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فيضانات وادي حضرموت
تضع مدينة شبام التاريخية في دائرة الخطر.

تصـديـــــر
المستقبل االقتصادي للسياحة
كان اليمن وما يزال مق�صداً �سياحياً مثرياً
لالهتمام  ..املكون الطبيعي املتنوع؛ والعمق
التاريخي واحل�ضاري؛ واحل�ضور املهم للح�ضارة
اليمنية يف منظومة احل�ضارة ال�سامية ،جميعها
ت�شكل م�صدر �إلهام للعديد من النا�س ،تثري
ف�ضولهم لزيارة اليمن بق�صد معرفة الكثري عن
هذا البلد الذي عرف بـ” العربية ال�سعيدة”.
أالهمية ال�سياحية لليمن ُت�ستمد من هذا
ا إلرث الغني ،وبالتايل ف�إن ال�سياحة؛ ا�ستناداً �إىل
هذا ا إلرث ،ينبغي أ�ن متث َل ا�ستحقاقاً هاماً يف
أالجندة الر�سمية ،يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،يف وقت
ت�شكل فيه التنمية �إحدى أ�هم و أ�كرب التحديات
التي تواجه اليمن.
خالل ال�سنوات املا�ضية،مت اتخاذ جملة من
التدابري وا إلجراءات ،ومت �صياغة الت�شريعات
املنظمة لقطاع ال�سياحة ،وكان ذلك ميثل
ا�ستجابة مب�ستويات خمتلفة ،ملا ميكن و�صفه
بوترية منو ملحوظة يف هذا القطاع ،ت أ�تي من
أ�فواج ال�سياح املنتظمة التي تزور البالد ،التي
�شجعت على توظيف بع�ض اال�ستثمارات يف �إقامة
فنادق ومطاعم م�صنفة يف املدن الرئي�سة ،وت أ�مني
بع�ض اخلدمات املرتبطة بال�سياحة.

ويف اعتقادي أ�ن قطاع ال�سياحة خالل الفرتة
املا�ضية ،افتقد �إىل ما ميكن اعتباره ،حالة وعي
�ضرورية بدوره االقت�صادي ،وهذا الوعي؛ مل يكن
ليتحقق ما مل ،ت�ستوعب امل ؤ��شرات ا إلح�صائية،
وللنفاق
الت أ�ث َ
ري املبا�ش َر وغري املبا�شر لل�سياحة إ
ال�سياحي.
اليوم هناك حتوالت ملفتة يعي�شها قطاع
ال�سياحة ،يتج�سد هذا التحول يف التطور الذي
ي�شهده هذا القطاع على امل�ستويني امل ؤ��س�سي
والت�شريعي ،ويف احلر�ص على معرفة دوره
االقت�صادي يف دعم الناجت املحلي ا إلجمايل،
من خالل نظام �إح�صائي أ�كرث ا�ستيعاباً للت أ�ثري
املبا�شر وغري املبا�شرة لهذا القطاع على جممل
أالن�شطة االقت�صادية واخلدمات.
ولكننا ما زالنا نعتقد ب أ�ن هذا القدر من
التحول ،يحتاج �إىل �إ�سناد حقيقي على امل�ستويني
الر�سمي وال�شعبي ،وهذا يفرت�ض أ�ن اجلميع على
وعي كامل أ
بالهمية االقت�صادية لل�سياحة.
أ
وو�سيلة ت��سي�س هذا الوعي وتعزيزه هو
ا إلعالم مبختلف و�سائله :ا إلعالم العام( �إذاعة
وتلفزيون) وال�صحافة ،ومنابر الر أ�ي ،وميكن
ملنظمات املجتمع املدين والفعاليات االجتماعية

واملجال�س املحلية أ�ن ت�سهم هي أ�ي�ضاً ،يف النهو�ض
بهذا الدور التوعوي.
و أ�عتقد أ�ن جملة “ال�سياحة” باعتبارها مطبوعة
�صحفية ،ت�شكل جزءاً من جهد �صحفي متخ�ص�ص،
أ�رادت من خالله وزارة ال�سياحة حتفيز وتعظيم
دور ا إلعالم ال�سياحي يف ت أ��سي�س وعي حقيقي
لدى املجتمع ب أ�همية ال�سياحة ف�ض ً
ال عن الدور
الرتويجي لهذه املجلة.
هناك حقيقة مفادها أ�ن قطاع ال�سياحة ،رغم
ال�صعوبات اجلمة التي يواجهها ،ب�سبب �ضعف
�إمكانيات �صناعة ال�سياحة ،والق�صور يف م�ستوى
الوعي االجتماعي جتاه هذا القطاع ،ف�ض ً
ال عن
املهددات الطارئة ،قد ا�ستطاع أ�ن يُن ِّمي �إ�سهاماته
يف دعم الناجت املحلي ا إلجمايل،ليتجاوز �سقف
الـ 85مليار ريال خالل العام املا�ضي.
أ
ً
�آن أالوان� ،إذاً ،لكي ندرك جميعا �ن النفط
الذي �شكل خالل العقدين املا�ضيني اجلزء أالهم
من الناجت املحلي ا إلجمايل للدولة ،ي�سجل
تراجعاً ملحوظاً ،ب�سبب انخفا�ض حجم ا إلنتاج
نتيجة لن�ضوب بع�ض احلقول.
ويف ظل حقيقة مو�ضوعية كهذه ميكن القول

�إن من بني أ�هم البدائل االقت�صادية املتاحة أ�مامنا
يف اليمن ،هو ال�سياحة ولي�س غريها.
هناك م ؤ��شرات ميكن البناء عليها ،يف تقديرنا
مل�ستقبل ال�سياحة يف اليمن ،فالربملان أ�ظهر تفاع ً
ال
كبرياً جتاه مقرتحات الوزارة ب� أش�ن �إ�صدار قانون
لل�سياحة ،بديل عن القانون النافذ ،وتعديل يف
قانون الرتويج ال�سياحي النافذ أ�ي�ضاً.
الوزارة هدفت من وراء هذا ا إلجناز الت�شريعي
�إىل االرتقاء بالقطاع ال�سياحي ،و�إزالة أ�ية
معوقات ميكن أ�ن ت ؤ�ثر يف تطور هذا القطاع.
ويف حني تتوفر �إمكانية للتغلب على املعوقات
امل ؤ��س�سية والت�شريعية ،يبدو أالمر خمتلفاً
بالن�سبة لبقية املعوقات ،وخ�صو�صاً تلك التي
ترتبط ب�إدراك أالهمية االقت�صادية لل�سياحة.
�إن قطاع ال�سياحة بالفعل ،أ�حوج ما يكون �إىل
وعي اجلميع ب أ�هميته االقت�صادية ،ويتعني أ�ي�ضاً
أ�ن تتوفر الفر�صة التي تتيح للجميع أ�ن يلم�س
الت أ�ثري ا إليجابي لهذا القطاع على امل�ستويني
العام واخلا�ص ،بحيث يدرك كل فرد أ�ن ال�سياحة
توفر له فر�صاً حقيقية ،للعمل ،وللدخل املجزي
عرب خمتلف امل�شاريع واملبادرات التي يقدم عليها.
نبيــل ح�س ـ ــن الفقيـ ـ ــه
وزير ال�سياحة
رئي�س جمل�س االدارة





المحتويــــات
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جملة دورية ت�صدر كل �شهرين
عن وزارة ال�سياحة  ،جمل�س الرتويج ال�سياحي
خمت�صة بال�سياحة وال�سفر
رئيس مجلس اإلدارة
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ٦٠ﻳﻮم

نبيل ح�سن الفقيه
رئيس التحرير

يا�سني التميمي
C ¢ù∏éŸG
»MÉ«°ùdG ΩÓY’G
E á«é«JGÎ°SEG ´hô°ûe ô≤j áMÉ«°ù∏d ≈∏Y’G

مستشار التحرير

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وا�ﻋﻼم واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﻳﻨﻈﻤﻮن
ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ا�وﻟﻰ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ..

حممد عبد املاجد العريقي
نائب رئيس التحرير

حممد ال�سياغي

ΩÓY E’G IQGRhh áMÉ«°ùdG IQGRh âª¶f ,»MÉ«°ùdG ΩÓY E’G á«é«JGÎ°SEG ´hô°ûe áMÉ«°ù∏d ≈∏Y C’G ¢ù∏éŸG QGôbEG øe Úeƒj ó©H
äÉ°ù°SDƒŸG AÉ°SDhQ ácQÉ°ûÃ á«é«JGÎ°S’G ∫ƒM ¤h C’G πª©dG á°TQh »°VÉŸG ÈªàÑ°S øe ô°TÉ©dG ‘ Ú«MÉ«°ùdG ÜÉàµdG á«©ªLh
.»MÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdÉH Ú«æ©ŸGh Ú«Øë°üdG ÜÉàµdGh ∞ë°üdG ôjô– AÉ°SDhQh äGQGRƒdG AÓchh á«eÓY E’G
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IQGRh π«chh ¬«≤ØdG π«Ñf PÉà°S C’G áMÉ«°ùdG ôjRh
óªMCG PÉà°S C’G ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G ¿ƒÄ°ûd ΩÓYE’G
¢ù«FQh ,ΩÓYE’G ôjRh áª∏c ≈≤dCG …òdG »WÉª◊G
›∏á«æª«dG AÉÑf C’G ádÉch ôjô– ¢ù«FQ- IQGOE’G ¢ù
),≈Ø£°üe ¬W ô°üf PÉà°S C’G Ú«Øë°üdG Ö«≤f (CÉÑ°S
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–OƒLh á«ªgCG ≈∏Y Gƒ©ªLCGh ,á°TQƒdG π¡à°ùe ‘ GƒKó
¿ƒª°†ŸÉH GhOÉ°TCGh ,»MÉ«°ùdG ΩÓY EÓd á«é«JGÎ°SE G
.á«é«JGÎ°S EÓd RÉàªŸG
¢ù«FQ -Ú«æª«dG Ú«MÉ«°ùdG ÜÉàµdG á«©ªL ¢ù«FQ
–¢Vô©à°SG ,»ª«ªàdG Ú°SÉj “áMÉ«°ùdG” á∏› ôjô

»àdG ,á«é«JGÎ°S’G ¿ƒª°†e á°TQƒdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ΩÉeCG
“IQGRh ÚH ºFÉ≤dG RÉàªŸG ¿hÉ©àdG QÉªK øe IôªK πã
á«©ªLh á¡L øe »MÉ«°ùdG èjhÎdG ¢ù∏›h áMÉ«°ùdG
.á«fÉK á¡L øe Ú«MÉ«°ùdG Ú«æª«dG ÜÉàµdG
á«ªg C’ É¡HÉ©«à°SG øe á«é«JGÎ°S’G á«ªgCG »JCÉJh

øe ∫òÑJ »àdG Oƒ¡÷G QÉWE G ‘ »MÉ«°ùdG ΩÓYE’G
,øª«dG ‘ áMÉ«°ùdG áYÉæ°U ™bGƒH ¢Vƒ¡ædG πLCG
,á«æ¡ŸG IAÉØµdÉH ™àªàj »MÉ«°S ΩÓYE G ¤E G áLÉ◊Gh
AÉcPE G ,‘ √QhO á°SQÉªÃ Ωƒ≤«d ,áeRÓdG äÉ«fÉµeE’ÉHh
ÜòLh ,á«∏NGódG áMÉ«°ùdG §«°ûæJh ôØ°ùdG ™aGhO
ΩÓYE’G •É°ûæd ºXÉf QÉWE G OÉéjE G ,á«LQÉÿG áMÉ«°ùdG
±GógCGh ÇOÉÑÃ ájDhQ ≥ah πª©dG øe ¬æµÁ ,»MÉ«°ùdG
.áë°VGh äÉjƒdhCGh
OƒLh ¤E G á«é«JGÎ°S EÓd áeÉ©dG ájDhôdG ™∏£àJh
ÉC ØcCG Ωóîà°ùjh á«æ¡ŸÉH ™àªàj ,πYÉa »MÉ«°S ΩÓYE G
á«eÓYE G πFÉ°SQ Ωó≤«d ,kÉeó≤J ÉgÌcCGh πFÉ°SƒdG
,πNGóŸG π°†aCG OÉªàYÉH á«YÉæbE Gh á«aô©eh ájƒYƒJ
¢ùeÓjh ,πNGódG ‘ á«MÉ«°ùdG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ ºgÉ°ùjh
√QhO Rõ©jh ,ºgÒZh Ú«æª«dG øe ìÉ«°ùdG ΩÉªàgG
´É£≤d kÉeÉg kGõØﬁh »MÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG øe kGAõL ¬àØ°üH
.øª«dG ‘ áMÉ«°ùdG
OÉéjE G ,á«é«JGÎ°S’G √òg ¬aó¡à°ùJ Ée ºgCG øeh
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ΩÉ«b πØµJ »àdG áªXÉædG ôW C’G
´É£b ºYO ‘ ÉgQhóH á«Hõ◊Gh á«∏g C’Gh á«eƒµ◊G
á«æ¡ŸG á«©Lôª∏d í°VGƒdG ójóëàdGh ,áMÉ«°ùdG
ójó–h ,áMÉ«°ùdG IQGRƒH á∏ã‡ ,»MÉ«°ùdG ΩÓY EÓd
.áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÚHh É¡æ«H ábÓ©dG
á«dÉ°üJ’G äÉ«fÉµeE’G áaÉc ¢VÉ¡æà°SG ±ó¡à°ùJ Éªc
ôHÉæeh ,á«eƒµ◊G ÒZ äÉª¶æŸGh ,á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d
∞jô©àdGh ,áMÉ«°ùdG á«ªgCÉH á«Yƒà∏d ,™ªàéŸG ‘ ÒKCÉàdG

اإلفتتاحية
.êQÉÿG πNGódG ‘ øª«∏d »MÉ«°ùdG èàæŸG äÉ«fÉµeE ÉH
»éjhÎdG QhódG õjõ©J kÉ°†jCG ±ó¡à°ùJh
kÉ«∏NGO »MÉ«°ùdG èjhÎdG ¢ù∏éŸ »≤jƒ°ùàdGh
´É£b ∫ƒM á«JÉeƒ∏©ŸG á«æÑdG ÚeCÉJh ,kÉ«LQÉNh
∞∏àîŸ É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ôeCG π«¡°ùJh ,áMÉ«°ùdG
QÉWE G OÉéjE Gh ,á«LQÉÿGh á«∏ëŸG á«eÓY E’G äÉ¡÷G
»àdG äÉeR C’G ™e »HÉéjE’G »eÓY E’G πeÉ©à∏d ∫É©a
.áMÉ«°ùdG ´É£b É¡¡LGƒj
ôjƒ£àd èeGôH OÉªàYG ¤E G á«é«JGÎ°S’G ƒYóJh

»MÉ«°ùdG ΩÓYE’G ∫É› ‘ Ú∏¨à°ûª∏d á«æ¡ŸG äGQó≤dG
,áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Shh áMÉ«°ùdG IQGRh iƒà°ùe ≈∏Y
.»∏ëŸG ºµ◊G äGóMh ‘ á«æ©ŸG äGQGOE’Gh
á©Ñ°S »MÉ«°ùdG ΩÓYE’G á«é«JGÎ°SE G øª°†àJh
¬à«ªgCGh ,»MÉ«°ùdG ΩÓYE’G Ωƒ¡Øe :∫hÉæàJ QhÉﬁ
,¬JÉjƒdhCGh ,»MÉ«°ùdG ΩÓY’E G ±GógCGh ÇOÉÑeh ,¬©bGhh
,»MÉ«°ùdG ΩÓY EÓd »æ¡ŸGh »ª«¶æàdG QÉWE’Gh
ΩÓYE’Gh ,äGQó≤dG AÉæHh äÉ°SGQódGh äÉeƒ∏©ŸGh
.á«MÉ«°ùdG äÉeR C’G á¡LGƒe ‘ »MÉ«°ùdG
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ورشة العمل األولى حول اإلستراتيجية

مدير التحرير
الدينية
خضـــــــــراء
السياحة
واحة

جمال ال�شخ�صي

ثورة معمارية وقيمة ح�سرية و�سياحية متميزة يف قلب العا�سمة �سنعاء

سكرتير التحرير

جـامـع الرئيـس الصـالح
ÃحاPاة ميدان ال�سبع ,Úمن الناحية ال¨ربية ,ويف قلب
�سنعاء احلديثة ،تنت�سب منûساأة lمعمارية ; lه» الأ حدç
والأ ك Èوالأ ف�سل ت�سميم kا والأ رو´ جمال ;kيف جنوب �سب¬
جزيرة العرب ,ا¡fEا جام™ الرئي�س ال�سال ,íال …òاأمر باEقامته
فخامة الرئي�س علي عبد اˆ �سال íرئي�س اجلم¡ورية,
وتكفل بتمويل اûfEسائ¬ على نفقته اÿا�سة ,واأوله رعايةk
Nا�سة حتى ا�ستحق هذه الÓW Eلة امل�سرقة على عا�سمة
اليمن املوحد؛ م�سجد kا جامعا ;kيتمت™ بح�سور و هيبة وجالل
امل�ساجد اجلامعة الكربى يف العامل.

ماجد التميمي

� يا�سني التميمي

هذا اال�ستطالع ي�سجل رحل َة عملٍ ملهم ٍة ا�ستمرت ثمانية أاعوا� حتى اأثمرت
هذا املنجز املعماري وال�سرح الديني املهيب ،ن�ستوفيها من مدير امل�سروع ا’أ ñ
علي بن علي مق�سع.
يوؤ�سر ا إجناز هذا امل�سجد اجلامع يف قلب �سنعاء احلديثة ؛ يف م�ساحة رحبة؛
�سهلة الو�سول منها وا إليها ،ا إىل حتول جوهري ،يف طبيعة املركز الذي ظلت
�سنعاء القدمية حتتله ’أ كرث من  1400عاماً من عهد ا’إ�سال� ،حيث يوجد
اجلامع الكبري.
يف تخطيط املدينة ا’إ�سالمية يحتل امل�سجد اجلامع قلب املدينة يليه
ال�سوق ثم ا’أ حياء ال�سكنية ،وقد ا�ستمد امل�سجد موقعه ذاك من وظيفته
الدينية ،ومن كونه حمور احلياة العامة.
�سنعاء بعد اأربعة عقود من التو�سع والتطورJ ،عيد �سياغة مركزها ،ومل
يكن هناك من كيان معماري؛ مهما كانت وظيفته :اأن يناف�س جامع الرئي�س
ال�سالح ،يف �سغل وظيفة املركز وموقع القلب من مدينة �سنعاء احلديثة.
اجلامع حاز هذا املوقع وهذه املكانة؛ مبا يتمتع به من ا إطاللة بهية،
ولتفرده باأف�سل ال�سروط واملزايا املعمارية ،واختزاله مالمح ال�سخ�سية
املعمارية اليمنية ،العربية ا’إ�سالمية وا’إن�سانية اجلامعة ،ومتتعه بف�ساءات
رحبة وجميلة حتيط به وت�سفي عليه بعداً جمالياً ،باالإ�سافة ا إىل كونها
متنف�ساً Sسياحياً رائعاً ،لي�س له مثيل يف طول العا�سمة وعر�سها.

التدقيق اللغوي

هويدا عبد امللك اليو�سفي
عنوان المجلة

الربيد ا إللكرتوين :

tourismnews@yementourism.com
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جامع الرئيس الصالح.....

