إٌؾأج:
ػمة أ١ٙاس عذ ِأسب ػاَ ١ٌٍّ 545الد تغثة ع ً١اٌؼشَ ذفشلد لثائً (األصد) اٌرٟ
وأد ذؼ١ؼ ٕ٘ان ٘ٚاجشخ تاذجاٖ اٌؾّاي ح١س أرؾشٚا ف ٟأٔحاء وص١شج ِٓ ؽثٗ
اٌجض٠شج اٌؼشت١ح ٚوزٌه خاسجٙا ِٓٚ ،رٌه اٌمثائً اٌماطٕح تّٕطمح اٌثاحح ٚاٌر ٟذٕرغة
إٌ( ٝاألصد تٓ غٛز).
صدر االسالم:
ف ٟصذس االعالَ واْ ٕ٘ان اٌؼذ٠ذ ِٓ أتٕاء ذٍه اٌمثائً اٌز ٓ٠راع ص١ر ُِٕٙٚ ُٙأتا
٘ش٠شج ( أؽٙش سٚاج اٌحذ٠س)ٚ ،اٌطف ً١اتٓ ػّش اٌذٚعٚ ٟأت ٛظث١اْ األػشض
(حاًِ ٌٛاء غاِذ  َٛ٠اٌمادع١ح) ٚأتِ ٛششذ (حاًِ ٌٛاء ص٘شاْ  َٛ٠اٌمادع١ح)ٚ ،عف١اْ
اتٓ ػٛف ٚاٌخٍ ً١اتٓ احّذ اٌفشا٘١ذٚ ٞاٌثٙاء اتٓ ص٘١ش اٌٍّٙثٚ ،ٟاٌٍّٙة اتٓ أتٟ
صفشج ٚشاتد اتٓ وؼة ٚجٕذب اتٓ وؼة ٚاٌحىُ اتٓ ِغفً اٌغاِذٚ ،ٞعف١اْ اتٓ ػٛف
اٌغاِذٞ
ٚػثذ هللا اتٓ عٍّٗ اٌغاِذٚ ٞػثذ اٌشحّٓ اتٓ ػٛف اٌغاِذِٚ ٞاٌه اتٓ ػٛف اٌغاِذٞ
ٚلرادج اتٓ طاسق اٌغاِذ.ٞ
ٚاٌحاسز اتٓ ػثذ هللا اتٓ ٘ٚة اٌذٚعٚ ٟاإلِاَ اٌٍ١س اتٓ عؼذ اٌفٚ ّٟٙغ١شُ٘ وص١ش ِّا
ذضخش تٗ لثائً غاِذ ٚص٘شاْ ِٕز صذس االعالَ ٚحر ٝذاس٠خٕا اٌّؼاصش.
 ِٓٚإٌغاء :أَ إتاْ اتٓ ػصّاْ اتٓ ػفاْ اٌض٘شأ١حٚ ،أَ ؽش٠ه صٚض إٌث ٟملسو هيلع هللا ىلص ٚاٌرٟ
٘ٚثد ٔفغٙا ٌٍٕثٔٚ ٟضٌد فٙ١ا ل ٌٗٛذؼاٌٚ( :ٝاِشأج ِؤِٕح إْ ٘ٚثد ٔفغٙا ٌٍٕث) ٟ
ٚؽٍّح تٕد أت ٟحٕاءٖ اٌذٚع١ح صٚجح ػثذ هللا اتٓ ػثاطٚ ،أِّ١ح اٌض٘شأ١ح اٌرٟ
ذـضٚجٙا ػثذ هللا اتٓ اٌضت١ش ٚأَ أِّ١ح  ٟ٘ٚأخد أتـ ٛتىـش اٌصـذ٠كٚ ،أَ عف١اْ اتٓ
حشب دٚع ِٓ ٗ١ص٘ شاْٚ ،ػاذىح تٕد أت ٟأصٙ٠ش تٓ أٔ١ظ تٓ اٌخ١غك تٓ ِاٌه اٌذٚعٟ
صٚض أت ٟعف١اْ اتٓ حشب ٚأَ ٌٚذ ٗ٠دمحم ٚػٕثغحٚ .أَ اٌطف ً١اٌذٚع١ح (سض ٟهللا ػٕٙا)
٘ ٟأَ اٌطف ً١تٓ ػّشٚ .ٚأَ جّ ً١اٌذٚع١ح  ٟ٘ٚأَ جّٚ ً١ل ً١أَ غ١الْ اٌذٚع١حٟ٘ٚ ،
اٌر ٟأجاسخ ضشاس تٓ اٌخطاب اٌفٙش ِٓ ٞلِٙٛا حّٕ١ا أذاُ٘ تذ٠ح أت ٟأصٙ٠ش اٌذٚع. ٟ
ٚأَ حث١ة اٌذٚع١ح  ٟ٘ٚأَ حث١ة تٕد أت٘ ٟش٠شج سض ٟهللا ػٕٗ ،صٚض عؼ١ذ تٓ
اٌّغ١ة.

