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مناعتنا حياة

»فلل الكراتين« مصطلح محلي شـعبي شـاع 
اسـتخدامه خـال العقـد الماضـي للتعبيـر 
التهكمي عن الوحدات السكنية رديئة البناء أو 
تلك التـي ال تتبع أي مواصفات جودة معيارية 
سواء في طريقة اإلنشـاء أو نوعية المنتجات 
الصحيـة والتمديـدات الكهربائيـة. لقـد جاء 
الترويج لتلك الوحدات السكنية من قبل بعض 
العقارييـن تحت شـعارات ظاهرها يتمثل في 
تقديم منتج سـكني يراعي القدرة االقتصادية 
ويتفهم احتياجات األسـرة السـعودية في آن 
واحـد؛ وباطنهـا اسـتغال الحاجـة للسـكن 
واسـتنزاف جيـوب األسـر والدعـم السـكني 

لها.  المقدم 
بعبـارة أوضـح، إنها فلل سـكنية مغشوشـة 
تنطبـق عليها المادة األولى فقرة )أ( من نظام 
مكافحـة الغش التجـاري التي تنـص على أن 
المنتج المغشـوش هو »كل منتـج دخل عليه 
تغييـر أو عبث به بصورة ما مما أفقده شـيئا 
من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك 
باإلضافـة أو باإلنقـاص أو بالتصنيع أو بغير 
ذلـك..« ويتضمـن ذلك كل منتـج غير مطابق 

للمواصفات القياسـية المعتمدة. 

لذلك فمن المأمول أن هـذا النوع من الوحدات 
السـكنية المغشوشـة اندثـر أو فـي طريقـه 
لاندثـار علـى األرجـح السـيما مـع تكثيـف 
الرقابة، واعتماد كود البناء السعودي، وتطبيق 

نظام التأميـن اإللزامي للمباني السـكنية.
في الواقع، جاءت هذه األنظمة مجتمعة كردة 
فعل نتيجة تضرر بعض المواطنين واستقبال 
العديد من الشـكاوى وباغات الغش التجاري 
وفـي محاولـة للحـد من العيـوب اإلنشـائية 
واألضـرار التـي تصاحب عـادة عمليات تنفيذ 
المشاريع السكنية واسعة النطاق، وصوال إلى 
رفع جودة الوحـدات السـكنية باتباعها الحد 
األدنـى من المواصفات القياسـية التي تتاءم 
مع أنظمة السامة اإلنشائية والبيئة المحلية. 
وفي المجمل، يمكن أن تقود مثل هذه األنظمة 
إلى تحسـين قطاع العقار، والمقاوالت، ورفع 
جـودة البنـاء؛ إذا مـا اقترنـت بآليـات رقابة 
صارمة تمنع استغال بعض العقاريين منتج 

المسـكن باعتباره احتياج إنساني محض.
وإن كانـت البـوادر اليـوم تشـير إلـى قـرب 
اضمحـال ظاهـرة الغش في منتجـات الفلل 
السـكنية »فلل الكراتين«؛ إال أن بوصلة العقار 
تتجـه حاليا نحـو الترويج لنوع آخر يسـمى 
شـعبيا بـ »ُعلب السردين« وهي علب معدنية 
صغيرة تحشـر بها أسـماك السـردين وتغمر 
بزيت نباتي مع حبه فلفل جافة حمراء اللون. 
هذه الُعلب وإن كانت اليوم سهلة الفتح؛ إال أنها 
ارتبطـت في أذهان الكثير بكونها عصية تأتي 
مقترنة بمفتاح خاص صعب المراس إذا ضاع 
ال يمكن فتحها لتبقى هذه األسـماك الصغيرة 
حبيسـة في هـذا المجال الضيق. ولسـت هنا 
بصـدد اإلسـهاب في شـرح محتويـات علبة 
السـردين بقـدر الرغبة في توضيح القواسـم 
المشـتركة بينها وبين االتجاه الرائج في عالم 
البناء والعقار والمتمثل في ترشـيد محتويات 
المبنى لتبدو كعلب صغيرة المسـاحة تحشر 
داخلها أفراد األسرة في أحدث صرخات اإلبداع 