تصميم بن دسمال للدعاية واإلعالن

اإلقتصاد السياحي

رائد عزت �ص ّوان
هاتف 00971 4 2828569 :
فاك�س 00971 4 2828372 :
طبعت يف مطبعة بن د�سمال  -دبي
ا إلمارات العربية املتحدة
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موثوقة لقياس االستهالك السياحي

عبد اجلبار ناجي
مدير عا� التخطيط – وزارة ال�سياحة
��

(Tourism Expenditure

مجلس الترويج السياحي -وزارة السياحة -صنعاء
Republic of Yemen
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م�سح ا’إنفاق ال�سياحي
 )Surveyالذي تبنته وزارة ال�سياحة تنفيذا لتو�سيات
املنظمة العاملية لل�سياحة ،م�سروع معلوماتي وطني
يتوافق مع التوجه الدويل للمنظمة العاملية لل�سياحة
التابعة أ
لالمم املتحدة وهو م�سروع م�ستمر ب�سفة
دورية �سنوياً .
وهو ف�س ً
ال عن ذلك يعترب اأحد ا’أ دوا äا’إح�سائية
التي تعتمدها اأغلب الدول ا’أ ع�ساء يف منظمة ال�سياحة
العاملية للح�سول على بيانات ومعلومات موؤكدة
وموثوقة ميكن اال�سرت�ساد بها يف معرفة وقيا�س حجم
وم�ستوى ا إنفاق كل من ال�سياح القادمني ()Arrivals
ا إىل البالد وال�سياح املغادرين ( )Departuresمنها.
وذلك يتيح ويحقق مقاربة دقيقة للميزان ال�سياحي
ب Úال�سياحة الوافدة -الداخلة ( )Inbound
وال�سياحة املغادرة-اخلارجة ( .)Outbound
الأ هداف:
ي�ستهدف م�سح ا’إنفاق ال�سياحي احل�سول على
بيانات ومعلومات موؤكدة وموثوقة متكن من قيا�س
اال�ستهالك ال�سياحي ()Tourism Consumption
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واأثره االقت�سادي  ،وي�ساعد يف الوقت نف�سه يف رفع
القدرة على قيا�س وحتليل املوؤ�سرات االقت�سادية
ل�سناعة ال�سياحة وقيا�س م�ساهمة ال�سياحة يف الناجت
املحلي االإجمايل .
�� ي�ساعد م�سح ا’إنفاق ال�سياحي يف جتاوز الق�سور يف
اأدوا äالبيانات واملعلومات ال�سياحية عن ال�سياح والزوار
الوافدين واملغادرين من وا إىل اليمن ،كما ي�ساهم يف
ا إيجاد معلومات موثوقة لقيا�س ا’إنفاق ال�سياحي
وبالتايل العائد ال�سياحي .
��باالإ�سافة ا إىل ذلك ي�ستهدف م�سح ا’إنفاق ال�سياحي
خلق وعي وثقافة ا إح�سائية باأهمية ا’إح�سائيات
ال�سياحية وعلى وجه اخل�سو�س لدى اجلهات ذات
العالقة ،وهو ما ينعك�س باالإيجاب على عمليات م�سح
ا’إنفاق ال�سياحي التي جتري �سنوياً.
الأ همية:
� امل�ساعدة على حت�سني وتطوير عر�س وتقدمي اخلدمات
ال�سياحية امل�ستهلكة مبا يتوافق مع رغبات ومطالب
ال�سياح القادمني واملغادرين على حد �سواء ،وبالتايل
تطوير جوانب اال�ستهالك واالإنفاق ال�سياحي.
امل�ساعدة على التوجه نëو العمل والتطبيق للح�ساب
الفرعي لل�سياحة ()Tourism Satellite Account
وهو اأSسا ¢Sلتحديد SسياSسا äواقعية لتنمية قطاع
ال�سياحة .
املتطلبات املنهجية:
اأو’ً :معرفة حجم الطلب ال�سياحي ( )Demand
واملتمثل يف تدفقات ال�سياح والزوار التي ت�سمل ا’أ �سكال
التالية :
• ال�سياحة الداخلة (الوافدة)  -زوار ليو
اأو أاكرث من يو� لغري املقيمني يف اليمن
() Non- Residents
• ال�سياحة اخلارجة (املغادرة) للمقيمني
يف اليمن (. ) Residents
��ال�سياحة املحلية (. )Domestic Tourism
ثانياً  :معرفة مدة االإقامة
( الليايل ال�سياحية ) ومكانها .
ثالثاً  :معرفة الغر�س امل�ستهدف من الزيارة
رابعاً :التعرف على حجم ا’إنفاق على (العر�س
ال�سياحي  )Supplyمن ال�سلع واخلدمات التي
ي�ستهلكها ال�سياح من منتجات خا�سة بال�سياحة

مناطق تنفيذ امل�سح:
��املنافذ الربية.
��املوانئ البحرية.
��املطارات.

(ال�سناعات ال�سياحية):
�� ا’إنفاق على ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية
ال�سياحية :
• خدمات االإقامة يف الفنادق وما �سابهها .
•خدمات الطعا� وال�سراب .
امل�ستهدفون:
• خدمات �سركات ووكاالت ال�سفر
عينة ()Sampleمنا�سبة مدرو�سة من ال�سياح ت�سمل:
ومنظمي الرحالت واملر�سدين .
•� � الزوار الدولي Úوا’إقليميني غري املقيمني ’أ كرث
• خدمات النقل الربي والبحري واجلوي .
من يو� ،امل�ستهلكني لل�سلع واخلدمات ال�سياحية وغري
• اخلدمات الرتفيهية والثقافية
ال�سياحية .
والريا�سية وغريها .
•� الزوار الدولي Úوا’إقليميني غري املقيمني لليو�
• ا’إنفاق على االأ ن�سطة والفعاليات
الواحد امل�ستهلكني لل�سلع واخلدمات ال�سياحية وغري
اخلا�سة بال�سياحة.
ال�سياحية.
•�الزوار من اليمنيني والدولي Úوا’إقليميني املقيمني
املكونات
يف اليمنلليو� الواحد اأو اأكرث منيو� (امل�ستهلكني
��اال�ستهالك واالإنفاق على ال�سياحة
لل�سلع واخلدمات ال�سياحية وغري ال�سياحية خارج
الداخلة ( الوافدة) .
اليمن) .
��اال�ستهالك واالإنفاق على ال�سياحة اخلارجة
اأ�سلوب تطبيق امل�سح  :املقابلة ال�سخ�سية للم�ستهدفني
(املغادرة) .
بالعينة واال�ستبيان .
��اال�ستهالك واالإنفاق على ال�سياحة املحلية .
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الثقة ت أ��سي�س ًا على احلقيقة

ي�����ا������س��ي��ن ال���ت���م���ي���م���ي

بني يديك عزيزي القارئ العدد الثاين من “ ال�سياحة” ،الذي حر�صنا على أ�ن تعك�س
مو�ضوعات ُه جوه َر الر�سال ِة التي أ�ردناها رديفاً لهذا ا إل�صدار ال�صحفي املهني املتخ�ص�ص،
حيث ي�شغ ُل املنتج ال�سياحي موق َع القلبِ من هذه الر�سالة.
ال�سياح ُة يف اليمن متث ُل قطاعاً اقت�صادياً واعداً ،ذلك يف اعتقادي منطق مو�ضوعي ،وحقيقة
َ
ال�شطط فيها؛ وال قف َز فوق املمكنات ،فكل ا إلمكانيات موجودة ،يُ�ضاف �إليها احل�ضور
معا�شة،
َ
احت�ضن واحد ًة من أ�هم احل�ضارات ال�سامية يف ال�شرق.
التاريخي وا إلن�ساين؛ لبلد
يتمحور املو�ضوع الرئي�س يف هذا العدد ،منجزاً معمارياً عظيماً يف قلب �صنعاء احلديثة،
جامع الرئي�س ال�صالح ،الذي ينت�صب ملئ العني ،ويحتل بوظيفته الدينية موقعاً حمورياً
يف حا�ضر وم�ستقبل العا�صمة التاريخية للبالد.
معماري ت آ�لفت فيه ُّ
كل عنا�ص ِر ومقوماتِ ورمو ِز العمارة اليمنية وا إل�سالمي ِة
نحتفي مبنج ٍز
ٍ
وا إلن�سانيةِ ،يف املا�ضي واحلا�ضر ويف امل�ستقبل ،و�ش َّكل بتكاملِ هذه العنا�ص ِر وح�ضورها يف
بنيته املعمارية �إ�ضاف ًة هام ًة �إىل �سل�سلة امل�ساجد الكبرية يف العامل.
حمتوى هذا العدد يتمي ُز بالتنوع ،يف املو�ضوعات وجمال التغطية ..حملياً ُتع َّر ُف هذه
املو�ضوعات بجانبٍ من املنتج ال�سياحي لليمن ،على امتداد الوطن ،حتاول أ�ن ت�ضع القارئ
يف م�شهدٍ حافلٍ باجلمالِ واحلقائقِ الرائع ِة عن هذا البلد ومنتجه ال�سياحي ،تر�صد تطو َر
أالمكنة ،وتع ِّد َد العنا�ص َر الكامن َة فيها ،وتر�صد عالقات الوجود القائمة فيما بينها ،التي
ت�ضفي عليها مل�س ًة رائع ًة ُّ
وتبث احليا َة يف أ�نحائها البديعة .نعرج عرب مو�ضوعات العدد؛ على
بلدانٍ عربي ٍة و�إ�سالمي ٍة و أ�جنبيةٍ ،يف حماولة لتقدمي ال�سياحة باعتبارها القا�سم امل�شرتك
بني أالمم وال�شعوب ،حيث تكمن التجارب التي ميكن أ�ن ت�ضيف �إىل معارفنا معلوماتٍ قيم ًة،
وتحُ ِّف َزنا �إىل بلوغ النماذج املمتازة ل�صناعة ال�سياحة يف أالفقني العربي وا إل�سالمي ويف �سائر
دول العامل.
نحتفي باملعلومة ال�صحيحة التي ت�ضيف جديداً ،وت�ضفي على معارفنا أ�همية وتك�سبها
نطمح �إىل معرفت ِه عن �شئون
جد ًة ،وتفتح �آفاقاً وا�سع ًة أ�ما َم وعينا وتط ُّلعنا �إىل معرف ِة ما
ْ
ال�سياحة و�شجونها ،من حيث كونها ن�شاطاً اقت�صادياً ب أ�بعاد ثقافية واجتماعية و�إن�سانية
�شاملة .على أ�مل أ�ن تتعزز -على الدوام -ثق ُة القارئ بـ”ال�سياحة” ،يف مرحل ٍة تتوف ُر فيها
�إراد ٌة غري م�سبوقة لتعزيز دور ا إلعالم ال�سياحي يف الت أ��سي�س لوعي جمتمعي �إيجابي جتاه
ال�سياحةُ ،
يدرك الفوائ َد العظيم َة لل�سياح ِة على االقت�صاد الوطني وعلى حا�ض ِر وم�ستقبلِ
ا إلن�سانِ يف هذا البلد.

رئ������ي�������������س ال����ت����ح����ري����ـ����ر

ayaseen2@yahoo.com



السياحة في  60يوم
املجل�س أ
العالم ال�سياحي
العلى لل�سياحة يقر م�شروع إ��سرتاتيجية إ

السياحة واإلعالم والكتاب السياحيين ينظمون
ورشة العمل األولى حول االستراتيجية..
بعد يومني من �إقرار املجل�س أ
العالم
العالم ال�سياحي ،نظمت وزارة ال�سياحة ووزارة إ
العلى لل�سياحة م�شروع �إ�سرتاتيجية إ
وجمعية الكتاب ال�سياحيني يف العا�شر من �سبتمرب املا�ضي ور�شة العمل أ
الوىل حول اال�سرتاتيجية مب�شاركة ر ؤ��ساء امل ؤ��س�سات
العالمية ووكالء الوزارات ور ؤ��ساء حترير ال�صحف والكتاب ال�صحفيني واملعنيني بال� أش�ن ال�سياحي.
إ
وزير ال�سياحة أال�ستاذ نبيل الفقيه ووكيل وزارة
ا إلعالم ل�شئون ا إلذاعة والتلفزيون أال�ستاذ أ�حمد
احلماطي الذي أ�لقى كلمة وزير ا إلعالم ،ورئي�س
جمل�س ا إلدارة -رئي�س حترير وكالة أالنباء اليمنية
(�سب أ�) نقيب ال�صحفيني أال�ستاذ ن�صر طه م�صطفى،



حتدثوا يف م�ستهل الور�شة ،و أ�جمعوا على أ�همية وجود
للعالم ال�سياحي ،و أ��شادوا بامل�ضمون
�إ�سرتاتيجية إ
لل�سرتاتيجية.
املمتاز إ
رئي�س جمعية الكتاب ال�سياحيني اليمنيني -رئي�س
حترير جملة “ال�سياحة” يا�سني التميمي ،ا�ستعر�ض

أ�مام امل�شاركني يف الور�شة م�ضمون اال�سرتاتيجية ،التي
متثل ثمرة من ثمار التعاون املمتاز القائم بني وزارة
ال�سياحة وجمل�س الرتويج ال�سياحي من جهة وجمعية
الكتاب اليمنيني ال�سياحيني من جهة ثانية.
وت أ�تي أ�همية اال�سرتاتيجية من ا�ستيعابها ألهمية

ا إلعالم ال�سياحي يف �إطار اجلهود التي تبذل من
أ�جل النهو�ض بواقع �صناعة ال�سياحة يف اليمن،
واحلاجة �إىل �إعالم �سياحي يتمتع بالكفاءة املهنية،
وبا إلمكانيات الالزمة ،ليقوم مبمار�سة دوره يف� ،إذكاء
دوافع ال�سفر وتن�شيط ال�سياحة الداخلية ،وجذب
ال�سياحة اخلارجية� ،إيجاد �إطار ناظم لن�شاط ا إلعالم
ال�سياحي ،ميكنه من العمل وفق ر ؤ�ية مببادئ و أ�هداف
و أ�ولويات وا�ضحة.
لل�سرتاتيجية �إىل وجود
العامة
ية
وتتطلع الر ؤ�
إ
�إعالم �سياحي فاعل ،يتمتع باملهنية وي�ستخدم أ�كف أ�
الو�سائل و أ�كرثها تقدماً ،ليقدم ر�سائل �إعالمية
توعوية ومعرفية و�إقناعية باعتماد أ�ف�ضل املداخل،
وي�ساهم يف ن�شر الثقافة ال�سياحية يف الداخل ،ويالم�س
اهتمام ال�سياح من اليمنيني وغريهم ،ويعزز دوره
ب�صفته جزءاً من النظام ال�سياحي وحمفزاً هاماً لقطاع
ال�سياحة يف اليمن.
ومن أ�هم ما ت�ستهدفه هذه اال�سرتاتيجية� ،إيجاد
أالطر الناظمة التي تكفل قيام و�سائل ا إلعالم
احلكومية أ
والهلية واحلزبية بدورها يف دعم قطاع
ال�سياحة ،والتحديد الوا�ضح للمرجعية املهنية
للعالم ال�سياحي ،ممثلة بوزارة ال�سياحة ،وحتديد
إ
العالقة بينها وبني و�سائل ا إلعالم املختلفة.
كما ت�ستهدف ا�ستنها�ض كافة ا إلمكانيات االت�صالية
للجهات احلكومية ،واملنظمات غري احلكومية ،ومنابر
الت أ�ثري يف املجتمع ،للتوعية ب أ�همية ال�سياحة ،والتعريف

ب�إمكانيات املنتج ال�سياحي لليمن يف الداخل اخلارج.
وت�ستهدف أ�ي�ضاً تعزيز الدور الرتويجي
والت�سويقي ملجل�س الرتويج ال�سياحي داخلياً
وخارجياً ،وت أ�مني البنية املعلوماتية حول قطاع
ال�سياحة ،وت�سهيل أ�مر احل�صول عليها ملختلف
اجلهات ا إلعالمية املحلية واخلارجية ،و�إيجاد �إطار
فعال للتعامل ا إلعالمي ا إليجابي مع أالزمات التي
يواجهها قطاع ال�سياحة.
وتدعو اال�سرتاتيجية �إىل اعتماد برامج لتطوير

القدرات املهنية للم�شتغلني يف جمال ا إلعالم ال�سياحي
على م�ستوى وزارة ال�سياحة وو�سائل ا إلعالم املختلفة،
وا إلدارات املعنية يف وحدات احلكم املحلي.
وتت�ضمن �إ�سرتاتيجية ا إلعالم ال�سياحي �سبعة
حماور تتناول :مفهوم ا إلعالم ال�سياحي ،و أ�هميته
وواقعه ،ومبادئ و أ�هداف ا إلعالم ال�سياحي ،و أ�ولوياته،
للعالم ال�سياحي،
وا إلطار التنظيمي واملهني إ
واملعلومات والدرا�سات وبناء القدرات ،وا إلعالم
ال�سياحي يف مواجهة أالزمات ال�سياحية.
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اهتمام إ�عالمي كبري ب�سياحة املغامرات.

زيادة في حجم جناح اليمن
في معرض هونج كونج هذا العام
و�صف املدير التنفيذي ملجل�س الرتويج ال�سياحي أ�حمد البيل م�شاركة
اليمن يف معر�ض هوجن كوجن  ITEيف الفرتة من  15-12يونيـو 2008م
ب أ�نها كانت ناجحة حتديداً بعدد ال�شركات التي التقت بها ال�شركات
اليمنية وباالهتمام ا إلعالمي بجناح اليمن يف املعر�ض.
وبا إل�ضافة �إىل جمل�س الرتويج ال�سياحي �شملت امل�شاركة اليمنية
وكاالت �سياحية خا�صة هي :العاملية  -أ�بو طالب – بازرعه -مين درمي،
وبلغ عدد زوار املعر�ض  57500زائر وهي أ�قل من العام املا�ضي ويعود
ال�سبب رمبا �إىل أالحوال اجلويـة.
وقد زارت جناح اليمن ال�سكرترية أالوىل يف حكومة هوجن كوجن املعنية
بتطوير التجارة واالقت�صاد وامل�سئولة عن املعر�ض و أ�بدت �إعجابها باملواد
الرتويجية التي تعر�ض يف اجلناح.
املدير التنفيذي ملجل�س الرتويج أ�حمد البيل وممثلو الوكاالت



ال�سياحية نفذوا جملة من أالن�شطة الرتويجية من بينها لقاءات مع
م�سئولني ر�سميني ووكاالت �سياحية من هوجن كوجن وال�صني وغريها.
ال�سيد البيل التقى بامل�سئول عن معر�ض  ITEالذي يقام يف �شهر
�سبتمرب من كل عام يف مدينة �شنغهاي بال�صني ،والتقى بامل�سئول
عن الن�شر يف م ؤ��س�سة  Odyssayالتي ت�صدر أالدلة ال�سياحية حيث
أ�بدى اهتمامه ب�إ�صدار كتاب عن اليمن .كما التقى املدير التنفيذي
ملجل�س الرتويج ال�سياحي ب�شركات للعالقات العامة ومنها EE Media
 DPS Consulting Co. Ltd. - Travel Worldوالتي متلكها قناة
.Hunan
وجرى التحدث مع هذه ال�شركات حول �إمكانية القيام بحمالت ترويج
لل�سياحة يف اليمن يف هوجن كوجن وال�صني ،مبوجب أ�ف�ضل العرو�ض التي
�ستقدمها تلك ال�شركات.

اليمن �ضمن الكاتالوج ال�سياحي الفرن�سي وحر�ص وكاالت ال�سياحة وال�سفر
على الرتويج لليمن يف ال�سوق الفرن�سية.

مشاركة يمنية في بورصة توب ريزا
للسياحة والسفر بباريس
تنفيذا للخطة التي أ�قرها جمل�س الرتويج ال�سياحي للعام احلايل  2008ب� أش�ن الرتويج للمنتج ال�سياحي يف أ
ال�سواق الدولية� ،شارك اليمن خالل الفرتة
من �19-16سبتمرب2008م يف بور�صة توب ريزا لل�سياحة وال�سفر ب أ�ر�ض املعار�ض بباري�س.
اليمن �ضمن الكاتالوج ال�سياحي الفرن�سي وحر�ص
وكاالت ال�سياحة وال�سفر على الرتويج لليمن يف ال�سوق
الفرن�سية.
م�شاركة اليمن متثلت يف وفد ر�سمي ر أ��سه معايل
أال�ستاذ نبيل ح�سن الفقيه وزير ال�سياحة -رئي�س
جمل�س الرتويج ال�سياحي ،و�شارك يف املعر�ض �شركة
اخلطوط اجلوية اليمنية ،كما �شاركت من القطاع
اخلا�ص ال�سياحي خم�س وكاالت ،هي وكالة العاملية
لل�سياحة وال�سفر ،وكالة أ�بو طالب لل�سياحة وال�سفر،
وكالة بازرعة لل�سياحة وال�سفر ،وكالة آالفاق العربية
لل�سياحة وال�سفر ،وكالة ميان لل�سياحة وال�سفر.
وزير ال�سياحة أ�جرى خالل وجوده يف باري�س لقاءات
مهمة مع م�سئولني فرن�سيني  ،بد أ�ها بلقاء يف مقر
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي مع ع�ضو املجل�س– رئي�س
جمعية ال�صداقة الفرن�سية اليمنية ال�سيناتور أ�ندريه
فراند ،الذي أ�بدى �إعجابه ال�شديد باليمن كوجهة
�سياحية رائدة.
الوزير التقى أ�ي�ضاً رئي�س جمعية وكالء ال�سياحة
وال�سفر يف فرن�سا  ،وتركز اللقاء حول مو�ضوع وجود
اليمن يف كاتالوج ال�سياحة الفرن�سي  ،حيث رحب رئي�س
جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر الفرن�سي با�ستمرار اليمن
�ضمن الكاتالوج ال�سياحي لهذا العام احلايل .2008
و أ�ك ًد حر�ص وكاالت ال�سياحة وال�سفر الفرن�سية على
الرتويج لليمن نظراً ملا يتمتع به من مقومات �سياحية
ت ؤ�هله كمق�صد لل�سياح أالوروبيني.
أ
وقد جذب املعر�ض هذا العام � 20لف زائر مقابل 16
أ�لفاً العام املا�ضى ،و�شارك فيه  377عار�ضاً من �شركات
ووكاالت �سياحة و�سفر ،و�شركات طريان وفنادق ،ميثلون
 1300ا�سم من أال�سماء امل�شتغلة يف جمال ال�سياحة.