الدولة السعودية:
ف ٟػاَ ٘ 8331ـ لاَ وً ِٓ اٌؾ١خ دمحم تٓ ػثذاٌؼض٠ض ؽ١خ لثٍ١ح غاِذٚ ،اٌؾ١خ ساؽذ تٓ
جّؼاْ تٓ سلٛػ ؽ١خ لثٍ١ح ص٘شاْ تّثا٠ؼح اٌٍّه ػثذاٌؼض٠ض ط١ة هللا ششاٖ تؼذ إػالٔٗ
تأْ ِٓ أساد أْ ٠ثا٠ؼٗ فٍ١ثا٠غ خاٌذ تٓ ٌؤ١ٔ ٞاتح ػٕٗ ،فاذجٗ ٚفذ ِٓ لثٍ١ر ٟغاِذ
ٚص٘شاْ ٚػٍ ٝسأعِ ُٙؾا٠خ اٌمثائً إٌ ٝخاٌذ تٓ ِٕصٛس تٓ ٌؤٚ ٞتا٠ؼ ٖٛػٍ ٝاٌغّغ
ٚاٌطاػح هلل شُ ٌٍٍّه ػثذاٌؼض٠ضٚ ،أصثحد تالد غاِذ ٚص٘شاْ ذاتؼح إلِاسج اٌخشِح
ٚأِ١ش٘ا ف ٟرٌه اٌٛلد خاٌذ تٓ ٌؤٚ ٞدخٍد تزٌه ذحد حىُ اٌٍّه اٌّغفٛس ٌٗ تئرْ هللا
اٌٍّه ػثذاٌؼض٠ض.
ذُ ذأع١ظ اإلِاسج اٌشئ١غ١ح ٌٍّٕطمح ف ٟاٌظف١ش ػاَ ٘8354ـ ٚلذ وأد إِاسج إٌّطمح
ذغّ ٝإِاسج اٌظف١ش ٔغثح ٌّمش٘ا ٚلذ ذثؼٙا ف ٟرٌه اٌٛلد ػذد ِٓ اٌّشاوض اإلداس٠ح ال
ذض٠ذ ػٓ شّأ١ح ِشاوض ٠طٍك ػٍٙ١ا (طاسفٗ)ٚ .ف ٟػاَ ٘8338ـ ذُ ٔمً اٌّمش اٌشئ١ظ
ٌإلِاسج إٌ ٝتٍجشؽ .ٟشُ ذُ ٔمً اٌّمش ِشج اخش ٜف ٟػاَ ٘ 8313ـ ِٓ تٍجشؽ ٝإٌٝ
اٌثاحح.
ف ٟػاَ ٘ 8485ـ صذس ٔظاَ إٌّاطك تاٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح ٚاٌز ٞتّٛجثٗ ذُ ذمغُ١
ا ٌٍّّىح إٌ ٝألغاَ إداس٠ح ذغِّٕ( ٝاطك) ٚػذد٘ا شالز ػؾشج ِٕطمح ،ذؼذ ِٕطمح اٌثاحح
ٚاحذج ِٓ ذٍه إٌّاطك اإلداس٠ح اٌصالز ػؾشج٠ ،ىِ ْٛشوض٘ا ِذٕ٠ح اٌثاحح ٠ٚرثؼٙا 9
ِحافظاخ ٘( :ٟتٍجشؽ ،ٟإٌّذق ،اٌّخٛاج ،لٍٛج ،اٌمش ،ٜاٌؼم١كٚ ،تٕ ٟحغٓ،
ٚاٌحجشجٚ ،غاِذ اٌضٔاد).