الذي يتماهى مع اقتصاديات السـكان.
فـي الواقـع، اختـزل هـذا االتجـاه قضية 
اإلسـكان باعتبارهـا »ُعلبة سـردين« يتم 
التعامل معها ككتلة بنائية وفراغ يتناسـب 
حجمه طرديا مع قدرة األسـرة على الدفع! 
لتلقـي اللوم على المسـتفيد فهـو المذنب 
والمتهـم األول ألنـه غير قادر علـى الدفع؛ 
دون اإلشـارة ال من قريـب وال من بعيد إلى 

أصل المشـكلة وجذورهـا العميقة. 
وختامـا، أؤكـد أن هـذه األفـكار التسـويقية 
العقاريـة نجحـت بجـدارة ليـس فـي حـل 
المشـكلة؛ ولكن في تسـطيح أزمة اإلسـكان 
وحصرهـا داخـل نطـاق )الوحدة السـكنية( 
لتبقـى الحلـول اإلسـكانية اإلبداعيـة تـراوح 
مكانها مـن فلل الكراتين إلى علب السـردين!

يحفز األمـن اإلقليمي علـى القول بأنـه أحد أهم 
المفاهيـم التي يجـب أن يتحرك تفسـيرها وفقا 
إلدراك مشـترك بيـن الـدول األعضاء فيـه، وبذلك 
يتكـون مـن مزيـج مـن االرتباطـات والتقاليـد 
التاريخيـة لألنشـطة السياسـية واالقتصاديـة 
بيـن بلدان اإلقليـم، خاصة وأن بنيـة اإلقليم الذي 
نعيـش فيه ذات طبيعة فوضوية وليسـت أحادية 
القطبيـة، وقـد قادني إلى ذلـك ما اعتـاد القارئ 
العربي على مطالعته من تعليل لطبيعة العاقات 
الخليجية اإليرانية، أو السعودية اإليرانية باألخص، 
على أسـاس االختاف الطائفـي أو حتى تاريخية 
العـداء اإلثنـي الموجـه مـن الفـرس إلـى العرب 
دون تمحيـص واضح، إذ أخذ هـذا االتجاه منحى 
متناهيا من التسطيح والتجاهل لمعضلة إقليمية 
كبرى من شـأنها البروز إذا ما خضنا في تفاصيل 
النظـرة األمنيـة تجـاه اإلقليـم ألي مـن القـوى 
المؤثـرة فيه، إذ ال يوجد هناك أي نوع من التوافق 
في تفسـير مفهـوم األمن على مسـتوى النطاق 
اإلقليمـي ألي نظـرة ثنائيـة من القوى الرئيسـة 

عندمـا تكون إيـران طرفا في هـذه الثنائية.
القـوى  تنافسـت  األخيريـن  العقديـن  وطـوال 
اإلقليميـة التقليدية والصاعـدة بفاعلية متراكمة 
فـي السـاحات االقتصاديـة والنفـوذ السياسـي 
فـي المنطقـة، لكنها تكاد تشـترك فـي نظرتها 
إلـى األمـن اإلقليمـي المتمثل في ضـرورة تعزيز 
الحلفـاء الدولييـن لحالـة األمـن اإلقليمـي عبـر 

تواجدهـم متعدد المواقـع واألدوات الدفاعية، من 
خال االتفاقيات المنسـقة والتـي ترعاها معظم 
حكومـات الدول المؤثرة في اإلقليم، وقد تطابقت 
هـذه النظرة حتى في أحلك الظـروف األمنية مثل 
نشـوء تنظيم داعـش اإلرهابي وتفشـي فيروس 
االحتجاجـات في الدول العربيـة، فكانت النتيجة 
وجود تحالف دولـي لمحاربة هذا التنظيم، وعما 
فـي بقيـة الـدول العربيـة مرجعياتـه أخمـاس 
وأسـداس من الحلفاء الدولييـن ومندوبيات األمم 
المتحـدة؛ هـذه الحالـة خلقت وتخلـق حتى اآلن 
مناخـا إيجابيا للقـوى المتنافسـة كونها تحقق 
نوعـا مـن االسـتقرار السياسـي وإن كان بأقـل 
معاييـره؛ لوال وجود تفسـير آخـر لمفهوم األمن 
اإلقليمـي عند أكثـر القوى مشـاغبة، وهي إيران 
بالتأكيـد، هذا التفسـير بذاته يعد أكبر سـببيات 
ترسـيب عوامـل عـدم االسـتقرار فـي المنطقة، 
وبالتالي الحيلولة دون االرتقاء بمستوى التعاون 