السياحة في  60يوم

موقع متميز لجناح اليمن في معرض جاتا
السياحي الدولي باليابان هذا العام
�شارك اليمن ممث ً
ال مبجل�س الرتويج ال�سياحي وثالث �شركات ووكاالت �سياحية
خا�صة يف معر�ض جاتــا 2008م الذي انعقد يف الفتـ ـ ــرة � 21-18سبتمرب 2008م
مبدينة طوكيو يف اليابان.
و�ضمت قائمة ال�شركات والوكاالت ال�سياحية امل�شاركة ،جمموعة أ�بو طالب،
جمموعة العاملية ،ووكالة بازرعه ،ووكيل �شركة اخلطوط اجلوية اليمنية باليابان.
وقد و�صف املدير التنفيذي ملجل�س الرتويج ال�سياحي موقع جناح اليمن يف املعر�ض
باملميز الت�ساع م�ساحته عن املا�ضي ،حيث بلغت امل�ساحة ا إلجمالية  54م ،2وقربه من
موقع الفعاليات الر�سمية التي تنظم على هام�ش املعر�ض.
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والتقى ال�سيد أ�حمد البيل املدير العام ملعر�ض جاتا ال�سيد� /شن�ساكو كا�سووا
وامل�سئول التنفيذي ملعر�ض جاتا ال�سيد  /يومي هارا ،وكان حمل اهتمام ومتابعة
�سفري اجلمهورية اليمنية لدى اليابان أال�ستاذ مروان عبد اهلل عبد الوهاب نعمان.
كما زار اجلناح عدد من ممثلي ال�شركات التي تفوج �سياحاً �إىل اليمن ،وعد ٌد
من املهتمني بال�سفر �إىل اليمن .ال�سيد البيل أ�جرى لقاءات مع �شركة Gusiness
املتخ�ص�صة بالعالقات العامة والت�سويق ،حيث تركز اللقاء مع م�سئويل ال�شركة
حول �إمكانية االتفاق على القيام بحملة ت�سويق لليمن على امل�ستوى ال�سياحي يف
ال�سوق اليابانية .هذا وقد �شارك يف املعر�ض  900م�شارك ينتمون �إىل  137دولة.

السياحة في  60يوم
نظمتها وزارة ال�سياحة

مع���ارض فني���ة وحرفية ومس���ابقات إبداعية
وندوات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة
خالل الفرتة من  22-20من نوفمرب نظمت وزارة ال�سياحة وجمل�س الرتويج ال�سياحي
�سل�سلة من أالن�شطة والفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سياحة(�27سبتمرب /أ�يلول)
والتي ت أ�خر تنفيذها حتى هذا الوقت من �شهر نوفمرب.
اليوم العاملي لل�سياحة هذا العام  2008رفع �شعار» ال�سياحة يف مواجهة حتدي تغري
املناخ».
أ
أ
أ
ومن �برز الفعاليات التي �قيمت باملنا�سبة ،تنظيم ثالث م�سابقات عن � :ف�ضل
منتج حريف �سياحي ،أ�جمل �صورة فوتوغرافية ملنظر �سياحي ،أ�جمل لوحة فنية
ت�شكيلية ملنظر �سياحي.
ومت تنظيم معر�ض أ
للعمال املتقدمة للم�شاركة يف هذه امل�سابقات ،والتي بلغ
عددها  413عم ً
ال نفذها  92م�شاركاً وم�شاركة من فنانني ت�شكيليني وم�صورين
فوتوغرافيني وم�شتغلني يف جمال ال�صناعات احلرفية التقليدية.
وافتتح املعر�ض الذي أ�قيم يوم اخلمي�س  20نوفمرب بفندق �سب أ� يف العا�صمة
�صنعاء ،من قبل معايل وزير ال�سياحة أال�ستاذ نبيل ح�سن الفقيه بح�ضور عدد من
امل�سئولني واملهتمني.
�إىل ذلك نظمت وزارة ال�سياحية يوم ال�سبت  22نوفمرب ندوة بعنوان» ال�سياحة
يف مواجهة تغري املناخ ،هدفت �إىل التعريف آ
بالثار الناجمة عن الفي�ضانات التي
تعر�ضت لها حمافظات ح�ضرموت واملهرة واحلديدة يف أ�كتوبر املا�ضي ،وتوطيد
التعاون بني اجلهات املعنية من أ�جل مواجهة حتديات هذه الكارثة ،وحتديد العالقة
لل�سرتاتيجية الوطنية للتنمية ال�سياحية و�آثار التغريات
بني التوجهات امل�ستقبلية إ
املناخية.
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اللوحات الت�شكيلية يف املعر�ض

وبحثت يف الندوة التي افتتحها وزير ال�سياحة معايل أال�ستاذ نبيل ح�سن الفقيه،
أ�ربعة أ�وراق عمل ،ناق�شت أالوىل ق�ضية �إدراج الت أ�قلم مع املتغريات املناخية �ضمن
�إ�سرتاتيجية التنمية ال�سياحية امل�ستدامة ،وت�ضمنت الثانية ،تقييماً آلثار كارثة
ال�سيول والفي�ضانات على البيئة البحرية والربية يف حمافظة ح�ضرموت ،فيما
ا�ستعر�ضت الورقة الثالثة ،ت أ�ثريات التغريات املناخية العاملية على اليمن و�سبل
معاجلتها ،وتناولت الورقة الرابعة �آثار الكارثة على ال�سياحة التاريخية والطبيعية
يف حمافظة ح�ضرموت.

وزير ال�سياحة أ�بدى ارتياحه لنتائج امل�شاركة اليمنية يف املعر�ض

إقبال كبير من الوكاالت السياحية واإلعالم
على جناح اليمن في معرض سوق السياحة
الدولية بلندن WTM
�شهد جناح اليمن يف �سوق ال�سياحة الدولية ،وهو
أ�هم معر�ض لل�سياحة وال�سفر على امل�ستوى العاملي،
والذي يقام يف الفرتة من  13-10نوفمرب بالعا�صمة
الربيطانية لندن� ،شهد �إقباال كبرياً من قبل وكاالت
ال�سياحة الدولية وال�صحافة والقنوات الف�ضائية
وا إلذاعية والزوار العاديني .و أ�بدت الوكاالت ال�سياحية
ا�ستعدادها إلدراج اليمن �ضمن خططها املقبلة كمق�صد
�سياحي ميكن أ�ن تنظم زيارات ملجاميع �سياحية �إليه،
فيما أ�ظهرت ال�صحف واملجالت املتخ�ص�صة منها ب�شئون
ال�سياحة وال�سفر ،والعامة ،وكذا القنوات الف�ضائية
اهتماماً قل نظريه بجناح اليمن و أ�جرت �سل�سلة من
اللقاءات مع القائمني عليه .وقد مثل اليمن يف هذا
املعر�ض وفعالياته املختلفة و أ�همها امل ؤ�متر الدويل
لل�سياحة ،معايل أال�ستاذ نبيل ح�سن الفقيه و أ�حمد
البيل املدير التنفيذي ملجل�س الرتويج ال�سياحي.

وقد أ�عرب معايل وزير ال�سياحة عن ارتياحه البالغ
للنتائج التي حققتها امل�شاركة اليمنية يف معر�ض لندن،
وللمداوالت الهامة التي �شهدها امل ؤ�متر ال�سياحي
الذي انعقد على هام�ش املعر�ض يف اليوم التايل من
فعاليات هذا املعر�ض ،وتطرق �إىل ق�ضايا أالزمة املالية
العاملية واالحتبا�س احلراري والتغريات املناخية على
ن�شاط ال�سياحة يف العامل.
وبا إل�ضافة �إىل جمل�س الرتويج ال�سياحي �شاركت
ثالث وكاالت �سياحية خا�صة هي جمموعة أ�بو طالب
وجمموعة العاملية  ،واملرجان ،يف أ�ن�شطة وفعاليات
جناح يف معر�ض لندن . WTM
وبح�سب املدير التنفيذي ملجل�س الرتويج ال�سياحي
ف�إن  45.000وكالة �سياحية من  202بلداً يف العامل
زارت اجلناح اليمني يف معر�ض لندن ،و أ�جرت أ�كرث من
 14قناة ف�ضائية و�صحيفة وجملة مقابالت �صحفية

مع القائمني على املعر�ض ،فيما مت عقد لقاءات مثمرة
مع أ�هم �شركات ال�سياحة يف اململكة املتحدة التي
أ�ظهرت تفاع ً
ال كبرياً مع امل�شاركة اليمنية يف معر�ض
لندن ،ووعدت ب�إدراج اليمن �ضمن خططها الت�سويقية
خالل الفرتة القادمة.
وقد تظافرت جملة من العوامل التي �ساعدت على
النجاح الذي حققه جناح اليمن يف معر�ض لندن،
منها التنفيذ املمتاز للديكور ومل�ساته و�إيحاءاته
ومنظره اجلاذب ،والعرو�ض الفنية الت�شكيلية عن
اليمن التي نفذها الفنان الت�شكيلي الربيطاين
ت�شارلز فو�سرت ،الذي وجهت �إليه الدعوة إلقامة
هذا املعر�ض يف اليمن .ومما �ساعد على �إجناح
اليجابي والفعال
امل�شاركة اليمنية أ�ي�ضاً ،الدور إ
ل�شركة العالقات العامة التي تعاقد معها جمل�س
الرتويج ال�سياحي.
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سياحة في الصورة والذاكرة

حتوالت جذرية يف البنية واملالمح افتقدت إ�ىل الر ؤ�ية العلمية لتخطيط املدن..

استعادة بالصورة لواقع ثالث مدن يمنية
خالل النصف األول من القرن العشرين
 nكتب :رئي�س التحرير
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اجلزء اجلنوبي من �شارع علي عبد املغني يف �سنوات الثورة
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أ
ال�ستاذ  /علي أ�بو الرجال
حينما طرحتُ الفكرة على رئي�س املركز أال�ستاذ علي
أ�بو الرجال ،ا�ستح�سنها كثرياً ،بل و أ�ظهر حما�ساً كبرياً
جتاهها ،وهو الرجل الذي أ�ذكى نزعة التوثيق لت�صبح
ق�ضية وطنية بعد أ�ن �شغلته على نحو �شخ�صي خالل
أ�ربعة عقود م�ضت ،ف أ��صبح لدى اليمن مركز وطني
يُعنى بالتوثيق والوثائق ،ويوفر بيئة علمية و�إدارية
ممتازة للعناية بالوثائق جمعاً و�صيانة وحفظاً.
أ��صدر أال�ستاذ أ�بو الرجال تعليماته ألحد املخت�صني
باملركز ،بتوفري ال�صور التي �سيرتكز اهتمام هذا املقال
حولها ،وتتعلق ب أ�جزاء من مدن �صنعاء ،تعز ،وعدن،
وتكرم ب�إجراء قراءة لهذه ال�صور من وحي ذاكرته
املفعمة باملعرفة عن تفا�صيل ما�ضي هذه املدن حيث
ن� أش� وترعرع ،كما هو احلال بالن�سبة ملدينته �صنعاء ،أ�و
عا�ش لفرتة من الزمن ،كما هو احلال بالن�سبة ملدينة
تعز ،أ�و أ�م�ضى وقتاً للزيارة يف �سن ال�صبا ،كما هو
احلال بالن�سبة ملدينة عدن.
حتتفظ ذاكرة الرجل مبعلومات عن وظائف أالحياء
أ
والبنية يف مدينته �صنعاء ،عززها ميوله الفطري نحو
أ
التوثيق ،ووعيه املبكر ب�همية هذا الن�شاط الثقايف
املدين بامتياز.
ا�ستعادة ملا�ضي ثالث مدن مينية
أ�� -صنعاء ( �شارع علي عبد املغني):
بالن�سبة ل�صنعاء تعك�س ال�صور واقع �شارع علي عبد
املغني الذي يحتل موقع القلب من املدينة القدمية
بل واملدينة يف �صورتها احلديثة التي تعدت أال�سوار
ومتددت لت�صل �إىل �سفوح اجلبال املحيطة بها ،وهو
حلم كان �إىل ما قبل أ�ربعة عقود بعيد املنال وواقع مل
يكن با إلمكان ت�صوره.
بل �إن هناك رواية ترتدد على أالل�سنة عن أ�حد
القدماء الذي تنب أ� ببلوغ �صنعاء هذا املدى من التو�سع،
لي�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده أ�نه لو حتقق ذلك ف�إنه
�سيعني بال�ضرورة انتفاء ميزة �صنعاء كمدينة مالئمة

اجلزء ال�شمالـــي من �شارع علي عبد املغني يف املا�ضي

اجلزء ال�شمالـــي من �شارع علي عبد املغني يف احلا�ضر

لل�سكنى ،وذات أ�جواء �صحية ال ت�ضاهيها مدينة أ�خرى
يف �شبه جزيرة العرب.
ال�صور أالربع التي اخرتناها تعك�س املالمح القدمية
لهذا ال�شارع الذي يبد أ� من جولة ال�شراعي املتاخمة
ملقربة خزمية من الناحية اجلنوبية ،ويخرتق ميدان
التحرير الذي كان ي�سمى �سابق ٍاً “ميدان �شرارة” وينتهي

هذا ال�شارع من الناحية ال�شمالية عند ا إل�شارة ال�ضوئية
التي تقابل املدخل الرئي�سي للمتحف الوطني.
يتميز �شارع علي عبد املغني بكونه قلب املنطقة
التجارية للعا�صمة �صنعاء ،حيث تنت�شر على جانبيه
حمالت بيع التجزئة لل�سلع ا إلليكرتونية وللمالب�س
أ
والحذية ،ومن� آش�ت فندقية م�صنفة ،أ�همها فندق �سب أ�
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ذي اخلم�س جنوم ،با إل�ضافة �إىل وجود مبانٍ ر�سمية
على جانبيه أ�همها :مبنى البنك املركزي اليمني عند
نهاية ال�شارع من الناحية اجلنوبية ،ودائرة التوجيه
املعنوي للقوات امل�سلحة عند نهاية ال�شارع من الناحية
للمام) ،يف
ال�شمالية ،واملتحف الوطني(الذي كان �سكناً إ
حني أ�نه كان قد أ�ن�شئ كم�ست�شفى للقوات العثمانية يف
القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،ومتحف الرتاث ال�شعبي،
للمام)،
(املقام يف العهد ا إلمامي ،أ�ي املقر الر�سمي إ
ومبنى وزارة االقت�صاد يف العهد ا إلمامي ،والذي يتبع
اليوم وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.وهناك أ�ي�ضاً
مبنى أالمن أ�و االن�ضباط( ال�شرطة الع�سكرية) املقابل
جلامع قبة املتوكل ،وقد مت جتديد املبنى ا ًلذي ي�شغله
حالياً ق�سم �شرطة ال�شهيد جمال جميل ،وهو �ضابط
عراقي ا�ست�شهد بعد ف�شل ثورة 48م على م�سافة لي�ست
بعيدة من هذا املبنى ،وكذا امل ؤ��س�سة العامة لالت�صاالت
والربيد ،با إل�ضافة �إىل جامع قبة املتوكل.
كان هناك بابان للمدينة القدمية ينفتحان على هذا
ال�سبح ،وباب
ال�شارع من الناحية ال�شرقية ،هما :باب َّ
ال�شقاديف ،مل يعد لهما وجود يف أ�يامنا هذه ،وكان
هناك �سجن أ�ن�شئ يف العهد ا إلمامي عرف با�سم الرادع،
مل يعد له وجود اليوم وي�شغل امل�ساحة التي كان يقام
ٌ
موقف ل�سيارات أالجرة.
عليها ذلك ال�سجن
أ
التحول أالبرز لهذا ال�شارع الذي يحمل ا�سم �حد
أ�برز ال�ضباط الذين خططوا ونفذوا ثورة ال�ساد�س
والع�شرين من �سبتمرب اخلالدة عام  ،1962وا�ست�شهد
يف أاليام أالوىل لقيام الثورة ،يتمثل يف حتوله من مقر
ري يف املالمح
للحكم �إىل �شارع جتاري بامتياز ،هناك تغ ٌ
أ�ي�ضاً ،ففي الوقت الذي كان ال�سور املحيط باملدينة
القدمية يحاذي ال�شارع من الناحية ال�شرقية ،ف�إن ال�سور
مل يعد له وجود اليوم وحلت حمله البنايات ال�سكنية
والتجارية والفنادق و أ�هم مبنى أ�قيم حمل ال�سور من
الناحية اجلنوبية هو البنك املركزي اليمني.
ال�صور التي بني أ�يدينا تظهر الق�سم ال�شمايل لل�شارع
حيث أالبنية الر�سمية والنوبة التي ما تزال قائمة حتى
اليوم مع تغري يف الوظائف ،وتظهر اجلزء اجلنوبي من
ال�شارع ،ابتداء من ا إل�شارة املقابلة ملدخل �شارع الق�صر،
وحتى مقربة خزمية .ويف هذا اجلزء بالذات حدث
حتول جوهري يف مالمح ال�شارع ويف وظيفته ،فقد
ا�ستحدثت املباين ال�سكنية والتجارية والفندقية على
جانبيه ،والرتفيهية( �سينما بلقي�س) على نحو يختلف
كلياً عما كان عليه ال�شارع ،حيث ال�سور من الناحية
ال�شرقية وامل�ساحات املفتوحة من الناحية الغربية،
ومقربة خزمية من الناحية اجلنوبية.
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مدينة عدن ( كريرت ) يف احلا�ضر  -ال�صورة من جهة �صرية
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ب -عدن:
متثل عدن أ�هم و أ��شهر موانئ اليمن على ا إلطالق،
و�إىل أ�واخر القرن التا�سع ع�شر كانت عدن ت�شغل املوقع
الذي حتتله اليوم مدينة كريرت ،وتتميز بقلعتها
ال�شهرية(�صرية) التي تطل على ميناء عدن القدمي،
قبل أ�ن ينتقل �إىل املعال والتواهي احليني احلديثني
اللذين أ�ُن�شئا يف عهد االحتالل الربيطاين يف حميط
امليناء احلديث واحلو�ض اجلاف.
من أ�هم معامل عدن القدمية با إل�ضافة �إىل �صرية،
�صهاريج عدن ،وبوابة عدن التي كانت املدخل الرئي�س
للمدينة املحاطة ب�سور متاماً كبقية املدن القدمية.
ال�صور التي بني أ�يدينا تعك�س واقع عدن ( كريرت)
وبوابتها ال�شهرية ،وحي املعال احلديث .ومن املعروف
أ�ن بوابة عدن كان قد مت تدمريها نهاية اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي لتو�سيع ال�شارع احلديث الذي ي�صل
عدن بحي املعال ،عند البوابة التاريخية.
أالهم يف هذه ال�صور ،أ�نها ت�سجل للحظة التي مت
فيها تفجري البوابة التاريخية �إيذاناً بدخول عدن
مرحلة جديدة من التطور احل�ضري خارج منطق
الع�صور القدمية والو�سطى ،حيث حلت و�سائل حديثة
للدفاع عن املدن تختلف كلياً عن الو�سائل القدمية
التي كان أ�برز أ��سلحتها أال�سوار واحل�صون والقالع.
وتعك�س ال�صور أ�ي�ضاً مالمح مدينة عدن ( كريرت)
يف ذروة النمو احل�ضري احلديث يف عقد اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي ،حيث تظهر أالبنية احلديثة ب أ�بهى
حلة ،مير مبحاذاتها من الناحية ال�شمالية �شارع حديث
مب�سارين يخرتق بوابة عدن التاريخية وتنت�صب على
جانبيه املباين ال�سكنية والتجارية التي أ�ن�شئت �آنذاك.
وتعك�س �إحدى ال�صور مالمح مدينة املعال ،املحيطة
بالدكة ،أ�ي ر�صيف تفريغ و�شحن الب�ضائع التابع مليناء
عدن ،وال�صورة تعود لنهاية اخلم�سينات أ�ي�ضاً ،ويظهر
ال�شارع الرئي�س الذي ي�صل املعال بكريرت ،وي�صل
مدينة خور ويتفرع باجتاه مدينة خور مك�سر من جهة
املعال ومبحاذاة جزيرة العبيد .ويف الوقت الذي ميكن
للمرء مالحظة أ�ن ال تغري جوهري طر أ� على مدينة
عدن(كريرت) غري أالبنية الع�شوائية التي أ�قيمت عند
�سفح جبل �شم�سان من الناحية اجلنوبية واجلبال
املحيطة باملدينة من الناحية ال�شمالية ،ف�إن تغرياً
قد طر أ� على مدينة املعال ،حيث أ�ن�شئت أ�حياء �سكنية
جديدة ،ومت ا�ستحداث طريق رئي�س ميتد من اجلولة
(الدوار) الواقعة بني املعال وبوابة عدن ،ويحاذي املعال
من الناحية اجلنوبية و�صو ًال �إىل حي القلوعة ،ومنها
ينفذ عرب نفق حديث �إىل ال�ساحل الذهبي.
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ال�شارع الرئي�سي لـ ِ املعال حماط ًا بالبنايات

