيــرة العربيــة تعانــي مــن نقــص 
الميــاه رغــم انهــا تمتلــك كميــات كبيــره مــن الميــاه الجوفيــة ورغــم ذلــك فــإن كثيــر 
ممــن يســتخدم الميــاه يســتخدمها اســتخدام تقليــدي ينجــم عنــه هــدر كبيــر للميــاه.. 
ــائل  ــأ للوس ــر وال يلج ــري الغم ــة ب ــة التقليدي ــه بالطريق ــروي مزروعات ــا زال ي ــزارع م فالم
الحديثــة للــري )الــري بالتنقيــط(.. وهــذه مســئولية, وعليهــم )المزارعــون( جميعــا 

ــا.. ــاظ عليه ــري والحف ــة لل ــائل الحديث ــتخدام الوس ــؤوليتهم واس ــل مس تحم



تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف
29

وتعتبــر عمليــات الــري واحــدة مــن أهــم العمليــات 
ــي،  ــكٍل أساس ــاه بش ــتخدام المي ــا اس ــم فيه ــي يت الت
ــدر  ــات ه ــة لعملي ــون معرض ــن أن تك ــث يمك حي
كبيــرة خاصــًة فــي حــال قلــة الوعــي باســتخدامها، 
ــح  ــة ُينص ــذه العملي ــي ه ــتهالك ف ــيد االس ولترش
بالقيــام بعمليــات الــري الخاصــة للنباتــات بــأن تتم 
فــي الصبــاح الباكــر وعنــد المغيــب؛ والســبب فــي 
ذلــك يعــود إلــى تجنــب تعرضهــا لعمليــات التبخــر 
ــادة  ــى زي ــع المــزارع إل ــذي يدف ــة، األمــر ال العالي
عــدد مــرات الــري خــالل اليــوم وبالتالــي اســتهالك 
الميــاه بشــكٍل أكبــر, وأيضــا تــرك أســاليب الــري 
القديمــة و خاصــة الــري بالغمــر، والحــرص 
علــى اســتخدام األســاليب الحديثــة وخاصــة الــري 
ــي  ــاه، وبالتال ــد المي ــم فق ــى ال يت ــط، حت بالتنقي

ــتخدامها.. ــي اس ــيد ف ــر والترش التوفي
ولقــد كانــت المطالبــات منــذ ســنين بالعمــل 
ــة  ــوارد المائي ــتخدام الم ــاءة اس ــع كف ــى رف عل
ــو  ــًا, وه ــًا عالمي ــح توجه ــا أصب ــذا م ــة, وه المتاح
ــرض  ــذي ف ــاه ال ــد للمي ــح المتزاي ــن الش ــج ع نات
ضــرورة البحــث عــن وســائل تســاند وتســاعد علــى 
ــر  ــبيل قه ــي س ــة ف ــاه المالح ــن المي ــتفادة م االس
الصحــراء وتحقيــق األمــن الغذائــي. ومــن المؤكــد 
أن ذلــك يحتــاج إلــى عــدد مــن الفعاليــات, أهمهــا 
اســتقراء التجــارب العالميــة, ودعــم القــدرات الفنية 
للمزارعيــن, وايجــاد برامــج إرشــاد زراعــي تحــدد 
ــن  ــك م ــر ذل ــة, وغي ــات االقتصادي ــواع النبات أن
الفعاليــات والبرامــج التــي تحتــاج لتعــاون وتكاتــف 

ــات.. ــن الجه ــدد م ع
ولعلــي هنــا فــي هــذا الســياق أتحــدث عــن شــركة 
ومعهــا  الزراعيــة,  التنميــة  وصنــدوق  الميــاه 
ــأن  ــة ب ــاه والزراع ــة والمي ــك وزارة البيئ كذل
ــل  ــم بالعم ــا بينه ــيق فيم ــم التنس ــوا, ويت يتعاون
ــتخدامها  ــاه الس ــاه المنق ــن المي ــتفادة م ــى االس عل

ــي.. ــري الزراع ــي ال ف
ودعــم المــزارع بقــروض مــن قبــل البنــك 
ــن  ــزارع, فم ــاه للم ــاه المنق ــوط المي ــال خط إليص
ــدل ان  ــا ب ــتفادة منه ــدا االس ــدا ج ــروري ج الض
ــركة,  ــي للش ــد المال ــون العائ ــك يك ــدر, وبذل ته
والمــزارع ولمصلحــة البلــد.. وحتــى يكــون القــارئ 

أكثــر قربــا مــن هــذا الطــرح, ســأورد أمثلــة منها 
ــث  ــف, حي ــة الطائ ــال( مدين ــبيل المث ــى س )وعل
ــع  ــا م ــتفاد منه ــاه ال يس ــاه منق ــا مي ــد به يوج
ــاه  ــن نقــص المي ــزارع م ــن الم ــر م ــاة الكثي معان
ــب والرمــان -  ــورد والعن ــإن اصحــاب مــزارع ال ف
لمــا لهــذه المنتجــات مــن أهميــة - يعانــون اشــد 
المعانــاة مــن قلــة الميــاه, ممــا يؤثــر عــل تقلــص 
انتاجهــم.. كل هــذا ونحــن نــرى أمامنــا ان هنــاك 
ــط  ــيق فق ــكلة, بالتنس ــذه المش ــذري له ــل ج ح
بيــن شــركة الميــاه وصنــدوق التنميــة الزراعيــة 
المنقــاه  الميــاه  مــن  لالســتفادة  والمــزارع, 
ــق  ــن طري ــرة أو ع ــزارع مباش ــى الم ــا ال إليصاله

ــات(.. ــاه )الوايت ــل المي ــج نق صهاري
دون  الســطور  هــذه  أتجــاوز  أن  يمكننــي  وال 
ــف  ــة الطائ ــاج الزراعــي لمدين ــث عــن االنت الحدي
ــف  ــب الطائ ــة.. فعن ــودة العالي ــز  بالج ــذي يتمي ال
هــو لؤلــؤة العنــب علــى مســتوى العالــم ورمــان 
الطائــف هــو جمانــة عقــد الرمــان عالميــا, 
ــز االول  ــاز المرك ــد ح ــف فق ــل الطائ ــا عس وأم
ــورد  ــا ال ــم.. أم ــتوى العال ــى مس ــرات عل ــالث م لث
ــرش العطــور  ــى ع ــه يتربــع عل الطائفــي  فأن

ــة ــدون منافس ــا ب عالمي
ــكر  ــا أن نش ــال, بودن ــذا المق ــم ه ــل أن اخت وقب
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين صاحــب 
ــر  ــل أمي ــد الفيص ــر خال ــي األمي ــمو الملك الس
منطقــة مكــة المكرمــة, ومعالــي محافــظ الطائــف 
ــن  ــه م ــا يولون ــى م ــي, عل ــعد الميمون ــتاذ س األس
اهتمــام وحــرص علــى دفــع عجلــة االنتــاج 
الزراعــي وتطويــره تحــت رعايــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز, وســمو 
ولــي عهــده االميــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا 

. اهلل 
ــاه  ــة والمي ــوزارة البيئ ــم ل ــي دعمه ــل ف والمتمث
ــا بالطائــف, وبنــك  ــة فــي فرعه والزراعــة, ممثل
ــة  ــس إدارة غرف ــود مجل ــى جه ــليف.. وال أنس التس
علــى  بالغرفــة  الزراعيــة  واللجنــة  الطائــف, 
ســعيهم بالعمــل علــى كل مــا مــن شــأنه تطويــر 

ــة . ــي بالمحافظ ــل الزراع العم
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السعيدي: انتهت االنتخابات وانتهى التنافس ..

والعمل الجماعي    
      هو من يفوز

بنــدر بــن هــالل الســعيدي )نائــب رئيــس 

مجلــس إدارة غرفــة الطائــف(, فــي آخــر 

لحظــة مــن انتخابــات الــدورة الحاليــة 

بهــا..  وفــاز  والمنافســة,  الدخــول  قــرر 

يقــول: عالقتــي بغرفــة الطائــف لهــا أكثــر مــن ١٥ ســنة, وعندمــا شــعرت انــي 

قــادر علــى تقديــم شــيء تقدمــت لعضويــة المجلــس.. ويضيــف : حظــي طيــب 

بهــذه المجموعــة فنحــن نعمــل بــروح الفريــق الواحــد..

يحدثنــا الســعيدي فــي هــذا الحــوار الــذي أجرينــاه فــي منزلــه بالطائــف عــن القصــة 

التــي كانــت وراء تأســيس أول شــركة لتأجيــر الســيارات, وعــن ســر التحــول مــن 

)القطــاع العســكري للخــاص(.. وهــل هــم جاهــزون لقــرار التأنيــث.. وغيرهــا 

كثيــر مــن المحــاور التــي تناولناهــا مــع الســعيدي فــي هــذا الحــوار الــذي لــم يخلــو 

مــن الجــراءة, وكثيــر مــن الحقائــق.. فإلــى ذلــك :

ــًا  ــرغ كلي ــى التف ــي إل ــاع الحكوم ــن القط - م

ــباب  ــن أس ــا ع ــارة.. حدثن ــاص والتج ــاع الخ للقط

ــك. ؟ ذل

مــن  أكثــر  الحمــد,  وهلل  وطنــي  خدمــت 

فــي  فخــر  بــكل  وشــاركت  ســنوات,  عشــر 

وعندمــا  الكويــت,  بدولــة  الصحــراء  عاصفــه 

الحكومــي  عملــي  اكملــت  للطائــف  رجعــت 

العســكري منصــور  األميــر  مستشــفى   فــي 

ــي,  ــرة تراودن ــاص فك ــاع الخ ــول القط وكان دخ

وقــررت حينهــا خــوض تلــك المغامــرة, ال ســيما 

وأن القطــاع الخــاص حينهــا كان فرصــة تســتحق 

المغامــرة, وَلــم تكــن ســقف الخطــورة مثــل هــذا 

ــت . الوق

 مجلة الطائف



- ولــو عــاد بــك الزمــان.. هل كنــت ســتتخذ نفس 

 القــرار بالتحــول مــن القطــاع الحكومــي للخاص. ؟

ــرار  ــي ق ــد هلل عل ــا والحم ــن نادم ــم أك ــم ل نع

ــق كان  ــي أن الطري ــذا ال يعن ــا.. وه ــارب 20 عام ق

ممهــدا.. واجهــت بعــض الصعوبــات فــي هــذا 

المجــال المتقلــب دائمــا, لكــن بفضــل اهلل اســتطعت 

ان اتجــاوز هــذه الصعوبــات, أمــا االن فحــال هــذه 

ــوق  ــوال الس ــبب اح ــض بس ــدأ ينخف ــة ب الصنع

ــه . ــول في ــن الدخ ــرون م ــزوف كثي وع

ــر  ــركة تأجي ــس ش ــن أس ــل م ــن أوائ ــم م - كنت

 ســيارات فــي الطائــف.. لمــاذا هــذا القطــاع. ؟

ــارة..  ــي للتج ــيارات كان طريق ــر الس ــاع تأجي قط

ــي..  ــت ل ــة حدث ــاع قص ــذا القط ــي له ــن دخول ولك

وهــي )عندمــا تعطلــت ســيارتي وأدخلتها الشــركة 

للصيانــة, وبحــت حينهــا فــي الطائــف عن شــركات 

تأجيــر ســيارات ولألســف لــم يكــن هنــاك ســوى 3 

محــالت, ولــم أجــد لديهــم أي ســيارة, وذهبــت إلــى 

مكــة, وكان الوضــع تقريبــا مشــابه للطائــف, ولــم 

ــررت  ــا ق ــة.. حينه ــر إال بصعوب ــيارة تأجي ــد س أج

إنشــاء مؤسســة تأجيــر ســيارات فــي اقــرب وقــت.. 

ــال أول  ــرأس الم ــي اهلل ب ــد أن رزقن ــت بع وأسس

فــرع لشــركة الراســي لتأجيــر الســيارات, وكان 

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

ــر  - ماهــي أبــرز مشــاكل ومعوقــات قطــاع تأجي

ــيارات ؟ الس

ممكــن تلخيــص أبــرز المعوقــات فــي عــدة نقــاط.. 

لمحــالت  الكبيــرة  الشــركات  منافســه  منهــا 

تأجيــر الســيارات, والخصومــات التــي تضعهــا علــي 

ــار.. ــام االيج ــيارات بنظ الس

األعــداد الكبيــرة, والمتزايــدة لمكاتــب تأجيــر 
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الســيارات, دون وجــود أي دراســة لحاجــة الســوق..

وعــدم التــزام كثيــر مــن العمــالء بالســداد, 

ــات إلــى ديــون معدومــة  وتحويــل اكثــر المطالب

الشــركات  فــي  الســيارات  ســعر  ارتفــاع 

التأجيــر تســعيرة   وانخفــاض 

الشــامل  التأميــن  مبالــغ  ارتفــاع  أن  كمــا 

تأجيــر  لشــركات  ســقوط  بمثابــه  كان 

الســيارات, وذلــك ألخذهــم ربحيــة الســيارة 

جــدا.. المكلفــة  التأميــن  بوليصــة   مقابــل 

ــكل  ــة بش ــيارات الصيني ــول الس ــب دخ ــى جان إل

ــل مــن  ــر, والــذي قل ــر فــي شــركات التأجي كبي

ــدا.. ــة ج ــت ضعيف ــا وأصبح أصوله

ناهيــك عن القــرارات األخيــرة في القطــاع الخاص 

 والعمــل التــي صعبــت مــن مهنــه تأجيــر الســيارات..

وأخيرًا ارتفاع سعر البنزين..

ــر  ــالت تأجي ــعودة مح ــرض س ــة ويف ــام قليل - أي

؟ القــرار.  هــذا  علــى  تعليقكــم   الســيارات.. 

ــض  ــون بع ــا تك ــابقا, ربم ــك س ــرت ل ــم ذك ك

ــر  ــالت, وتأجي ــن المح ــر م ــة كثي ــرارات نهاي الق

ــن  ــي فم ــركة الراس ــي ش ــن ف ــا نح ــيارات, أم الس

عشــرون ســنه ولدينــا فــي كل فــرع موظــف 

ســعودي, وطــول هــذي المــدة ونحــن نطالــب 

بتأهيــل وتدريــب الموظــف الســعودي ويكــون 

ــع  ــف, ومرج ــذا الموظ ــا ه ــن لن ــة تضم ــا جه لدين

ــك.. ــم يحصــل ذل ــى االن ل ــن لألســف حت ــا, ولك  لن

أمــا قــرار الســعودة الكاملة لهــذه المهنة, فأخشــى أن 

يــؤدي إلغــالق كثير مــن المحــالت, وبالتالــي عودة 

 بطالــة الموظفيــن الســعوديين ممــن كانــوا فيهــا .

مســتعدة  الســيارات  تأجيــر  محــالت  هــل   -

؟ للســيارة.  المــرأة  قيــادة  قــرار   لتطبيــق 

ــئ,  ــرار مفاج ــرأة كان ق ــاده الم ــرار قي ــا ق طبع

ــع  ــن أتوق ــة, لك ــت قديم ــه كان ــأن مطالبات ــا ب علم
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فــي  عــام   ٢٠ طــوال  أنــدم  لــم 
القطــاع الخــاص.. وهــذه قصــة 
لتأجيــر  شــركة  أول  تأســيس 

. الســيارات  
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تكــون  لــن  التأجيــر  ومؤسســات  شــركات  ان 

حتــي  كافــي  وقــت  مــرور  بعــد  اال  جاهــزة 

ــي  ــن ف ــا ونح ــي حقه ــات تحم ــاك ضمان ــون هن يك

شــركتنا ســنوفر بشــكل خــاص قســم نســائي 

ــإذن اهلل ..  ــو األول ب ــون ه ــد يك ــف, وق ــي الطائ  ف

عــام  منــذ  الطائــف  بغرفــة  عالقتــك   -

لــم  لمــاذا  النقــل..  للجنــة  كرئيــس  1424هـــ 

؟ اإلدارة.  مجلــس  بدخــول  اآلن  إال   تفكــر 

ــي  ــره ف ــبتني خب ــة اكس ــة بالغرف ــي الطويل عالقت

مجــال الغــرف التجاريــة لكننــي لــم أكــن مســتعد 

لخــوض هــذي التجربــة )كعضــو مجلــس إدارة( اال 

ــن  ــات م ــل لحظ ــى قب ــرة, وحت ــدورة العاش ــي ال ف

ــى  ــادر عل ــي ق ــت أنن ــا تيقن ــم, بعدم ــة التقدي نهاي

ــاص  ــاع الخ ــف والقط ــد الطائ ــيء يقي ــم ش تقدي

بشــكل عــام.. والحمــد هلل كان حظــي طيــب جــدا الن 

هــذه الــدورة )العاشــرة( كانــت مــن اكثر الــدورات 

نجاحــا علــي مســتوى الطائــف خاصــه وعلــي غــرف 

المملكــة عامــة طبعــا.. وإن كانــت شــهادتي فــي هــذا 

الشــأن مجروحــة.. لكــن هــذا بشــهاده الجميــع, ومــا 

ــة  ــا اهلل بمجموع ــل اهلل, وفقن ــم, بفض ــناه منه لمس

نخبــوي,  اقتصــادي  وبفكــر  متوافقــة,  أعضــاء 

ــرام  ــتحق كل االحت ــس اإلدارة يس ــس لمجل وبرئي

ــر . والتقدي

ــم  ــس إدارتك ــي مجل ــر ف ــق كبي ــظ تواف - يالح

الحالــي، رغــم أنكــم كنتــم فريقيــن فــي االنتخابات.. 