األمنـي اإلقليمي.
فإيران تعارض الوضع الراهن بشـدة وتسعى إلى 
اسـتبداله بنظام أمني إيراني المنشأ، في محاولة 
منهـا لثني األطـراف الدوليـة -ال سـيما الواليات 
المتحـدة- عـن كونهـا عامـا مهما فـي موازنة 
التنافس اإلقليمي، ومحاولة أيضا لتفتيت الدعائم 
الجيوسياسـية واالسـتراتيجية التـي تحظى بها 
بقية القوى، ال سيما السعودية ومنظومة الخليج 
من خـال عاقاتهـا مع هـذه األطـراف، أي أنها 
تريد الركـوب المجاني للدول المؤثـرة بمحيطها 
فـي مركبتهـا األمنيـة، وقـد تجلت هـذه النظرة 
فيما يسـمى بـ«مبادرة هرمز للسام« وفي تواتر 
الدعـوات العراقيـة لخـروج القـوات األجنبية من 
العراق أيضا، بينما عقـدت األطراف الدولية العزم 
على تحويل هـذا اإلقليم من مصـدر تهديد لألمن 
الدولـي إلى مسـاهم وشـريك في اسـتقراره منذ 
أحـداث 11 سـبتمبر، وما يلفت االنتبـاه حقا في 
هذه األيام هـو حراك ثاث دول عربيـة، والذي قد 
يكون متجها نحو تشـكيل نظـام أمن إقليمي قد 

يكون بالتعاون مع إسـرائيل.
وبالمناسـبة، يكثر الحديث في أواسـط المحللين 
والمراقبيـن هذه الفترة عن الصدوعات التي تعاني 
منها العاقـات األمريكية مع العديـد من الفواعل 
اإلقليميـة، وعن تطور العاقـات الخليجية مع كل 
من الصين وروسـيا أيضـا، وهذا من شـأنه تبديد 
آمال النظـرة اإليرانية في تفسـير األمن اإلقليمي؛ 
لذلـك ال بـد للقـوى اإلقليميـة اآلن من إيـاء هذه 
القضيـة اهتماما ضحـا لتتوصل إلـى بناء نظام 
أمن إقليمي كلي ال يجـزئ مجاميع األمن الوطني 
لتلـك القوى، وفي نفس الوقت قادر على أن يكون 
عمليـا وتنفيذيـا أيضا، خاصـة وأن هنـاك حالة 
الفتـة من التشـابه البنيوي بين هـذه القوى كما 
هـو واضـح في المجـال االقتصادي مثـا، وال بد 
أيضا أن تضـخ مراكز التفكيـر والمراكز البحثية 

مقاربـات ورؤى ترفد بها هـذه الجهود.
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في عددها الحالي لشـهر مايو، خصصت مجلة »آراء 
حـول الخليج« وهي مجلة رصينة صادرة عن »مركز 
الخليج لألبحاث«، وهـو أحد المراكز العربية المهمة 
في مجال الدراسات واألبحاث السياسية واالقتصادية 
وصناعة المحتوى الثقافـي، أقول خصصت حديثها 
المكتـوب حول موضوع أخاله مهمـا جدا، بل وتهتم 
بـه مراكز صناعـة القرار فـي كل الـدول المتقدمة، 
وأقصد به موضوع التاريخ ومادته، ويأتي اهتمامها 
متزامنـا مـع اجتماع مؤرخـي وآثـاري دول مجلس 
التعـاون الخليجي السـنوي بمملكـة البحرين خال 
اليوميـن القادمين، وذلك تحـت مظلة جمعية تاريخ 
وآثـار دول مجلس التعاون الخليجي التي مضى على 

تأسيسـها نحو ربع قرن.
أعود إلى موضوع التاريخ ألشير إلى أنه كان وال يزال 
القـوة الدافعة لألمم الحية التي تريد أن تسـتفيد من 
ماضيها لتقويـم حاضرها وبناء مسـتقبلها، والتي 
تدرك بأن قيمـة وجودها كامن في معرفة كنه اآلخر 
معرفـة دقيقـة، وال يتأتى ذلك إال باسـتيعاب دالالت 
تاريخه االجتماعي والثقافي وصوال إلى السياسـي. 
مـن أجـل ذلـك نجـد أن مـادة التاريـخ قـد حظيت 
باهتمـام مختلـف الجامعـات الغربيـة واألمريكيـة 
تحديدا، ولم يقتصر األمر على أروقة الحرم الجامعي 
ومقاعد الدراسـة وحسـب، كما لم ينحصر االهتمام 
بخريجـي الدراسـات اإلنسـانية والتاريـخ بخاصـة 
على المؤسسـات الرسـمية التي أعطتهم األولية في 
مختلـف الـدورات التطويريـة لالتحـاق بالوظائف 
الدبلوماسـية وغيرهـا، بـل تعـدى ذلـك إلـى أروقة 
المؤسسـات والشـركات الخاصـة، وال سـيما التـي 