تمع منطمة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية ،بين خطي طول 64/64
وخطي عرض  42/41وتمثل مولعا وسطا بين المناطك ألسياحية الجميلة المشهورة في
جنوب المملكة ويحدها من الشمال والغرب منطمه مكة المكرمة ومن الجنوب والشرق
منطمة عسير.
وتمع العاصمة اإللليمية الباحة على بعد  442كم جنوب الطائف و 587كم شمال
أبها ،وتبلغ مساحتها لرابة  44ألف متر مربع.

يؤثر اختالف التشكيالت التضاريسية في مناخ المنطمة فرغم انعدام الشريط الساحلي
المباشر ،إال أن األرض المنخفضة في أسفل جبال السروات هي ذات مناخ حار ورطب
صيفاً ،ويبلغ متوسط درجة الحرارة  52درجة مئوية و يمدر متوسط هطول األمطار بـ
 472ملم في العام.
أما في المنطمة الجبلية فتبلغ متوسط درجة الحرارة  41درجة مئوية و يبلغ ومتوسط
هطول األمطار  722ملم.
وكلما انخفضت الجبال بشكل تدريجي نحو الصحراء في الشرق ،ارتفعت درجة
الحرارة وأصبحت المنطمة أكثر جفافاً ،وتبلغ متوسط درجة الحرارة  44درجة مئوية
ومعدل متوسط هطول األمطار  47ملم.
وبشكل عام تتمتع منطمةة الباحةة بمنةاخ جبلةي معتةدل فةي الصةيف وبةارد فةي الشةتاء مةع
وجود السحب والضباب ،ومناخ ساحلي حار صيفا ً ومعتدل شتا ًء.

تنمسم منطمةة الباحةة بصةفه عامةه إلةي لطةاعين رئيسةين يفصةل بينهمةا منحةدر صةخر
ضخم ،فإلي الغرب يمع السهل الساحلي المعروف بتهامةة وإلةي الشةرق جةنء مةن سلسةة
جبال السروات المعروفة باسم "السراة" والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من  4.222متر عةن
سةةطا البحةةر وتضةةم معظةةم مةةدن ولةةرط المنطمةةة ،وكلمةةا اتجهنةةا شةةرلا ً انخفضةةت الجبةةال
بشكل تدريجي نحو الصحراء.
وتشتهر منطمة الباحة بانتشار الغابات الطبيعية التي تغطي معظم جبال السراة.

يبلغ عدد سكان منطمة الباحة نحو  722.222نسةمة أ مةا يمةارب إلةى  %4مةن سةكان
المملكة ،ويبلةغ معةدل الكثافةة السةكانية  52شةخ فةي كةل متةر مربةع فمةط ،وهةي ثةاني
أعلى كثافة سكانية في المملكة.
ويعمةةل معظةةم سةةكان المنطمةةة فةةي المطةةاإل الحكةةومي باإلضةةافة إلةةى شةةركات ومؤسسةةات
المطاإل الخا .
كما أن هنان نسبة من المواطنين ما نالوا يمتهنون النارعة بالمنطمة.

تتمدم مواليت الصالة في منطمة الباحة بين  42 - 4دلائك تمريبا ً عن مكة المكرمة.
ويمكن اإلطالإل على مواليت الصالة فيها من خالل تمويم أم المرط.

