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الباحة وجهة سياحية متميزة مبا حباها اهلل من مقومات طبيعية

ق��اف��ل��ة اإلع���ام
الخليجي السادسة
 السياحة في السعودية
خ���ي���ار أم��ث��ل
15 يوم�ًا ف�ي رب�وع المملكة 
للتع�رف على إس�تراتيجية الهيئة 
العامة للس�ياحة واآلثار في تحويل 
س�ي�احية  لوج�هة  الس�ع�ودية 
تاريخي���ة وطبيعي�ة وحضاري�ة

منتجع احلكير السياحي احد املزارات املهمة في الباحة

جانب من عقبة الباحة حيث اقيم 25 نفقا وسط اجلبال

احد الطرق املؤدية ملنطقة الباحة

احد النباتات في جبل شدا

قرية ذي عني االثرية حيث يقام مشروع طموح لتحويلها ملزار سياحي

عل���ى مدى يومني كاملني، كانت القافلة في ضيافة 
عروس املصايف أبها وما حولها تشهد عددا من األنشطة 
السياحية وتزور مواقع تراثية ومتاحف جتسد حضارة 

عسير عبر القرون املختلفة.
واذا كان الوصول ألبها عب���ر الطائرة من املدينة 
املن���ورة مرورا بجدة، فإن مغادرتها كانت ب� »القافلة 

السياحية« عبر طريق بديع وشائق إلى الباحة.
من أبها إلى الباحة رحلة سياحية ممتعة، فالطريق 
بني اجلبال، منحوت في صخورها، مالصق لها وعلى 
جانبك تبدو صورة الوديان العميقة وقد غطاها الشجر 
الكثيف، وتتخللها املنحدرات على سفوح اجلبال والتي 
تس���تخدم في الزراعة، تبدو هذه الصورة أخاذة حقا 
وتشد ناظريك، كل كيلومترات قليلة قرية هنا وجنع 
هناك، قرى وجنوع قدمية تتشبث باألصالة وحتاول 

مقاومة الطغيان املدني.
في النماص كانت االستراحة، استراحة احتفائية 
بالقافل���ة بدأت بزيارة املتحف حت���ت اصوات بارود 
احملتفني، وجسد املتحف بالفعل التراث في النماص، ثم 
كان االنتقال إلى النماص القدمية تلك القرية العتيقة 
حيث اقيم احتفال كبير بدأ بعرض األطعمة الشعبية 
لإلفطار، تال ذل���ك أداء العرضة واالغاني التراثية ثم 

غداء عربي أصيل.
وطوال الطري���ق الى الباح���ة كان الطقس بديعا 
فدرجة احلرارة في اواخر يوليو 20 مئوية وأكثر ما 
يشد االنتباه في الباحة، ذلك الطريق اجلميل املسمى 
طريق العقبة او »عقبة الباحة« وينحدر الطريق نحو 
2000م ارتفاعا بطول 15كم ومير مبجموعة من األنفاق 

واجلسور واملنعطفات.
وال يحتاج امل���رء لكثير جهد لتلمس ما تتمتع به 
الباحة من طبيعة خالبة وجو معتدل صيفا، اضافة 
ملا تتميز به من س���مات تاريخي���ة تتمثل في املباني 

احلجرية التراثية التي اكسبتها طابعا خاصا.
وتب���دو للعيان مناظر اخاذة عل���ى اجلبال وعبر 
امتداد الس���هول الساحلية من حافة اجلرف ومناطق 

اخرى متعددة، كما ان هناك مناطق جذب مائي طبيعي 
وصناعي من البحيرات والشالالت املوسمية.