لهـا تعامـل دولي في عدد من دول الشـرق األوسـط 
وشـرق آسـيا وحتى أفريقيا، حيـث اهتمت مجالس 
إداراتها بمعرفة خصائص الشـعوب وتفهم عاداتهم 
وتقاليدهـم وأنظمـة الحكم لديهـم، وكل ذلك وغيره 
يحتـاج إلى مؤرخ متخصص ليعرف كبار الموظفين 
وغيرهـم بما يجب أن يقوموا به منـذ اللحظة األولى 
وحتى االنتهاء، وهو ما كسـر كثيرا من الحواجز مع 

اآلخر أيـا كان موقعه ومنصبـه ومكانته. 
إذن هـو التاريخ الحضـاري الذي علينـا االهتمام به 
بالدرجة الرئيسة، وهو من سيؤكد اعتزازنا بأنفسنا، 
ويجعلنا مرتبطين بذواتنا بشكل وثيق، لكننا لألسف 
قد أهملناه حـال قراءتنا للتاريـخ وتدبرنا لحيثياته، 
ولذلك صـار تاريخنا مادة ثقيلـة ال تمت إلينا بصلة. 
ذلك أننا وألمر ال أفهمه لم نهتم بمختلف المنظومات 
الحضارية حال توثيقنا لتاريخنا السياسـي، وانصب 
تركيزنـا علـى الجوانـب العسـكرية والسياسـية، 
وانعكـس على مختلف مسلسـاتنا التاريخية بعدئذ 

ومنها مسلسـل »فتح األندلـس« المعروض حاليا. 
في هذا اإلطار أشير إلى اهتمام المؤرخ برصد أعمال 
عقبة بن نافع العسـكرية حال فتـح أفريقيا والقادة 
من بعده وصوال إلى موسـى بن نصير، وال نجد ذكرا 
لجهود العلماء الربانيين كعبدالملك الصنعاني وغيره 
ممن خففوا بسـلوكهم وأخاقهم ولين قولهم وأدب 
دعوتهـم ما خالط بعض تلك األعمال العسـكرية من 
وحشـية وقسـوة مفرطة ال يقر بها ديننـا الحنيف؛ 
كذلـك الحال حين الحديث عن توالـي الدول الحاكمة 
ابتـداء بالدولة األموية وانتهـاء بالدولة العثمانية، إذ 
نجـد أن التركيز قد انصب على سـير حكامها وليس 

سـير مجتمعاتها، تلك التي اكتنزت في ثناياها كثيرا 
مـن المعارف والعلـوم، وبرز فيها كثيـر من العلماء 
األفـذاذ، الذيـن كان لهـم الـدور الكبير فـي تحقيق 
نهضتنـا العربيـة التي نحتفـي بها تاريخيـا، والتي 
تم اقتبـاس معالمها من قبـل األوربيين عبر منفذي 
األندلس وصقلية ليؤسسـوا بعد ذلك ما عرف بعصر 

النهضة ثـم عصر األنوار.
إن تاريخنا الثقافي حافل بكثير من المنجزات التي لم 
يكشف عنها بشـكل دقيق، ولم يتطرق إلى حيثياتها 
بمنهج تحليلي فلسفي وفق إحدى المدارس الفلسفية 
لقراءة التاريخ، وأغلب ما ينشـر من دراسات وأبحاث 
ال يخـرج عن المنهج الوصفي، وكان من جراء ذلك أن 
فقد التاريخ كموضوع فلسفي قوته الدافعة، ليصبح 
حكاية سـردية تروى، ألحداث عسـكرية وسياسـية 
ماضية، يتم تداولها للتسـلية وقضاء الوقت؛ ولألسف 
فذلك ما كرسـه عدد من أقسـام التاريـخ العلمية في 
جامعاتنـا الوطنية التي أغفلت ثقافة التدبر والتحليل 
وفـق رؤية المدارس الفلسـفية حال دراسـة الواقعة 
التاريخيـة، كما أهملت االسـتعانة بمختلـف العلوم 
اإلنسـانية كعلم النفس وعلم االجتمـاع اللذين يعدان 
مـن أهـم األدوات البحثيـة ألي مؤرخ يهتـم بتجويد 
بحثه، ولألسف فقد أدى هذا الضمور في تلك األقسام 
العلمية إلى تدهور السـياق العلمي لعدد من األبحاث 
المقدمـة في مجمـل المؤتمرات واللقـاءات العلمية 
المتخصصـة، وهـو أمـر يسـتوجب مـن العارفيـن 
الغيورين التدخل لتصحيح المسار، وإعادة موضوع 
التاريخ ومادته إلى مسـاره العلمي الصحيح، ليكون 