مدينة املعال يف خم�سينيات القرن املا�ضي

م�شهد لتفجري بوابة عدن أ�وائل اخلم�سينيات

ج -مدينة تعز:
تت�شابه مدينة تعز �إىل
حد كبري مع مدينة �صنعاء
من حيث خ�ضوعها لظروف
تت�شابه يف جانب منها ،و
أ�ثرت على منوها وتطورها
كواحدة من املدن الرئي�سية
يف اليمن.
�صنعاء تعترب من مدن
القيعان اليمنية القدمية و أ�حد
أ�قدم املدن� ،إال أ�ن أ�كرب تو�سع
�شهدته املدينة كان يف الفرتة التي
أ�عقبت قيام الثورة اليمنية ،وحتى
اليوم ،حيث متثل عا�صمة اليمن
املوحد.
مدينة تعز خ�ضعت لعاملني رئي�سني
أ�ديا �إىل التو�سع الذي �شهدته املدينة،
أ�ولها اتخاذها عا�صمة م ؤ�قتة من قبل
ا إلمام أ�حمد الذي بوفاته أ�فلت دولة
ا إلمامة ،وذلك خالل الفرتة من -1948
1962م.
العامل الثاين ،ويتمثل يف قرب مدينة
تعز من مدينة عدن امل�ستعمرة الربيطانية
من 1839م1967 -م ،وانتقال أالن�شطة التجارية
�إليها من عدن بعد اال�ستقالل ،وتطبيق قانون الت أ�ميم
نهاية ال�ستينيات من القرن املا�ضي.
تظهر ال�صورة رقم ،1والتي التقطت يف الن�صف
أالول من القرن الع�شرين من املرتفع الواقع �إىل
ال�شرق من املدينة ،من جولة الغرفة التجارية ،الواقع
الذي كانت عليه مدينة تعز القدمية عا�صمة الدولة
الر�سولية ،الواقعة عند �سفح قلعة القاهرة أاليوبية
واملحاطة ب�سور مبني من احلجر ولها أ�بواب أ�همها:
باب مو�سى ،والباب الكبري.
أ�ما ال�صورة رقم 2والتي التقطت للمدينة من
املرتفع املطل عليها من الناحية الغربية ،فتو�ضح عن
قرب حجم املدينة القدمية وال�شواهد التي تتميز
بها و أ�همها اجلامع الكبري ،املعروف بـ :جامع املظفر،
وم�سجد ومدر�سة أال�شرفية ،وكالهما يعودان �إىل
العهد الر�سويل.
تو�سع كبري يف غياب التخطيط
كانت املدن و�ستظل ال�ساحة التي ينعك�س عليها منو
وتطور الدول واحل�ضارات ،وفيها ومنها تتقرر
م�صائر الدول ،وهذا يفرت�ض أ�ن املدن تفرت�ض معايري
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�صورة قدمية جلامع املظفر آ
وال�شرفية مبدينة تعر القدمية

وحمددات لنموها وتطورها ،ور ؤ�ية ح�ضرية تقوم
على مبد أ� التخطيط ،وفيها ترتكز املرافق من فنادق
ومطاعم ومرافق ترفيهية وهي البنية ال�ضرورية
ل�صناعة ال�سياحة يف أ�ي بلد.
ومن امل ؤ��سف حقاً أ�ن املدن اليمنية منت وتو�سعت
أ�فقياً يف غياب وا�ضح للتخطيط ،وتكاد �صنعاء العا�صمة
أ�ن جت�سد النموذج امل�شوه للمدينة اليمنية ،مبا ينق�ض
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كلية ،ال�صورة التي قامت وتطورت عليها مدينة �صنعاء
القدمية .أ
والمر ينطبق أ�ي�ضاً على مدينة تعز و�إن كان
ب�صورة أ�قل مما هو عليه احلال يف مدينة �صنعاء ،يف
حني تتميز عدن ب أ�نها بال�صورة التي هي عليها اليوم
بعد التو�سع الكبري ألحياء املدينة ،تكاد تكون مثالية،
لكنها أ�ي�ضاً مل ت�سلم من التجاوزات التي أ�فرزت حالة
مل ت أ�لفها من قبل من البناء الع�شوائي يف حميط

أالحياء املخططة للمدينة� .إن املدن الثالث �شهدت
بالفعل حتوالت جذرية من حيث النمو والتو�سع ميكن
القول أ�نها تبدو ب�صورة مغايرة متاماً عما كانت عليه
يف الن�صف أالول من القرن الع�شرين ،وكان ميكن لهذه
املدن أ�ن حتتفظ مبكانتها ،كمدن منوذجية يف جنوب
�شبه اجلزيرة العربية ،لو مل تقع فري�سة الع�شوائية
وغياب التخطيط.
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طيرانخضـــــــــراء
واحة

السعيدة تحلق في أول رحالتها الداخلية
في سماء عدن

بلونيها أالبي�ض أ
والخ�ضر هبطت على أ�ر�ض مطار
أ
عدن الدويل �صباح ال�سبت الثامن ع�شر من �كتوبر
أ�ول طائرة خا�صة ب�شركة طريان ال�سعيدة� ،إيذاناً
ببدء ت�شغيل ال�شركة أ�وىل رحالتها التي تهدف ب�شكل
أ��سا�س �إىل تغطية الطلب على الرحالت الداخلية داخل
اجلمهورية.
ويعترب طريان ال�سعيدة ،الذي أ�ن�شئ بر أ��سمال
م�شرتك ل�شركات �سعودية و�شركة اخلطوط اجلوية
اليمنية ،وبن�سبة  75باملائة و 25باملائة على التوايل،
ال�شركة الثانية بعد اليمنية التي �ستحلق يف �سماء
اليمن ،و�ست�سري رحالت �إقليمية من و�إىل اليمن ،ومن
املقرر أ�ن حتل حمل �شركة اخلطوط اجلوية اليمنية
يف ت�سيري الرحالت على اخلطوط الداخلية بني
حمافظات اجلمهورية.
طائرة طريان ال�سعيدة يف رحلتها أالوىل من مطار
�صنعاء الدويل �إىل مطار عدن الدويل ،كانت قد حملت

22

على متنها دولة رئي�س جمل�س الوزراء الدكتور على
حممد جمور ووزيري النقل وال�سياحة ورئي�س جمل�س
�إدارة طريان ال�سعيدة وعدداً من أ�ع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة.

رئي�س الوزراء..

يتوقع زيادة يف حركة

ال�سياحة الداخلية ،ومدير
ال�شركة يقول إ�ن أ��سعار التذاكر

ُحددت وفق ًا للدرا�سة من �شركة
دولية متخ�ص�صة

وقد اجتذبت هذه املنا�سبة اهتمام امل�سئولني
واملواطنني يف حمافظة عدن ،حيث كان يف ا�ستقبال
رئي�س الوزراء على أ�ر�ض مطار عدن الدويل نائب
املحافظ أ�مني عام املجل�س املحلي عبد الكرمي �شائف
ووكيل املحافظة احمد �سامل ربيع علي ،ووكيل
املحافظة امل�ساعد أ�حمد ال�ضالعي ،وعدد من مدراء
املكاتب التنفيذية وم�سئولو غرفة جتارة و�صناعة عدن
ورجال املال أ
والعمال باملحافظة ،وعدد من أ�ع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي.
ويف مطار عدن الدويل دُقت الطبول ورق�ص ال�شباب
على أ�نغامها ابتهاجاً بهذه املنا�سبة وبهذا ا إلجناز الذي
�سيكون له انعكا�ساته ا إليجابية على ال�سياحة الداخلية
وعلى حركة النقل اجلوي بني املحافظات اليمنية.
دولة رئي�س جمل�س الوزراء ومرافقوه على منت
الرحلة ،وفور و�صولهم �إىل مدينة عدن عقدوا م ؤ�متراً
�صحفياً يف قاعة امل�ستثمر ،حيث نوه رئي�س الوزراء

خالله با إل�سهامات املتوقعة لل�شركة اجلديدة على
�صعيد ت�سهيل حركة املواطنني بني املحافظات ويف
تن�شيط ال�سياحة الداخلية.
وقال� :ستكون هناك حركة وا�سعة لل�سياحة
وخ�صو�صا يف جمال ال�سياحة الداخلية ،فمدينة عدن
يق�صدها الكثري من اليمنيني وخ�صو�صا يف موا�سم
أالعياد و املوا�سم ال�شتوية و�سيكون طريان ال�سعيدة
عام ً
ال مهماً جداً يف تن�شيط حركة ال�سياحة الداخلية.
أ
رئي�س الوزراء اعترب �ن ال�شركة متثل ثمرة من
ثمار م ؤ�متر الفر�ص اال�ستثمارية الذي عقد ب�صنعاء يف
يناير  ،2007وقال �إن ن�سبة التدفقات اال�ستثمارية �إىل
البالد منذ انعقاد م ؤ�متر الفر�ص اال�ستثمارية زادت
بن�سبة  27باملائة.
وخ�ص رئي�س الوزراء يف كلمته بامل ؤ�متر ال�صحفي
رجال أالعمال يف اململكة العربية ال�سعودية بال�شكر
لدورهم الكبري يف تدفق هذه اال�ستثمارات.
وعرب رئي�س الوزراء عن �سعادته الختيار مدينة
عدن لتكون الوجهة الرئي�سية ألول رحلة داخلية تقوم
بها ال�شركة اجلديدة ،ملا لهذه املدينة من أ�همية كبرية
يف حركة اال�ستثمار وحركة ال�سياحة ،ولكونها العا�صمة
االقت�صادية والتجارية للبالد.
وتوجه بال�شكر �إىل رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
وامل�سئولني فيها على االلتزام الدقيق بالربنامج
الزمني املعد من قبلها لبدء مرحلة ا إلعداد وتد�شني
أ�وىل رحالتها ..
�شركة دولية متخ�ص�صة لت�شغيل مطار عدن
وزير النقل خالد الوزير من جهته ا�ستعر�ض ا إلجراءات
التي اتخذتها احلكومة على طريق فتح أالجواء يف
مطار عدن  ،ومنها �إعفاء �شركات الطريان من ر�سوم
الهبوط واالنتظار يف املطار ،وك�شف الوزير عن أ�ن
ت�شغيل مطار عدن �ستتواله �شركة دولية متخ�ص�صة
منذ بداية العام القادم 2009م
و أ�كد وزير النقل أ�ن وزارته تلقت عدداً من طلبات
اال�ستثمار يف جمال النقل اجلوى يف اليمن ،مت �إحالتها
للدرا�سة.
وزير ال�سياحة نبيل الفقيه نوه بالدور احليوي
لطريان ال�سعيدة يف خدمة ال�سياحة الداخلية،
وتن�شيط حركة ال�سياحة ا إلقليمية ،و أ�عرب يف الوقت
ذاته عن متنياته ب أ�ن ي�ساهم هذا امل�شروع يف فتح الباب
أ�مام ا�ستثمارات �سياحية جديدة .
و أ�كد الفقيه حر�ص وزارة ال�سياحة على تعزيز
عالقات التعاون مع امل�ستثمرين ملا من � أش�نه حت�سني
قاعدة اخلدمات يف القطاع ال�سياحي.
عدد أ�كرب من رحالت ال�شركة �إىل عدن
ال�صحفيون الذين ح�ضروا امل ؤ�متر ال�صحفي أ�مطروا
م�سئويل ال�شركة أ
بال�سئلة عن :أ��سعار التذاكر ،وعدد
أ
الرحالت ،وعدد الطائرات التابعة ل�سطول طريان

وزير النقل..

مطار عدن الدويل يف عهدة

�شركة دولية متخ�ص�صة من
بداية 2009م

ال�سعيدة ،وعن و�ضع مطار عدن الدويل فيما يخ�ص
الرحالت اخلارجية وعن جدول رحالت ال�سعيدة.
ويف معر�ض رده على هذه أال�سئلة أ�و�ضح رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة طريان ال�سعيدة �صالح العواجي
أ�ن عدن �ستكون أالوفر حظا يف عدد الرحالت اليومية
لل�شركة فلن يقل عدد الرحالت اليومية �إىل عدن عن
خم�س رحالت يومية مع نهاية العام 2009م
وعن ال�شركة قال العواجي� :إن الفكرة يف بادئ
أالمر كانت تدور حول م�س أ�لة ف�صل خدمات النقل
الداخلي التي تقدمها �شركة اخلطوط اجلوية اليمنية،
عن خدمات النقل ا إلقليمي لل�شركة.
و أ��ضاف :لكن الفكرة تطورت بعد ذلك �إىل �إن�شاء
�شركة م�ستقلة تقوم بتقدمي خدمات داخل اليمن
واملحطات ا إلقليمية؛ فكان ت أ��سي�س �شركة طريان
ال�سعيدة.
أ
ً
م�شريا �إىل �ن امل�ساهمني يف ال�شركة هم جمموعة
منتخبة ت�ضم جمموعة الطيار ال�سياحية ومتتلك
 %20وجمموعة ال�صرييف ومتتلك  ،% 10وهناك

م�ساهمون �آخرون من اململكة با إل�ضافة �إىل �شركة
اخلطوط اجلوية اليمنية.
 7000ريال لتذكرة الرحلة الداخلية
املدير العام التنفيذي ل�شركة طريان ال�سعيدة املهند�س
حممد العرا�شه أ�ماط اللثام عن أ��سعار تذاكر ال�شركة
قائ ً
ال� :إن قيمة تذاكر الرحالت الداخلية بني
املحافظات �ست�صل �إىل (� )7000سبعة �آالف ريال ميني.
م�شرياً �إىل أ�نه مت �إقرار أال�سعار وفقاً لدرا�سة
دقيقة أ�جرتها �إحدى ال�شركات الدولية املتخ�ص�صة،
الفتاً �إىل أ�ن أ��سطول ال�سعيدة �سي�ضم مع نهاية أ�غ�سط�س
من العام القادم 2009م  8طائرات ،و أ�ن أ�ربع طائرات
�ستكون يف اخلدمة أ�واخر دي�سمرب القادم.
أ
وب� أش�ن الرحالت ا إلقليمية لل�شركة �و�ضح املدير
التنفيذي لطريان ال�سعيدة ،أ�ن ال�شركة �ستد�شن
أ�وىل رحالتها على امل�ستوى ا إلقليمي �إىل كل من دبي
وجيبوتي يف دي�سمرب املقبل ،وذلك �ضمن �شبكة النقل
ا إلقليمي التي �ست�شمل أ�ي�ضا عدداً من املدن الرئي�سية
يف ا إلقليم.
وقال �إن مطار عدن الدويل �سيكون املركز الرئي�س
لت�شغيل الرحالت ا إلقليمية مبا ميثله مطار عدن من
�سماء مفتوحة من قبل هيئة الطريان املدين ،ف�ض ً
ال
عن أ�ن �شركات طريان أ�خرى �ستبد أ� الت�شغيل من
عدن.
و أ�و�ضح العرا�شة أ�ن مطار �صنعاء الدويل �سيكون
املركز الرئي�س لت�شغيل الرحالت الداخلية لل�شركة.
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ثورة معمارية وقيمة ح�ضرية و�سياحية متميزة يف قلب العا�صمة �صنعاء

جـامـع الرئيـس الصـالح
مبحاذاة ميدان ال�سبعني ،من الناحية ال�شرقية ،ويف قلب
معمارية؛ هي أ
ٌ
�صنعاء احلديثة ،تنت�صب من� أش�ةٌ
الحدث
والف�ضل ت�صميم ًا أ
والكرب أ
أ
والروع جما ً
ال؛ يف جنوب �شبه
جزيرة العرب� ،إنها جامع الرئي�س ال�صالح ،الذي أ�مر ب�إقامته
فخامة الرئي�س علي عبد اهلل �صالح رئي�س اجلمهورية،
ً
رعاية
وتكفل بتمويل �إن�شائه على نفقته اخلا�صة ،و أ�واله
الطاللة امل�شرقة على عا�صمة
خا�صة حتى ا�ستحق هذه إ
اليمن املوحد؛ م�سجد ًا جامع ًا؛ يتمتع بح�ضور و هيبة وجالل
امل�ساجد اجلامعة الكربى يف العامل.
 nيا�سني التميمي
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هذا اال�ستطالع ي�سجل رحل َة عملٍ ملهم ٍة ا�ستمرت ثمانية أ�عوام حتى أ�ثمرت
هذا املنجز املعماري وال�صرح الديني املهيب ،ن�ستوفيها من مدير امل�شروع أالخ
علي بن علي مق�صع.
ي ؤ��شر �إجناز هذا امل�سجد اجلامع يف قلب �صنعاء احلديثة ؛ يف م�ساحة رحبة؛
�سهلة الو�صول منها و�إليها� ،إىل حتول جوهري ،يف طبيعة املركز الذي ظلت
�صنعاء القدمية حتتله ألكرث من  1400عاماً من عهد ا إل�سالم ،حيث يوجد
اجلامع الكبري.
يف تخطيط املدينة ا إل�سالمية يحتل امل�سجد اجلامع قلب املدينة يليه
ال�سوق ثم أالحياء ال�سكنية ،وقد ا�ستمد امل�سجد موقعه ذاك من وظيفته
الدينية ،ومن كونه حمور احلياة العامة.
�صنعاء بعد أ�ربعة عقود من التو�سع والتطور ،تعيد �صياغة مركزها ،ومل
يكن هناك من كيان معماري؛ مهما كانت وظيفته :أ�ن يناف�س جامع الرئي�س
ال�صالح ،يف �شغل وظيفة املركز وموقع القلب من مدينة �صنعاء احلديثة.
اجلامع حاز هذا املوقع وهذه املكانة؛ مبا يتمتع به من �إطاللة بهية،
ولتفرده ب أ�ف�ضل ال�شروط واملزايا املعمارية ،واختزاله مالمح ال�شخ�صية
املعمارية اليمنية ،العربية ا إل�سالمية وا إلن�سانية اجلامعة ،ومتتعه بف�ضاءات
رحبة وجميلة حتيط به وت�ضفي عليه بعداً جمالياً ،با إل�ضافة �إىل كونها
متنف�ساً �سياحياً رائعاً ،لي�س له مثيل يف طول العا�صمة وعر�ضها.
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ومن موقعه املركزي هذا يتجه اجلامع �إىل
تنويع وظائفه� ،إذ لن تقت�صر على الوظيفة الدينية
التعبدية متمثلة يف �إقامة ال�صلوات اخلم�س واجلمعة،
بل �ستت�سع لي ؤ�دي اجلامع دوره كمنارة �إ�شعاع ديني
بخطاب من املفرت�ض أ�ن تتحدد مالحمه بعد
االفتتاح الر�سمي للجامع يف  22ذي القعدة 1429هـ،
الذي يوافق الثامن ع�شر أ�و التا�سع ع�شر من �شهر
نوفمرب 2008م كما يقول مدير امل�شروع علي بن علي
مق�صع.
ثمانية أ�عوام من العمل
ا�ستغرق العمل يف م�شروع جامع الرئي�س ال�صالح
ثمانية أ�عوام تقريباً ،ففي �شهر �سبتمرب من عام
1999م و�ضع الرئي�س علي عبد اهلل �صالح حجر
أال�سا�س �إيذاناً بالبدء يف تنفيذ امل�شروع ،وخالل عام
2000م اقت�صر العمل على تهيئة موقع امل�شروع ،ومل
يبد أ� العمل الفعلي �إال عام 2001م.
وقد أ��صبحت بنية امل�سجد الرئي�سية جاهزة
ال�ستقبال امل�صلني من أالول من �شهر رم�ضان املا�ضي
1429هـ ،املوافق أ
للول من �شهر �سبتمرب 2008م.
وقد ا�ستمرت أالعمال يف بقية مكونات امل�شروع،
ألكرث من �شهرين قبل أ�ن يتم افتتاحه ر�سمياً من
قبل رئي�س اجلمهورية ،وترتكز أالعمال التكميلية يف
الف�ضاءات أ
والر�ضيات اخلارجية ،وبع�ض أالر�ضيات
آ
ً
الداخلية وخ�صو�صا يف مبنى كلية القر�ن الكرمي
وعلومه.
�شخ�صية معمارية جامعة
يتمتع جامع الرئي�س ال�صالح ب�شخ�صية معمارية
جامعة؛ تتوازى مع وظيفته الدينية كم�سجد جامع..
وبح�سب مدير امل�شروع أالخ علي بن علي مق�صع،
ف�إن ال�شخ�صية املعمارية التي يكت�سبها اجلامع بعد
ا إلجناز ،هي نتاج ر ؤ�ية عميقة ،ودرا�سة ومتحي�ص
ا�ستغرقت وقتاً طوي ً
ال قبل أ�ن يتم جت�سيدها على أ�ر�ض
الواقع.
أالخ علي بن علي مق�صع كان �ضمن فريق من
املتخ�ص�صني الذين قاموا بجولة على اجلوامع
الكبرية يف العامل ا إل�سالمي ،ويتحدث عن نتائج هذه
اجلولة بارتياح ،ويقول :اكت�سبنا من هذه الزيارة
فوائد هامة عادة باخلري على امل�شروع..
وي�ضيف :ال�شخ�صية املعمارية للجامع تختزل أ�ي�ضاً
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جلنة من مهند�سني معتربين درا�سة الت�صاميم.
وكان ال�شيء اجلديد يف مثل هذه ا إلجراءات ،كما
يفيد أالخ علي مق�صع ،أ�ن اللجنة املكلفة بدرا�سة تلك
الت�صاميم قامت ب أ�خذ أ�ف�ضل ما يف تلك الت�صاميم،
ثم عُهد �إىل �شركة ا�ست�شارية القيام مبهمة �إعداد
الت�صميم أالويل الذي ا�ستوعب أالفكار والر ؤ�ى
واملالمح الفنية من جممل تلك الت�صاميم ،ثم
خ�ضع الت�صميم أالويل للمراجعة والتعديل ،حتى مت
القبول بالت�صميم النهائي الذي ينعك�س يف ال�شخ�صية
املعمارية للمبنى.