ــا عــن ســر ذلــك ؟ حدثن

ــي,  ــيء طبيع ــذا ش ــة, وه ــت منافس ــات كان االنتخاب

ــو  ــن, ال يخل ــار معي ــدود, وإط ــن ح ــت ضم وكان

مــن االحتــرام والتقديــر لألشــخاص, وعنــد انتهــاء 

ــل وهلل  ــد العم ــس توح ــكيل المجل ــات, وتش االنتخاب

الحمــد, وذلــك بفضــل اهلل ثــم بفضــل رئيــس 

ــدي,  ــامي العبي ــور س ــة الدكت ــس إدارة الغرف مجل

الــذي عــزز هــذه الفكــرة, فــي فريــق متعــاون, وفــي 

ــوز . ــذي يف ــو ال ــي ه ــل الجماع ــة العم النهاي

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

ــة  ــت بأهمي ــا آمن ــو أنه ــر, ل دور الغــرف جــدا كبي

دورهــا, فهــي الحاضنــة والمظلــة للقطــاع الخــاص, 

وخاصــة فــي الفتــرة الحاليــة مــع رؤيــة المملكــة 

ــى القطــاع الخــاص  ــة عل ــول الدول ــذي تع 2030 وال

الكثيــر فــي رؤيتهــا, ويالحــظ تغييــر كبيــر, 

ــع  ــة م ــرف, وخاص ــي دور الغ ــادي ف ــراك اقتص وح

ــة  ــرف برئاس ــس الغ ــدة لمجل ــس اإلدارة الجدي مجل

المهنــدس أحمــد الراجحــي, ونائبيــه الدكتــور 

ــر . ــد مني ــتاذ محم ــامي, واألس س

ــس اإلدارة  ــح لمجل ــة الترش ــتكرر تجرب ــل س - وه

ــادم ؟ الق

ال شــك أن خدمــة الطائــف, وهــذا الوطــن العظيــم 

شــرف, لــكل منتمــي لــه, ونأمــل أننــا ســاهمنا فــي 

ــم  ــا, ول ــض أهدافن ــق بع ــرة بتحقي ــا العاش دورتن

ــا  ــه غالب ــآن, لكن ــح ل ــوع الترش ــي موض ــر ف أفك

ســيكون بحســب المتقدميــن, لمعرفــة مــدى التوافــق 

ــي  ــاه ف ــا قدمن ــال م ــي, وإكم ــل جماع ــم عم لتقدي

ــة . ــدورة الحالي ال

ــى القطــاع الخــاص  ــة عل ــاد الدول ــي ظــل اعتم - ف

فــي رؤيتهــا.. وجــه كلمــة لشــباب وفتيــات األعمال؟

الــدور كبيــر عليكــم, والفرصــة أمامكــم, نعلــم أن 

ــة دولــة شــابة,  ــر, لكــن هــذه الدول التحديــات أكب

ــرص,  ــا الف ــر فيه ــة, وتتوف ــة غني ــة دول والمملك

جميــع مــن ترونهــم مــن رجــال األعمــال الناجحيــن 

ــدا  ــق ممه ــن الطري ــم يك ــم, ل ــة والعال ــي المملك ف

ــع  ــن يضي ــدوا, ول ــوا, واجته ــادروا, وكافح ــم, ب له

ــال . ــم عم اهلل لك





 »مسرح الطائف رحلة من تميز«

 وذكــر فيصــل بــن خالــد الخديدي مديــر جمعيــة 
الثقافــة والفنــون بالطائف أنه علــى المســتوى 

المحلــي يعانــي المســرح مــن ضعــف البنــى 

ــه رغــم ذلــك  ــام ولكن ــة االهتم ــه وقل ــة ل التحتي
يثبــت وجــوده, ويقــول كلمتــه بحــب أبنــاءه لــه, 

وعملهــم الجــاد, ومثابرتهــم لمــا يحبــون ويعملون 

جاهديــن لــه, وعندمــا يذكــر المســرح الســعودي 

فــإن أول مــا يذكــر منــه وفيــه مســرح الطائــف, 

ــة  ــاء عاصم ــرحي بأبن ــا المس ــب فريقه ــذي لق وال
ــود شــباب مســرح  المســرح الســعودي, بفضــل جه

ــغفهم  ــراز ش ــل إلب ــي العم ــم ف ــف وتفانيه الطائ

مبدعون
ومبدعات

مجلــة الطائــف - العــدد )8( - رجــب 1439 هـ
35

حولوا الطائف لعاصمة فنان15
للمسرح السعودي

فالح القثامي - مجلة الطائف
جســدت مســيرة تقــارب الثالثــة عقــود لمســرح الطائــف نوعــا مــن العطــاء 

واإلبــداع والتفــرد حتــى أصبــح االســم الــذي يطلــق علــى فريقهــا عربيــا ومحليــا 
أبنــاء »عاصمــة المســرح الســعودي«, ولذلــك اختــارت »مجلــة الطائــف« فــي عددهــا 

ــة  ــة الثقافي ــاب الهوي ــى أصح ــز عل ــون لترك ــو الفن ــبة أب ــن خش ــون م ــن مبدع الثام
الــورد والذيــن تفــردوا بمخاطبــة الحــواس علــى الخشــبة فــي  والفنيــة لمدينــة 

ــة. ــة البصري ــري والمتع ــق الفك ــة والعم ــة والحرك ــل الكلم تكام

وحبهــم األبــدي للفعــل المســرحي الــذي يعشــقون, 

فقبــل قرابــة الثالثــون عامــًا أجتمــع شــباب 
ــام 1413  ــرح وفي الع ــقهم للمس ــي عش ــف ف الطائ

هـــ أصــدروا بيانــًا تاريخيــًا بتأســيس أول ورشــة 

ــي, أحمــد  ــد رده الحارث عمــل مســرحي وهــم )فه
محمــد األحمــري, عبدالعزيــز عبدالغنــي عســيري, 

ــد  ــي, محم ــاعد الزهران ــر, مس ــان بك ــد عثم محم

ــد  ــي, فه ــل الذويب ــن الزهراني,  فاض ــي, أمي المالك

ــيري,  ــم عس ــي, إبراهي ــن الزهران ــدي, حس الغام

ســامي  الذويبــي,  جمعــان  الوقدانــي,  يوســف 
ــدي  ــف الخدي ــي(, ويضي ــعل الثبيت ــي, مش الزهران

بــأن هــؤالء كانــوا هــم األعضــاء المؤسســين ولــم 
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ــروع  ــذا المش ــدع له ــم كل مب ــي ض ــوا ف يتوقف

جمعيــة  مــن  الضخم, واتخــذوا  المســرحي 

ــدأوا  ــم, وب ــًا له ــف بيت ــون بالطائ ــة والفن الثقاف

ــم  ــر ادواته ــى تطوي ــل عل ــم والعم ــف ذواته بتثقي

ــى  ــاء حت ــاء والنم ــي العط ــتمرت ف ــة اس ــي رحل ف

وقتنــا هــذا فــي تنامــي ألجيــال ثــالث جيــاًل بعــد 

ــق  ــم والعش ــس واله ــس الهاج ــون نف ــل, يحمل جي

يليــه  مــن  يمــد  التأســيس  فجيــل  للمســرح, 

بالخبــرة والحماســة والحــب واليــزال فــي عطــاء 

مســتمر, وجيــل الشــباب اكســب الورشــة الحيويــة 

ــبقوهم  ــن س ــد م ــرة لجه ــح ثم ــاط واصب والنش

ــم. ــتمرار لعطائه واس

والفنــون  الثقافــة  جمعيــة  مديــر  ويســتطرد 

بالطائــف بقولــه أمــام هــذا النشــاط والحــب 

ــاءت  ــف ج ــباب الطائ ــن ش ــرح م ــغف للمس والش

المشــاركات المحليــة والدوليــة المتنوعــة, والتــي 

ــي  ــددة ف ــزًا متع ــة جوائ ــا المجموع ــت فيه حقق

ــل  ــروض وافض ــل الع ــراج وافض ــف واالخ التألي

ــًا  الممثليــن والســينوغراف وســجلوا حضــورَا الفت

ومشــرفًا فــي كل المحافــل التــي يشــاركون فيها, 

ــي  ــرح المحل ــي المس ــة ف ــة فارق ــوا عالم فأصبح

والعربــي وحالــة مســرحية متفــردة تســتحق 

الكثيــر مــن الدراســات واألبحــاث, إن تميــز مســرح 

ــان التأســيس  ــذ بي ــات من الطائــف كان مــن البداي

ــي  ــي حقيق ــي فن ــروع ثقاف ــن مش ــل ضم والعم

اســتمر واســتثمر الطاقات البشــرية ووظفها بشــكل 

صحيــح تجــاوز جميــع العقبــات المكانيــة والمادية 

ليصنــع تاريخــًا مــن مجــد لمســرح الطائــف انطلق 

ــون  ــة والفن ــة الثقاف ــرح بجمعي ــة المس ــن قاع م

بالطائــف - والتــي ســميت بقاعــة فهــد رده الحارثي 

للفنــون تقديــرًا لجهــوده فــي المســرح – ليســجل 

ــي  ــور ف ــن ن ــًا م ــف ومســرحه بحروف ــم الطائ اس

كل المحافــل الدوليــة التــي يتواجــد بهــا, مســرح 

الطائــف رحلــة مــن تميــز بــدأت قبــل أكثــر مــن 

ربــع قــرن والزالــت مســتمرة فــي التميــز والعطاء 
ــب. ــاء ال ينض ــي وعط ــر متنام بفك

»خروج من رحم المعاناة«

يؤكــد الكاتــب المســرحي فهــد ردة الحارثــي 
فكــرة  بــأن  الطائــف  أحــد مؤسســي مســرح 

ــاءت  ــف ج ــون الطائ ــرح بفن ــة المس ــيس ورش تأس

ــباب  ــن الش ــة م ــة لمجموع ــات متتالي ــد عقب بع
ــق المــادي  المحــب للعمــل المســرحي, وكان العائ

والــرؤي, حيــث  األفــكار  علــى كل  مســيطرا 

كانــت اإلمكانيــات الماديــة شــبه معدومــة وتمويــل 

األعمــال بجهــود ذاتيــة, وقــال أن ورشــة المســرح 

بالطائــف مــرت بتحــوالت عديــدة مــن ورشــة إلــى 
ــى  ــرحي, إل ــر المس ــة المختب ــى صيغ ــتديو إل أس

ــن  ــتلهموا م ــم اس ــاف أنه ــرحية, وأض ــة مس فرق



ــى  ــوا عل ــر وعمل ــض التطوي ــي بع ــرح العرب المس

ذواتهــم حتــى وصلــوا لهــذا المســتوى مــن اإلبــداع.

ــرحي  ــل المس ــة العم ــأن ورش ــي ب ــار الحارث وأش

ــت  ــة قدم ــود الماضي ــة عق ــالل الثالث ــف خ بالطائ

ــة  ــي قراب ــة 50 عمــال مســرحيا, وشــاركت ف قراب

ــر  ــت أكث ــا, وعرض ــا ومحلي ــا عربي 80 مهرجان

مــن 35 مدينــة عربيــة ومعظــم المــدن الســعودية, 

ــأن  ــرون ب ــم يفخ ــد ردة بأنه ــب فه ــول الكات ويق

انطالقتهــم مــن الجنادريــة عــام 1412 هجــري, 

ــم  ــن ث ــة, وم ــي الجنادري ــاركات ف ــت المش وتوال

ــة. ــة والعربي ــدول الخليجي ــارح ال مس

»الطائف عاصمة المسرح السعودي«

 يقــول المخــرج المســرحي والممثــل ســامي 

ــرب  ــرحيين الع ــن المس ــد م ــأن العدي ــي ب الزهران

والمثقفيــن مــن خــارج الوطــن أطلقــوا هــذا 

اللقــب علــى الطائــف لمعرفتهــم الحقــه بمــاذا قدم 

ــي,  ــي والعرب ــي والخليج ــرح المحل ــف للمس الطائ

ــي اخــراج  ــدة وخصوصــًا ف ــف األصع ــى مختل وعل

االعمــال المســرحية، منــذ تأســيس ورشــة العمــل 

ــي  ــري والت ــام 1412 هج ــف ع ــرحي بالطائ المس

تحولــت الــى فرقــة مســرح الطائف, وبعــد مــرور 

اكثــر مــن ربــع قــرن علــى تأسيســها كان لزامــًا 

ــيس  ــود التأس ــع بن ــق جمي ــاء تحقي ــا كأعض علين

ــو ان  ــدًا وه ــم ج ــد مه ــى بن ــتملت عل ــي اش والت

ــن  ــة م ــرحية المنتج ــال المس ــع االعم ــون جمي تك

ــعوديين,  ــن الس ــالل الفناني ــن خ ــة م ــل الفرق قب

ويضيــف الزهرانــي بأنــه تــم العمــل علــى خــالل 
ــعت  ــد، وس ــذا البن ــق ه ــى تطبي ــنوات عل ــذه الس ه

فرقــة مســرح الطائــف علــى تنميــة الثقافــة لــدى 

جميــع أعضــاء الفرقــة مــن خــالل اقتــراح البرامج 
الثقافيــة المميــزة التــي ســاعدت فــي تشــكيل خــط 

ســير الفرقــة ومــن خــالل تبــادل الكتــب مــا بيــن 

ــبوعيًا  ــتها أس ــا ومناقش ــة وتلخيصه ــاء الفرق أعض

ومشــاهدة كل مــا هــو جديــد علــى اجهــزة الفيديو 

ــة  ــي الصحــف الداخلي ــا ينشــر ف ــة كل م ومطالع

والخارجيــة والعالميــة وتطبيقهــا عمليــًا مــن 

ــى خشــبة  ــام عل ــي تق ــة الت ــورش اليومي خــالل ال

قاعــة فهــد رده للفنــون بجمعيــة الثقافــة والفنــون, 

وبيــن بأنــه خــرج مــن الفرقــة العديــد مــن 

المميزيــن والموهوبيــن فــي كل نواحــي المســرح 

ــد  ــالل عق ــن خ ــب م ــذه المواه ــل ه ــدء صق وب

ــًا  ــن حديث ــاء المنتمي ــة لألعض ــدورات االحترافي ال

للفرقة.  

علــى صعيــد اإلخــراج أشــار ســامي الزهرانــي بأنــه 

ــري  ــد االحم ــتاذ احم ــم االس ــم المله كان للمعل

الــدور الريــادي لقيــادة دفــة اإلخــراج فــي المملكة 

االحمــري  اســتطاع  رحابــه،  اكثــر  لمناطــق 

ــكال  ــدارس واالش ــن الم ــد م ــن العدي ــن م التمك

ــال  اإلخراجيــة مثــل المســرح الفقيــر، مســرح خي

علــى  وتطبيقهــا  االحتفالــي  المســرح  الظــل، 

ــري  ــد االحم ــمات احم ــن س ــرحيات، م ــم المس اه

ــن  ــع الممثلي ــع مجامي ــل م ــو التعام ــة ه اإلخراجي

علــى خشــبة المســرح مــن خــالل توظيفــه لجســد 

ــى  ــكيل عل ــن والتش ــتخدام التكوي ــن باس الممثلي

الخشــبة، أحــدث االحمــري نقلــة نوعيــة فــي 

ــي  ــرح ف ــتوى المس ــى مس ــة عل ــة اإلخراجي العملي

المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يعتبــر االحمري 

احــد اهــم األســباب التــي طــورت أســاليب اإلخــراج 

فــي المســرح المحلــي.  

ــي  ــف ه ــرح الطائ ــة مس ــز فرق ــا يمي ــم م ــن اه م

ــن  ــن المميزي ــن المخرجي ــد م ــت العدي ــا أنجب انه
ــم  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــم بصم ــح له ــن اصب الذي

ــز عســيري، ســامي  ــال  عبدالعزي ــي مــن أمث العرب
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الزهرانــي، مســاعد الزهرانــي، كــم تأثــر العديــد 

ــوا  ــم وانتهج ــعودية به ــي الس ــن ف ــن المخرجي م

اإلخراجيــة  االتجاهــات  مــن  بعــض  وطبقــوا 

ــة مســرح  ــا مخرجــو فرق ــي طبقه المســرحية الت

الطائــف والفرقــة حاليــًا تســتعد مــن خــالل عقــد 

العديــد مــن الــدورات والــورش إلعــداد مخرجيــن 

جــدد واعطائهــم المســاحة اإلخراجيــة الكافيــة مــن 

خــالل مشــاريع الفرقــة.  

تجربتــه  عــن  الزهرانــي  ســامي  وتحــدث 

ــى  ــرًا عل ــدت كثي ــه اعتم ــه أن ــة بقول اإلخراجي

ــل لخــوض عــدد  ــي للممث اإلعــداد النفســي والبدن
مــن التجــارب التــي أخرجهــا مــن خــالل التركيــز 

ــي  ــد ف ــي تعق ــورش الت ــدورات وال ــي ال ــم ف عليه

جمعيــة الثقافــة والفنــون بالطائــف, وتعميــق األداء 
ــل  ــدارس التمثي ــالل م ــن خ ــم م ــي لديه التمثيل

المختلفــة واســتطعت مــر خــالل عملــي كمخــرج 

الممثــل  أدوات  علــى  التركيــز  الفرقــة  فــي 

ــة  ــل هــو حجــر الزاوي ــر ان الممث القتناعــي الكبي

فــي عــرض مســرحي, كمــا حــاول الزهرانــي مــن 

خــالل تجربتــه االخراجيــة فــي الفرقــة االهتمــام 

بعناصــر التقنيــة المختلفــة واالســتفادة منهــا فــي 

ــرحي.   العرض المس

ــف  ــرح الطائ ــة مس ــي فرق ــراج ف ــال أن اإلخ وق

الجيــد  اإلعــداد  مثــل  عــدة  عوامــل  ســاعده 

ــة  ــود قاع ــد، وج ــص الجي ــار الن ــن، اختي للممثلي

للممارســة العمــل المســرحي )قاعــة فهــد ردة 

للفنــون( بجمعيــة الثقافــة والفنــون والدعــم 

ــة  ــالل الجمعي ــن خ ــة م ــر للفرق ــتي الكبي اللوجس
ــى  ــر عل ــكل مباش ــرت بش ــل اث ــذه العوام كل ه

ــف  ــرح الطائ ــة بمس ــي الفرق ــي ف ــكل اإلخراج الش

ــة  ــدارس مختلف ــى م ــة ال ــن التقليدي ــه م وأخرجت
ــة  ــال فني ــاج اعم ــر إلنت ــكل مباش ــة أدت بش عالمي

مميــزة الزالــت عالقــة فــي ذهــن الجمهــور 

ــن  ــش، زي ــفر الهوام ــل س ــي مث ــعودي والعرب الس

ــك  ــيطرة، يوش ــن الس ــدًا ع ــال، بعي ــك رج خل

ــت  ــي حقق ــال الت ــن االعم ــد م ــر، والعدي ان ينفج
المحليــة  المســرحية  الجوائــز  مــن  الكثيــر 

والخليجيــة والعربيــة .
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توطين أسواق الخضروات والفواكه . . 