قوة دافعة لألمم، وليـس مثبطا للهمم.

تلقى أهل الطائف خبر تعيين صاحب السمو الملكي 
األمير سعود بن نهار آل سعود ببالغ الفرح والسرور 
كأول أمير من األسـرة المالكة يتسلم إمارة محافظة 
الطائـف، إليمان أهل الطائف وقاطنيها بأن مدينتهم 
درة المدائـن بما تحويه مـن مكانة تاريخية عظيمة 
ومقومات طبيعية ومناخ فريد من نوعه طوال العام 
يمكـن أن تجعل منهـا الوجهة السـياحية األولى في 

الجزيرة العربية با منافس.
والطائف تعتبر البوابة الشـرقية للحرمين الشريفين 
ومـن أقدم المـدن التي تم اسـتيطانها فـي الجزيرة 
العربية، حيث ذكرت كتـب التاريخ بأنها ثالث المدن 
الحضريـة قبل اإلسـام بعد مكة المكرمـة والمدينة 
المنورة، وأكسـبها موقعها االسـتراتيجي ومركزها 
الحضاري في العصر الجاهلي سمعة واسعة جعلها 
مركـزا تجاريـا مميـزا، ويمكـن أن تبقـى كذلك في 
وقتنـا المعاصـر وإلى ما شـاء الله إذا ما اسـتثمرنا 
موقعها االسـتراتيجي ومقوماتها الطبيعية وعمقها 
التاريخي، وسـمو األمير سـعود بن نهار ليس غريبا 
وال بعيدا عـن الطائف ويعرف دون شـك ما تحتاجه 
محافظة الطائف، وكلنا ثقة فيما سـيقدمه سـموه 
للطائـف من تطور وتحـول يوازي تطلعـات القيادة 
العليـا وأهـل الطائف وعشـاقه ومرتاديه والسـياح 
عموما، إال أننا سنسهم في تقديم بعض المقترحات 
التطويرية الرئيسة التي سبق وأن تناولنا بعضا منها 

في مقاالت سـابقة.
وج ثم وج ثم وج، هذا الوادي العظيم الذي نشـأت 
على ضفتيه مدينة الطائف التاريخية، هو الرهان 
الحقيقـي لتغيير صورة مدينـة الطائف بالدرجة 
األولـى، وهو بحاجة إلى مشـروع وطني يشـمل 
توسـعته من أقصـى الغرب إلـى الشـرق وإزالة 
العشـوائيات مـن على ضفتيـه وإقامـة األبراج 
والمراكـز التجارية والبحيـرات الصناعية ليكون 
وجهـة سـياحية مختلفـة نوعيا عـن الوجهات 
السـياحية الوطنية األخرى، وليكن مشـابها في 

صورته النهائية لألنهـار الطبيعية الموجودة في 
بعض الـدول المعاصرة.

ثم سـوق عـكاظ أكبر أسـواق العرب فـي الجاهلية 
واإلسـام وأشـهر ملتقـى للتجـارة والفكـر واألدب 
والثقافة، حيث ال يكفي إحياء السـوق بالصورة التي 
ظهر عليها في السنوات األخيرة، بل يحتاج إلى عمل 
جبار ونوعي، يبدأ بانتظام مواعيد إقامته، واستكمال 
مشروعاته التي أعلن عنها سابقا، وتنويع نشاطاته 
الثقافية واالجتماعية والترفيهية لتشـمل النشاطات 
والفعاليـات التاريخية والحديثة، واالسـتعانة ببيوت 
الخبـرة المحليـة والعربية التي يمكـن أن تجعل من 
السـوق وجهة جاذبة ليس فقط للعرب وإنما للعالم 
ولفتـرات طويلـة من العـام وليس أليام معـدودة ال 