فخامة الرئي�س علي عبد اهلل �صالح

اجلامع

فتح �آفاق ًا واعدة إل�ستثمار

خامات اليمن الطبيعية

من أ
الحجار و�ساهم يف بناء
مهارات مينية يف املجاالت
املهمارية والزخرفية

ال�صفات واملالمح وال�سمات البارزة للعمارة اليمنية يف
خمتلف مناطق اجلمهورية ،وتعك�س الطابع املعماري
لكل حمافظة مينية.
هناك توظيف بديع للرموز القدمية وخ�صو�صاً
احلروف امل�سندية ،يف تزاوج ذي داللة عميقة على
حالة التوا�صل احل�ضاري مع احل�ضارات اليمنية
القدمية التي أ�جنزت من� آش�ت معمارية عظيمة يف
التاريخ اليمني القدمي.
يقول مق�صع :خ�ضع ت�صميم اجلامع مل�سابقة
ا�شرتكت فيها مكاتب هند�سية وا�ست�شارية حملية
وعربية ودولية ،جميعها تقدمت بت�صاميمها ،وتولت

حتول يف منط البناء واخلربات الوطنية
قام بتنفيذ م�شروع اجلامع �شركات متخ�ص�صة،
عربية وحملية ،و أ��شرفت على تنفيذ امل�شروع �شركة
ا�ست�شارية هي دار الهند�سة اللبنانية..
وبهذا اخل�صو�ص يقول أالخ علي مق�صع :هناك
فريق فني مت تعيينه بغر�ض القيام مبهمة مراجعة
أ�داء ال�شركة اال�ست�شارية ،والفريق هو �ضمن جلنة
الت�سيري التي ر أ��سها أال�ستاذ علي حممد آ
الن�سي مدير
مكتب رئا�سة اجلمهورية ،حيث كان لهذه اللجنة
ولرئي�سها الف�ضل يف الت�سيري وا إل�شراف على �إجناز
العمل ،بدقة متناهية.
وي�ضيف :امل�شروع خ�ضع للفح�ص املختربي من قبل
املخترب املركزي التابع لوزارة أال�شغال بهدف الت أ�كد
من �سالمة ومواءمة املواد امل�ستخدمة يف العمليات
ا إلن�شائية ول�ضمان أ�على م�ستويات الدقة واجلودة.
وحتتل الزخرفة اجلب�سية ،واخلط العربي الذي

علي بن علي مق�صع

ي�شكل �إىل جانب آ
اليات القر�آنية جوهر هذه الزخرفة
و أ�هم املالمح اجلمالية للف�ضاء الداخلي للجامع..
وقد مت تنفيذ أ�عمال الزخرفة هذه ،حتت �إ�شراف
جلنة الت�سيري وال�شركة اال�ست�شارية ،ونفذت بالكامل
ب أ�يا ٍد مينية.
أ
أالعمال اخل�شبية مبا فيها البواب والنوافذ
و أ�عمال الزخرفة يف ال�سقوف ،التي ا�ستلهمت فكرتها
من �سقف اجلامع الكبري ب�صنعاء ،با إل�ضافة �إىل
أ�عمال أالرابي�سك ،قامت ب�إجنازها �شركة اخلليج
للتقنية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف هذا املجال.
ال�شركة قامت برتكيب املعمل اخلا�ص بها يف موقع
امل�شروع ،أ�ما امل�صدر الرئي�س ملادة اخل�شب فهو بورما
والواليات املتحدة أالمريكية.
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ويفيد أالخ علي مق�صع أ�ن أالعمال الداخلية مثل
الزخرفة واجلب�سيات وغريها ُنفذت ب أ�يدي مينية
خال�صة ،وا�ستخدمت فيها مواد من م�صادر حملية،
مبا فيها الرخام واجلرانيت ،و أ�حجار البلق التي
ت�شكل مادة البناء الرئي�سة يف اجلامع.
وت�شكل مديريات :برط ،و أ�رحب ونهم امل�صدر
الرئي�س ألحجار البناء والرخام واجلرانيت ،مع العلم
أ�نه بف�ضل ا إلمكانيات التقنية مت ا�ستخدام حجر
البلق بال�صقل كرخام  ،وخ�صو�صاً يف أالر�ضيات.
ويعترب أالخ علي مق�صع أ�ن م�شروع اجلامع فتح
�آفاقاً جديدة أ�مام ا�ستغالل خامات أالحجار املتوفرة
بكرثة يف البيئة اليمنية ألغرا�ض جتارية وعلى نطاق
وا�سع ،مبا يف ذلك �إمكانية الت�صدير �إىل اخلارج.
كما أ�نه با�ستيعابه العمالة اليمنية أ�تاح امل�شروع املجال
ألن تتلقى هذه العمالة فر�صة التدريب والتعلم
فيما يخ�ص مهارات البناء وت�شكيل أالحجار و أ�عمال
الزخرفة �إىل حدٍ أ��صبحت معه قادر ًة على أ�داء العمل
يف املجاالت امل�شابهة مبهارة عالية.
ويحر�ص أالخ علي بن علي مق�صع على ت أ�كيد أ�ن
أ�ف�ضل املواد قد ا�ستخدمت يف تنفيذ امل�شروع ،وبرعاية
مبا�شرة من فخامة أالخ الرئي�س علي عبد اهلل �صالح،
ليعرب عن قناعته التامة ب أ�ن امل�شروع نفذ وفق أ�ف�ضل
املعايري ،مما ولد لديه حالة ر�ضا كاملة عن هذا
امل�شروع أالهم أ
والكرب على م�ستوى اليمن.
املكونات والوظائف
يتوزع م�شروع جامع الرئي�س ال�صالح املقام على
م�ساحة �إجمالية �إىل  224800مرتاً مربعاً� ،إىل
املكونات التالية:
البنية الرئي�سة:
حتتل البنية الرئي�سة للجامع أ�هم مكون معماري،
وت�ست أ�ثر باملالمح وال�سمات البارزة للجامع ،أ
والعمال
ا إلن�شائية و أ�عمال الزخرفة اجلب�سية واخل�شبية،
وبالتوظيف أالهم للمكونات الطبيعية وخ�صو�صا
الداخلة يف أالعمال ا إلن�شائية واجلمالية أ
وبالخ�ص
أ�عمدة اجلرانيت ،والقباب.
تت�سع البنية الرئي�سة لـ  20أ�لف م�صلٍ  ،فيما
يت�سع م�صلى الن�ساء ،الذي ميثل مكوناً موازياً ،ل ـ
 2500م�صلية ،ولكن هذه لي�ست هي ال�سعة الق�صوى
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للجامع� ،إذ يت�سع ال�صرح اخلارجي بامتداداته
ال�شرقية والغربية واجلنوبية لـ  45أ�لف م�صلٍ يف
أ�وقات الذروة.
املنارات:
للجامع  6منارات ،بارتفاعات ترتاوح بني 100-80
مرت ،وهي أالكرث ارتفاعاً على م�ستوى اليمن 4 ،من
هذه املنارات بارتفاع  100مرت ،ومنارتان أ�ُخريان
بارتفاع  80مرتاً ،ومنارتان أ�خريان بارتفاعات أ�قل.
وا�ستخدم يف ت�شييد هذه املنارات؛ ألول مرة نظا ُم
يعرف با�سم نظام اخلوازيق ،وهي عبارة عن �شدَّات يتم
تثبيتها يف باطن أالر�ض بعمق  30مرتاً من أ�جل �ضمان
أ�ف�ضل حماية للمنارات ذات االرتفاعات الكبرية ،من
ت أ�ثريات وتبعات الهزات أالر�ضية والزالزل .ويف البنية
الرئي�سة للجامع ،تتوزع أ�عمدة يف غاية اجلمال تتكامل
مع الزخرفة اخل�شبية واجلب�سية لت�صنع م�شهداً رائعاً
وت�ضفي على الف�ضاء الداخلي للجامع أ�بهة وجما ًال.
وي�ضم اجلامع  112عموداً ،كانت أ�كرث من هذا العدد،
فتم التخل�ص من  48عموداً ،ومع ذلك مازالت
العني تلحظ احت�شاداً زائداً عن احلد لهذه أالعمدة
وخ�صو�صاً أالعمدة الرباعية التي تنت�صب حتت القبة
الرئي�سة للجامع.
وا�ستناداً �إىل الوظيفة ا إلن�شائية واملعمارية لهذه
أالعمدة تتنوع أالعمدة من حيث ال�شكل ،فهناك 68
عموداً دائرياً بقطر 1.50مرت ،و 40عموداً جدارياً
ن�صف دائري ،و 4أ�عمدة ركنية ربع دائرية،جميعها
حتمل �سقف امل�سجد الذي يرتاوح ارتفاعه ،دون
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القباب ،ما بني  24-20مرتاً ،با إل�ضافة �إىل طول
أالعمدة وقواعدها والذي ي�صل �إىل  9أ�متار.
وللجامع  9قبابٍ  ،بارتفاع يرتاوح ما بني  34مرتاً و54
مرتاً 4 ،منها تتوزع يف أالركان ،وخم�س أ�خريات ت�شكل
يف جمموعها جنمة خما�سية.
وللجامع  15باباَ رئي�سياً �شرقياً وغربياً وجنوبياً بعر�ض
يرتاوح بني  3.50-3.40من أالمتار.
ال�سالمية
كليةالقر�آنالكرميوعلومهوالدرا�سات إ
يقع مبنى الكلية �إىل اجلنوب من اجلامع ،ويتكون
من ثالثة طوابق ،ت�ضم  24ف�ص ً
ال درا�سياً ،مع
مكتبةعامة ،و أ�خرى ب�صرية و�إليكرتونية با إل�ضافة
�إىل خم�سة ف�صول درا�سية للطالبات مع مرافقها.
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مرافق �إ�ضافية:
يوجد أ�مام أ�بواب امل�سجد اجلنوبية التي تنفذ �إىل
�ساحة مبنى الكلية مرفقٌ
خا�ص بالو�ضوء ،يف غاية
ٌ
اجلمال ا�ستخدمت فيه مادة ال�سرياميك ذات اللون
أالزرق الفاحت الذي ي�ضفي على مرفق كهذا بهجة
وجما ًال ال يوجد له نظري يف أ�ي جامع �آخر يف البالد.
وهناك مرفق مماثل ،يف منت�صف ال�صرح ال�شرقي
للجامع ،دون م�ستوى ال�صرح ،وهو خم�ص�ص
للغالبية العظمى من امل�صلني .وللجامع ملحقات
ت�شمل املمرات ،وم�ساحات خ�ضراء ومواقف
لل�سيارات ،وهناك مر�آب يحتل امل�ساحة التي يقام
عليها املبنى الرئي�س للجامع ،وهو خم�ص�ص كموقف
لل�سيارات.

السياحة البيئية

لي�س فقط رحلة طبيعية إ�ىل ذات املكان ولكنه رحلة
إ�ىل قلب التاريخ الطبيعي لليمن ال�سعيد

محمية ُبـرع
غابة اليمن االستوائية

36

ُبرع  ..املحمية  ..اجلبل ُتعد واحدة من أ�هم
املحميات الربية الطبيعية يف اليمن ذات الن�سق
اجلبلي املتميز بطبوغرافية نادرة وفريدة  ،تهفو
�إليها حينما جتتاحك موجة من احلنني للعي�ش
قلي ًال بني أ�ح�ضان الطبيعة الدافئة واملغمورة
الحيائية ذات التنوع النادر  ،حيث
بفل�سفاتها إ
ً
الن�سان املعا�صر
�ضو�ضاء
عن
ا
بعيد
ت أ�خذك
إ
وفل�سفته التقدمية .
ال�سفر �إىل هذه املحمية لي�س فقط رحلة طبيعية
�إىل ذات املكان ولكنه رحلة �إىل قلب التاريخ
الطبيعي لليمن ال�سعيد  ،ذلك انه عندما طفق
الن�سان اليمني يقلب أ�وراق تاريخه الطبيعي
إ
وجد أ�ن مفردات هذه املحمية قد دونتها ح�ضارات
اليمن املتعاقبة  ،مما يدل على أ�نها من أ�قدم
املحميات الربية التي ظلت تقاوم غدر الطبيعة
الن�سان ردح ًا طوي ًال من الزمن .
وتع�سف إ
 nحتقيق ماجد التميمي

بُرع الواقعة على خط عر�ض مابني  43 24و 28
 43وخط طول مابني  41 50و  ، 41 54ت�ستلقي
على �سفوح أ�حد املرتفعات الغربية املطلة على ال�سهل
التهامي املعروفة بجبال برع  ،وتتبع �إدارياً حمافظة
احلديدة ال�ساحلية ،وتعد جبال برع التي حتت�ضن هذه
املحمية أالكرث ارتفاعاً على م�ستوى املحافظة .
تقع املحمية �إىل ال�شرق من مدينة احلديدة وتبعد
عنها حوايل 50كم ،هي امل�سافة التي يقطعها الزائر
يف الطريق الرئي�سي الذي يربط احلديدة بالعا�صمة
�صنعاء و تنتهي عند منطقة القطيع بعدها ي أ�خذك
الطريق ا إل�سفلتي الفرعي الذي ميتد حوايل 20كم
ليو�صلك �إىل قلب املحمية الطبيعية و أ�جزاء كبريه من
هذه املديرية  ،وثمة طريق �إ�سفلتي �آخر ميتد من مدينة
املن�صورة  -الواقعة على الطريق الرئي�سي بني احلديدة
وتعز -حتى مديرية ال�سخنة مب�سافة حوايل 70كم .
يعد جبل برع احد املرتفعات الغربية التي تطل على
�سهل تهامة ووادي �سهام  ،يبلغ ارتفاعه حوايل 2200م
عن �سطح البحر  ،يحده من ال�شمال مديرية باجل،
ومن ال�شرق وادي �صيحان ومرتفعات حمافظة رميه،
ومن اجلنوب مديرية ال�سخنة  ،ومن الغرب وادي �سهام
ويف التق�سيم اجلغرايف والبيئي تعترب منطقة برع
من املناطق الواقعة �ضمن ا إلقليم أالول ( �إقليم البحر
أالحمر ) للتنوع احليوي يف اليمن  ،وذلك يف التقييم
الدويل لل�صندوق العاملي أ
للحياء الربية عام 2002م
 ،والذي ق�سم اليمن �إىل أ�ربعة أ�قاليم بيئية ت�ضم أ�هم
مناطق التنوع احليوي على امل�ستوى الدويل .
وقد عزى امل ؤ�رخون �سبب ت�سميتها بهذا اال�سم �إىل
برع بن عمرو بن �سوران بن ربيعه .
حممية برع � ..إطاللة جغرافية
ت�سكن املحمية يف ال�شمال ال�شرقي من مدينة احلديدة
رجاف الواقع يف اجلنوب الغربي
وبالتحديد يف وادي ُ
من مدينة ُرقاب  ،ويبلغ ارتفاعها (800-300م) عن
�سطح البحر  ،يحدها �شما ًال منطقة الفا�ش واملنوب
وعزلة بني باقي  ،وجنوباً وادي أال�سود ومديرية
ال�سخنة  ،و�شرقاً �سل�سلة جبال حمافظة رميه وقرى
اجليالن  ،وغرباً وادي �سهام والقطيع واملراوعة .
متتد املحمية لتغطي منطقة �سوق ال�سبت حتى
منطقتي الكاحل واملرخام  ،وقد ّقدر هذا االمتداد
بحوايل 5كم تتدفق خالله م�شاعر ا إلعجاب بروعة
املكان وخا�صة يف حال التوغل �إىل قلب هذا االمتداد
حيث ترتاءى م�ساحات مغمورة باالخ�ضرار زاخرة
باحلياة الربية .
تقدر امل�ساحة ا إلجمالية للمحمية حوايل ()4287
هكتار  ،وقد �صنفت هذه امل�ساحة �إىل منطقتني بنا ًء

على الكثافة النباتية التي تقل يف منطقة وادي رجاف
ثم ما تلبث أ�ن ت�ستعيد كثافتها لت�شمل باقي أ�جزاء
املحمية املرتبعة على طول االرتفاع .
ّقدر لهذه الغابة أ�ن تظل �شاهداً حياً على ما كانت
عليه بيئتنا اليمنية على مر ال�سنني  ،وال�شواهد
اجلغرافية قد دللت انحدارها من �ساللة تلك الغابات
اال�ستوائية التي كانت �سائدة يف �شبه اجلزيرة العربية
قبل مئات ال�سنني  ،ولعل املتابع لنتائج امل�سوحات
أالحيائية التي قامت به بالدنا بالتعاون مع املنظمات
الدولية املعنية يجد أ�ن املحمية قد �سادها نباتات
ا إلقليم ال�سوداين مما يربهن بجالء حقيقة توحد
ال�صفيحتني القاريتني ا إلفريقية و�شبه جزيرة العرب
على �شكل كتله واحده  ،قبل حدوث ال�صدع ا إلفريقي
العظيم الذي نتج عنه البحر أالحمر حالياً.
ٌ
معتدل �شبه حار معظم أ�يام
ي�سود املحمية منا ٌخ
ال�سنة  ،وكثرياً ما ت�سرتيح الغيوم فوقها لفرتة قد
تطول كثرياً خالل العام  ،يف حني ترتاوح درجة
حرارتها بني (  ) 43-18درجة مئوية .
يُذكر أ�ن املحمية كانت قد ذكرت يف كتاب ( أالتراك
يف اليمن ) الذي مت ن�شره يف العام 1870م .
التنوع احليوي  ..اهتمام حكومي
ت�شكل غابة برع حديقة طبيعية مفتوحة حتوي عوامل
�إحيائية نباتيه وحيوانيه منها النادر وامل�ستوطن  ،املكان
أ��شبه مبنجم بيولوجي ظل ل�سنوات يف طور املجهول
بعد أ�ن كان ا إلن�سان – بفطرته وحمدودية تفكريه –
ينظر �إليه باعتباره مكاناً زاخراً بكل املعطيات الطبيعية
التي تلبي متطلباته الب�سيطة .
يف هذا ال�سياق حتدثنا ال�شواهد التاريخية أ�ن هذه
مي من عائلة البجيلي
املحمية كانت ملكاً لرجلٍ كر ٍ
�سعى �إىل تق�سيمها بني أ�هايل جمتمعه يف العام 1816م
ومنذ ذلك التاريخ واملكان حتت حماية أالهايل  ،حيث
أ�فلحت أالعراف القبلية ال�سائدة �آنذاك يف حماية هذا
النظام الطبيعي وعملت على ا�ستدامته وا�ستمرارية