تنخر منطمة الباحة بالعديد من الموالع األثرية والتاريخية والتي تعبر عن فترات نمنيةة
مختلفةةة مةةرت علةةى المنطمةةة تشةةكل كةةل منهمةةا معلمةةا أساسةةيا مةةن معةةالم المنطمةةة األثريةةة
وتشةةير الدراسةةات األثريةةة إلةةى أن تةةاريي المنطمةةة يعةةود إلةةى العصةةر الحجةةر األوسةةط
المةةديم ،ولةةد شةةهدت الباحةةة خةةالل العصةةور اإلسةةالمية المبكةةرة مةةرور لوافةةل الحة عبةةر
أراضةةيها ولةةد أدط نشةةاط حركةةة مةةرور الموافةةل ذهابةةا وإيابةةا واحتكةةان أفرادهةةا بالسةةكان
المحلين إلى التوسع في الحركة العمرانية والنشاط التجار  ،كما تنخةر المنطمةة بالعديةد
مةن الموالةةع التراثيةةة والتةةي يمينهةةا كثةةرو لراهةةا وحصةةونها التراثيةةة ذات الطةةابع المميةةن
التي تعكس الهوية العمرانية المحلية الظاهر في أسلوب بنائها المتناسك مع البيئة الجبليةة
والغابات والمدرجات النراعية ،وتشتهر منطمة الباحة بالعديةد مةن الحةرف والصةناعات
التمليدية التي توارثها سكان المنطمة عن أسالفهم وهي تعكس فةي مجملهةا لةدرة اإلنسةان
عل اإلبداإل والتعاطي مع معطيات البيئة المحلية وتوظيفها خدمة الحتياجاتةه ومتطلباتةه،
ولد ساعدت هذو الصناعات والحرف على توفير العديد مةن فةر كسةب العةين ألبنةاء
المنطمةةة وانتفةةاعهم بمنتجةةاتهم المختلفةةة ،كمةةا ينتشةةر المةةوروث التراثةةي غيةةر المةةاد مةةن
فنون تراثية شعبية بالمنطمة وبشكل ملحوظ.
وهةةو مةةا يميةةن المنطمةةة بشةةكل عةةام وتشةمل المنةةاظر ذات الجمةةال الطبيعةةي الخةةالب مةةن
مرتفعةةات جبليةةة ومةةا بهةةا مةةن غابةةات عديةةدة منتشةةرة فةةي المرتفعةةات ونباتةةات متنوعةةة
والحيوانات الجبلية التي تعين بها ،كما يبهر العين مناظر الصخور التةي نحتتهةا الريةا
وبحيةةرات وشةةالالت األمطةةار الموسةةمية ،ويجةةد نائةةر المنطمةةة متعةةة كبيةةرة فةةي المنةةاظر
الوالعة على المناطك المطلة على سهول تهامة.

بما حبا هللا منطمة الباحة من مرتفعات جبلية مناسبة جدا لرياضة التسلك وحب المغةامرة
والمشي داخل غابات المرتفعات التي تتطلب الوصول لها التجهين الكامل لمغةامرة بيئيةة
جميلة ،كما تمارس رياضة الصةيد فةي مواسةمها وأماكنهةا المحةددة ،كمةا ال تفةوت عليةن
أخي النائر فرصة المشي بين المرتفعات وسط نسمات الباحة اللطيفة.
الباحة فرصة التسوق الكبيرة في األسواق الشعبية والسلع والمأكوالت ذات الطابع
المحلي ،فيها تنتشر األسواق الشعبية في كل مكان ومنتنو ،كما ال ننسى أن نشير أن
الطابع التراثي المحبب النال موجودا في هذو األسواق من حيث أسلوب العرض
والبيع ،ولكل سوق يوم محدد في األسبوإل يكون العرض فيه بشكل أكبر من بمية
األسواق ،كما تتواجد األسواق الحديثة التي تعرض فيها جل البضائع من مالبس
ومجوهرات وأدوات تجميل وسجاد وأجهنة إلكترونية حديثة.

يمكنن الوصول إلى منطمة الباحة ،إما عن طريك الجو عبر مطار الباحة اإللليمي الذ
يبعد  64كم شمال غرب مدينة الباحة والمرتبط بالمطارات الرئيسية بالمملكة ،وإما عن
طريك البر بواسطة عدد من الطرق التي تربط بين كل من منطمة الباحة ومنطمة مكة
المكرمة شماالً ومنطمة عسير جنوبا ً وهي كالتالي:
طريك مندوج سريع ويبلغ طوله لرابة  442كم ويمر بمحافظة
المرط مرورا ً بواد تربه ومنطمة الجبوب.
يمر بمحافظة المندق شمال منطمة الباحة ،ويبلغ طوله
452كم تمريباً ،ويتمين بمناظرو الخالبة التي تنسي المسافرين عبرو طول الطريك
وكثرة منعطفاته وأنفاله.
يعتبر أحد اهم الطرق الحديثة التي تربط المنطمة بمنطمة
مكة المكرمة ويبلغ طوله  642كم إلى مدينة جدو ،ويمكن الوصول من خالله إلى مدينة
مكة المكرمة مرورا ً بميمات يلميم (ويسمى اآلن السعدية) ويمر الطريك بمحافظتي
الليث والمظيلف.
طريك الباحة أبها ،طريك جبلي ممتع وممين للراغبين في السفر إلى مدينة أبها ،ويبلغ
طوله  482كم تمريبا ً ويمر بمحافظات سبت العاليا ،والنما وباللحمر وباللسمر.