قرار طال نسيانه
عمالة أجنبية تسيطر على مفاصل السوق

نواف بن خيشوم - مجلة الطائف

اليــزال قــرار توطيــن العمــل بســوق الخضــار والفواكــه المركــزي بالطائف حبــراً على 
ورق .. كمــا تســتمر ســيطرة العمالــة الوافــدة علــى كافــة أعمــال البيــع والشــراء 
والتنزيــل والتحميــل واضحــة للعيــان ، ممــا افقــد الشــباب الســعودي الطمــوح 
والباحــث عــن فرصــة العمــل بهــذا المجــال عامــل التكافــؤ المطلــوب فــي ســوق 
العمــل ، وعلــى الرغــم مــن ان قــرار توطيــن وســعودة هــذا القطــاع يعــد مــن اقــدم 
ــن  ــا بي ــا م ــراوح مكانه ــت ت ــا مازال ــنوات إال أنه ــذ س ــادرة من ــعودة الص ــرارات الس ق
ــرات  ــدوا  أي مؤش ــر ال تب ــع م ــن واق ــباب ، وبي ــات الش ــب تطلع ــة تله ــح رنان تصاري

ــر . ــف الذك ــي للقرار  اآلن ــق فعل لتطبي
ومجلــة الطائــف بدورهــا تجولــت بالســوق ، ورصــدت آراء عــدد مــن المواطنيــن 
بنــي جلدتهــم فــي  ، مــن  ، وســط منافســة ضاريــة  بالســوق  الذيــن يكافحــون 
المقــام األول حيــث يبــرز التســتر واضحــًا ، ودون قيــود فــي حركــة الســوق ، وبيــن 
عمالــة أجنبيــة متمرســة علــى إخــراج كل ســعودي مــن هــذا القطــاع لضمــان بقــاء 

ــوق . ــل الس ــى مفاص ــة عل ــيطرتهم الكامل س
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تحايل على السعودة
ــه يعمــل بإحــدى  ــي بأن ــد الثقف ــن الشــاب أحم وبي
ــون  ــعوديون يعان ــم كس ــوق, وبانه ــطات بالس البس
ــى  ــل عل ــي ، والتحاي ــل االجنب ــة العام ــن منافس م
قــرار الســعوده بســوق الخضــار  ، حيــث ان العامــل 
يأخــذ البســطة من الســعودي بســعر رمــزي ويدخل 
اضعــاف مــا يســتأجره مــن الســعودي ، وتســاءل عــن 
غيــاب  دور الجهــات الرقابيــة المختصــة فــي هــذا 
ــه  ــوالت ميداني ــذ ج ــى تنفي ــة ال ــأن ، والحاج الش
ــن  ــرار التوطي ــى ان ق ــيرًا إل ــال ، مش ــذا المج به
صــدر منــذ ســنوات ولــم نــر  أي  فــرض للعقوبــات 

ــع . ــى ارض الواق ــن عل على   المخالفي
مــن جهتــه أكــد الشــاب عبــداهلل الحارثــي ان هنــاك 
ــوق ،  ــل في  الس ــتعدون للعم ــعوديين مس ــباب س ش
ولكــن منافســة العامــل االجنبــي تســببت فــي عزوف 
الكثيــر مــن الشــباب عــن العمــل بالســوق ، مبينا  ان 
الســعودة لــم تحقــق الهدف المطلــوب منهــا ، وذلك 
واضــح مــن ســيطرة  األجانب علــى محــال البيــع ، 

إلــى جانــب عــدم وجــود مضايقــة لهــذه العمالــة من 
الجهــة المســؤولة عــن تطبيــق الســعودة .

العقود مع سعوديين
ــن  ــل القرشــي احــد المختصي ــال نبي ــه ق مــن جانب

العقود مع 
سعوديين واإلدارة 

لألجانب

الزراعة
) للـطائف (

دورنا حول المنتج
الزراعي وجودته

ان  بالطائــف:  والفواكــه  الخضــار  فــي ســوق 
ــة  ــات الزراعي ــل للمنتج ــل والتحمي ــال التنزي أعم
المختلفــة تقــوم بــه شــركة مختصــه ، وكذلــك 
يوجد  عنــد الــدالل بســاحة الحــراج عمالــة مكلفــة 
ــة  ــة ، باإلضاف ــات الزراعي ــب المنتج ــال ترتي بأعم
إلــى التنظيــم وتســجيل أســماء المزارعيــن ، وتأمين 

ــائية . ــة المس الحراس
واشــار الــى انــه بالنســبة لتطبيــق الســعودية فــإن 
ــة ،  ــم بأســماء ســعوديين أو ورث ــة تت ــود كاف العق
وال يحــق لنــا كشــركة ان نؤجــر أي عامــل أجنبــي 
ــراوح  ــالت تت ــار المح ــعار ايج ــًا ان اس ــًا مبين نهائي

ــال . ــى 20000ري ــال إل ــن 6000 ري ــا بي م

شراكة مع القطاع الخاص
ــف« المتحــدث  ــة الطائ ــه أوضــح لـ«مجل مــن جهت
الرســمي ألمانــة الطائــف مديــر المركــز االعالمي 
اســماعيل ابراهيــم أن االمانــة قامــت بإنشــاء ســوق 
ــع  ــراكة م ــزي بالش ــة المرك ــار والفاكه الخض
ــاحة  ــى مس ــوق عل ــع الس ــاص ، ويق ــاع الخ القط
ــع األنشــطة  ــر جمي ــوم بتوفي ــع ، ويق ــف مرب 76 أل
التجاريــة المتعلقــة بســوق الخضــروات مــن خضــار 
وفواكــه ولحــوم حمــراء وبيضــاء ومــواد غذائيــة 
ــداول  ــوق ت ــهم الس ــتيك ، ويس ــات البالس ومنتج
النســبة األكبــر مــن المنتجــات الزراعيــة المحليــة 



، عبــر أكثــر مــن 300 شــحنة مــن منتجــات 
ــي  ــتوردة الت ــة والمس ــة المحلي ــار والفاكه الخض
تصــل الســوق مــع فجــر كل يــوم ، وتــم تجهيــز 
ســاحة الحــراج اليومــي علــى المنتجــات الــواردة .

ــن  ــد ب ــدس محم ــف المهن ــن الطائ ــد أن أمي وأك
ــار  ــوق الخض ــاع س ــع أوض ــل يتاب ــل آل همي همي
المركــزي ، والــذي يمثــل أحــد أهــم مشــروعات 
تطويرهــا  تــم  التــي  العــام  النفــع  أســواق 
ــتثمرين  ــن المس ــة م ــاركة فاعل ــة بمش بالمحافظ
، وأبــان إســماعيل أن المشــروع يحتــوى علــى 
عــدد مــن الصــاالت واألقســام التجاريــة كل منهــا 
ــى  ــة عل ــدد وموزع ــاري مح ــاط تج ــص لنش خص
عــدد مــن الصــاالت يتقدمهــا صالــة الخضــار 
والفواكــه ، وهــي عبــارة عــن صالــة مغلقــة 
للحمايــة وتقلبــات الجــو وتحتــوي علــى 134 
مبســطًا ، إلــى جانــب صالــة خاصــة باللحــوم 
وتحتــوى علــى 48 محــاًل مخصصــة لبيــع اللحــوم 
بأنواعهــا اللحــوم الحمــراء والدواجــن واألســماك 
ــواد  ــة والم ــتلزمات الزراعي ــع المس ــالت بي ، مح

ــة . ــع بالجمل ــرادات البي ــة وب الغذائي
ــة  ــى كاف ــًا عل ــتمل أيض ــوق يش ــف أن الس وكش
الخدمــات المســاندة والتــي تتعلــق بجامــع الصــالة 
والمطاعــم والكفتيريــات وخدمــات النظافــة واألمن 
وخالفهــا ، عــالوة علــى مواقــف كافيــة لســيارات 
الحكوميــة  لــإلدارات  ومبنــى   ، المتســوقين 
المختصــة ، ويقــع فــي قلــب الســوق ويضــم 
ــى  ــة ، إل ــة ذات العالق ــات الحكومي ــي الجه مندوب
ــوم  ــة اللح ــي صال ــي ف ــام صح ــر نظ ــب توفي جان
ــا للمســتهلك النهائــي  لضمــان ســالمتها وتقديمه
، وكذلــك إنشــاء صالــة خاصــة بالتمــور والتــي 

ــوق . ــن الس ــرقي م ــزء الش ــي الج ــع ف تق
مراقبة السوق

ــم  ــة الســوق أكــد اســماعيل ابراهي وحــول مراقب
ــف  ــة ومختل ــن االمان ــة م ــة مختص ــاك لجن أن هن
ــوم  ــة تق ــة ذات العالق ــة واالمني ــات الحكومي الجه
بمتابعــة أي تجــاوزات أو مخالفــات بالســوق ، كمــا 
يتــم اتخــاذ اجــراءات لتنظيــم ســير العمــل ، ومنــع 
ــالت ،  ــاق المح ــارج نط ــات خ ــرض للمنتج أي ع
ــوائية  ــطات العش ــة البس ــة كاف ــت ازال ــث تم حي
والمشــوهات البصريــة فــي الســوق خــالل الفتــرة 

ــة . الماضي
ــات  ــة الجه ــل كاف ــم عم ــة تدع ــن أن االمان وبي
العمــل  لتوطيــن  توجههــا  فــي  العالقــة  ذات 
ــار  ــوق الخض ــي س ــطات ف ــالت والبس ــة المح بكاف
ــرورة  ــى ض ــيرا ال ــزي ، مش ــه المرك والفواك
تكاتــف كافــة الجهــود مــن مختلــف االدارات 
الحكوميــة المختصــة للوصــول الــى تطبيــق فاعــل 

ــوي .  ــاع الحي ــذا القط ــعودة ه لس
مــن جانــب اخــر اوضــح لـ«مجلــة الطائــف« 
ــود  ــف حم ــة الطائ ــة بمحافظ ــام الزراع ــر ع مدي
الطويرقــي بــان المديريــة  ال تــكل وال تمــل 
ــى مســتوى  بالوصــول بالمنتــج الزراعــي الــى اعل

أسعار إيجار 
المحالت من 
٦ - ٢٠ ألف ريال

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف
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باإلشــراف وخدمــة المــزارع بعقــد الــدورات 
وورش العمــل والوقــوف الميدانــي علــى المــزارع 
ــم النصــح واالرشــاد  ــل المهندســين وتقدي مــن قب
المديريــة  منــدوب مــن  للمزارعيــن ويوجــد 
ــر  ــل المباش ــة لتواص ــار المركزي ــة الخض بحلق
مــع المديريــة عــن كل مــا يطــرأ مــن جديــد على 
المنتــج الزراعــي واذا الزم االمــر يتــم اخــذ عينــات 
عشــوائية مــن الفواكــه المعروضــة بالســوق 
ــدواء  ــذاء وال ــة الغ ــر هيئ ــى مختب ــالها ال وارس
لتأكــد مــن ســالمتها مــن متبقيــات الســموم 
ــن  ــن المتميزي ــع المزارعي ــر م ــل المباش والتواص
ــات.. ــن خدم ــون م ــا يحتاج ــم م ــة وتقدي بالمنطق

اإلنتــاج  انــه ألهميــة وتحســين  الــى  واشــار 
بالمديريــة  الوقايــة  قســم  يقــوم  الزراعــي، 
ــة  ــة الحشــرية والفطري بمكافحــة اآلفــات الزراعي
ــن  ــتخدامها م ــّرح باس ــدات المص ــا بالمبي وغيره
قبــل الــوزارة فــي مــزارع المنطقــة مــع مراعــاة 
ــة  ــن ناحي ــدات م ــذه المبي ــل له ــتخدام األمث االس
تحريــم فتــرة االســتخدام والكميــه المســموح بهــا 
ــتخدام  ــى اس ــة ال ــة باإلضاف ــات المكافح ــي عملي ف
ــم  ــره تحري ــدات ذات فت ــه أو مبي ــدات عضوي مبي

متحدث األمانة
لـ » مجلة الطائف » :
نحن جهة من عدة 

جهات مختصة
تراقب السوق

ــك ــن ذل ــا أمك ــدًا م ــره ج قصي
وايضــًا ألهميــة هــذا الموضــوع فقــد عقــد نــدوه 
ــي  ــوة مزارع ــم دع ــة وت ــدات الزراعي ــن المبي ع
المحافظــة اليهــا وإرشــادهم ألفضــل الطــرق 
الســتخدام هــذه المــواد وبيــان أهميتهــا وخطورتها 
فــي نفــس الوقــت ، وابــان انــه مــن زمــن والمنتــج 
ــى  ــدل عل ــه قيمــه ســوقيه ت ــف ل الزراعــي بالطائ
جــودة المنتــج الطائفــي مــن فواكــه وخضــار وما 
المهرجانــات التــي تقــام بالمحافظــة مثــل مهرجان 
العنــب والرمــان تــدل داللــه واضحــه علــى جــوده 
ــام  ــه ع ــه بصف ــتهلك عن ــاء المس ــج ورض المنت
والمنتــج المعــروض مرضــي ويحتــاج الــى بعــض 
االهتمــام البســيط وتســعى المديريــة بالتعــاون مع 
ــات واعطــاء التوجيهــات  ــل العقب ــن بتذلي المزارعي
لبقــاء منتجــات الطائــف منتــج ذو كفــاءه عاليــة 
ان شــاء اهلل مشــيرًا الــى ان عــدد المــزارع بالطائــف 

تزيــد عــن  15774مزرعــة .



األوراق التجارية في
ظل نظام التنفيذ

)الكمبيالة(

أدرج نظــام التنفيــذ الورقــة التجاريــة مــن ضمــن الســندات التنفيذيــة, )أي 
التــي تنفــذ جبــرا فــي حالــة امتنــاع المديــن عــن الوفــاء طوعــا(, وقــد نصــت المــادة 

التاســعة مــن نظــام التنفيــذ الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم: م /٥٣ 
بتاريــخ ١٤٣٣/٣/١٣هـــ علــى: )ال يجــوز التنفيــذ الجبــري إال بســند تنفيــذي لحــق محــدد 

ــي: ــة ه ــندات التنفيذي ــال األداء(، والس ــدار ح المق

االوراق التجاريــة / ويفهــم مــن ذلــك انــه ال حاجــة الــى ســماع بينــة فيمــا يخــص 
الورقــة التجاريــة بــل تقــدم للتنفيــذ مثلهــا مثــل االحــكام القضائيــة المذيلــة 
بالصيغــة التنفيذيــة )احــكام االلــزام الحائــزة علــى القطعيــة القابلــة للتنفيــذ(, 
ــى  ــة ومت ــروط النظامي ــة للش ــتيفاء الورق ــن اس ــق م ــري والتحق ــب التح ــك يج لذل

تخــرج عــن كونهــا ورقــة تجاريــة..

يبقــى الســؤال.؟.. مــا هــي االوراق التجاريــة ومــا هــي شــروطها.. وهنــا يجيــب علــى 
ذلــك قســم الشــئون القانوينــة بغرفــة الطائــف / .. الورقــة التجاريــة هــي بديــل 

ــيك ــر ٣/ الش ــند ألم ــة ٢/ الس ــات ١/ الكمبيال ــالث فئ ــي ث ــد, وه للنق

ونبدأ بالكمبيالة وسنعود لبقية االوراق في اعداد الحقة بإذن اهلل تعالى ..
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حيــث نــص نظــام االوراق التجاريــة الصــادر 

ــخ  ــم م / 37 وتاري ــم رق ــي الكري ــوم الملك بالمرس

11/10/1383هـــ فــي مادتــه االولــى علــى تعريــف 

ــي :  ــا يل ــك كم ــتمالتها وذل ــة ومش الكمبيال

 مــادة 1 :  تشــتمل الكمبيالــة علــى البيانــات اآلتيــة : 

فــي  مكتوبــة   ) كمبيالــة   ( كلمــة   ) أ 

بهــا. كتــب  التــي  وباللغــة  الصــك   متــن 

شــرط  علــى  معلــق  غيــر  أمــر   ) ب 

 . النقــود  مــن  معيــن  مبلــغ   بوفــاء 

ج ( أسم من يلزمه الوفاء)المسحوب عليه

 د ( ميعاد االستحقاق . 

 هـ ( مكان الوفاء . 

 و ( اسم من يجب الوفاء له أو ألمره . 

 ز ( تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة . 

 ح ( توقيع من أنشأ الكمبيالة ) الساحب(

كما نصت المادة الثانية على االستثناءات التي تجعل 

تخلف بعض الشروط ال يؤثر في الكمبيالة حيث 

نصت على /

مــن  الخالــي  الصــك  يعتبــر  ال   :  )2( مــادة 

الســابقة  المــادة  فــي  المذكــورة  البيانــات 

 : اآلتيــة  األحــوال  فــي  إال   كمبيالــة 

أ( إذا خلــت الكمبيالــة مــن بيــان ميعــاد االســتحقاق 

ــا .  ــدى االطــالع عليه ــاء ل ــرت مســتحقة الوف  اعتب

أو  الوفــاء  مــكان  بيــان  مــن  خلــت  وإذا  ب( 

أعتبــر  عليــه  المســحوب  موطــن  بيــان  مــن 

ــه  ــحوب علي ــم المس ــب اس ــن بجان ــكان المبي الم

 . عليــه  للمســحوب  وموطنــًا  وفائهــا   مــكان 

ــرت  ــائها اعتب ــكان إنش ــان م ــن بي ــت م ج( وإذا خل

منشــأة فــي المــكان المبيــن بجانــب اســم الســاحب . 