والحت الباحة، تلك املدينة اجلميلة التي حتوطها 
وتتخللها جبال خض���راء ومرتفعات وغابات، وهي 
تقع جنوب غرب اململكة وتبعد عن أبها نحو 265 كم 

وعن الطائف 220 كم.
ويغلب على تضاريس الباحة الصفة اجلبلية لوجود 
جبال السروات من الشمال الغربي الى اجلنوب الشرقي، 
وتقع معظم مدن وقرى الباحة على ارتفاع حوالي 2000 
متر عن مستوى سطح البحر، ورغم انعدام الشريط 
الساحلي املباش���ر اال ان األرض املنخفضة في أسفل 
جبال السروات ذات مناخ حار ورطب ويبلغ متوسط 

درجة احلرارة 30 درجة مئوية.
في الباحة كان البرنامج مكثفا أيضا بدأ بعشاء على 
قمة جبل املدينة وحتديدا في احدى القرى السياحية 
املطلة على املدينة ثم كانت زيارة قرية ذي عني  عبر 
س���لوك عقبة الباحة نزوال لنحو 2000 متر عن قمة 
اجلبل، وتصنف كإحدى أهم القرى في اململكة، ويقام 
فيها مشروع ضخم تقوم على تنفيذه الهيئة العامة 
للسياحة واآلثار، وقد بنيت القرية منذ ما يقرب من 
350 عام���ا، وهجرت القرية منذ ما يقرب من 20 عاما 
حيث انتقل سكانها الى القرية اجلديدة التي تقع في 

اجلهة املقابلة.
املشروع الطموح الذي تنفذه الهيئة يتكون من نحو 
30 مبنى على املنحدر الغربي لهضبة صغيرة، ويوجد 
به���ا عني ماء جارية طوال العام تقع الى اجلنوب من 
القرية مباشرة وهي التي توفر املاء للمنطقة الزراعية 

املجاورة.
القافلة زارت منتجع الباحة، وجبل ش���دا األعلى 
واألسفل، واحلي التاريخي في بلجرشي وغابة رغدان 

اجلميلة.
الرحلة الى الباحة تستحق املغامرة خصوصا عبر 
الطريق البري البديع من الطائف ومن أبها، وتعد الباحة 

بحق احدى النقاط السياحية املفضلة في اململكة.

الحلقة 5

عاطف عيسى

موفد »األنباء« في قافلة اإلعام الخليجي 
لم تكن قافلة اإلعام اخلليجي السادسة مجرد جولة على 
عدد من مدن اململكة العربية السعودية للتعرف على املقومات 
السياحية التي تتمتع بها، بل كانت رحلة قطعت خالها القافلة 
بوسائل املواصات املختلفة آالف األميال طوال خمسة عشر 
يوم�ا من حيث الزمان وغاصت في عش�رات القرون ومايني 
السنني مس�تحضرة تاريخ هذه األرض التي شهدت النبوات 

واحلضارات واملمالك املتعددة.
خمسة عشر يوما لم تكن كافية بكل تأكيد للغوص في أعماق 
التاريخ، وهو غوص يشبه في ادهاشه، الغوص في أعماق البحار 
ورؤية كائناته البديع�ة، غوص بدأ من احلاضر حيث مقومات 
احلضارة والرقي والتقدم، وحيث أس�س احلداثة واملدنية 
والرفاه، ومر بالعصور املختلفة للدول واملمالك التي احتضنتها 
اجلزيرة العربية وعلى رأسها عصر النبوة الزاهر والذي شّرف 
اهلل به هذه البقعة املباركة من األرض، امتدادا ألبي األنبياء 

إبراهيم گ الذي أمره ربه برفع قواعد البيت املعظم.
خمسة عشر يوما جالت فيها قافلة اإلعام اخلليجي السادسة 
على سبع مدن وعشرات القرى تشكل في مجموعها مناذج 
مختلفة من مناطق اجلذب السياحي مبحاوره: الديني والتاريخي 
والطبيعي، وعاينت فيها اجلهود الكبيرة للهيئة العامة للسياحة 
واآلثار في اململكة لقيام نهضة س�ياحية على أس�س متينة 
ومقومات راس�خة ينتظر لها ان تدفع اململكة لتكون احدى 
أهم مناطق اجلذب السياحي ليس في املنطقة فقط بل في 

العالم أجمع.
خمسة عش�ر يوما ما بني الرياض واملدينة املنورة وابها 
والباحة والطائف ومكة املكرمة وجدة، ومرورا مبدن أخرى 
وقرى في أعماق اجلبال، ش�كلت رحلة شائقة بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى، وتس�تحق التفصيل الواجب في 
هذه احللقات.

مرحبًا هيل الباحة
ِعّد السيل
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