ينطلك من عمبة الباحة (طريك الملن فهد) مرورا ً بمحافظة
المخواة ،ثم محافظة محايل عيسر ،ومنها يتفرإل الطريك متجها ً إلى أبها ليصبا أجمالي
طول مسافته  522كم ،أو إلى منطمة جانان عبر طريك الساحل.

عندما تبحث عن مكان لإللامة ،تمدم لن الباحةة العديةد مةن خيةارات السةكن المختلفةة مةن
فنةةادق وشةةمك مفروشةةة ذات أسةةعار مناسةةبة .كمةةا يتةةوفر فةةي الباحةةة بيةةت الطالةةب وبيةةت
الشباب.
إذا كنت برفمة عائلتن أو ترغب في تمديد فترة إلامتن فةي الباحةة فيمكنةن اختيةار إحةدط
الشةةمك المفروشةةة أو الفلةةل السةةكنية ذات األحجةةام المختلفةةة والتةةي تتةةدرج مةةن غرفةةة نةةوم
واحدة إلى أربع غرف نوم ،والمجهنة بكافةة أدوات المطةبي ،كمةا تةوفر خةدمات الغسةيل
والكي للمالبس إذا رغبت في ذلن.
ويمكنن التواصل مع أ من أماكن اإليواء باالطالإل علةى لائمةة الخةدمات السةياحية فةي
نهاية هذا الدليل.

ا لدفع بالنمد هو الطريمة الشائعة في منطمة الباحة ،ويمكن استخدام بطالات االئتمان
وبطالات الصرف اآللي لدفع ليمة المشتريات في أماكن محدودة تتوافر فيها خدمات
نماط البيع لتلن البطالات .كما يتوفر فروإل لعدد من المصارف المحلية ،حيث تؤمن هذو
المصارف معظم الخدمات المصرفية التي يحتاجها النائر والسائا .كما تنتشر آالت
الصراف اآللي في جميع المصارف ومراكن التسوق وعدد من الطرق الرئيسية.

المساومة عند الشراء عادة لديمة في الباحة كما في غيرها من بمية مناطك المملكة ،وال
تنال متبعة في المعامالت التجارية خصوصا ً في األسواق الشعبية ،وغالبا ً ما تؤد
المساومة في هذو األسواق إلى إضفاء نوإل من البهجة على عملية الشراء ،وتؤد
أحيانًا إلى منا بعض االمتيانات والحسومات للمشتر .

تتوفر في منطمة الباحة جميع الخدمات الطبية من خالل عدد من المستشفيات والوحدات
الصحية الحكومية التي توفر خدماتها مجانًا ،وكذلن من خالل العديد من العيادات
والمستوصفات والمستشفيات األهلية التي تمبل الدفع نمدا ً أو ببطالات االئتمان.
في صيف كل عام ينطلك مهرجان الباحة الصيفي وسط فعاليات جذابة ،وعروض
ترفيهية ممتعة تصاحبها عروض الطبيعة األخاذة ،فتتنوإل الفعاليات ما بين رياضية
مثيرة وأخرط شعبية محببة يصاحب ذلن أهاني تشعرن مفرداتها بالحفاوة الكبيرة التي
يحملها أهالي المنطمة لنوارها ورلصات من تراث المنطمة تبهرن روعة حركاتها ،كما
تجد مهرجانات التسوق الحديثة واألسواق الشعبية التي سيجد فيها النائر تجربة أصيلة
في نمن حديث،وتتنوإل الخيارات للتننو في الحدائك العامة أو المنتنهات الجبلية التي
ستأخذن إلى لحظات نادرة عنوانها ...الباحة سحر الطبيعة.