بقائه حتى داهمتنا ثقافة املحافظة على هذه أالماكن
من خماطر التال�شي واالنقرا�ض  ،والتي جاءت نتاج
هذا الع�صر ال�صناعي أالخري الذي جعل ا إلن�سان
يزهو خمتا ًال مبا حققه على �صعيد النه�ضة العلمية
ال�شاملة
فقد كان للحركة ال�صناعية دورها يف تثبيط اجلانب
الطبيعي ،حيث أ��سهمت بدور كبري يف تعطيل هذا امل�سار،
بل وعملت على �شل حركة التوازن االيكولوجي يف
املحيط احليوي  ،وت�سببت بقدر كبري يف تدمري النظم
أالحيائية  ،وهو ما ا�ستدعى من العامل الوقوف وتغيري
ال�سيا�سات جتاه البيئة ب�شكل عام  ،وقد م ّثل عام 1972م
البداية احلقيقية لاللتفات نحو هذا املحيط املتهالك .
دخل العامل يف دوامة البحث عن حلول لهذه
امل�شاكل بعد أ�ن اتخذت طابعاً �سيا�سياً خطرياً  ،فنجم
عن هذا أالمر املبادرة الفعلية من كل البلدان �إىل عقد
امل ؤ�مترات الدولية؛ التي تناق�ش فيها امل�شاركون ب� أش�ن
احللول املمكنة للم�شاكل البيئية.
ؤ
وقد كان لليمن ح�ضور يف هذه امل�مترات ،و�سعت
بالتوازي مع ذلك يف �إقرار الت�شريعات والقوانني
واالتفاقيات التي تعنى بالبيئة وباملوارد الطبيعية،
وتعمل وفق قواعد التنمية امل�ستدامة  ،فكان اليمن
أ�حد املوقعني على اتفاقية التنوع البيولوجي ( ريودي
جانريو 1992م ) يف  13يونيو  1992م  ،واتفاقية منع
االجتار أ
بالنواع النباتية واحليوانية املهددة باالنقرا�ض
عام (1973م) .
اهتمام اليمن بهذه الق�ضية عرب عنه م ؤ��س�سياً �إن�شاء
جمل�س حماية البيئة يف عام  ،1990تاله �إ�صدار قانون
حماية البيئة رقم  26ل�سنة 1995م  ،ثم أ�عيد ت�شكيل
جمل�س حماية البيئة ليتحول �إىل الهيئة العامة
حلماية البيئة عام 2000م .
و أ�ولت احلكومة جهداً كبرياً وخا�صة فيما يتعلق
بق�ضايا التنوع احليوي  ،نتج عنه �إعالن أ�ربع حمميات
طبيعية ب�صورة ر�سمية كان �آخرها �إعالن غابة برع
كمحمية برية طبيعية وذلك يف يناير 2006م با إل�ضافة
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�إىل االهتمام بكثري من املناطق التي ما زالت طور
البحث والدرا�سة .
وحتى موعد �إعالن هذه املحمية فقد كثفت
احلكومة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة حلماية البيئة
نزولها امليداين إلجراء امل�سوحات والدرا�سات الالزمة
م�ستعيناً يف ذلك بخرباء حمليني ودوليني يف جمال
الت�صنيف والبيئة.
وقد �شكل عام 2003م املحطة أال�سا�سية على �صعيد
الدرا�سة والتقييم ،حيث خ�ضعت املحمية للتقييم
الدويل الذي أ�جرته املنظمة الدولية ل�صون الطبيعية
( ، IUCNواملنظمة الدولية حلماية الطيور) BLI
 ،با إل�ضافة �إىل الدرا�سات التي أ�جراها (الربنامج
ا إلمنائي أ
للمم املتحدة)  UNDPاملمول أال�سا�سي
لربنامج التنمية امل�ستدامة للموارد الطبيعية.
وتعد نتائج تلك الدرا�سات م ؤ��شراً حقيقياً ملدى
النجاح الذي حققته تلك امل�سوحات  ،والتي أ�ثبتت جدياً
أ�حقية هذا النظام البيئي ذي التنوع احليوي النادر
لبلوغ العاملية من خالل ا�ستحقاقها وو�ضعها يف خارطة
الت�صنيف الدويل ك أ�حد أ�هم املواقع الطبيعية يف
العامل ذات التنوع احليوي  ،ومنذ ذلك احلني واملحمية
تخ�ضع لكل املعايري وال�ضوابط العلمية املتبعة يف �إدارة
املحميات الطبيعية .
غابة ا�ستوائية كثيفة
يتفق امل�شتغلون بق�ضايا البيئة على أ�ن غابة برع ُتعد
أ�كرب حممية حراجية (مداريه) لي�س يف اليمن فح�سب
بل يف �شبة اجلزيرة العربية كلها  ،فهي امتداد حقيقي
يربهن على تلك احلقبة الزمنية التي كان فيها
االخ�ضرار �سمة املكان بال منازع  ،وكانت م�ساحات
وا�سعة من الغابات اال�ستوائية مازالت تعمر أالر�ض
وتبث فيها احلياة  ،وهي تلك احلقبة التي أ�عقبها
تدخل الطبيعة والب�شر والتي جنم عنها تقهقر تلك
الغابات واختفائها �إىل أالبد .
رمبا كان ملوقع هذه املحمية – الذي ظل بكراً لقرون
– أ�ثر يف بقائها �صامدة أ�مام الظروف واملتغريات ورمبا
لذلك التنوع املناخي الذي متيزت به املنطقة  ،والذي
�ساهم ب�شكل كبري يف ت�شكيل البيئة النباتية املتنوعة
واملتميزة من حيث كثافتها وتعدد أ��صنافها .
على امل�ستوى الت�صنيفي فقد ر�صدت الدرا�سات
حوايل ( )315نوعاً نباتياً تتبع ( )83ف�صيلة و()209
جن�ساً  ،امل�سوحات أ�ثبتت تواجد ( )63نوعاً نادراً على
امل�ستوى الوطني وا إلقليمي مما جعلها ذات مكانة بيئية
خا�صة .ففي املحمية يوجد ( )35نوعاً مهدداً باالنقرا�ض
حتر�ص قيادة املحمية أ�ميا حر�ص على ا�ستدامتها
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خا�صة بعد أ�ن ف�شلت جهود العاملني يف احلقل البيئي
داخل املحمية على ا�ستعادة �إحدى أالنواع التي ت�سببت
فيها اال�ستحداثات أالخرية املتمثلة ب�شق و�سفلتة
الطرق داخل املحمية  ،رغم ما حر�صت عليه املادة ()20
من قانون حماية البيئة رقم ( )26ل�سنه 1995م حني
أ�طلقت حتذيراً بهذا اخل�صو�ص .

ثمة أ�نواع م�ستوطنه ال توجد يف أ�ي مكان �آخر
أ�همها نبات التنواب ( )Abrus botteونبات ال�صرب
( )Aloe pendensوالبيا�ض (Centaurothamuns
 ) maximusوالقطف ( . ) Commiphora kataf
لكن املالحظ يف هذه النباتات وخ�صو�صاً النادرة
منها يجدها حتمل طابع ا إلقليم ال�سوداين وقلي ً
ال جداً

منها ذات طابع �صحراوي  ،نذكر منها نبات العرفط ،
خر�ش  ،امل�سرح  ،الطنب  ،حوجم  ،قرف � ،شهث  ،حنة
الفيل  ،عرثب  ،هد�س  ،ت أ�لب  ،أ�راك  ،ظرب ،رعد .....
الخ وكلها بالطبع م�صنفة ت�صنيفاً علمياً دقيقاً.
ولعل أ�هم ما مييز هذه املحمية اليوم أ�نها أ��صبحت
معم ً
ال بيولوجياً طبيعياً توفر قاعدة معلوماتية ينهل
منها الباحثون وامل ؤ��س�سات واملهتمون بدرا�سة الطبيعة
ومواردها احلية  ،با إل�ضافة �إىل انفرادها ببع�ض

أال�صناف التي ت�ستعمل لغر�ض العالج أ�مثال نباث
العرثب أ
والراك ( ال�سواك) والبابوجن والهيدر ،وهذه
أالخرية يُ�ستفاد من ع�صارتها يف الق�ضاء على �سموم
أالفاعي يف اجل�سم الب�شري  ،وال نن�سى تلك أال�صناف
العطرية التي متنحك طاقة أ�مل لر ؤ�ية احلياة ب�شكل
أ�ف�ضل  ،ومن أ�همها أ��شجار ال�شذاب والريحان والفل .
يجدر بنا أ�ن ال نغفل جهود عمال املحمية والتي
أ�فلحت يف �إزالة النباتات ال�شوكية – غري املرغوب

فيها – التي كانت منت�شرة ب�شكل كبري مثل التني
ال�شوكي وال�سول  ،فهذين النوعني من النباتات الغازية
املزعجة
يخرتق ج�سد املحمية �شريان مائي �صغري ي�ستمد
بقاءه من املورد املائي املطري  ،حيث يقدر معدل
الهطول املطري فيها بـ ( )500ملم يف ال�سنة  ،وهو دائم
اجلريان با�ستثناء مو�سم اجلفاف الطويل الذي يطال
املحمية يف فرتات زمنيه متعاقبة .
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أالنواع امل�ستوطنة التي منت وترعرعت يف كنف
هذه البيئة أ�مثال القنفذ أ
ال�سود (paraechinus
 )ypomelasأ
والرنب الربي (lepus capensis
 )htmasوالوبر ( )procavia capensisوالذئب
العربي ( )comis lupusوالثعلب (vulpes vulpus
. ) Arabica
وي أ�تي احلفاظ على أالحياء الربية ترجم ًة وا�ضح ًة
وجت�سيداً لل�سيا�سات البيئية التي أ�عقبت التوقيع على
االتفاقية الدولية للحفاظ على الكائنات من خطر
االنقرا�ض  ،التي �صادقت عليها بالدنا يف 1995/1/25م
 ،فقد كان ثمة جهود موجهة تنظر يف ق�ضايا التنوع
احليوي باعتبارها جزءاً من منظومة التنوع احليوي
الذي ي�سعى القائمون من خالله �إىل احلفاظ على
التوازن يف هذا املحيط املهم.

جدير بالذكر أ�ن ن�سبة النباتات التي ت�شكل هذه
املحمية تقدر بحوايل  %10من نباتات اليمن ككل .
موطن الطيور
هناك أ��سباب متعددة جعلت من هذا البلد موطناً
خ�صباً للطيور املهاجرة والنادرة وامل�ستوطنة  ،خل�ص
�إليها الباحثون بعد درا�سات عدة ،ولعل من أ�همها ما
ميثله موقع اليمن من عزل جغرايف و�صحراوي جعل
منها حمطة هامه ال�سرتاحة الطيور املهاجرة القادمة
من ال�شمال باعتبارها نقطة توقف هامه  ،با إل�ضافة
�إىل التنوع املناخي وتعدد الت�ضاري�س الطبيعية اللذين
أ�ثرا ايجابياً يف م�ستوى تنوع وتعدد البيئات  .ويف
هذا ال�صدد �شكلت حممية غابة برع الوجهة أالبرز
لتواجد الطيور وتنوعها  ،وقد توج هذا الت�صنيف
عندما مت اختيارها من قبل املنظمة الدولية حلماية
الطيور( التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها ) يف العام
2004م لت�صبح �ضمن أ�هم ( )57موقعاً عاملياً للطيور
امل�ستوطنة والنادرة .
أ�ثبتت الدرا�سات الت�صنيفية تواجد ( )93نوعاً
تقريباً من الطيور على مدار العام منها ( )32نوعاً
م�ستوطناً و( )17نوعاً ذو أ��صول �إفريقيه  ،ووفقاً لتلك
الدرا�سة تبني أ�ن أ�بو معول الرمادي قد جاء يف املرتبة
أالوىل من حيث كثافته العددية  ،وجاء طائر الذباب
ا إلفريقي ثانياً ثم طائر الرثثار العربي  ،يف حني
أ��شارت الدرا�سة �إىل أ�ن هناك ( )5أ�نواع ت�ست�ضيفها
املحمية خالل ف�صل ال�صيف  ،أ�برزها طائر الكوكو
املتطفل  ،واحلمامة اخل�ضراء حيث ت�شهد مو�سماً
للتزاوج والتكاثر .
تزخر املحمية ب أ�نواع نادرة من الطيور ت�شكل
�سيمفونية عذبة تبعث على احلنني مثل طائر الزرياب
ذي ال�صوت املغرد وطائر الطليق ذي املنقار املميز
ب أ�لوانه الزاهية  ،والطائر املهلل  ،وطائر احلجل ،
باال�ضافه �إىل احلمام الربي وطائر احل�سون (الذي)
اختري م ؤ�خراً رمزاً وطنياً �إىل جانب �شجرة دم أالخوين
 ،ونقار اخل�شب واحلمامة املطوقة .
والالفت للنظر أ�ن املحمية حتت�ضن نوعني من طيور
العقاب املهددة باالنقرا�ض على امل�ستوى العاملي والتي
مت �إدخالها م ؤ�خراً �ضمن القائمة احلمراء كطيور
تو�شك أ�ن تغادر خارطة احلياة .
الثدييات
ت ؤ�وي حممية برع الطبيعية العديد من أالحياء الربية
بعد أ�ن توافرت فيها عنا�صر اال�ستقرار الثالث املاء ،
والغذاء  ،واحلماية أ�و أالمان  ،واملت أ�مل لت�ضاري�سها
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يجدها مليئة بال�شقوق والكهوف التي متثل مالجئ
�آمنة ال�ستقرار هذه أالحياء وتكاثرها .
ووفقاً لدرا�سة أ�جراها باحثون من الهيئة العامة
حلماية البيئة اليمنية تبني أ�ن املحمية حتوي ( )9أ�نواع
من الثدييات الربية  ،أ�برزها قرد البابون (ال ُرباح)
وهو أالكرث انت�شاراً  ،كما يالحظ انت�شار بع�ض أالنواع
النادرة مثل ال�ضبع املخطط والدعلج الهندي والنم�س
أالبي�ض الذيل والو�شق ذي أال�صول االفريقيه .
وعلى املدى الطويل �شهدت املحمية تواجد بع�ض

أ�حياء زاحفة و أ�خرى طائرة
أ�ينما جتد احلياة عامرة ب أ�هلها ف�إن ثمة �شريان مائي
ي�سري يف ج�سد الطبيعة املجاورة  ،يف برع نالحظ
جمتمعاً من أالحياء الزاحفة قد ا�ستوطنت بالقرب
من مورد املاء  ،هذه أالحياء لطاملا بعثت على اخلوف
واال�شمئزاز  ،لكنها� -شئنا أ�م أ�بينا  -جزء من جمتمع
أ�حيائي ير�سم – بعناية – معامل هذه اخلارطة
البيولوجية التي ال يُ�ستغنى عنها يف �سجل احلياة ،
حيث يقودنا التفكري من خاللها �إىل الت�سليم بحكمة
الواحد الذي مل يخلق كائناً عبثاً .
ً
ففي هذه املحمية مت ت�صنيف ( )13نوعا من الزواحف؛
يت�صدرها الورل اليمني (�صائد الثعابني ) وهو كبري
احلجم بحيث ي�سهل ر ؤ�يته بني احلني آ
والخر  ،كما
تتواجد فيها (احلية )النافخة ا إلفريقية  ،وثعبان
الكوبرا ال�سام  ،و أ�نواع من �سالحف املياه العذبة
 .ولل�سحايل فيها تواج ٌد الفتٌ  ،لكن أ�برز أالنواع
انت�شاراً هو �سحلية الوحر (Actamthocercu
 ) adramitanuasوهي كثرية التواجد فوق ال�صخور
أ�تاحت خطة الت�صنيف تلك فر�صة التغلغل ب�شكل
أ�كرب؛ وك�شف ما تخبئة الطبيعة،حيث مت التعرف على
( )5أ�نوا ٍع من الربمائيات ونوعني من أ��سماك املياه
العذبة  ،با إل�ضافة �إىل أ�نواع عديدة من احل�شرات
كالرعا�شات واخلناف�س وفر�س النبي  ،لكن املتابع لهذه
اخلطة يجدها قد أ�هملت – ب�صوره غري متعمدة-
احل�شرات التي مل تنل حظاً جيدا من الت�صنيف قيا�ساً
ببع�ض أالنواع ،مما يعني أ�ن أ�نواعاً كثري ًة موجود ًة
مل يتم اكت�شافها بعد .من جانب �آخر ت�شكل حممية
غابة برع حديقة مفتوحة للفرا�شات  ،حيث تر�سم
ب أ�جنحتها وتنقالتها اجلميلة تفا�صيل املتعة واجلمال

يف نفو�س الزائرين ،لكن يبقى اللوم كبرياً عليكم
– أ�هل الت�صنيف – حينما جتاوزمت – بكل ب�ساطه
– مكنون اجلمال داخل هذه الواحة الغنّاء واكتفيتم
با إل�شارة �إليها .
زيارة الكائنات امل�شاغبة
ثمة �إح�سا�س خمتلف يح�س به الزائر ملحمية برع التي
ت ؤ�وي �إليها قرود �صنفت على أ�نها من ف�صيلة البابون
( ا ُلرباح يف املعجم ال�شعبي )  ،هذا ا إلح�سا�س يكرب كلما
�شاهدت هذه الكائنات وهي تتناف�س للظفر بقطعة
طعام أ�رادها ا إلن�سان متعة و أ�رادوها معركة تنتهي
ل�صالح أالقوى .
القرود أ�كرث أالحياء مترداً تلم�س ذلك من خالل
قراءة حياتها املليئة بالفو�ضى وا إلزعاج  ،تراها أ�حيانا
وهي ت�صطنع بع�ض املواقف امل�ضحكة واملخجلة يف
�صورة ا�ستعرا�ضيه جتذب �إليها الناظرين من اجلن�س
الب�شري  ،وح�سب علماء الطبيعة فان ت�صرفاتها

ناجمة عن ف�سيولوجيتها أالكرث غراب ًة أ
والكرث
غمو�ضاً  ،تخ�ضع هذه املجتمعات حلكم أالقوى من
الذكور الذي ي�ستطيع ت�سيري قطعان القرود وتوجيه
أالوامر ،و�سرعان ما تلتف ا إلناث حوله ليختار ما
�شاء منها.
التطلع �إىل هذه الكائنات امل�شاغبة معناها االبت�سامة
املتكررة  ،فهي كائنات ظريفة وقبيحة يف نف�س الوقت ،
�سواء كانت حمبو�سة يف أ�قفا�ص حديديه داخل حديقة
أ�و حرة كما هي يف حممية برع  ،والغريب أ�ن هذه
أالحياء تتحول �إىل كائنات مفرت�سة يف الليل خا�صة �إذا
مر احدهم هو اعزل .
جدير بالذكر أ�ن هذا النوع من الثدييات الربية
يحوي أ�جنا�سا تعود �إىل أ��صل �إفريقي وت�شمل قرود
البابون التي يقدر عددها بنحو  200قرد .
عنوان ال�سياحة البيئية
منذ أ�ن باتت الطبيعة نادرة واحلكومات تتبنى برناجماً

يف�ضي �إىل جعل أالماكن الطبيعية أ�ماكن حممية
لت�ضرب بذلك ع�صفورين بفائدتني أ�ولها �صون التنوع
احليوي ملواجهة خطر االنقرا�ض وثانيها ا�ستقطاب
ال�سياح �سواء كانوا أ�جانب أ�و حمليني من ع�شاق
ال�سياحة اخل�ضراء (الطبيعية) خا�صة بعد أ�ن �صارت
ال�سياحة ركناً أ��سا�سياً يف البناء االقت�صادي لكثري من
البلدان .
احلكومة د أ�بت على االهتمام وت�شجيع هذا النوع
من ال�سياحة بعدما أ�ظهرت امل�سوحات والدرا�سات غنى
البيئة اليمنية باملوائل الطبيعية ذات التنوع احليوي
النادر  ،متخ�ض هذا االهتمام عن ا إلعالن ر�سمياً عن
خم�س مناطق حممية لتتج�سد بذلك ال�سياحة البيئية
ك�إحدى مقومات ال�سياحة يف بالدنا .
غابة برع وجهة لل�سياحة البيئية بامتياز  ،يق�صدها
آالالف �سنوياً من هواة ال�سياحة الطبيعية  ،حيث بلغ
عدد الزائرين لها خالل العام املن�صرم حوايل  50أ�لف
زائر ح�سب �إح�صائية مكتب الهيئة العامة حلماية
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البيئة باحلديدة  ،وقد غلب على هذه الزيارات طابع
ال�سياحة العائلية باعتبار املحمية ف�ضاء وا�سعاً يلبي
هذا النوع من ال�سياحة .
املحمية � ..إ�شعاع من نافذة التقدم
م ّثل التدخل احلكومي أالخري داخل حممية برع قاعدة
أ��سا�سيه انطلقت من خاللها �إىل ف�ضاء ال�شهرة  ،فمنذ
أ�ن �صوب البيئيون أ�نظارهم جتاه هذا الكنز أالخ�ضر
واحلكومة ت�سعى �إىل تقدميها ب�شكل أ�ف�ضل .
فبما أ�ن املحمية واقعة يف مثلث جغرايف يحوي أ�كرث
من 45الف ن�سمه ،فقد كان البد من توجيه اجلهود
جتاهها من خالل تنفيذ جمله من اخلطط التنموية
املتمثلة أ�وال ب�شق و�سفلتة الطريق التي �صارت تخدم
هذا الكم الهائل من ال�سكان  ،وقد لعبت املحمية دوراً
كبرياً يف هذا االجناز الذي ت أ�خر كثرياً .
املحمية فتحت نافذة ألبناء املنطقة من خالل
توفري فر�ص عمل وت�شغيل أ�يا ٍد عاطلة  ،وقد أ��سهم
هذا أالمر يف ال�شعور – من قبلهم  -باالطمئنان انعك�س
ب�صورة �إيجابية على م�ستوى ا إلدراك والوعي ب أ�همية
هذا املوئل الطبيعي .
مت �إدخال منظومة من �شبكة االت�صال ليت�سنى
�سهولة التوا�صل بني أالفراد �سواء الزوار أ�و املحليني
أ�نف�سهم  ،كما مت �إن�شاء وتهيئة ( )10ا�سرتاحات �سياحية
من الطراز البيئي التهامي  ،وقد ُن�سجت بعناية باخل�ص
وببقية املكونات النباتية أالخرى.
اال�سرتاحات ذات طابع عائلي ت�ساعد الن�ساء
أ
والطفال على التمتع بجمال املحمية وم�شاهدة
أ
أ
أالحياء الربية فيها دون �ن يكلفوا �نف�سهم عناء
التوغل داخل املحمية ،التي قد ت�شكل خطراً يف غالب
أالحيان .
كما مت �إدخال منظومة مراقبه حديثه ليت�سنى
مراقبه املحمية جيداً والتعرف على أ�ي عمل قد يخل
بنظام املحمية أ�و ي�شوهها .
وجهة �سياحية بخيارات متعددة
�إن ابرز ما تتميز به حممية برع عن غريها هو �سهولة
الو�صول �إليها وقربها من مدينة احلديدة (50كم)،
وهي با إل�ضافة �إىل كونها مق�صداً للتمتع بهدوء
وجمال الطبيعة ،تعد من أالماكن املحببة لهواة �سياحة
املغامرات كالت�سلق؛ ملا تتمتع به من ت�ضاري�س جبلية
مالئمة ،با إل�ضافة �إىل كونها قبلة لل�سياحة العلمية
متعددة املقا�صد.
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سياحة عربية
و�سردت على أ
الجيال احلكايات..
مق يف الزمن ومتاثل يف الوظيفة ..هنا أ�ُ ِّل َف ِت الروايات ُ