كمــا نصــت المــادة الثالثــة علــى ان خلــو الكمبيالة 

 مــن اســم المســحوب عليه ال يؤثــر فيهــا حيث نصت

مــادة )3( : يجــوز ســحب الكمبيالــة ألمــر الســاحب 

ــوز  ــاحبها ويج ــى س ــحبها عل ــوز س ــه . ويج نفس

ســحبها لحســاب شــخص أخــر.

ــرج  ــي تخ ــباب الت ــى االس ــل ال ــك ننتق ــد ذل بع

الكمبيالــة عــن كونهــا ورقــة تجاريــة علــى الرغم 

ــوص  ــات المنص ــة البيان ــى كاف ــتمالها عل ــن اش م

ــة  ــام االوراق التجاري ــب نظ ــا بموج عليه

وهي محصورة في سببين..

ــر  ــى اكث ــة عل ــتمال الكمبيال ــبب االول / اش الس

ــارة  ــا عب ــب عليه ــتحقاق كأن يكت ــد اس ــن موع م

ــارة  ــن او أي اش ــارة دفعتي ــهرية او عب ــاط ش اقس

الــى مواعيــد اســتحقاق اخــرى او متعاقبــة وذلــك 

ــام  ــن نظ ــادة )38( م ــه الم ــت علي ــا نص ــا لم وفق

االوراق التجاريــة حيــث نصــت) يجــوز أن تســحب 

الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء لــدى االطــالع أو بعــد 

ــة  ــدة معين ــد م ــالع أو بع ــن االط ــة م ــدة معين م

مــن تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة ، أو فــي يــوم معيــن. 

ــد  ــى مواعي ــة عل ــتمل الكمبيال ــوز أن تش وال يج

اســتحقاق أخــرى أو علــى مواعيــد اســتحقاق 

ــة( . ــت باطل ــة وإال كان متعاقب

ــب او  ــد الطل ــارة عن ــى ان عب ــارة ال ــدر االش تج

بمجــرد اول طلــب اذا كتبــت علــى الكمبيالــة 

ــص  ــان ن ــتحقاق ف ــخ اس ــة بتاري ــت مؤرخ وكان

ــن  ــرج ع ــا تخ ــا أي انه ــق عليه ــادة )38( ينطب الم

ــة ــة تجاري ــا ورق كونه

ــد  ــى موع ــة عل ــتمل الكمبيال ــب ان تش ــك يج لذل

ــط ــد فق ــتحقاق واح اس

ــي  ــر االفتراض ــو العم ــي /  فه ــبب الثان ــا الس ام

ــقط  ــى يس ــادم أي مت ــرف بالتق ــا يع ــة او م للورق

الحــق فــي المطالبــة بالكمبيالــة  كورقــة تجاريــة 

ــادي ؟ ــتند ع ــس كمس ولي

ينقسم الى ثالث فئات: ــ

الفئــة االولــى : وهــي الدعــوى الموجهــة ضــد قابل 

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

على الورقة التجارية كضامن للوفاء



الكمبيالــة وهــي محــددة بثــالث ســنوات مــن تاريخ 

االســتحقاق أي انــه بعــد مضي ثــالث ســنوات تصبح 

الورقــة ورقــة عاديــة وتخــرج عــن كونهــا ورقــة 

ية     ر تجا

ــة  ــل الكمبيال ــوى حام ــي دع ــة : وه ــة الثاني الفئ

الســاحب أو المظهريــن وهــي محــددة بســنة 

ــاج ــخ االحتج ــن تاري ــدة م واح

الفئــة الثالثــة : وهــي دعــوى المظهريــن بعضهــم 

ــن  ــهر م ــتة اش ــددة بس ــي مح ــض وه ــاه بع تج

تاريــخ وفــاء المظهــر او مــن يــوم اقامــة الدعــوى 

ــه   علي

وقــد بينــت المــادة الرابعــة والثمانــون مــن نظــام 

االوراق التجاريــة انقضــاء اجــل ســماع الدعــوى 

عدم سماع الدعـــوى ..

الحامــل  بحقــوق  إخــالل  )دون   ..  )84( مــادة 

المســتمدة مــن عالقتــه األصليــة بمــن تلقــى 

ــن  ــئة ع ــوى الناش ــمع الدع ــة ، ال تس ــه الكمبيال عن

الكمبيالــة تجــاه قابلهــا بعــد مضــي ثــالث ســنوات 

مــن تاريــخ االســتحقاق, وال تســمع دعــاوي الحامــل 

تجــاه الســاحب أو المظهريــن بعــد مضــي ســنة من 

تاريــخ االحتجــاج المحــرر فــي الميعــاد النظامــي 

أو مــن تاريــخ االســتحقاق إن اشــتملت علــى شــرط 

ــاج وال  ــدون احتج ــات أو ب ــال مصروف ــوع ب الرج

تســمع دعــاوى المظهريــن بعضهــم تجــاه بعــض أو 

تجــاه الســاحب بعــد مضــي ســتة شــهور مــن اليــوم 

الــذي وفــى فيــه المظهــر الكمبيالــة أو مــن يــوم 

ــه.. ــة الدعــوى علي إقام

ــن  ــة م ــة الخالي ــى ان الكمبيال ــير ال ــي ان نش بق

تاريــخ االســتحقاق تعتبــر مســتحقة لــدى االطــالع 

عليهــا الكمبيالــة المســتحقة لــدى االطــالع عليهــا 

ــخ  ــن تاري ــد م ــام واح ــالل ع ــدم خ ــب ان تق يج

تحريرهــا )بحســب منطــوق المــادة 22( بمعنــى ان 

تصبــح مدتهــا اربعــة اعــوام مــن تاريــخ التحريــر..

ــا  ــر م ــة غي ــي الكمبيال ــائعة ف ــاء ش ــاك اخط وهن

ــارة  ــى عب ــة عل ــتمل الكمبيال ــل أن تش ــا مث ذكرن

ــارة  ــذه العب ــاه فه ــع ادن ــن الموق ــا المدي ــد ان اتعه

ــة  ــة تجاري ــا ورق ــن كونه ــة ع ــرج الكمبيال تخ

ــى  ــادة االول ــص الم ــاء بن ــا ج ــف م ــا تخال لكونه

ــى  ــاس ينس ــن الن ــرا م ــا ان كثي ــرة )ب( كم الفق

تاريــخ التحريــر او مــكان االنشــاء وتأتــي الورقــة 

خلــوا مــن تاريــخ التحريــر ومــكان االنشــاء او أي 

ــا  ــكان تحريره ــه م ــف من ــن ان يستش ــكان يمك م

ــة  ــا ورق ــن كونه ــا ع ــة ايض ــرج الورق ــذا يخ وه

تجاريــة بحســب الفقــرة )ز( مــن المــادة األولــى . .

ــت  ــي الوق ــة ف ــى ان الكمبيال ــارة ال ــب االش ويج

الراهــن تســتخدم كســند ألمــر حيــث انهــا تحمــل 

التــزام بيــن شــخصين ودائمــا مــا يكون المســحوب 

عليــه هــو نفســه الســاحب لــذا فــان االيســر 

واألحــوط اســتخدام الســند ألمــر فــي التعامــالت 

ــادم  ــدد الق ــي الع ــنتناوله ف ــذي س ــة وال التجاري

ــى . ــإذن اهلل تعال ب

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

المحكمــة العامــة   .
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ــف  ــاب )الطائ ــح حس ــكل واض ــر بش ــة ظه 1. بداي
ــع  ــة كمتاب ــرة الماضي ــي الفت ــر( ف ــة ومط غيم
ومتفاعــل مــع أحــداث الطائــف.. حدثينــا عــن فكــرة 

ــائه. ؟ ــبب انش ــاب، وس ــذا الحس ه
ــر  ــماء ويمط ــر الس ــف إال وتمط ــر الطائ ال يذك
الفــن وتنبــت القصائــد نحــن ابنــاء المطــر ، نشــأنا 
فــي ظــل ســحابة وارتوينــا من طهــر مطــر ، وكان 
لهــذ المشــهد وســم حب ووشــم وفــاء لهــذه األرض 

ومــن هنــا كانــت فكــرة  #الطائف_غيمة_ومطــر.. 
فقــررت خــوض تجربــة الهــدف منهــا .

أوال : نشــر الوعــي الثقافــي والحــس الوطنــي 
واالنتمائــي لــألرض الحاضنــة الطائــف .

ــث  ــالم الحدي ــر االع ــل بأث ــان الكام ــا : االيم ثاني
ــق الوعــي  ــكار وخال ــر ومــروج االف وســيط التغيي

ــتقاللية . ــة واس ــر حري األكث
ــى  ــة االختالف مت ــرأة صانع ــات دور الم ــا : اثب ثالث

صاحبة حساب الطائف 
غيمة ومطر . . .

غالبية حسابات الطائف تتشابه.. والبقاء لألجدر

مع بداية سوق عكاظ 
اخترق حسابي األول 

ولست مسئولة عن 
تغريداته.. 

اهتمــام  وتنامــى  واضــح،  تأثيــر  ذا  اإللكترونــي  اإلعــالم  أو  الجديــد  اإلعــالم  دور  أصبــح 
حيــث  اليوميــة،  حياتهــم  فــي  تأثيرهــا  وتزايــد  التواصــل  بوســائل  الســعودي  المجتمــع 
شــهدت تطبيقــات وبرامــج وســائل التواصــل تزايــد عــدد مســتخدميها فــي المملكــة، 
 8.٥ مــن  األخيــرة  األعــوام  خــالل  النشــطين  المســتخدمين  عــدد  تضاعــف  حيــث 
مليــون   ١8.٣ إلــى  عددهــم  وصــل  أخيــرا  ثــم  مليــون   ١٢.8 إلــى  مســتخدم  مليــون 
.. الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســكان  تعــداد  مــن   %٥8 يعــادل  بمــا   مســتخدم 
وأصبــح دور المــرأة بــارزا فــي هــذا المجــال ، ولهــذا حاورنــا فــي هــذ العــدد مريــم العيســى 
صاحبــة حســاب )الطائــف غيمــة ومطــر(, والتــي تعــد مــن أولــى الحســابات النســائية المهتمــة 

بالطائــف..

محمد سعيد المالكي - مجلة الطائف

ــت  ــة وحقق ــالك ادوات ثقافي ــن امت ــت م ــا تمكن م
ــًا نضجــا فكري

2. كم هو عمر الحساب. ؟
انشــئ الحســاب قبــل 5 ســنوات تقريبــا مــع طالئــع 
ــات  ــب باألوق ــر ال يحس ــالدي.. والعم ــام 2013 مي ع
وتتابــع الســنوات فــي نظــري بــل هــو فــي القيمــة 
ــا  ــة كلم ــادة ذات قيم ــت م ــا قدم ــر, كلم واألث
تركــت اثــرًا حميــدًا, وهــذا مــا نــادى إليــه أميــر 
مكــة خالــد الفيصــل فــي مبادرتــه الرائــدة كيــف 

ــة ــق اإليجابي ــدوة ونحق ــون ق نك



3. ولمــاذا تــم اختــراق الحســاب األول. ؟ وهــل 
ــه. ؟ ــن اخترق ــالغ عم ــترجاعه، أو االب ــِت اس حاول

الحســاب األول تعــرض لالختــراق كحــال أي 
ــره  ــم تهكي ــرق ويت ــاب يخت حس

أمــا لمــاذا ؟ ال أجــد إجابــة وال اعــرف ســبب اختراق 
الحســاب ، كل مــا اعرفــه أن هــذا االختــراق جــاء 
ــة,  ــداث الجاري ــع االح ــاب م ــل الحس ــي أوج تفاع ف
حيــث كان المشــهد كبيــر والمــع ومثيــر, تحديدًا 

فــي صيــف العــام الماضــي بدايــات ســوق عــكاظ..
كتبت )يا عكاظ ال يرقص الفيصل كل حين! ( 

ــغل  ــا واش ــعل الدني ــذي أش ــوق ال ــت ) الس وكتب
النــاس ( ، وأيضــا ) هــل البــدر فاكتملت الدهشــة ( 

ــذه  ــاهدات ه ــت مش ــطرت بلغ ــا س ــر م ــت آخ كان
متابعــي  وعــدد   50,000 يفــوق  مــا  التغريــدات 
ــا  ــى إثره ــع, وعل ــر مــن 10,000 متاب الحســاب أكث
أودي الحســاب وأصبــح اآلن ينشــر شــائعات ال ناقــة 
ــاب  ــترجاع الحس ــت اس ــل.. حاول ــا وال جم ــي فيه ل
ــف  ــن لألس ــات لك ــدة جه ــن ع ــرق وم ــتى الط بش
ــددًا  ــرت مج ــح, ونش ــم تنج ــا ل ــع محاوالتن جمي
 mmrrjjss2 (  عبــر حســاب الطائــف غيمــة ومطــر
( براءتــي ممــا يكتــب او ينشــر فــي الحســاب األول, 

ــه . ــؤولية في ــن أي مس ــًا م ــة تمام ــا خالي وأن
ــة  ــن أول الحســابات النســائية القليل ــا تكوني 4. ربم

التــي تتابــع وتهتــم باســم الطائــف. .. تعليقــك. ؟
أؤمــن إيمانــًا تامــًا بــدور المــرأة اإلعالمــي ضمــن 

المحــدودات الكبــرى ألفكارهــًا وســلوكها 

واستشــعار مســؤولية القيــم الواجــب االلتــزام بهــا, 
ــه,  ــراد تحقيق ــدف الم ــن اله ــاد ضم ــل الج والعم
ــائية  ــابات نس ــدة حس ــاك ع ــرتم أن هن ــا أش وكم

ــه  ــدث عن ــف وتتح ــم الطائ ــل اس ــل وتحم تمث
شــكرًا لدورهــن الرائــد, ومرحبــًا بالوعــي النســائي 
ــن  ــة ضم ــالم االتصالي ــالة اإلع ــرم رس ــذي يحت ال
ــدق  ــة وص ــغف ونزاه ــذا اإلطار بش ــة ه خصوصي

ــجاعة . وش
5. هــل تجديــن صعوبــة فــي تغطيــة أحــداث 

؟ الطائــف. 
ــهد  ــذات مش ــف بال ــي الطائ ــي ف ــهد الثقاف المش

ــًا  ــوت وشرس ــوي الص ــر ق ــرض ومؤث مح
ــاحة  ــي س ــدث ف ــا يح ــك م ــع, لذل ــًا للجمي ومتاح
ــر  ــى أث ــى, يبق ــن أن يؤت ــب م ــي أغل ــف يأت الطائ
ــه  ــر ويقدم ــل الخب ــذي ينق ــح ال ــي الناج اإلعالم
ــة,  ــًا وواقعي ــر صدق ــر أكث ــاذب مثي ــب ج ــي قال ف
ــف  ــار الطائ ــداث وأخب ــع أح ــم متاب ــي نه ليرض
ــف  ــف والتزيي ــن التزل ــدا ع ــة بعي ــة ممتع بطريق

ــة . ــارة الرخيص واإلث
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6. هــل ســبق التعــاون معــك فــي فعاليــات أو أحداث 
ــابقة بالطائف. ؟ س

ــن  ــرة م ــة قدي ــن كوكب ــل ضم ــرفت بالعم تش
إعالمــي الطائــف فــي مهرجــان الــورد عــام 1437 هـ 

حقــق العمــل االعالمــي فــي تلــك الفتــرة نجاحــا 
ــة  ــى العالمي ــة إل ــن المحلي ــه م ــهرة أخرجت وش
ــرة  ــداد كبي ــان اع ــتقطب المهرج ــا اس ــى اثره عل
ــددت  ــن أع ــا م ــن, وأن ــؤولين والمؤثري ــن المس م
ــظ  ــلمه محاف ــان تس ــن المهرج ــًا ع ــرا دقيق تقري
ــدى  ــن معمــر وأب ــد ب ــف الســابق االســتاذ فه الطائ
إعجابــه بــه وطلــب منهــم وضعــه فــي مــكان 
مرمــوق بحيــث يكــون فــي متنــاول يديــه, وأبــدى 
ــل  ــم بالعم ــعادتهم وفخره ــة س ــئولي المحافظ مس
المتكامــل الــذي جــاء صــورة طبــق االصــل لمــا تــم 
العمــل بــه.. كمــا تــم ترشــيحي مــن ضمــن اللجنــة 
االعالميــة لتشــجير مدينــة الطائــف بالتعــاون مــع 

ــف . ــة الطائ أمان
وكنــت المســؤولة عــن حســاب الحملــة علــى 
موقــع التواصــل تويتــر, ومارســت العمــل االعالمــي 

واقعــًا فــي اليــوم النســائي الخــاص بالحملــة 
بالنــزول ألرض الميــدان وبخصوصيــة تامــة وحضر 
ــدة  ــن ع ــف م ــيدات الطائ ــن س ــود م ــال وف الكرنف
جهــات حكوميــة وفــرق تطوعيــة وجمعيــات خيرية 
ــة  ــات جامع ــر وطالب ــاركة األس ــن مش ــك ع ناهي
ــل  ــغ العم ــجير, وبل ــرس والتش ــي الغ ــف ف الطائ
ــع  ــى مواق ــوم عل ــك الي ــي ذل ــه ف ــي ذروت اإلعالم
ــة  ــي تغطي ــاهمت ف ــا س ــي.. كم ــل االجتماع التواص
ــن  ــس الغــرف الســعودية« والعقاريي اجتمــاع »مجل
ورواد ورائــدات األعمــال الــذي تــم عقده فــي مدينة 
ــة  ــة اإلعالمي ــن اللجن ــت ضم ــا عمل ــف.. كم الطائ
لربيــع الطائــف المنعقــد فــي ســوق عــكاظ كأول 
ــن  ــة م ــدة.. وحقيق ــة الجدي ــذه الحل ــه به ــور ل ظه
يتابــع الحمــالت التســويقية للمهرجانــات مــن خالل 
ــث  ــالم الحدي ــارة االع ــدرك مه ــا ي ــل ميدي السوش
ــتفزاز  ــارة واس ــويق واث ــن تش ــه م ــا يحدث ــي م ف