تـوازي الجهود والتكاليف الي تبذل إلقامة السـوق.
ثم درب كـرا األثـري التاريخي، أو مـا يعرف بطريق 
الجمالـة الحجري القديـم، والذي يعـود تاريخ بنائه 
إلـى أكثر من 1000 عام حسـب المصادر التاريخية، 
وينحدر من قمم الطائف الجبلية الشـاهقة في الهدا 
إلى كرا، وكان يستخدمه المشاة حتى عام 1380هـ 
على ظهور الجمال للوصول إلى مكة المكرمة، حيث 
يحتـاج إلى إعادة تأهيله وفـق أعلى المواصفات مع 
توفيـر النواحـي األمنيـة والمواقـع الترفيهيـة على 
جانبيـه، ليكـون وجهة لعشـاق الرياضـات الجبلية 

المتنوعـة المحلية والعالمية.
ثـم ربـط منطقتي الهـدا والشـفا بطريق سـياحي 
يختصر المسـافة بينهما ويمّكن السواح من التنقل 
بينهمـا دون الدخـول لمدينـة الطائـف، فضـا عما 
سـيوفره إنشـاء هـذا الطريق مـن مواقـع ومرافق 
سـياحية علـى قمم جبل غزوان تسـهم فـي إضافة 
سـياحية جديدة لمدينة الطائف، وتخفف من حركة 
المـرور المزدحمـة غالبا على طريـق الطائف الهدا.
ثـم منطقة الشـفا هـذه المنطقة الجميلـة جدا في 
طبيعتها الجبلية ومزارعهـا، والتي تحتاج إلى إعادة 
تخطيـط كلي لتحويلها إلى منتجع سـياحي عالمي 

تتوفـر فيـه كل وسـائل الترفيـه المتطـورة، حيـث 
تفتقـد اآلن للمرافـق السـياحية الضرورية والمهمة 
من الفنادق عالية المسـتوى والمطاعـم والمقاهي 
المناسبة وأماكن الترفيه المتطورة والبنوك والمرافق 

الصحيـة وغيرها كثير.
ثـم الطـرق الدائريـة فـي الطائف التـي تعكس 
مسـتوى التطور الحضري للمدينة وتسـهم في 
تخفيف االزدحام في الطرقات وتسـهيل الحركة 
المرورية، حيث لم تسـتكمل حلقـة هذه الطرق 
مـع افتقادها للربط فيما بينها وعدم اسـتكمال 

بعضها منذ سـنوات طويلة.
ثـم إحيـاء وصـول بعـض الحجـاج ألداء مناسـك 
الحـج والعمرة عـن طريق الطائف ومـا يحققه ذلك 
من مكتسـبات لمدينـة الطائف وإنعـاش لمرافقها 
السياحية وغير السـياحية، بما يسهم في استيعاب 
األعـداد الكبيرة المخطط السـتقبالها مـن الحجاج 
والمعتمريـن في ضوء برامج رؤيـة 2030 وتخفيف 

الضغـوط على مطـار وميناء جدة اإلسـامي.
وأخيـرا الجانب اإلعامـي المهم جدا، فقـد يكون من 
المناسـب تبني إنشـاء صحيفة وطنية يكون مقرها 
مدينـة الطائـف، أو علـى األقـل صحيفـة الكترونية 
وفق أحـدث المواصفـات، تعنى بالطائـف على وجه 
الخصـوص، خاصة فـي ظل توفر الخبـرات اإلعامية 
الكبيرة، ووجود النادي األدبي، ووجود بعض الملتقيات 
الثقافية واألدبية النشطة جدا، ووجود جامعة الطائف 
بمـا تملكه من خبـرات أكاديميـة وإعاميـة وإدارية 
متطـورة يمكن أن يكون لها دور كبير في بناء الخطة 

التطويرية للنهـوض بمديمة الطائف.
واألمـل يحدونا فـي الطائف يا سـمو األمير في نقلة 
نوعيـة انتظرناهـا طويـا وحانت الفرصـة في ظل 
وجود مهنـدس الرؤية الوطنية والداعـم األول األمير 
محمد بن سـلمان لجعل الطائف محط أنظار العالم 
كوجهة ثقافية وسـياحية مميزة، متمنين لسموكم 
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