الف َ
الن َ
يش���اوي بالقاه���رة ومقه���ى ُّ
وف���رة
مقه���ى ِ
بدمش���ق ،وحكاي���ة مدينتي���ن عربيتي���ن عريقتي���ن..
n

حتقيق :ي .التميمي

العالقة بني القاهرة ودم�شق ،عالقة ت�ستدعي الكثري من الت أ�مل ،فعرب التاريخ قدر لهاتني املدينتني أ�ن تقيما حالة متميزة من العالقة التي فر�ضتها
الفريقية القريبتني من بع�ضهما واللتني تلتقي عندهما ثالث
عوامل اجلغرافيا واملوقع اال�سرتاتيجي ملنطقة بالد ال�شام والركن ال�شمايل ال�شرقي للقارة إ
قارات ،ف�ض ًال عن حيوية االت�صال احل�ضاري بينهما ،والوظيفة ال�سيا�سية لكليهما عرب التاريخ.
ُقدِّر لهاتني املدينتني حتت ت أ�ثري تلك العوامل
أ�ن تتبادال الت أ�ثري والت أ�ثر ،فكان لذلك انعكا�سه على
امل�ستويني املادي واحل�ضاري والثقايف وا إلن�ساين.
و�إذا كانت دم�شق أ�قدم مدينة يف العامل ف�إن القاهرة
ا إل�سالمية تعك�س ق�صة أ�قدم ح�ضارة �إن�سانية على وجه
أالر�ض هي احل�ضارة امل�صرية ،وكالهما اليوم يقدمان
أ�كرث املنتجات ال�سياحية العربية أ�همية وعراقة.
من بني كل ما حتفل به هاتان املدينتان �سنتناول
مقهيني عريقني كالهما يحتل موقع القلب من
املدينتني ،ويتميز بالعمق التاريخي نف�سه أ�كرث من
 250عاماً :مقهى الفي�شاوي بالقاهرة ،ومقهى ال ُّنوفرة
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بدم�شق َن َت َت َّب ُع من خالل دورهما وعمقهما الزمني
تفا�صيل احلكاية املده�شة ملدينتني عربيتني عريقتني.
الروايات:
مقهى الفي�شاوي..هُ نا ُأ� ِّل َفتْ ِّ
مقهى الفي�شاوي ،معلم �سياحي واجتماعي بارز ،يقع
يف أ�حد أ�قدم أ�حياء قاهرة املعز ( اجلمالية) يعرفه
اجلميع  ،ارتبط ا�سم املقهى مب�شاهري امل�صريني من
كتاب وفنانني ومبدعني �آخرين ،ومر منه قادة وزعماء
وم ؤ�ثرون من خمتلف أ�نحاء العامل ،وترددت عليه
أ�جيال من أ�بناء القاهرة ومن امل�صريني من خمتلف
امل�ستويات على مدى أ�كرث من  250عاماً.

أ��س�س املقهى فتوة اجلمالية الفي�شاوي ،والذي رمبا
مل يدر بخلده يوماً أ�ن هذا املقهى �سي�صبح حمطة
هامة مير عليها م�شاهري العامل ،و�سيق�صده كبار زوار
القاهرة طمعاً يف �إ�شباع ف�ضول من التعرف على مقهى
أ
ملت �شهرته آالفاق.
هنا احت�سى قائد احلملة الفرن�سية ال�شهرية على
ال�شرق نابليون بونابرت م�شروب احللبة ،ومن بعده
مر الكثريون من ال�شخ�صيات العاملية ،وعلى �إيقاع
أالرجيلة ودحرجات أالواين املعدنية و أ�باريق ال�شاي،
و أ��صوات الفنانني ال�شعبيني ونغمات العود ال�شرقي
أال�صيل ،يتبادل رواد املقهى أالحاديث وي�ستعيدون

احلكايات ويتبادلون املنافع وي�ستمتعون بق�ضاء أ�وقات
�سعيدة على مدى � 24ساعة.
كثرياً ما يتم احلديث عن الكاتب فالن ،الذي كان
ي�ستلهم أ�فكاره يف حلظة ت أ�مل يعي�شها يف أ�جواء املقهى،
والفنان فالن مر من هنا وا�ستمتع ب�سهرة مع زمالئه
بعد عمل �شاق يف ا�ستوديوهات القاهرة ال�سينمائية.
والثابت أ�ن الروائي العربي العاملي الراحل جنيب
حمفوظ كان من أ�كرث أ�دباء م�صر حما�ساً ملقهى
الفي�شاوي وتردداً عليه ،مل يكن هذا أالديب والروائي
العاملي احلائز على جائزة نوبل آ
للداب ،ي�ستلهم أ�فكار
رواياته من جلو�سه يف الزاوية الداخلية املتميزة من
مقهى الفي�شاوي وح�سب،بل كان يكتب رواياته يف هذه
ُ
ري
الزاوية ،ويف هذه الزاوية أ�ي�ضاً مر
ملوك وم�شاه ُ
ال�سا�سة واملبدعني.
والثابت أ�ي�ضاً أ�ن ال�شهرة الكبرية للمقهى هي التي
تدفع آ
بالخرين حتى لو كانوا م�شهورين �إىل �إثبات
أ
ذاتهم من خالل هذا املقهى الذي بات يف حقيقة المر
أ��شهر من امل�شاهري أ�نف�سهم.
حينما تق�ضي أ�م�سية يف هذا املقهى ف�إنك ترى
الع�شرات من رواد املقهى من كل اجلن�سيات ،و أ�عتقد
أ�ن أالوروبيني الذين يقر ؤ�ون أ�كرث من غريهم عن
البلد الذي يزورونه هم أ�كرث من يعلم عن هذا املقهى
و أ�هميته ومن الذي مر منه من م�شاهريهم ولي�س
�آخرهم نابليون.
ملقهى الفي�شاوي قيمته ال�سياحية وموقعه اجلاذب،
لقد حتول �إىل معلم بارز يف بلد كبري ومتعدد املعامل
مثل م�صر ،بل أ��صبح اليوم منتجاً �سياحياً ،يدخل �ضمن
املميزات التي تدفع بال�سياح �إىل اتخاذ قرار زيارة م�صر،
نعم هناك أ��شياء كثرية يف م�صر ت�ستحق الزيارة ،هل هناك
داع لذكر أالهرام أ�و النيل بكل أالن�شطة املرتبطة به؟.
�إن معجزة هذا املقهى هي جزء من معجزة القاهرة
التي مثلت خالل الع�صور الو�سطى واحلديثة و�إىل
منت�صف القرن التا�سع ع�شر أ�كرب مدينة يف العامل،
هذه املدينة متثل يف الواقع نقطة التقاء العامل ،
وهي بدورها جت�سد عبقرية املكان التي متيز م�صر
عن غريها باعتبار أ�نها تقع عند التقاء قارات العامل
الرئي�سية.
هناك تداخل مده�ش يف وظائف املقهى االجتماعية
والثقافية وال�سياحية واالقت�صادية ،حيث يتقا�سم
رواد املقهى من خمتلف ال�شرائح  ،جمتمع القاهرة،
واملثقفني وال�سياح من كل البلدان ،والباعة املتجولني
الظفر باملتعة الثقافية واملادية التي ت أ�تي من ق�ضاء
وقت متميز يف هذا املقهى القاهري العريق أ�و من بيع
حتفة أ�و كتاب.
مقهى الفي�شاوي بعمره الطويل وقد حتول �إىل معلم
بارز ومنتج �سياحي بامتياز ،مل يكن ليكت�سب هذه املكانة
ويحقق هذا النجاح يف جمتمع ال ت�سكنه روح املدينة
والتمدن ،نعم املقهى هو حمور احلياة االجتماعية،
عليه تبنى العالقات االجتماعية وفيه تعقد ال�صفقات
التجارية ويتبادل النا�س العواطف وامل�شاعر.
مقهى الفي�شاوي كغريه من املقاهي املنبثة يف مدن
العامل ،هو روح املدينة ،وداللة جوهرية على روح

مقهى النوفرة يف دم�شق

كر�س ــي احلكواتي يف مقهى النوفرة

التمدن اخلالقة املبدعة� ،إذ أ�ن املدينة هي التي ت ؤ�ثر
يف �صياغة م�ستقبل ال�شعوب وهي التي تنتج الثقافات
واحل�ضارات.
ومقهى الفي�شاوي ،ف�ض ً
ال عن ذلك ،كتاب من أ�بواب
ونوافذ ومرايات عتيقة ،ت�شع منها وتنعك�س عليها
حكاية مدينة عربية عريقة هي القاهرة.
مقهى النُّوفرة..هُ نا ت�سرد احلكايات
مقهى النوفرة ..مقهى دم�شقي هو أالقدم أ
والعرق،
أ�خذ ا�سمه من نافورة كانت موجودة يف ال�ساحة التي
يطل عليها ،مقابل املدخل ال�شرقي للجامع أالموي،
عند أ��سفل الدرج التي تنحدر من �شارع القباقبية
املحاذي هو آالخر للواجهة ال�شرقية وللواجهة
اجلنوبية للجامع أالموي الكبري.

يتقا�سم مقهى ال ُّنوفرة الدم�شقي العديد من
ال�سمات مع مقهى الفي�شاوي القاهري ،فهو يعود �إىل
ما قبل  250عاماً ،يخت�ص بتقدمي القهوة وال�شاي
أ
والرجيلة ،و أ�نوا ٍع من امل�شروبات الباردة.
ومن هذا املقهى مرت �شخ�صيات كبرية ،فقد تناول
فيه والة الدولة العثمانية على ال�شام وقادة الدولة
القهوة أ
والرجيلة ،وتردد عليه مثقفون وفنانون،
أ
و أ�فراد من خمتلف �طياف املجتمع.
متاماً كمقهى الفي�شاوي ،يجتذب مقهى ال ُّنوفرة
رواداً من خمتلف أالعمار� :شباباً وفتيات رجا ًال ون�ساءً،
ورمبا أ�لهم كتاباً و أ�دباء ،لكنه انفرد عن بقية املقاهي
بتقليد أ��صيل ،ميكن القول �إنه أ�دى به وظيفة النافذة
الثقافية على تاريخ و أ�حداث وق�ص�ص أال�سالف من
حماربني وفر�سان وغزاة.
يف هذا املقهى ُ�سردت احلكايات على أالجيال املتعاقبة،
ا�ستوعب خاللها الدم�شقيون ق�ص�ص البطولة العربية،
التي �سطرها عنرتة ،و�صالح الدين أاليوبي والظاهر
بيرب�س ،و أ�بو زيد الهاليل وغريهم من أ�بطال أالمة.
و�سرد احلكايات أ��س�س لدور احلكواتي الدم�شقي
الذي كان مبا يقدمه من حكايا ترتافق مع حركات
و�إمياءات ،مبثابة �صندوق الدنيا ،أ�و الراديو أ�و
التلفزيون يف ع�صرنا .وكان أ�ول من اعتلى كر�سي
احلكواتي يف مقهى ال ُّنوفرة الذي ما يزال موجوداً حتى
اليوم هو حكواتي دم�شق أالول احلميد الهواري امللقب
بـ :أ�بو أ�حمد املنع�ش ،الذي عا�ش يف الفرت بني -1885
 ،1956ومازالت �صورته معلقة يف املقهى حتى اليوم.
حينما ت أ�خذ فر�صتك يف اجللو�س على أ�حد مقاعد
املقهى  ،ومت�ضي يف ارت�شاف كوب القهوة أ�و ال�شاي وجتر
أ�نفا�ساً من أالرجيلة ،ف�إن نظرة �إىل املارة يف ال�شارع
الذي يطل عليه املقهى� ،ستجعلك تدرك كم هي دم�شق
عظيمة وجذابة ،ترى أ�لواناً من الوجوه يف م�شهد
متجدد ي�شري �إىل حقيقة أ�ن مدينة دم�شق و�سورية
مق�صدان �سياحيان كبريان يف املنطقة العربية.
بعد ظهور الراديو والتلفزيون تراجع دور احلكواتي،
وتخلى مقهى ال ُّنوفرة عن دوره يف �سرد احلكايا� ،إىل أ�ن
حدث تطور جوهري يف أ�وائل عقد الت�سعينات ،م�صدره
مبادرة أ�حد أ�بناء دم�شق يُدعى ر�شيد احلالق وامللقب بـ
أ�بو �شادي ،رجل يف ال�ستينيات من عمره ،تبلورت لديه
فكرة �إحياء دور احلكواتي.
فالقت فكرته ا�ستح�ساناً من أ��صحاب املقهى ،و�إىل
اليوم ،لهذا احلكواتي لقاء مع رواد املقهى املولعني
ب�سماع احلكايات يف متام ال�ساعة الثامنة م�ساء من كل
يوم تقريباً.
املثري أ�ن فقرة احلكواتي التي ي ؤ�ديها أ�بو �شادي باتت
جتتذب أ�عداداً من رواد املقهى الدم�شقي العريق ،حتى
أ�ن املقاهي أالكرث حداثة والفنادق يف دم�شق حذت حذو
مقهى ال ُّنوفرة ،يف تقدمي خدمة احلكواتي.
�إن مقهى النوفرة ذا اجلدران اخل�شبية أالنيقة،
أ
واليقونات القدمية وال�صور التي ت�شري �إىل تعاقب
أ�جيال ممن يتوارثون ملكيته يقدم دلي ً
ال �آخر على أ�ن
املقهى هو روح املدينة ،وهو الكتاب الذي ي�شي بتفا�صيل
حكايتها للزوار واملحبني عرب الع�صور.
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إقتصاد سياحي

الخلفية التاريخية للعالقة التكاملية بين الحساب
الفرعي للسياحة و نظام الحسابات القومية
من خالل املدلول اللفظي جلملة “ احل�ساب فرعي لل�سياحة”  TSAيت�ضح أ�ن الفرع جاء امتداد ًا أ
لل�صل
�سا�سي من نظام احل�سابات
جزء أ�
وهو “ نظام احل�سابات القومية”  ،SNA93وتابع ًا له بل �إن الفرع ٌ
ٌ
القومية ويتقا�سم معه �إىل حد ما مفاهيمه وتعاريفه وت�صنيفاته أ
ال�سا�سية.
وي أ�تي كل من احل�ساب الفرعي ونظام احل�سابات
القومية ثمرة جهود م�ستمرة بذلت منذ أ�ربعة عقود من
قبل :هيئة أالمم املتحدة ممثلة باللجنة ا إلح�صائية،
واملنظمة العاملية لل�سياحة ،ومنظمة التنمية والتعاون
االقت�صادي (  ،)OECDواملكتب ا إلح�صائي للمجموعة
أالوروبية (� )EUROSTATسابقاً -االحتاد أالوروبي
حالياً ، -وكل من �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل.
ومل تبذل جهود هذه املنظمات من فراغ ،و�إمنا
جاءت ا�ستجابة منطقية لبواعث و أ��سباب اقت�صادية
حقيقية �سابقة ،وحتقيقاً ألهداف معينة تخدم امل�صالح
امل�شرتكة للدول أالع�ضاء يف منظمة اجلات ()GATT
التي ت�ضمنت ت�شريعاتها ت�سهيل حركة التجارة الدولية
لل�سلع والب�ضائع وت�سهيل حركة جتارة اخلدمات.
وت�ضمنت كذلك �شروطاً ملزمة للدول أالع�ضاء
يف املنظمة مثل رفع القيود اجلمركية و�إطالق حرية
�آليات ال�سوق وغري ذلك يف �إطار نظام جتاري دويل
متفق عليه يخدم �سيا�سات العوملة االقت�صادية وحترير
حركة التجارة املتبادلة.
ويف �سياق هذا النهج االقت�صادي الدويل اجلديد
كانت اجلهود متوازية لو�ضع الدرا�سات والبحوث
العلمية لتحديد مفاهيم ومعايري وت�صنيفات وجداول
موحدة لنظام حما�سبي و�إح�صائي دويل جديد أ�ي�ضاً؛
لت�سهيل ح�ساب حركة التبادل االقت�صادي وفقاً ملنهجية
موحدة بحيث ت�ستوعب كل القطاعات االقت�صادية
وجوانب العر�ض والطلب .

ومل تظهر أالهمية االقت�صادية لل�سياحة على هيئة
م ؤ��شرات مبا�شره با إل�ضافة �إىل أ�ن ال�سياحة كظاهرة
مرتبطة بعوامل الطلب مل يعالج النظام حتليل
مفرداتها ،وخالل عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات
من القرن املا�ضي حدثت حتوالت �إيجابية يف تطور
الن�شاطات ال�سياحية.
وحتققت حينها توقعات علماء م�ستقبليات ال�سياحة
(هريمان كان) (وجان فورا�ستيه) وغريهما حول
انتقال ال�سياحة من قطاع قائم على �صناعه اخلدمات
�إىل قطاع �إنتاجي قائم بذاته.

 nفاروق ثابت على
نائب مدير عام التخطيط والبحوث ال�سياحية

ولكن ذلك التطور الهائل مل يواكبه حتديث يف
النظم ا إلح�صائية واملحا�سبية ،مما حال دون ح�صول
احلكومات وامل ؤ��س�سات اخلا�صة على معلومات دقيقة
وكافية لو�ضع �سيا�سات عامة فعالة ،وت�شغيل أ�كفاء
للم ؤ��س�سات العاملة يف املجال ال�سياحي.
خطوات عملية:
ولهذا ال�سبب كانت ال�ضرورة ملحة لتطوير النظم
ا إلح�صائية واملحا�سبية ،وتوفري معلومات دقيقه
وموثوقة عن حجم وتنمية قطاع ال�سياحة كانت
ذات أ�ولوية عاجلة على امل�ستوى الدويل وا إلقليمي،
وعلى م�ستوى كل دولة ت�سعى لتنمية قطاع ال�سياحة
ومعرفه ن�سبة �إ�سهاماته املبا�شرة يف االقت�صاد الوطني،
وما يولده من قيمة م�ضافة ووظائف يف ال�صناعات
ال�سياحية.
ولذلك توا�صلت جهود املنظمات الدولية املهتمة
بهدف �إحداث تغريات يف املفاهيم والتعريفات
ال�سياحية ،بحيث تكون أ�كرث توافقاً مع النظم
وا إلح�صاءات الوطنية والدولية با إل�ضافة �إىل دمج
اقت�صاديات أالن�شطة ال�سياحية يف �إطار نظام احل�سابات
القومية.
وكانت أ�وىل اخلطوات العملية هي حتديد نوعية
أالن�شطة ال�سياحية وفقاً للمتغريات اجلديدة يف �إطار
نظام احل�سابات القومية عام (1982م).

وا�ستمرت اجلهود الالحقة للمنظمات الدولية
بالرغم من �إقرار الهيئة العامة أ
للمم املتحدة ب�شكل
نهائي نظام احل�سابات القومية ( ،)SNA93ولكن
هذا النظام ب�شكله النهائي ت�ضمن مفهوم احل�سابات
الفرعية الذي و�سع من قدرة النظام يف حتليل م ؤ��شرات
ومفردات قطاعات اقت�صادية جديدة مثل قطاع
ال�سياحة وقطاع االت�صاالت وقطاع تقنية املعلومات
الخ...
وظلت تبعية احل�ساب الفرعي لل�سياحة لنظام
احل�سابات القومية هي أالكرث تعقيداً ،وا�ستمرت يف
دائرة اهتمام املنظمات الدولية املعنية ،وتو�صيات املنظمة
العاملية لل�سياحة املتعلقة بهذا ال� أش�ن للدول أالع�ضاء
فيها؛ مما �سهل على هذه الدول خو�ض التجربة بح�سب
خ�صائ�صها الوطنية وقدراتها املالية يف �إطار املعايري
للطار
الدولية املتفق عليها حتى متت ا إلجازة النهائية إ
املنهجي للح�ساب الفرعي لل�سياحة من قبل اللجنة
ا إلح�صائية يف أالمم املتحدة عام (2000م ).