ــل . ــمس العم ــزوغ ش ــل ب ــم  قب الهم
7 . هل تؤيدين إنشاء رابطة باسم حسابات الطائف؟

مــا أتمنــاه هــو تنظيــم العمــل فقــط, المميــز فــي 

مجلة الطائف - العدد )8( - ربيع األول 1439 هـ
48



تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف
49

ــالف  ــرح واخت ــوع الط ــف تن ــابات الطائ حس
ــرة, الفك

وهــذا هــو المطلــوب, واالجــدى واالجــدر 
ــه ال  ــج يخص ــج منه ــاب أن ينه ــب الحس بصاح
يشــبه فيــه اال نفســه بــدون تقليــد وال اتباع وال 
ــات  ــوع الثقاف ــب لتن ــوع مطل ــار ألن التن انصه
فــي المنطقــة وهــذا مــا يخلــق روح المنافســة 
ــد  ــم الجدي ــابات لتقدي ــن الحس ــريفة بي الش
والمفيــد, وأنــا ضــد تأطيــر العمــل االعالمــي 

ــه . ــاحات في ــص  المس وق
ــاذا  ــف.. لم ــم الطائ ــابات باس ــرت الحس  8. كث
ال يعلــن أصحــاب بعــض تلــك الحســابات عــن 

ــمائهم. ؟ اس
أعتقــد بــل أجــزم أن أصحــاب الحســابات 
ــن  ــم م ــا له ــن لم ــف معروفي ــة بالطائ القوي
ــب  ــي أغل ــم ف ــة فتجده ــة واضح ــر وبصم اث

الفعاليــات والمهرجانــات والتغطيــات والبعــض 
منهــم أشــادت بهــم الصحــف كمؤثريــن 
إيجابييــن فاعليــن متفاعليــن المعيــن كضــوء 
فأعمالهــم ســبقت أســماءهم, ومــن اختــار الظل 
ســيبقى فــي الظــل, أمــا مــن يســتخدم ايقونــة 
الطائــف ليتــوارى خلــف أطمــاع ونوايــا دنيئة, 
أو مــن يدرجهــا بصــورة مبتذلــة ســيكتب مــن 

ــًا . ــن يوم اآلفلي
9. أخيــرًا. كــم )بلــوك( فــي حســابك، وماهــي 

أبــرز الحســابات التــي تتابعــك. ؟
البلــوك صفعــة الكترونيــة محترمــة يســتحقه 
مــن تجــاوز حــدود األدب والــذوق, وكل 
متابعينــي أكارم اتشــرف بهــم ويســعدني 
وجودهــم ومرورهــم, لــم يقــم للحســاب 
ــود  ــم كل ال ــم وله ــو منه ــم فه ــة اال به قائم

واالحتــرام للجميــع .



تقرير
وثائقي
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 صعدت من العدم وكسبت المزيد من 
القبول حول العالم  

)البيتكوين( .. 
القصة كاملة

نواف بن خيشوم - مجلة الطائف

)البيتكويــن( عملــة الكترونيــة طغــت علــى الســاحة وأصبحــت حديــث المجالــس، 
وشــكل االرتفــاع الكبيــر والمفاجــئ لســعرها صدمــة غيــر متوقعــة للكثيريــن ، كما 
ــر  ــة الغي ــة الرقمي ــذه العمل ــتقبل ه ــن مس ــث ع ــي البح ــرعوا ف ــتثمار ش ــي االس أن راغب

معروفــة وغيــر المؤثــرة قبــال فــي ســوق العمــالت العالميــة ..

)ناكاموتو ساتوشي(
أول طرح فكرة البيتكوين في ٢٠٠8

بداية قصة البيتكوين
االســم  نفســه  علــى  أطلــق  شــخص  طــرح 
بيتكويــن  ناكاموتو فكــرة  الرمزي ساتوشــي 
ــة فــي عــام 2008،  ــى فــي ورقــة بحثي للمــرة األول
ــد  ــي يعتم ــدي إلكترون ــام نق ــا نظ ــا بأنه ووصفه
ــد)  ــد للن ــى مبدأ الن ــة عل ــالت المالي ــي التعام ف
مصطلــح  وهــو   ،  )Peer-to-Peer :باإلنجليزيــة
ــتخدم  ــن مس ــر بي ــل المباش ــي التعام ــي يعن تقن
ــول  ــت(. يق ــيط )كالتورن ــود وس ــر دون وج وآخ
ــذه  ــن ه ــدف م ــن إن اله ــى بيتكوي ــون عل القائم
ــى  ــرة األول ــداول للم ــت للت ــي طرح ــة الت العمل
ــس  ــي بنف ــاد العالم ــر االقتص ــو تغيي ــنة 2009 ه س
الطريقــة التــي غيــرت بهــا الويــب أســاليب النشــر..

األعمــال  رجــل  أعلــن   2016 عــام  وفــي 
ساتوشــي  هــو  رايت أنــه  األســترالي كريغ 
ناكاموتــو مقدمــا دليــال تقنيــا علــى ذلــك ولكــن 

تــم كشــف زيــف أدّلتــه بســهولة..
ــتعار  ــم مس ــو اس ــو ه ــا أن ناكاموت ــال ايض ويق

ــي  ــوا ف ــد قام ــخص واح ــن ش ــر م ــي ألكث جماع
ــع  ــام 2008م بتســجيل موق ــن الع شــهر أغســطس م
bitcoin.org كنطــاق و تــم إطــالق النســخة األولى 
مــن العملــة فــي شــهر ينايــر 2009م ، ســعر صــرف 
ــد  ــا عن ــدد قيمته ــن ح ــن بيتكوي ــدار األول م اإلص
ــتخدام  ــي ، باس ــكل دوالر أمريك ــن ل 1309,03 بيتكوي
المعادلــة التــي تتضمــن تكاليــف الكهربــاء لتشــغيل 

ــن . ــدات البيتكوي ــدر وح ــذي يص ــر ال الكمبيوت
تأســس ســوق بتكويــن كبورصــة لعملــة بيتكويــن 
ــي  ــل عالم ــر 2010م ، وأول تعام ــهر فبراي ــي ش ف
حقيقــي باســتخدامها حــدث عندمــا تــم دفــع 10,000 
ــن  ــدى بيتكوي ــى منت ــزا عل ــل بيت ــن مقاب بيتكوي
ــراء  ــرف لش ــعر الص ــت، وكان س ــك الوق في  ذل
البيتــزا آنــذاك حوالــي 25 دوالر أمريكــي .. ولنــا ان 
نتخيــل طبعــا عندمــا تــم تقديــم بيتكويــن بدايــة، 
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فــإن أغلبيــة النــاس كانــوا متردديــن بشــأن العملــة 
ــة ال  ــوا بعمل ــا يصنع ــوا م ــم يعلم ــة ، ول االفتراضي

يمكــن مشــاهدتها وال لمســها . 
ــة  ــي قائم ــة ف ــر ورق ــم نش ــر 2008، ت ــي نوفمب وف
ــو  ــة مشــفرة تحــت اســم ساتوشــي ناكاموت بريدي
ــد  ــي ن ــد اإللكترون ــام النق ــن .. نظ ــوان )بيتكوي بعن
ــة  ــا مفصل ــة طرق ــذه الورق ــت ه ــد( ، وتناول لن
الســتخدام شــبكة نــد لنــد لخلــق مــا وصــف بأنــه 
االعتمــاد  دون  اإللكترونيــة  للمعامــالت  »نظــام 
ــبكة  ــت ش ــر 2009م خرج ــي يناي ــة« ، وف ــى الثق عل
ــور أول  ــع ظه ــود ، م ــز الوج ــى حي ــن إل بيتكوي
ــا . ــى منه ــل بيتكويــن وإصــدار العمــالت األول عمي

تطور البيتكوين
ويمكــن رصــد أبــرز محطــات تطــور عملــة 
البيتكويــن علــى مراحــل ، حيث تأســس ســوق 
ــهر  ــي ش ــن ف ــة بيتكوي ــة لعمل ــن كبورص بتكوي
، و أول تعامــل عالمــي حقيقــي  فبرايــر 2010م 
باســتخدامها حــدث عندمــا تــم دفــع 10,000 بيتكويــن 
مقابــل بيتــزا علــى منتــدى بيتكويــن كمــا أشــرنا 

ــابقًا . س
ناكاموتــو  ساتوشــي  قــام  2008م  العــام  وفــي 
 ، bitcoin.org ــم ــن باس ــع و دومي ــل أول موق بعم
ــة  ــى لعمل ــة األول ــت الصفق ــام 2009م تم ــي الع وف
ــو و  ــي ناكاموت ــن ساتوش ــت بي ــن ، وكان البيتكوي
ــم اإلعــالن  ــن .. وت ــغ 100 بيتكوي ــي والمبل هــال فين
ــى  ــد ونشــر النســخة األول عــن إنشــاء موقــع جدي
مــن البرنامــج P2P Foundation ، كمــا تــم نشــر 
ــدوالر ،  ــة وال ــذه العمل ــن ه ــداول بي ــعر ت أول س

وكان 1 بيتكويــن يبلــغ 0,001 دوالر .
ــزا  ــش يبت ــو هانيت ــترى الزل ــام 2010م اش ــي الع وف
ــادل  ــة لتب ــئت منص ــن ، وانش ــغ 10,000 بيتكوي بمبل
ــد  ــا بع ــت فيم ــذي أصبح ــة ال ــات التجاري البطاق
ــم  ــًا ت ــة ، وأيض ــذه العمل ــادل ه ــع لتب ــر موق أكب
إرســال رســالة تخبــر أن ساتوشــي ناكاموتــو تــرك 

ــر . ــروع آخ ــينتقل لمش ــه س ــروع أي أن المش
تساوت بالدوالر

أمــا فــي العــام 2011م فقــد ارتفعــت قيمــة البيتكوين 
لتكافــئ الــدوالر ثــم اليــورو ، ممــا جعــل وســائل 
ــت  ــئة ، وارتفع ــة الناش ــذه العمل ــم به ــالم تهت اإلع
ــي 22  ــى 31 دوالر ، ف ــد إل ــن الواح ــة البيتكوي قيم
ــو  مــارس 2011م نشــرت »WeUseCoins« أول فيدي
ــون  ــن 6,4 ملي ــر م ــي بأكث ــذي حظ ــي وال فيروس
ــالس  ــدم دوغ ــمبر 2011م ق ــي 23 ديس ــاهدة ، وف مش
ــا للحصــول  ــز طلب فيغيلســون مــن شــركة بيتبيل
علــى بــراءة اختــراع مــن أجــل »إنشــاء واســتخدام 
ــدة  ــات المتح ــب الوالي ــي مكت ــة« ف ــة الرقمي العمل

ــة. ــات التجاري ــراءات والعالم للب
ــم  ــام :2012م ت ــي الع ــه ف ــث أن ــر حي ــور االم وتط
ــا ،  ــة وحمايته ــد هــذه العمل إنشــاء مؤسســة لتوحي
وقــام البنــك المركــزي األوروبــي بنشــر تقريــر 
ــس  ــة ، ووردبري ــالت االفتراضي ــن العم ــل ع مفص
ــم  ــا ، وت ــة له ــات إضافي ــع خدم ــة لدف ــل العمل تقب
وضــع مكافــأة لشــعبة التعديــن تتــراوح بيــن 25- 50 

ــن . بيتكوي
صعود غير متوقع

وقــد حــدث فــي العــام 2013م صعــود مفاجــئ 
للعملــة الرقميــة حيــث تعــدت ســقف األلــف دوالر 
فــي الواليــات المتحــدة ، وحدثــت تطــورات مفاجئة 
ــة فاجــأت البنــوك المركزيــة  لصعــود هــذه العمل
فــي الصيــن، وفرنســا، وموريشــيوس، والهنــد 
ــل  ــركة أب ــمحت ش ــك س ــر .. كذل ــت بالذع أصيب

ــا.  ــر تطبيقاته ــة عب ــتخدام العمل ــداول اس بت
ــة لهــذه التطــورات المتالحقــة ففــي  وفــي مواكب
العــام 2014م أصبحــت شــركة )أوفر ســتوك( أكبر 
ــى  ــة عل ــع التجزئ ــن لبي ــل البيتكوي ــركة تقب ش
الشــبكة )اإلنترنــت( ، كمــا أن جامعــة كمبريــا فــي 
انكلتــرا قبلــت دفــع الرســوم الدراســية بالبيتكويــن 
.. وشــركه )تايجــر دايركــت( العمالقــة لبيــع 
أجهــزة الحاســوب اعتمــدت هــذه العملــة فــي 

ــا . مداوالته
ولكــن البنــك المركــزي فــي االتحــاد الســوفيتي 
ــالق )إم  ــم إغ ــن، وت ــد البيتكوي ــرًا ض ــدر تحذي أص
ــة  ــادل عمل ــة تب ــدم منص ــي أق ــس( وه ــي جوك ت
ــال  ــها .. وت ــميا إفالس ــت رس ــم أعلن ــن، ث البيتكوي
ذلــك أن المنصــة التاريخيــة )فيركوريكــس( قامت 
بتعليــق عملياتهــا ، واعلنــت متاجــر مونوبــري 

البيتزا  أول تعامل 
عالمي للبيتوكين
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الفرنســية خطوتهــا لقبــول البيتكويــن ، وهــي 
مجموعــة متاجــر بيــع بالتجزئــة موجــودة بفرنســا 
ــات  ــع المعلوم ــرع موق ــرى، وش ــة دول أخ وبضع
ــي( بعــرض  ــرج إل ب ــة )بلومبي ــة والمالي االقتصادي
األقمــار  مــزود  وأصبــح   ، البيتكويــن  مســار 
الصناعيــة بالواليــات المتحــدة أكبــر شــركة فــي 

ــن . ــول البيتكوي ــم لقب العال
تمويل قياسي

واســتمر البيتكويــن فــي صعــوده ففــي ينايــر 2015م 
ــون  ــي 75 ملي ــركة coinbase تمويلها إل ــت ش رفع
ــي  ــم القياس ــك الرق ــة بذل ــي، محطم دوالر أمريك
الســابق لشــركة بيتكويــن ، وأعلنــت شــركة 
ــدة  ــة المتح ــن المملك ــذ م ــي تتخ ــس ، الت غوك
مقــرا لهــا )بيتســتامب( أن تبادلهــا ســيتم اســتمراره 
دون اتصــال ، أثنــاء التحقيــق فــي االختــراق الــذي 
أدى إلــى فقــد حوالــي 19،000 بيتكويــن )أي مــا 
يعــادل حوالــي 5 مالييــن دوالر فــي ذلــك الوقــت( 
فــي ســرقة مــن محفظتهــا الســاخنة .. وظــل 
ــأن  ــات ب ــط تكهن ــام وس ــدة أي ــف لع ــادل متوق التب
العمــالء قــد فقــدوا أموالهــم ، واســتأنف بيتســتامب 
التــداول فــي 9 ينايــر بعــد زيــادة اإلجــراءات األمنية 
، وتقديــم ضمــان للعمــالء بــأن أرصــدة الحســابات 

ــر . ــن تتأث ــم ل الخاصــة به
وهبــط ســعر البيتكويــن خــالل األســبوع األول مــن 
الســنة الجديــدة 2015م وخســر حوالــي 51 دوالر فــي 
ــك  ــن ديس ــر كوي ــا لمؤش ــط , ووفق ــن فق يومي
ــق فــي  ــى 314,59 دوالر وأغل ــح عل ــان الســعر افتت ف
اليــوم التالــي علــى 263,63 دوالرا ، وفــي نفــس العــام 
تــم فتــح أالف المواقــع لجمــع و تعديــن البيتكويــن .

بيتكوين تكسب
أمــا فــي العــام 2016م فقــد أصبحــت أغلــب مواقــع 
ــح  ــن ، وأصب ــل بالبيتكوي ــتثمار تتعام ــح واالس الرب
ــي  ــن 600 دوالر إل ــا بي ــراوح م ــن يت ســعر البيتكوي
ــتمر  ــام 2017م اس ــي الع ــه ف ــا أن 610 دوالرا .. كم
ازديــاد عــدد الشــركات التــي تقبــل بيتكويــن ، وزاد 
عــدد المخــازن علــى الشــبكة التــي تقبــل البيتكويــن 
فــي اليابــان4,6 مــرات فــي ذات العــام .. وقــد أعلــن 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة )بيتبــاي ســتيفن بيــر( 
أن معــدل المعامــالت للشــركة قــد تضاعــف 3 

ــر 2017م. ــى فبراي ــر 2016م إل مــرات مــن يناي
ومــع بدايــة عــام 2018م ورغــم الضربــات الموجعــة 
ــن 20000 دوالر  ــن م ــة البيتكوي ــت بقيم ــي هبط الت
ــن  ــل ، إال أن البيتكوي ــى 9000 دوالر واق ــدة إل للوح

باتــت تكســب المزيــد مــن الشــرعية بين الشــركات 
ــدرت  ــال أص ــبيل المث ــى س ــة ، فعل ــة القديم المالي
ــع  ــة دف ــن كطريق ــول بيتكوي ــا لقب ــان قانون الياب
قانونيــة، وأعلنــت روســيا أنهــا ســوف تقنــن 
ــن إال  ــل بيتكوي ــفرة مث ــالت المش ــتخدام العم اس
ــا ،  ــة به ــفرة خاص ــالت مش ــتخدم عم ــد تس ــا ق أنه
وكذلــك أعلنــت مثــل ذلــك العديــد مــن الــدول 

ــة . ــا المركزي ــر بنوكه عب

طريقة الحصول على البيكوين
يقصــد بتعديــن البتكويــن هــو اســتخراجه وتنقيبــه 
ولتبســيط المفهــوم فالعمليــة تشــبه اســتخراج 
ــن األرض  ــن باط ــتخراجه م ــب الس ــب، الذه الذه
يتطلــب معــدات معينــة مخصصــة لذلــك الغــرض 
ــن  ــن البتكوي ــابه لتعدي ــر مش ــر، األم ــد كبي وجه
ــوم  ــة تق ــج مخصص ــدات وبرام ــب مع ــو يتطل فه
ــدة  ــابية المعق ــات الحس ــفرات والعملي ــك الش بف
ــتطيع  ــت تس ــى االنترن ــة عل ــج مجاني ــذه البرام ، ه
ولكــن  جهــازك  علــى  االن  البيتكويــن  تعديــن 
لألســف جهــازك مهمــا كانــت قوتــه لــن يســتحمل 
الضغــط الكهربائــي الهائــل وســيصاب بالتلــف 
أضــف إلــى ذلــك فاتــورة الكهربــاء التــي ستتســبب 
بهــا ، احــد الحلــول يكمــن فــي التعديــن الســحابي 
ــاطة  ــل ببس ــو يتمث ــحابي وه ــن الس ــذا التعدي وه
أن شــركات متخصصــة فــي المجــال وتســمى 
ــع  ــو أن يجتم ــة : Pool( وه ــبح ) باإلنجليزي بالمس
مجموعــة مــن األشــخاص لهــم نفــس الهــدف كل 
يدفــع نســبة مــن المــال عبــارة عــن اســتثمار وعنــد 
ــي  ــبة الت ــب النس ــى حس ــال عل ــذ الم ــح يأخ الرب

ــا. وضعه
او  الكابتشــا  كتابــة  مواقــع  طريقــة  عــن  أو 
الفوســيت] .. حيــث تعــد مواقــع كتابــة الكابتشــا او 
مواقــع الفوســيت مــن أســهل المواقــع التــي تتيــح 
لــك فرصــة كســب البيتكويــن بــدون اي اســتثمار 
وتختلــف هــذه المواقــع مــن حيــث مــدة االنتظــار 

ألمانيا أول من 
اعترفت بها عالميًا
وأول جهاز صراف 

لها في كندا
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ــه. ــى ل ــد االدن ــع والح ــرعة الدف وس
االعتراف الدولي.. وأول صراف لها

تعــد ألمانيــا الدولــة الوحيــدة التــي اعترفــت 
ــود  ــن النق ــوع م ــا ن ــن بأنه ــة بيتكوي ــميا بعمل رس
ــة  ــة األلماني ــرت الحكوم ــذا اعتب ــة، وبه اإللكتروني
أنهــا تســتطيع فــرض الضريبــة علــى األربــاح التــي 
تحققهــا الشــركات التــي تتعامــل بـ«بيتكويــن«، في 
ــة  ــة معفي ــة الفردي ــالت المالي ــى المعام ــن تبق حي

ــب. ــن الضرائ م
ــد  ــات المتحــدة ق ــي الوالي ــي ف ــاٍض فدرال وكان ق
ــوع  ــة ون ــي عمل ــن ه ــأن بيتكوي ــرا ب ــم مؤخ حك
ــم  ــع للتنظي ــن أن تخض ــد، ويمك ــواع النق ــن أن م
ــرف  ــم تعت ــدة ل ــات المتح ــن الوالي ــي، لك الحكوم

ــد. ــميا بع ــة رس بالعمل
ويــرى البعــض أن االعتــراف الرســمي يحمــل 
جانبــا إيجابيــا، وهــو إعطــاء العملــة المزيــد 
ــذا  ــرون أن ه ــرى آخ ــن ي ــي حي ــرعية، ف ــن الش م
ــة  ــم العمل ــد مــن تنظي ــى مزي ــاب إل ــح الب قــد يفت
وربطهــا بالحكومــات، وهــذا يتعــارض مــع إحــدى 
ميــزات بيتكويــن كعملــة غيــر خاضعــة ألي جهــة.

وقــد احتضــن مقهــى إسبريســو فــي مدينــة 
ــدي  ــا« الكن ــش كولومبي ــم »بريتي ــر بإقلي فانكوف
أول جهــاز صــراف آلــي )ATM( فــي العالــم لعملــة 

ــي 2013/10/30  ــن ف بيتكوي
في العالم العربي والخليج

ــبيا  ــر نس ــت متأخ ــي وق ــة ف ــدول العربي ــدأت ال ب
باســتخدام بيتكويــن حيــث أعلــن عــن قبــول هــذه 
ــار شــاي فــي  ــة ألول مــرة فــي األردن فــي ب العمل
العاصمــة عمــان. وتلــى ذلك مطعــم بيتــزا وصراف 
آلــي فــي دبــي ومــن ثــم شــركة انظمــه معلومــات 
الســفير من  أصبح ســوق  كمــا  فلســطين  فــي 
ــط  ــرق األوس ــت و الش ــي الكوي ــواق ف ــل االس أوائ
ــبة  ــا بالنس ــه. ام ــي تعاملت ــن ف ــل البتكوي ــي تقب الت
للعملــة االلكترونيــة فــي المشــهد االعالمــي العربي 
فقــد بــدأت مؤخــرا فقــرات اخباريــة تتحــدث عنهــا 
ولــو بشــكل طفيــف كمــا بــدأت مواقــع متخصصــة 
ــوز  ــن ني ــل موقع بيتكوي ــن مث ــار بيتكوي ــي اخب ف
عربيــة التابــع لمجموعــة اعالميــة كبيــرة، وعلــى 
مســتوى الشــبكات االجتماعيــة يمكــن للمســتخدمين 
ــل  ــا التفاع ــمال افريقي ــط وش ــرق األوس ــي الش ف
أول  يعتبــر  askbitcoiner الــذي  موقــع  علــى 
ــم  ــي العال ــة ف ــة الرقمي ــة للعمل ــبكة اجتماعي ش
العربــي حيــث يمكــن العثــور علــى االجوبــة 

لالستفســارات حــول العملــة الرقميــة وتقنيــة 
ــي  ــركات الل ــد الش ــى صعي ــاين. وعل ــوك ش البل
توفــر خدمــات للبيتكــون بالوطــن العربــي فمنهمــا 
اويســس  بــت  و   )Yellow :باإلنجليزيــة  ( يلــو 
ــي.  ــي دب ــتان ف ــة: BitOasis( المؤسس )باإلنجليزي
 )BitFils :ــة ــس )باإلنجليزي ــت فل ــى ب ــة إل باإلضاف
ــداول  ــراء وت ــن ش ــت. ويمك ــي الكوي ــة ف المؤسس
.localbitcoins.com البيتكويــن محليــا عــن طريــق

نصيحة .. احذر
حــذرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما( 
العملــة  تــداول  مــن  ســلبية«  »عواقــب  مــن 
اإللكترونيــة المســماة »بيتكويــن«، مؤكــدة أن هــذا 
ــة  ــد عمل ــة »ال يع ــالت االفتراضي ــن العم ــوع م الن

ــة”. ــل المملك ــدة داخ معتم
ــك  ــة البن ــل بمثاب ــي تعم ــة الت ــت المؤسس وقال
المركــزي فــي الســعودية، إن »تــداول صــرف 
العمــالت، أو العملــة االفتراضيــة التــي يتــم تداولهــا 
ــا  ــذرت منه ــد ح ــت، ق ــبكة اإلنترن ــالل ش ــن خ م
ــب  ــن عواق ــالت م ــك التعام ــا لتل ــة، لم المؤسس

ــن”. ــى المتعاملي ــة عل ــلبية مختلف س
وأوضحــت المؤسســة أن العملــة االفتراضيــة التــي 
يجــري تداولهــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، تكتســب 
ــة  ــة الرقابي خطورتهــا مــن »كونهــا خــارج المظل

داخــل المملكــة العربيــة الســعودية”.
الحشــاد  باســم  د  يقدمهــا  التــي  والنصيحــة 
ــي  ــن ه ــاري الدولي للمواطني ــادي واالستش االقتص
ــس  ــه لي ــن ألن ــي البيتكوي ــخص ف ــتثمر الش أال يس
ــن  ــن ع ــن للباحثي ــة ، ولك ــتثمارية آمن ــاة اس قن
الربــح الســريع والعاشــقين للمخاطــرة فإنهــم 
يمكنهــم دخــول هــذا العالــم شــريطة توافــر الحــد 
ــم  ــي تؤهله ــة ، الت ــدرات المضاربي ــن الق ــى م األدن
ــل  ــى األق ــائر أو عل ــب الخس ــاح وتجن ــي األرب لجن

ــت . ــارة إن وقع ــول الخس قب

عربيا.. األردن 
وفلسطين اعترفت 
بها.. ودبي والكويت 

خليجيا
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مختصون رياضيون لـ »مجلة الطائف» :

الدمج سيكون الحل..وهذه سلبياته
رئيسا نادي وج وعكاظ يرفضان فكرة دمج الناديين

في نادي واحد باسم )الطائف(

فالح القثامي _ مجلة الطائف

»مجلــة الطائــف« فتحــت ملفــات ناديــا وج وعــكاظ الرياضييــن بالطائــف.. فبدايــة 
بنــادي وج الــذي يعتبــر النــادي الوحيــد فــي محافظــة الطائــف الــذي تمكــن مــن 
ــرق  ــن ف ــتمرار ضم ــي االس ــق ف ــم يوف ــمين, ول ــل موس ــة األوى قب ــود للدرج الصع
ــى الدرجــة الثانيــة, ويشــكو حاليــا مــن  الدرجــة األولــى حيــث هبــط هــذا الموســم إل

تذيلــه لترتيــب دوري الثانيــة , 



معاناة مستمرة :
يقــول صاطــي النفيعــي رئيــس مجلــس إدارة نادي 
ــذ  ــتمرة من ــف مس ــة الطائ ــاة أندي ــأن معان وج ب
ــاكل  ــن المش ــات م ــي تراكم ــود, وه ــة عق أربع
المحافظــة  رياضــة  تواجــه  التــي  والعقبــات 
ــادي  ــق الم ــي العائ ــص ف ــي تتلخ ــا, والت وأنديته
وعــدم وجــود مقــرات تفــي بالغــرض اإلداري 
والرياضــي, وأشــار إلــى أن أنديــة الطائــف بقيــت 
ــل  ــة وال تص ــرات طويل ــها فت ــى نفس ــة عل منعزل
أنشــطتها وبرامجهــا لرجــال األعمــال والداعميــن 
ــها  ــى نفس ــة عل ــت اإلدارات متقوقع ــك كان لذل
ــن  ــل الداعمي ــذي يجع ــاز ال ــق اإلنج ــم تحق ول
ــة  ــك األندي ــى تل ــون عل ــال يتعرف ــال األعم ورج
ــة  ــم هيئ ــأن دع ــال ب ــا, وق ــون احتياجاته ويالمس
ــم  ــال ول ــف ري ــة 480 أل ــة الثاني ــة للدرج الرياض
ــة  ــراب نهاي ــى اآلن مــع اقت ــا شــيء حت يصــل منه
الموســم, ونتأمــل بــأن تصــل خــالل األيــام 

ــة . . القادم

المقر طار مع الريح :
ــه  ــود ب ــذي كان موع ــادي وج ال ــر ن ــن مق وع
النــادي مــن ســمو األميــر نــواف بــن فيصــل بــن 
فهــد إبــان رئاســته لرعايــة الشــباب قبــل ســنوات, 

أوضــح رئيــس نــادي وج بــأن األرض التــي منحــت 
مــن األميــر نــواف بــن فيصــل عليهــا نــزاع مالك 
أخــر مــع هيئــة الرياضــة لذلــك ألغــي المشــروع 
ــى األرض  الــذي كان مــن المفتــرض أن يقــام عل
ــل  ــن البدي ــال, وع ــون ري ــارب 62 ملي ــة تق بتكلف
لذلــك بيــن صاطــي النفيعــي بــأن البديل ســيرفع 
ــه  ــة علي ــة للموافق ــة للرياض ــة العام ــره للهيئ أم
ــي  ــر ف ــل للمق ــيعلن البدي ــة س ــت الموافق وإذا تم

حينــه .

ثقة رجال األعمال مهزوزة باألندية :
وعــن عالقــة وج برجــال أعمــال وتجــار الطائــف 
ــال  ــال األعم ــن رج ــة بي ــأن الثق ــي ب ــال النفيع ق
وإدارات األنديــة مهــزوزة وغيــر موجــودة لذلــك 
ال يثقــون كثيــرا باألنديــة وال يدعمونهــا بالشــكل 
ــال  ــة برج ــه الحالي ــة إدارت ــن عالق ــب, وع المناس
األعمــال أوضــح رئيــس وج بــأن الغرفــة التجاريــة 
وأعضائهــا الكــرام وعلــى رأســهم الدكتور ســامي 
ــوا  ــة قدم ــس إدارة الغرف ــس مجل ــدي رئي العبي
ــي  ــل ف ــادي متمث ــم للن ــم دع ــذا الموس ــالل ه خ
مكافــآت فــوز وتعــادل ومبالــغ ماليــة منــذ بدايــة 
الموســم وحتــى اآلن, مشــيرا إلــى أن رجــال الغرفة 
التجاريــة الوحيــدون الذيــن يدعمــون وج وتمنــى 
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ــع  ــي رف ــاهمة ف ــف المس ــار الطائ ــة تج ــن بقي م
ــز  ــم والتحفي ــة بالدع ــة المحافظ ــتويات أندي مس
المــادي كمــا نشــاهد فــي باقــي مناطــق المملكــة 
مــن وقــوف جــاد مــن التجــار مــع األنديــة, وعــن 
ــي  ــان صاط ــال أب ــال األعم ــع رج ــة م ــادة الثق إع
ــن  ــن أمي ــماح بتعيي ــتعد للس ــه مس ــي بأن النفيع
ــون  ــة ويك ــة التجاري ــن الغرف ــادي م ــدوق الن صن
ــى  ــادي عل ــه الن ــا يصرف ــى كل م ــرف عل المش
ــي  ــوادر الت ــن والك ــب الالعبي ــه وروات احتياجات

تعمــل فيــه . 

الحواري تنافس األندية:
وقــال رئيــس نــادي وج أن الالعبيــن يجــدون فــي 
ــل  ــي أفض ــل مال ــواري دخ ــاء والح ــة األحي أندي
ــر  ــحب الكثي ــك ينس ــمية لذل ــة الرس ــن األندي م
مــن الالعبيــن مــن التماريــن والمباريــات المهمــة 
ويشــاركون فــي مباريــات حــواري ألنهــم يبحثون 
عــن العائــد المــادي مــن وراء كــرة القــدم, لذلك 
ــي  ــل مال ــا دخ ــد لديه ــي ال يوج ــة الت ــع األندي تق
ــدة  ــاكل ع ــي مش ــال ف ــال األعم ــن رج ــم م ودع
بســبب عــدم إقبــال المواهــب الكرويــة علــى 
األنديــة واتجاههــم لألحيــاء والحــواري التــي 

ــا.  ــر لفرقه ــع أكث تدف

مطالب وج :
وعــن مطالــب نــادي وج قــال النفيعــي بــأن 
مطالبهــم حاليــا إيجــاد أرض فــي وســط المحافظة 
ــرى.  ــات األخ ــع المعوق ــتحل جمي ــك س ــد ذل وبع
ــي  ــادي عــكاظ الحال ــه أوضــح رئيــس ن مــن جهت
ــال هــو عصــب  ــر الشــهري أن الم ــن ظاف ــدر ب بن
الحيــاة وهــو المحــرك الرئيســي لدفــة الرياضــة، 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــا الرياضي ــكلة أنديتن ومش
ــح  ــي ش ــات ه ــف الدرج ــى مختل ــة وعل المملك
مداخيــل  وجــود  وعــدم  الماليــة،  المــوارد 
ــادي  ــى الن ــدر عل ــه ت ــول ثابت ــتثمارات وأص واس
األمــوال التــي تســتطيع بهــا اإلدارات تســيير 
ــبة  ــة، وبالنس ــادي المختلف ــاب الن ــاطات وألع نش
ــم  ــم الدع ــرى منه ــال ال ن ــال األعم ــة رج لغالبي

واإلســهام فــي الشــراكة المجتمعيــة لعــدم وجــود 
ــك.  ــى ذل ــم عل ــة تجبره آلي

مقر نادي عكاظ : 
وقــال الشــهري عــن مقــر نــادي عــكاظ بأنــه تأخر 
كثيــرا والعمــل قائــم اآلن علــى قــدٍم وســاق فــي 
ــِلَم  ــر ُس ــرض أن المق ــن المفت ــادي، وم ــر الن مق
لنــا فــي شــهر جمــادى األولــى المنصــرم، ولكــن 
ــر  ــليم المق ــل تس ــات ُأّج ــض المعوق ــود بع لوج
إلــى نهايــة العــام الهجــري الحالــي بمشــيئة اهلل.

زيادة األندية قوة :
وأكــد رئيــس نــادي عــكاظ بنــدر الشــهري بــأن 
زيــادة عــدد أنديــة الدرجــة الثانيــة إلــى 24 نــادي 
يســهم فــي زيــادة االحتــكاك بيــن األنديــة ولعــب 
ــر، وليــس كمــا هــو الحــال  عــدد مباريــات أكب
ــه  ــاوز مباريات ــذي ال تتج ــق ال ــي دوري المناط ف
عــدد أصابــع اليــد الواحــدة, وهــو الــدوري الــذي 

يتواجــد فيــه عــكاظ حاليــا ويأمــل تجــاوزه.

 الدعم السنوي ال يكفي الحاجة :
وقــال بنــدر الشــهري بــأن الدعــم الســنوي 
ــع  ــة الرياضــة لجمي ــكاظ مــن هيئ المخصــص لع
األلعــاب المســجلة فــي النــادي وهــي ســتة ألعــاب 

صاطي: معاناتنا 
تراكمات من 

المشاكل والدعم 
لم يصل

ــن  ــي 40% م ــة ال يغط ــة وفردي ــن جماعي ــا بي م
ــي  ــل ف ــكاظ يتأم ــنوية, فع ــادي الس ــة الن ميزاني
الدعــم مــن هيئــة الرياضــة ومــن رجــال األعمــال 
لكــي تخــرج الطائــف مــن وأنديتهــا مــن المنطقــة 

ــور . ــى الن ــا إل ــة رياضي العتم
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الشهري: القضية 
كلها في المال.. 

ومقر النادي 
سنستلمه نهاية 

العام

ــرة  ــكاظ فك ــا وج وع ــا نادي ــض رئيس ــد رف ولق
الدمــج فــي نــادي واحــد باســم )نــادي الطائــف(.. 
ــي  ــي ف ــي النفيع ــادي وج صاط ــس ن ــرى رئي وي
حديثــه لـ«مجلــة الطائــف« بــأن الدمج غيــر مفيد 
لمحافظــة مثــل الطائــف, حيــث تعــد مــن المــدن 
ــة فــي المســاحة  ــع مدين ــرة وتصنــف كراب الكبي
علــى مســتوى المملكــة, وتحتــاج الدعــم الحقيقــي 
ــباب  ــن ش ــة بي ــيلغي المنافس ــج س ــة, فالدم لألندي
ــة,  ــة والجماعي ــاب الفردي ــي األلع ــة ف المحافظ
ــة  ــن أندي ــون بي ــا تك ــة دائم ــأن الندي ــاف ب وأض
المنطقــة الواحــدة فكيــف تلغــى النديــة وتنحصــر 
ــأن الدمــج قــد يصلــح ألنديــة  ــا ب المنافســة, الفت
ــكان  ــدد الس ــي ع ــة ف ــرة والقليل ــدن الصغي الم
ــا  ــادة أنديته ــرض زي ــرة فالمفت ــا المــدن الكبي أم

ــا.. ــس دمجه ولي
ــال  ــهري فق ــدر الش ــكاظ بن ــادي ع ــس ن ــا رئي أم
حــول ذلــك لـ«مجلــة الطائــف« الدمــج لألنديــة 
قــد يكــون أحــد الحلــول لرفــع مســتوى الرياضــة 
ولكــن ذلــك الدمــج يصلــح لنوعيــة معينــة مــن 
ــكانية  ــة الس ــة والكثاف ــب المدين ــة, وحس األندي

ــف,  ــل الطائ ــة مث ــى أن محافظ ــيرا إل ــا, مش فيه
يزيــد عــدد ســكانها عــن المليــون نســمة ومليئــة 
بالمواهــب واألبطــال فــي مختلــف األلعــاب, فهــي 
ــبابها  ــارس ش ــن, ليم ــن ناديي ــر م ــاج ألكث تحت
ــج  ــرة الدم ــم, ففك ــورون مهاراته ــم, ويط هواياته
لتطويــر  الطائــف  لمحافظــة  مجديــة  غيــر 
أنديتهــا, فدائمــا وجــود النديــة مقتــرن بالتنافــس 
ــة واحــدة لذلــك الدمــج  بيــن قطبيــن فــي مدين
المنقــذ  بالخيــار  وليــس  التنافــس  ســيقتل 

ــال.. ــن واألبط ــر بالرياضيي ــة تزخ لمحافظ
لكــن عــدد مــن المختصيــن الرياضييــن رأوا 
ــدة  ــن ع ــج م ــرة الدم ــن فك ــدة م ــدوى وفائ ج
نواحــي, يقــول لـ«مجلــة الطائــف« حســن بخيــت 
ــوم الرياضــة  ــي لعل حمــدي عضــو االتحــاد الدول
ــة  ــوم الرياض ــة عل ــذي ألكاديمي ــر التنفي والمدي
دمــج األنديــة قــد يكــون لهــا جانــب إيجابــي مــن 
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الناحيــة االقتصاديــة, وتوفيــر الميزانيــات, ولكــن 
ــو  ــا, ل ــلبية ومنه ــب س ــاك جوان ــل هن ــي المقاب ف
تحدثنــا حاليــا عــن دمــج عــكاظ ووج, فالنادييــن 
لهمــا تاريــخ طويــل وســيطمس هــذا الدمــج 
الذيــن  النادييــن  أبطــال  وتاريــخ  تاريخهمــا, 
ــن  ــتوى الوط ــى مس ــازات عل ــوالت وإنج ــم بط له
ــف  ــأن الطائ ــن ب ــي, مضيفي ــتوى الخارج والمس
تســتوعب أكثــر مــن نــادي ألهميتهــا الجغرافيــة 
والســياحية والحضاريــة, وأبنــاء الطائــف يتأملون 
فــي وجــود نــادي ثالــث وليــس بدمــج للموجــود 
ــادي واحــد  ــى ن ــون عــبء عل ــك تك ــا, وبذل حالي
ــالت  ــي مج ــن ف ــع الرياضيي ــتيعابه لجمي ــي اس ف

ــة . . مختلف
أمــا ســفر الغامــدي ماجســتير إدارة رياضيــة 
ــي  ــه ف ــف« أن ــة الطائ ــث لـ«مجل ــي حدي ــال ف فق
ظــل الظــروف الحاليــة فكــرة الدمــج قــد تكــون 
ــاب  ــي األلع ــز ف ــكاظ متمي ــل فع ــن الح ــزء م ج
ــر  ــي كثي ــرة ف ــة الكبي ــس األندي ــة ويناف الفردي
ــدم  ــرة الق ــي ك ــز ف ــاب, ووج متمي ــن األلع م
ولــدى عــكاظ مقــر قــد يكــون جاهــز بعــد أشــهر 
ــي  ــود ف ــد الجه ــا يوح ــج ربم ــوم, فالدم ــن الي م
ــرى  ــب, ون ــات والمواه ــوادي والطاق اإلدارة والك
ــر  ــورد خي ــة ال ــل مدين ــق يمث ــك فري ــد ذل بع

ــل . تمثي

فهــد الحارثــي مــدرب ســابق كــرة قــدم لنــادي 
وج أوضــح لـ)مجلــة الطائــف( أن الطائــف يحتــاج 
ــة األحســاء  ــل مدين ــة مث ــة أندي ــى أربع ــة إل ثالث
فمســاحتها الجغرافيــة كبيــرة جــدا, فأنديــة 
األحســاء بســبب كثــرة األنديــة وقــوة المنافســة 
بينهــا جعــل فرقهــا تصــل للدرجــة األولــى 
ــوح  ــك فالطم ــى ذل ــف عل ــازة وال تتوق والممت
كبيــر, ويضيــف: لــو افترضنــا دمــج عــكاظ ووج 
يصبــح فــي الطائــف فريــق واحــد, األنديــة تســمح 
ــاء  ــم ألغ ــي ت ــب, األولمب ــق األول ب30 الع للفري
هــذه الدرجــة, ودرجــة الشــباب كذلــك تســمح 
بتســجيل 30 العــب فقــط, والناشــئين يســمح 
بتســجيل 60 العــب, عنــد جمــع هــذا العــدد يصبــح 
ــرى  ــب األخ ــك المواه ــد ذل ــب, بع ــا 100 الع لدين
أيــن تذهــب ومــا مصيرهــا, فالدمــج ســيقتل 
المدينــة مــن  والمواهــب ويحــرم  المنافســة 
مواهــب لديهــم القابليــة لإلبــداع, وبذلــك تكــون 
فكــرة الدمــج غيــر مناســبة وليســت فــي صالــح 
ــادة  ــا, فزي ــا واقتصادي ــف رياضي ــة الطائ محافظ
ــة,  ــي المدين ــكل شــيء ف ــم ل ــة محــرك مه األندي
ــة  ــاء مدين ــر األحس ــر غي ــال آخ ــا مث وإذا أخذن
المجمعــة فيهــا ســتة أنديــة وهــي ال تقــارن فــي 
ــك  ــع ذل ــف وم ــكانها بالطائ ــدد س ــاحتها وع مس

ــاز . ــا للممت ــت أنديته وصل

٦٢ مليون ريال 
طارت مع الريح
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The story of the first flower in Taif
The famous tourist guide, Mr. Khalid Al-Sherbi, said: “The history of agriculture in Taif is a very ancient 

history dating back to pre-Islamic times, more than 2,000 years ago. Taif was surrounded by a fence. It is 

known that agriculture is not complete except with three main pillars: water availability, soil fertility and 

temperament. All these factors are available in Taif, where average temperatures reach 23 degrees in summer, 

13 Celsius. The climate is very perfect, and water has been found in Taif past more than 90 wells in addition 

to the wells and valleys and more than 13 dams, in addition to soil fertility, this is what made the Taif thriving 

agricultural since ancient era until now .

If we want to move and take the profile of one of the symbols of agricultural economy in Taif, we will talk 

about Tafi roses, where the history of Tafi roses to more than 400 years, it may appear somewhat strange story, 

where some accounts that the Ottomans (Turks) during the rule of the Hijaz were willing (Roses), which is 

known as ( AlJuri AlDemashqi), they brought to their places of government and their presence, began plant-

ing  and the roses they planted in Taif of the finest types of roses in the form of Smell, eye-catching that roses. 

The people of this country grew to know the plant and planted it in different places in Taif. The most promi-

nent of these places was Al-Hada, which is located at an altitude of 2,000 meters above sea level because of 

natural ground irrigation and the presence of dew, it has been characterized by some families in the subject of 

roses, plant and industry extends to more than 200 years in this area .

The stages of  Taifi roses go through the first stages of the party season at the end of  December and the be-

ginning of January each year, where farmers begin pruning, and may benefit from some of the branches that 

planted planting new seedlings, and comes watering until the season comes light roses, which is known as 

(Buds ) Between mid-March to the end of April, where this period extends from 50 to 45 days, it is notice-

able that the time to light roses in Taif from place to place, the warm place where the harvest of roses at the 

beginning of the season while picking in the cold places in the end of the season .

It is known that the balance of roses is limited to a thousand roses, where the price of 50 to 60 riyals, and in 

one year to 120 riyals and amounted to 200 riyals, where demand was much and the supply is little compared 

to it, as a result of the cold that year, which caused In a large number of crops damaged .



Report
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Tai f ' s  Ros e  .  .
According to the latest statistics of the Directorate of Agriculture in Taif, rose 
farms have reached more than 680 farms, which annually produce about 500 mil-
lion rose for more than 36 plants of rose. The Ministry of Agriculture represented 
by the Directorate of Agriculture in Taif province intensify agricultural extension 
work by conducting guided tours By the technicians and engineers to introduce 
farmers to agricultural operations during the agricultural season such as times of 
pruning and fertilization of rose bushes, and control of diseases and pests that 
affect roses, as well as urging farmers to use modern irrigation methods instead 
of watering irrigation to reduce the problem of water shortage, To identify the 

benefits of modern irrigation, to conduct soil tests and knowledge of the ele-
ments, and to contribution in solving the problems faced by farmers during 
the season, and to identify the importance of the existence of a cooperative of 

the Taifi lord and urged farmers to establish an association that, according to in-
formed sources, in its final stages of establishment, And participate in the festival 
of Tafi roses.

Generation after generation



with agriculture in light of changes Climat-

ic conditions, linking this calendar to Umm 

al-Qura He came to see people in their own 

atmosphere and farming during the whole 

year.

It is one of the most important and famous 

agricultural calendars in the Kingdom, which 

deals with the dates of agriculture, weather 

and astronomical astrology. It was founded 

by Obaidan ibn Atiyyah bin Maqal Al-Thaqa-

fi , may Allah have mercy on him, who was 

born in the village of Al-Mujaridah in 1328 H, 

He studied astronomy and the names of the 

stars from his father, may Allah have mercy 

on him, until he mastered this science and 

oversaw the astronomical observatory in the 

village of AlMajaridah Bakhif, which is con-

sidered one of the oldest astronomical astro-

nomical observatories. It has been known for 

more than 500 years and has been praised by 

a number of astronomers and specialists, Ag-

ricultural, and Professor Abdulmalik bin Eida 

Al-Thaqafi, may God have mercy on him, and 

Professor Ahmed bin Dakhil Al-Thaqafi and 

issued it in writing 28 years ago, the commit-

tee supervising the documentation and de-

velopment of this calendar has printed more 

than 13 thousand copies for the last year 

1438/1439.
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in repayment, and if it is irregular on time, 

this ratio falls, with no interest on agricultural 

loans.

Calendar of Ibn Omirah

We cannot overlook the great role played by 

agricultural calendars for the cultivation and 

farmers of Taif, the most important of which 

are:

(The calendar of Ibn Omairah) and back to his 

son born in the eleventh century AH in the 

valley of Zuibat, who learned astronomy with 

passion and desire. It was his observations 

and insight insightful that made him put the 

rules of this science, which has been called by 

his name to date (the calculation of the son 

of Amira Zoubi) The observatory is located on 

a mountain overlooking the village of Al-Sab-

kha in Bani Saad, 78 km south of Taif. It is a 

three-storey fortress built of stone, 13 meters 

high and 10 meters wide, with only one win-

dow and one door.

This account was known in Taif more than 400 

years ago - according to some accounts - and 

continued until 1408H where Professor Ab-

dul Malik bin Mohammed bin Amira collected 

all aspects of this astronomical account and 

subject to the scientific experience and for a 

period of five years, what agrees with the sci-

entific reality proved and unless he issued a 

book on this account and before him designed 

a calendar issued annually since 1408H under 

the name of (Agrarian and climatic calendar). 

That calendar deals with several aspects of the 

most important agricultural activity in terms 

of time of agriculture, irrigation, how to deal 
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provided that it is not less than two dunams. 

The lack of legal instruments for 90 percent 

of the Tafi rose farms in various parts of Taif 

has deprived them from the possibility of 

obtaining loans from the Agricultural Bank, 

which was one of the problems facing the 

farms in general, Taif province in particular. 

The cultivars of Tafi roses in the A portfolio 

and the farms in general are unable to obtain 

loans from the Agricultural Bank as a result 

of the absence of Sukuk. Most of the rose 

farms in Taif are 80-90 per cent owned by 

pretexts. It is located in the north and south 

of Taif, with high salinity because it is on the 

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

governorate, causing damage to the com-

munal rose farms in particular, and to all the 

farms in general of the rose farmers in the 

use of tanks in irrigation.

The proposed solutions, which were sub-

mitted a few months ago to the Minister of 

Agriculture, received good reactions. These 

solutions included the granting of a water 

tank, desalination plant, or the delivery of 

water from one of the main clean water lines 

to each farm for agriculture in the north, To 

the farms near these lines. In addition to in-

cluding those proposals that were raised to 

the higher authorities, Taif excluded from 

Articles 85 and 86, of the arguments of 

those farms, so that the extraction of le-

gal instruments to them as quickly as Jizan, 

which was suffering from the same problem. 

According to a specific study, the length of 

receipt of the agricultural loan depends on 

the speed of the termination of the transac-

tion and the provision of the farmers with 

the required documents.

 

Agricultural loan decisions include a loan 

subsidy of 20 per cent, deducted from the 

installment value if the borrower is regular 
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their farms.

The Ministry of Environment, Water and 

Agriculture will continue its efforts to pre-

serve the environment and rehabilitate the 

vegetation cover by setting up an afforesta-

tion campaign, which aims to grow 4 million 

trees in the Kingdom by 2020 for the sus-

tainable development of forests and range-

lands, and the signing of a memorandum of 

understanding and cooperation between 

the Ministry of Environment, Water and Ag-

riculture and the Ministry of Transport to 

support the afforestation initiative for the 

development of vegetation cover. The Mak-

kah area was allocated to this initiative by 

planting 450 thousand trees, allocated to 

the province of Taif 20 thousand seedlings 

as a first stage to be grown in a number of 

locations.

In view of the trend towards the use of ag-

riculture with low water consumption, in-

cluding hydroponics and encouraging farm-

ers to use this technology, as some farmers 

in the province began to use as there are 

three farms are using this technology will be 

expanded, according to the Directorate of 

Agriculture Taif.

Agricultural loans

Agricultural loans are expected to contrib-

ute to the overall recovery of agriculture 

in Taif Governorate, especially in the area 

of   water availability, which was among the 

complaints complained to by farmers in the 

Governorate, considering its importance in 

increasing production and survival of plants. 

These loans will have a wonderful future im-

pact on agriculture in the province, and will 

improve the conditions of many agriculture, 

and some will start to renew their farm. Ac-

cording to the value of the loan the volume 

of agricultural investment will increase. All 

Taif farms need loans, especially as there are 

agri c ultural crops close to extinction from 

Taif such as safflower, apricot, and spinach, 

as well as many other agricultural problems 

in the governorate due to water, poor rain-

fall, low employment, and low resources. All 

this  comes in the presence of the majority 

of Ta if farms in small areas, and farmers, 

espe c ially specialists in the cultivation of 

Taie f  roses, will increase the cultivation of 

this  product, better, wider and sustainable, 

which will meet the needs of consumers and 

possibly export. The range of farms will ex-

pand,  in addition to the positive impact in 

attracting tourists, visitors to the province.

Per m itting agricultural borrowing for rose 

pla n tations and other farms in Taif, which 

does not bear legal and documented docu-

ments, under a borrowing limit of no more 

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

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

lin gs have been planted and distributed in 

the  country’s cultivated areas. This year, 

more than 40,000 seedlings of the original 

fal c iparum seedlings have been planted. 

This year I have moved the cultivation of al-

monds to the region of Tabuk and Hail where 

I w o uld like to intensify the efforts in the 

cultivation of the tree and spread in the re-

gions of the Kingdom, in which it is cultivat-

ed and to achieve the vision of the Kingdom 

2030 in self-sufficiency and global export of 

almonds, and to enter the FAO agricultural 

sec tor among the exporters of almonds at 

the  global level”, added Mr. Abdul Hakim 

Al- Malki.

The Role of the Ministry of Agriculture 

The  Directorate of Agriculture in Taif pro-

vid ed services to farmers, including: field 

trips to agricultural extension workers to ac-

quaint farmers with the proper methods in 

agriculture and timing, tree trimming and all 

agricultural operations during the season of 

fertilization, as well as awareness of the im-

por tance of using modern irrigation meth-

ods  which have a positive effect on water 

saving and labor reduction, control Pests and 

diseases affecting agricultural crops, identifi-

cation of appropriate times of control, distri-

bution of fruit seedlings annually to farmers 

and identification of their needs, estimation 

of farmers’ needs for agricultural employ-

ment, And the holding of seminars, lectures 

and workshops aimed at raising awareness 

of farmers and improving the production of 
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Transferring of irri-
gated Bagli Almond 
from Taif to Hail and 

Tabuk.

terested in Bagli almonds, Mr.Abdul Hakim 

Al-Malki, owner of   AlBagli Almonds Gal-

lery and the author of “Almond Tree”, who 

told us about AlBagli Almonds. The Almond 

tree is one of the fruit trees, in which the 

farmer in Bani Malik take care. The almond 

tree lives in cold areas and affected by fog 

and humidity. Almonds are divided into two 

types: sweet almonds and bitter almonds. 

The sweet almonds are divided into two 

types: solid almonds that need a solid tool 

to break the shell and extract the pulp from 

it, and rubbing almond, which is rubbed by 

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

ing part of the Phoenician, Assyrian and Bab-

ylonian civilization. 

The inhabitants of Bani Malik, long time ago, 

depends in their livelihood on grazing, agri-

culture and beekeeping. The almond tree is 

one of the fruit trees that are cultivated by 

the farmers in Bani Malik along with grapes, 

pomegranates, figs, plums and other trees. 

The bald almonds formed part of the civiliza-

tion and history of Bani Malik, it was known 

and still produces the almonds. The almonds 

were exported to Taif, Makkah and Madinah, 

and generally to the Hijaz regions as well as 

outside the Arabian island. Traders were wait-

ing for caravans loaded with almonds from 

Bejila and prefer to buy almonds for their 

quality, Its flavor, quality and taste over the 

other almond crops. It was taken the advan-

tage of its cash value in purchasing the nec-

essary commodities during the year. Farmers 

like to plant almond due to less dependent 

on water, it can resist thirst and storage for 

many years, while many populations depend 

on offering the almonds to the guest and to 

break it and extract the pulp in front of them 

as an expression of hospitality. The baglei 

almonds gained the fame in relation to the 

region of Bijelah in Bani Malik, where the 

almonds in this region excel in taste and fla-

vor to the rest of the local and external pro-

duction. This generous tree gives its good, 

beloved and valued fruit and flowers where 

the watcher can enjoy its attractive color, de-

licious taste and conical shape until February 

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

en after drying and cracking the outer crusts, 

as it informs the farmer that it become ready 

for crop and be used in different ways and 

areas. The almond tree begins to produce its 

crop at the end of June and the beginning of 

July, where the farmers collect the crop and 

sunbathe, eat, sell or store it. The almond 

tree has become On its way to extinction, 

due to the scarcity of rainfall, the large num-

ber of imported, the spread of fungal, insect 

diseases of the bald almond tree and the ab-

sence of serious awareness of agriculture to 

preserve the almond tree.

“I have re-cultivated and conserved the al-

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف



water needs but are affected by absolute 

drought. The provision of adequate mois-

ture around the plant helps to grow it nat-

urally, and proper ventilation should be pro-

vided around the roots and the water should 

not stagnate to protect it from suffocation.

 

The amount of production depends on the 

service, the weather conditions, the variety, 

the age of the plant, the size of the fruit, the 

balance between the vegetative growth, 

the fruit, the number of fruit plates and the 

exchange of the load. Generally, the plant 

begins to bear fruit after the third year. The 

fruits arise before that period must be re-

moved in order to produce rudest structure 

of the plant. The quantity of production may 

reach up to 3 to 5 tons. In Taif there are two 

types of barchoumi these are: (Shami): a 

strain spread in most areas and the fruit is 

yellow, yellowish white or white, the size is 

medium and fit for fresh consumption, the 

second type: (Totti), the fruit is red, the fruits 

of that type has a high sweetness and medi-

um size, It is suitable for fresh consumption. 

The area does not depend on a particular 

irrigation system, but it is left to rain. Pro-

duction is estimated at about 24,000 tons. 

It noted that the wastes reach three time of 

production amount .

(AlBagli Almonds)  

 

We moved to the south of Taif Governorate 

to meet one of the most famous people in-

volume of 24000 
tons of Taif  prickly 
pear (3 times waste), 
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treat high blood pressure, and are rich in cal-

cium, phosphorus and vitamin C. Its ingredi-

ents can be used as seeds are used to obtain 

high-quality oil, the wastes of squeeze are 

used in the production of types of foods to 

feed animals. The seeds contain 16.6% fat, 

4.9% fiber and contain sodium, potassium, 

calcium, manganese, phosphorus, iron, zinc 

and copper.

 

Fruit crust are also used in some important 

industries, such as sugars, where they con-

tain a sugar content of up to 10%. It can also 

be used in the production of alcohol, glyc-

erin and vinegar. The crust accounts for 40-

45% of the weight of the fruit. For the leaves 

it used to produce some of cosmetics and as 

a food for the human being, where it may 

be consumed as fresh vegetables or cooked.

The panels are used to feed camels and 

sheep, thus it contribute to the solution 

of the problem of animal feed, where 

the panels consist of four elements: 

protein, fat, carbohydrates and fiber. 

The fruit of barchoumi contains yellow, 

white, yellowish, green, yellowish, or red-

dish cor. The part of the fruit that is eaten 

is the coagulated umbilical cord with the 

seed. The fruit follows in its growth a double 

growth curve where the fruits grow after fer-

tilization and continue to grow rapidly with 

the increase in Weight, height and diameter 

up to the age of 64 days, then the rate of 

growth decreases severely for a period of 

one to ten days and then return to the rap-

id increase in size and weight again until the 

maturity of the fruit, which takes about 11 

- 12 weeks of vaccination.

 

The trees begin to flower and fruition from 

the third year after planting and contin-

ue to fruition for a long period of up to 20 

years. Barchoumi  is breeding either sexu-

ally by seed or vegetable by plate, which is 

common and made by the plates. The best 

date for vegetative propagation is March 

and September where the environmental 

conditions suitable to encourage the forma-

tion of roots on the panels, unlike the winter 

period, where the temperature decreases 

and becomes unsuitable for root formation. 

Barchoumi plants are desert plants with few 
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are sold from 250 to 500 riyals, where the 

others are ranging from 40 to 100 riyals.

(Pomegranate in Taif)

The province of Taif has more than 620 

pomegranate farms, with about 150,000 

seedlings. Pomegranates seeds are a rich 

source of antioxidants, resistant to various 

heart diseases, osteoporosis cancer, help 

protect the skin and rich in iron. Prices of 

Taif pomegranate carton are about 1000 ri-

yals. The markets for vegetables and fruits of-

ten witness unrivaled demand from visitors 

and tourists, to buy pomegranate of Taif that 

characterizes the province.

 

 Barshoumi (Prickly pear)
Mr.Abdullah Al-Nemri, chairman of the As-

sociation of Medicinal and Aromatic Plants, 

spoke to Taif Magazine. He has already con-

ducted a study on more than 180 plants in 

the field of medicinal and aromatic plants in 

Al-Taif province, where he says: Cultivation 

of spiny figs or what is known locally (Bar-

choumi) among the crops with big economic 

income and low cost of production. In addi-

tion to the dry and semi-arid environment, it 

can also grow in poor soil conditions, which 

is unsuitable for other types of fruit, so it can 

be cultivated in sandy soil with limited water 

resources. 
There are many of products of Bar-

choumi(Prickly pear), which are freshly 

consumed or processed as juice or jam, are 

soft and digestible. They contain many fi-

bers that help maintain blood sugar stability, 

80 thousand 
grape trees, 150 
thousand pome-

granate seedlings, 
production
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20 - 22 degrees and the average tempera-

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

winter from 3 - 30 degrees Celsius. It is one 

of the largest governorates in the Kingdom 

in terms of area It characterizes by diversi-

ty of terrain and climate, soil fertility, water 

sweetness and abundance of valleys, which 

led to the availability of a large number of 

agricultural crops. The following pages will 

review number of the most famous agricul-

tural products in Taif 

(Grapes of Taif)

There are more than 80,000 grape trees in 

different parts of Taif province to tell the sto-

ry of an area that was famous for more than 

a thousand years of grape cultivation thanks 

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

ple, who were cultivated and cared about. 
Some statistics issued by the Directorate of 

Agriculture in Taif that there are more than 

two hundred grape farms, include 80 thou-

sand tree.

The Ministry of Agriculture works to support 

farmers to develop their cultivation through 

the distribution of seedlings to them each 

year, which contributes to increase the num-

ber of farms, and raise awareness of the tim-

ing of agriculture, pruning, ways to control 

diseases and pests to obtain a good product, 

in addition to Holding a number of work-

shops, seminars and lectures for farmers to 

familiarize them with the importance of us-

ing modern methods in agriculture, because 

of their importance in providing water. The 

Directorate of Agriculture in Taif has estab-

lished a field in a vineyard where drip irriga-

tion has been used to introduce farmers to 

this method of irrigation under the scarcity 

of water.

 

The grape farms spread in several areas in 

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

mous for the quality of production and yield 

in the south of Taif, where grape cultivation 

flourished in the Bani Saad farms seven de-

cades ago thanks of the attention of the 

people. The same thing is in the villages of 

the towns of Thumala, Bani Salem and Wadi 

Leyyah, Qaiem   and Alarj in the east of Taif 

and Wadi Muharram. Taif grape also is now 

the focus of local attention and local compe-

tition, its fame crosses the border, become 

the demand of  guests of the Taif from the 

Gulf States and Arab countries and receive 

the attention of foreigners working in Taif.

 

The farms are providing more than 1000 

tons of the finest types of grapes, where the 

average production of one farm of grapes 

about 500 cartons, some farms may pro-

duce about 1000 cartons according to the 

farm area. Many citizens are keen to pro-

vide grapes at their social occasions, as well 

as gifts. One of those interested in growing 

grapes said that the production starts from 

July and lasts for 3 months; it marketed in 

the governorate, the regions of the Kingdom 

and the Gulf countries. Prices vary according 

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

Agriculture. 

it Bank was established to provide farmers 
with loans with several years of interest-free 
to encourage farmers to purchase modern de-
vices and equipment for their farms and use 
the latest methods in agriculture and animal 
production.
The ministry also distributed fallow land to 
farmers, for free, to be reclaimed and culti-
vated according to their needs, and according 
to areas that are usually outside the cities and 
can be cultivated.
 
After the transfer of Prince Sultan, may Allah 
have mercy on him, from the Ministry of Ag-
riculture to the Ministry of Defense and Avi-
ation, Professor Abdul Aziz Al-Sudairy has 
appointed  as a Minister of Agriculture, then 
Professor Khalid Al-Sedairy came, and then 
Mr. Abdullah Al-Dabbagh, and then Mr. Ab-
dulrahman bin Suleiman Al-Sheikh, and then 
Professor Ibrahim Suweil, Dr. Abdulrahman 
bin Abdul Aziz Al-Sheikh, Dr. Abdulaziz 
Al-Khuwaiter, Dr. Abdullah Bin Muammar, 
Dr. Fahd Bin Abdulrahman 
Al-Ghanim, Eng. Walid Al-Khuraiji, and 
currently HH Eng. Abdulrahman 
Al-Fadhli, who appointed as a Minister of 

Agricultural as of 2015. He amended its 
name by royal decree in May 2016, and in-
cluded the environment and water activity to 
become The Minister of Environment, Water 
and Agriculture.

Taif Agriculture 

The province of Taif is one of the most 

unique governorates in which some agricul-

tural crops are available. It is famous local-

ly and internationally for its taste, odor or 

nutritional value. The number of farms, ac-

cording to the statistics of the Agriculture Di-

rector of Taif Governorate, is (15532 farms), 

varies between fruits, vegetables and field 

crops. The most prominent crops are grapes, 

pomegranates, apricots, peaches, figs, spin-

ach, bakhari, apples, figs and almonds. Taif is 

characterized also by abundant natural for-

ests and fertile pastures in some areas. It is 

also famous for cultivating taifian roses. That 

led to produce the best kinds of production 

of excellent local honey for which the prov-

ince of Taif is famous, thanks to its geograph-

ical location, where it locates on the Sarwat 

mountain range, (1700 m) above sea level, 

between the longitudes 40 - 42 degrees and 
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In 1369 H (Directorate 
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 Abdul Aziz, may Allah have mercy on him,
opened the ports on the west coast overlook-
 ing the Red Sea, such as Jeddah, Yanbu, Lith
 and Qunfudah, making it a receiving area
for equipment, well drilling equipment, ag-
 ricultural road paving equipment, exempting
 farmers and traders from any customs duty
 on agricultural equipment and drilling tools
.so as to encourage them
He went even farther when he, may Allah 
have mercy on him, after the extraction of 
oil and the recovery of the Saudi economy, 
especially after the end of the Second World 
War, he provided subsidies to farmers to en-
courage them to pay attention to their farms, 
introduce modern equipment in agricultural 
operations, and help farmers dig deep wells 
in villages and cities to extract water, import 
of mechanical drilling equipment and mod-
ern water cranes and provide them as a gift 
to farmers, in addition to providing cash sub-
sidies to them to enable them to use modern 

means of irrigation, agriculture, and ranch-
ing.
He also ordered to bring a number of agri-
cultural engineers and veterinarians. In 1369 
he established a special department called 
the General Directorate of Agriculture to 
supervise the agricultural areas and provide 
the services needed by the agricultural sector 
throughout the Kingdom.
Following the death of King Abdul Aziz in 
1373H, his sons followed his approach. They 
took care of the agricultural sector. The Gen-
eral Directorate of Agriculture was trans-
ferred to the Ministry of Agriculture and Wa-
ter in 1373/1953 by royal decree. His Royal 
Highness Prince Sultan bin Abdul Aziz, may 
Allah have mercy on him, a Minister of Ag-
riculture. A special building was built for 
the Ministry of Agriculture in Riyadh, and  
a cadre of staff, agricultural engineers and 
veterinarians was appointed. The Ministry 
began to distribute its activities through six 
departments: Agriculture, water, dams, live-
stock, fisheries, research and studies.
At the same time, the Agricultural Cred-
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The green Taif 
with 15532 Farm

History of agriculture 
The agricultural sector in the Kingdom of Saudi Arabia has received 
special attention from King Abdul Aziz, may God have mercy on him, 
for the importance of agriculture, especially the cultivation of dates and 
grains, as the main sources of food for the urban and the dissert, and the 
existence of agricultural areas rich with agricultural production in Taif, 
These areas are rich with dates, fruits, grains and various kinds of vege-
tables.
 According to some historical sources, the
 most important problem faced by the farms
is the lack of modern equipment for extract-
 ing water. The extraction of water from the
wells was done in a primitive manner, re-
 lying on the buckets pulled by the animals.
 Also, there were no modern equipment for
drilling wells, as well as the lack of agricul-
 tural roads to transport agricultural products.
 The only means of transport of agricultural
 products was livestock. Thus, King Abdul
 Aziz, after the annexation of Al-Qassim in
 1324H and Al-Ahsa in 1331H, encouraged

Mohammed Al Malki - Taif Magazine

farmers there and purchased their agricultur-
 al crops from dates and grains, making them
 a source of food supply for his forces. The
 distribution of dates, grains and others to the
 inhabitants of the desert as food subsidies,
 while at the same time he opened the ports of
 his country overlooking the Arabian Gulf on
 the east coast of Al-Ahsa, such as Al-Aqeer
 and Dammam after the annexation of Ahsa in
 1331 H, allow traders to import agricultural
products of all kinds, and agricultural equip-
ment, especially from the subcontinent of In-
 dian. After the annexation of the Hijaz, King
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د. سامي عبداهلل العبيدي
نائب رئيس مجلس الغرف السعودية

رئيس غرفة الطائف

@sami_alabidi

ــويقي,  ــج التس ــة, والمزي ــة االقتصادي ــات و )التنمي ــياحة المهرجان ــن س ــة بي ــة العالق ــالل دراس ومن خ

ــا  ــى تطويره ــل عل ــياحة(.. وللعم ــمية الس ــن موس ــد م ــويقية, والح ــطة التس ــاءة األنش ــين كف وتحس

وتفعيــل دورهــا فيمــا ذكــر, يســتلزم وجــود وعــي كبيــر لــدى المهتميــن والمســتثمرين في االنشــطة 

االقتصاديــة, وبالــذات الســياحية حــول أهميــة ســياحة المهرجانــات, والــدور الــذي تلعبــه فــي التنمّيــة، 

والمزيــج التســويقي، باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تحســين كفــاءة األنشــطة التســويقّية.. وكذلــك يجــب أيضــا 

أن يتــم عمــل دراســات واســتبيانات للمجتمــع المحلــي لضمــان مشــاركته فــي دعــم نجــاح المهرجانــات, وأيضــا 

الحــرص علــى مشــاركته, ووجــود عائــد للمجتمع, وخصوصــا الفــرص الوظيفيــة

وكذلــك االهتمــام بنوعيــة وتصنيــف المهرجانــات االقتصاديــة والثقافيــة والترفيهيــة وخالفهــا وقيــاس اثــر 

ــة  ــغيل للمنطق ــم تش ــاد مواس ــياحي, وايج ــر الس ــذات االث ــه وبال ــام ألجل ــذي تق ــدف ال ــات لله ــذه المهرجان ه

ــذات الســياحي.. والحــد مــن موســمية النشــاط االقتصــادي وبال

واآلن ونحــن نعيــش مهرجــان الــورد الطائفــي فــي موســمه الرابــع عشــر, والــذي تنظمــه غرفــة الطائــف ألول 

مــرة هــذا العــام, لــم نغفــل الجانــب الترفيهــي كمــا كان فــي المهرجانــات الســابقة, ولكننــا فــي نفــس الوقــت, 

ال نريــد أن ننســى الجانــب واألثــر االقتصــادي فــي مثــل هــذه المهرجانــات المتخصصــة, حيــث أن الهــدف هــو 

الحفــاظ علــى هــذا المنتــج )منتــج ورد الطائــف(, والعمــل علــى تطويــر صناعتــه, ورفــع قيمتــه, ولعلنــا بــإذن 

اهلل نحقــق شــيئا مــن هــذا خــالل هــذا الموســم, بتكاتــف الشــركاء مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة, ونســعى 

لرفــع الجانــب االقتصــادي فــي كافــة المهرجانــات المتخصصــة فــي قــادم األيــام بــإذن اهلل .

المهرجانات.. والتسويق السياحي