املجال و�صارت رائدة ويف مقدمة الدول العربية؛ نظراً
لقدراتها املالية الكبرية و�إمكاناتها الب�شرية وامل ؤ��س�سية
الفاعلة ،با إل�ضافة �إىل واقعية �إ�سرتاتيجيتها العامة
للتنمية ال�سياحية.
فتنفيذاً لتو�صيات تلك ا إل�سرتاتيجية قامت اجلهات
املعنية ال�سعودية منذ عام (1994م) بتهيئة الظروف
املنا�سبة من خالل جهد جماعي من�سق بتكييف نظام
احل�سابات القومية للمملكة وفق املعايري والت�صنيفات
الدولية لنظام احل�سابات القومية ( )SNA93املقر من
أالمم املتحدة.
ونفذت هذه املهمة على ثالث مراحل كخطوة
أ�وىل لت أ��سي�س قاعدة بيانات أال�صل احلا�ضن للفرع
التابع له ،وبعد ت أ��سي�س قاعدة بيانات �سياحية �شاملة
ومتكاملة ومعلومات موثوقة عن قطاع ال�سياحة يف
اململكة قامت الهيئة العليا لل�سياحة ب�إعداد احل�ساب
الفرعي لل�سياحة ( )TSAيف اململكة ب�شكل جتريبي عام
(2004م ) ثم قامت بتطبيقه عام (2005م ) .

جتارب عربية ناجحة:
كل تلك اجلهود الدولية كان لها انعكا�سات وت أ�ثري على
امل�ستوى ا إلقليمي واملحلي بقدر متفاوت وفرتات زمنية
مت أ�خرة ن�سبياً ،وخا�ضت بع�ض الدول العربية جتاربها
يف �إطار معايري املنهجية الدولية على �سبيل املثال جتربة
اململكة العربية ال�سعودية التي قامت ب�إجنازها يف هذا

التجربة يف اليمن:
وعلى امل�ستوى املحلي مازالت �إرها�صات التجربة
اليمنية يف البدايات ،حيث و�ضعت قيادة وزارة ال�سياحة
يف مقدمة أ�هدافها الرئي�سية �صياغة منهجية علمية
إليجاد قاعدة بيانات �إح�صائية �سياحية حديثة و�شاملة.
و أ�ثمرت جهودها ا�ست�صدار قرار من جمل�س الوزراء

البداية:
أ
بد أ�ت الهيئة العامة للمم املتحدة �إقرار مفاهيم
نظام احل�سابات الوطنية ب�شكل أ�ويل عام 1968م،
واعتمد النظام على الت�صنيف الدويل للن�شاطات
واملنتجات (جانب العر�ض) فقط ،وبحكم طبيعة قطاع
ال�سياحة كن�شاط اقت�صادي متداخل ومرتابط مع عدة
قطاعات اقت�صادية أ�خرى توزعت �إ�سهاماته على تلك
القطاعات.
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إقتصاد سياحي
رقم ( )523بتاريخ 2007/12/25م ب� أش�ن املن�صة
امل�شرتكة لتطبيق احل�ساب الفرعي لل�سياحة وقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )525ب� أش�ن تنفيذ م�شروع م�سح
ا إلنفاق ال�سياحي ،وكال القرارين يعربان عن دعم
الدولة لل�سياحة ،بل أ�ن خمرجات القرار رقم ()525
متثل جزئية ب�سيطة يف نتيجة القرار رقم (.)523
غري أ�ن ا�ستكمال حلقات جزئيات املو�ضوع بكامله
يتطلب جهوداً جماعية من�سقة من قبل اجلهات املعنية
بو�ضع ال�سيا�سات أالولية لتحديد منهجية عملية
حملية ور�صد املخ�ص�صات املالية الكافية لتغطية كل
املراحل الزمنية ،وا�ستمرارية �إجناز أالعمال املطلوبة،
وحتديث املخرجات البيانية �سنوياً.
با إل�ضافة �إىل أ�همية تكامل اجلهود بني اجلهات
املعنية ،وجتنب الت�شتت لال�ستفادة من ا إلمكانات
املتاحة حالياً وتكييف مميزات نظام احل�سابات القومية
لعام (1993م ) ،ومميزات احل�ساب الفرعي لل�سياحة
الذي يت�سم من الناحية املحا�سبية التطبيقية مبرونة
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�شديدة ،بحيث ميكن تكييفه جزئياً وتدريجياً وفقاً
للخ�صائ�ص املحا�سبية املحلية مبا ال يخل باملعايري
الدولية ،ومبا يتالءم مع ا إلمكانات املالية املحدودة
لبالدنا.
ومن خالل املتابعة أالولية ملا تقوم به حالياً اجلهات
املعنية بو�ضع ال�سيا�سات املالية واملحا�سبية نالحظ
آالتي:
 nوزارة املالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون
للح�صاء ،بحكم عالقاتها
الدويل واجلهاز املركزي إ
جميعاً مع الدول وامل ؤ��س�سات الدولية املانحة ،كانت
قد جنحت يف تعديل هيكلية احل�سابات القومية لليمن
تنفيذاً لربنامج ا إل�صالحات االقت�صادية و�إعادة
الهيكلة و�سيا�سة ا إل�صالحات املالية وا إلدارية بح�سب
تو�صيات الدول وامل ؤ��س�سات املانحة.
وقد أ�دى �إىل أ�ن هيكلية نظام احل�سابات القومية لليمن
أ��صبحت متوافقة كثرياً مع املعايري الدولية ومل يبق �إال
�إدخال تف�صيالت و�إ�ضافة جداول متعلقة بتحليل جوانب

الطلب ال�سياحي �إىل جداول املدخالت واملخرج ـ ـ ـ ــات .
 nالبنك املركزي اليمني املعني ب�إعداد ميزان املدفوعات
وميزان ال�صادرات والوردات من ناحية منهجية
تنفيذها متوافقة مع املعايري الدولية �إىل ح ٍّد ما
ولكنها ال ت�شمل نفقات ال�سياحة الوافدة.
باعتبارها تدخل يف بند �صادرات الب�ضائع واخلدمات
وال ت�شمل نفقات ال�سياحة املغادرة باعتبارها تدخل يف
بند واردات الب�ضائع واخلدمات الخ .
للح�صاء امل�سئول عن النظام
 nاجلهاز املركزي إ
ا إلح�صائي للجمهورية اليمنية يالحظ من خالل
م ؤ��شرات الكتاب ا إلح�صائي ال�سنوي أ�نها يف كثري من
اجلوانب ال تلبي متطلبات احل�ساب الفرعي لل�سياحة
الذي يعترب من الناحية النظرية أ�داة �إح�صائية جديدة
للتوحيد الدويل للمفاهيم والتعاريف والت�صنيفات
واجلداول ،مما ي�ستدعي بذل جهود كبرية وم�ستمرة
من وزارة ال�سياحة وجهاز ا إلح�صاء للو�صول �إىل نتيجة
للح�صاء ال�سياحي .
الت�صنيف الدويل املوحد إ
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ف�ضـــاء لل�سياحـة البيئيــة والبحريـة ،ومتحف مفتـوح

إلرث إ�ن�ساين من كل الع�صور

كمـــــران
لؤلؤة البحر األحمر

هذا اال�ستطالع هو جزء من بحث علمي ميداين هو أ
الول من نوعهُ ،يعنى بجزيرة كمران،
أ�ُعد حتت عنوان” فر�ص اال�ستثمار ال�سياحي يف جزيرة كمران” ،وتطرق �إىل كل جزئية
يف اجلزيرة.
البحث الذي أ�عدته ر�ضية �شرف عبد الوهاب مبنا�سبة تخرجها من جامعة العلوم
والتكنولوجيا ،وح�صلت مبوجبه على الدرجة الكاملة ،يوفر معلومات غري م�سبوقة عن
اجلزيرة أ
والرخبيل.
 nا�ستطالع :ر�ضية �شرف عبد الوهاب

البعد اال�سرتاتيجي للمكان
كمران أ�كرب جزر البحر أالحمر امل أ�هولة بال�سكان –
تبلغ م�ساحتها  35مي ً
ال مربعاً (101كم ،)2وتقع قبالة
ال�شاطئ الغربي ل�شبه جزيرة ال�صليف ،وهي مبثابة
حزام أ�مني مليناء ال�صليف ونقطة �شحن النفط القادم
من حقول �صافر.
وميكن الو�صول �إليها عرب الطريق ا إل�سفلتي
الذي يربط مدينة احلديدة عا�صمة املحافظة مبيناء
ال�صليف بطول 70كم يتفرع من طريق احلديدة -
جيزان الدويل ،حيث يف�صل اجلزيرة عن بر ال�صليف
م�ضيقُ كمران مب�سافة 6كم يقطعها القارب خالل
ب�ضع دقائق.
وتكت�سب اجلزيرة أ�همية كبرية من كونها ت�شرف
على خطوط املالحة الدولية املارة من جهتها
الغربية ،حيث كان الربيطانيون قد ا�ستخدموها
لهذا الغر�ض فيما م�ضى.
يطلق على كمران ( ل ؤ�ل ؤ�ة جزر البحر أالحمر)
كما يطلق عليها (�سقطرى البحر أالحمر)  ،وهي
جزيرة �سياحية  ،جميلة متتاز برثاء وتنوع حيوي
و�شواطئ رائعة ومواقع مثرية لالهتمام جتعلها من
�إحدى أ�كرث املناطق جذباً لل�سياح.
وجلزيرة كمران نكهة فريدة تفوح من معاملها
أالثرية والثقافية التي حتكي جانباً من تاريخها ،
حيث ظلت كمران لفرتات طويلة من تاريخها عر�ضة
ألطماع القرا�صنة وامل�ستعمرين منذ عهد الرومان
وانتها ًء باال�ستعمار الربيطاين.
كمران يف التاريـخ
ٌ
جلزيرة كمران تاريخٌ
حافل ارتبط معظمه بالبعد
اال�سرتاتيجي ملوقعها  ،فقد احتلت بريطانيا اجلزيرة
عام 1949م ،رغم أ�ن معاهدة (لوزان) املوقعة عام
1922م ن�صت على أ�ن �إ�شراف بريطانيا على اجلزيرة
هو ألجل ا�ستخدامها كمحجر �صحي للحجاج.
وقد اعرتفت بريطانيا حينها ب أ�ن اجلزيرة
خم�ص�صة لهذا الغر�ض يف معاهدتها مع فرن�سا
و�إيطاليا وهولندا حتى عام 1928م ،ولكنها أ�علنت من
تلقاء نف�سها يف عام 1949م ب أ�ن اجلزيرة أ��صبحت كما
لو أ�نها �إحدى امل�ستعمرات الربيطانية معتمدة على
قوتها احلربية فقط  ،مع أ�نه ال �سند قانوين لوجودها
فيها على ا إلطالق ،وذلك ليقينها ب أ�ن اليمن يف تلك
الفرتة كان أ��ضعف من أ�ن ي�ستطيع �إخراجها بالقوة .
مل يكن موقع اجلزيرة ا إل�سرتاتيجي هو كل �شيء
فيما يخ�ص تكالب أالطماع على اجلزيرة ،فقد أ��صبح
معروفاً حينها أ�ن املنطقة التي تقع أ�مامها اجلزيرة
وهي منطقة ال�صليف وابن عبا�س غنية بحقول
النفط  ،وقد بد أ� ا إلجنليز �آنذاك بدورهم بالبحث عن
البرتول يف اجلزيرة و أ�قاموا من� آش�ت كثرية فيها .
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الداري وال�سكان
الو�ضع إ
جزيرة كمران هي �إحدى مديريات حمافظة احلديدة،
يبلغ عدد �سكان اجلزيرة حوايل  2512ن�سمة وفقاً
للتعداد ال�سكاين لعام 2004م ت�ضمهم ثالث جتمعات
�سكانية هي :
 nمدينة كمران (عا�صمة املديرية) :وت�ضم أ�كرب
جتمع �سكاين يف اجلزيرة ،وتقع منت�صف ال�شاطئ
ال�شرقي للجزيرة قبالة ميناء ال�صليف.
 nقرية مكرم :وت�ضم ثاين جتمع �سكاين يف اجلزيرة،

وتقع �إىل الغرب من مدينة كمران منت�صف ال�شاطئ
الغربي للجزيرة مب�سافة  8كم  ،وبها موقع �إنزال
�سمكي يعترب واحداً من أ�كرب مواقع ا إلنزال ال�سمكي
مبحافظة احلديدة.
 nقرية اليمن :وهي عند نهاية اجلنوب ال�شرقي
للجزيرة قبالة ميناء ر أ��س عي�سى وتبعد عن عا�صمة
املديرية بحوايل 9كم.
يعمل معظم �سكان جزيرة كمران يف �صيد
أال�سماك ،والباقي ينخرطون يف وظائف �إدارية
وخدمية وجتارية ،وت�ساهم املر أ�ة فيها بدور رئي�س يف

ال�صناعات التقليدية التي ت�شتهر بها اجلزيرة.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض للمقومات املتاحة لهذه
أالنواع املتعددة من ال�سياحة يف اجلزيرة:
ف�ضاء لل�سياحة البيئية وال�شاطئية
أ
تتميز جزيرة كمران ب أ�نها مق�صد مثايل لنواع
متعددة من ال�سياحات أ�همها :ال�سياحة البيئية،
وال�شاطئية البحرية ،وال�سياحة الثقافية أ�ي�ضاً.
و حتتل جزيرة كمران مكانتها البارزة بني اجلزر
اليمنية على البحر أالحمر  ،بالنظر �إىل ما تتمتع به
من طبيعة رائعة  ،وطق�س جميل على مدار العام ،

إستطالع

وترتاءى اجلزيرة كما لو كانت ه�ضبة من �صخور
مرجانية تبدو وا�ضحة يف معظم �شواطئها ال�شرقية.
ويبدو جلياً النحر البحري الذي أ�حدثته أالمواج
على مر الع�صور تاركاً أ��شكا ًال رائعة يف الت�شكيالت
ال�صخرية هنا وهناك  ..كما حتيط باجلزيرة �شواطئ
جميلة من جميع اجلهات تتنوع ما بني رملية
و�صخرية.
وتتو�سط اجلزيرة منخف�ضاتٌ وا�سع ٌة معظمها
�صالح للزراعة يف حالة هطول أ�مطار أ�و توفر مياه
عذبه  ،وبخا�صة جنوب اجلزيرة  ..أ�ما يف ن�صف
اجلزيرة ال�شمايل ف�إن أالر�ض م�سطحة تنتهي
ب�شواطئ رملية ناعمة.
وتغطي أ��شجار اجلندل (املاجنروف) م�ساحاتٍ
وا�سع ًة من �شمال و�شمال �شرق اجلزيرة ،حيث ُت�شكل
غاب ًة تبلغ م�ساحتها بني 30-25كم 2تعي�ش يف أ�فيائها
أ�نوا ٌع متعددة من الكائنات البحرية والطيور.
وكانت الغاب ُة حتى عهد قريب حتت�ضن قطعان
من غزالن املها العربي وحمار الوح�ش  ..وي�شكل
املكان بيئة مالئمة لتكاثر أ��سماك اجلمربي وعدد
والحياء البحرية أ
ال�سماك أ
من أ
الخرى  ،واملكان
مر�شح إلعالنه حممي ًة طبيعة� ،إذ تتوفر مقومات
البحث العلمي يف التنوع البيولوجي النباتي
واحليواين.
كما تكرث فيه أالع�شاب البحرية وا إل�سفنج وقنافذ
البحر ومناطق تع�شي�ش ال�سالحف  ،ناهيك عن غابات

آ�بار مياه قدمية يف كمران
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من ال�شعاب املرجانية التي حتيط باملكان ومتتد �إىل
معظم ال�شواطئ ال�شرقية والغربية للجزيرة م�شكلة
مواق َع مثالية (عاملية) ل�سياحة ريا�ضة الغو�ص ،زد
على ذلك جمموعة اجلزر الواقعة �ضمن أ�رخبيل
كمران عند �شواطئها الغربية واجلنوبية ،التي تتوفر
فيها مواقع غو�ص عدة على أ�عماق خمتلفة لهواة
وحمرتيف الغو�ص و�سط ال�شعاب املرجانية الكثيفة
والرائعة حول تلك اجلزر.
يف جزيرة كمران تتعدد املناطق  /املواقع ال�شاطئية
املر�شحة إلقامة م�شاريع �سياحية متكاملة يف جمال
ال�سياحة البحرية املتعددة  ،فعند منت�صف �شواطئها
الغربية وحتى أ�ق�صى ال�شاطئ اجلنوبي للجزيرة
تتوزع املواقع ال�شاطئية برمالها الناعمة وواحات
النخيل و أ��شجار الدوم الكثيفة املحاذية ل�شاطئها
اجلنوبي واملناظر اخلالبة.
ويوجد انت�شا ٌر وا�س ٌع لل�شعاب املرجانية قبالة
هذه ال�شواطئ الغنية باحلياة البحرية ،وهذه املواقع
ت�ضاهي بع�ضها ،وجتعلك يف حرية من اختيارك أ�ين
حتط الرحال ،أ�كنت راج ً
ال يف رحالت ال�سفاري أ�و
مبحراً بالقارب على امتداد هذه ال�شواطئ.
فمن بني أ�كرث من  150جزيرة مينية قبالة
ال�شواطئ اليمنية على البحر أالحمر تطل كمران
اجلزيرة (ال�سندريال) واجلزيرة أالروع بال منازع .
القرية ال�سياحية
أ�ما أ�هم معاملها يف ال�سياحة البحرية  ،وهو املعلم
الوحيد القائم باجلزيرة ،فيتمثل يف قرية كمران
ال�سياحية التي تقع يف منت�صف ال�شاطئ ال�شمايل
ال�شرقي للجزيرة وت�ضم عدداً من املرافق املالئمة
وتوفر خدمات منا�سبة لل�سياح من هواة ممار�سة
الغو�ص.
يلبي موقع القرية ال�سياحية املتميز على ر�صيف
(املبخرة) الرائع والهادي على ال�شاطئ رغبات
كل من ين�شدون اال�ستجمام واال�سرتخاء والت أ�مل
وال�سكينة وال�سالم وا�ستعادة التوازن النف�سي ..هذا
امل�شروع ال�سياحي يعد منوذجاً يحتذى  ،وهو ألحد
امل�ستثمرين اليمنيني ويقدم خدماته لل�سياح والزوار
املحليني أ
والجانب.
�إرث �إن�ساين ومتحف مفتوح
تعترب مدينة كمران العا�صمة بحق درة اجلزيرة
ومتحفاً مفتوحاً يجمع كل خ�صائ�ص املنتج ال�سياحي
الثقايف (�إىل جانب املنتج ال�سياحي البيئي) الذي
يبحث عنه الزائر وال�سائح والباحث وامل�ستثمر.
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ويوجد قبالة الر�صيف مبا�شرة مبنى قدمي لوكالة
جتارية أ�قامها الهولنديون  ،وهناك بقايا ألر�صفة
وج�سور �صغرية .
و�إىل الغرب من مدينة كمران توجد واحة خ�ضراء
أل�شجار مثمرة وغريها ،واملكان جمرى لوادي ي�سمى
وادي باري�س ،الذي يحتوى عدداً من املن� آش�ت القدمية
لتخزين املياه ،وهي عبارة عن �سبعة �آبار جوفية
منحوتة يف ال�صخر �إىل جانب خزان �سطحي من
املرمر ،وما زالت هذه املن� آش�ت م�ستخدمة حتى اليوم.
و�إىل ال�شمال الغربي من مدينة كمران يوجد بقايا
املطار الذي دمره الربيطانيون عند رحيلهم وميكن
�إعادة ت أ�هيله ليخدم حركة النقل من و�إىل اجلزيرة.
و�إىل اجلنوب من مدينة كمران هناك املقربة
امللكية ومعلم �آخر رائع ي�سمى احلديقة امللكية ،حيث
كان يفد �إىل هناك اجلنود الربيطانيون من خمتلف
م�ستعمرات الكومنولث لق�ضاء �إجازاتهم يف ربوع
كمران ال�ساحرة ،و ميكن �إعادة ت أ�هيل املكان واالعتناء
ب أ��شجار النخيل والدوم التي تزينه وباملرافق امللحقة
باحلديقة وا�ستغالله مبا ي�ضيف ميزة أ�خرى �إىل
جزيرة كمران.

واملدينة هي أ�ول ما ي�صادفه الزائر �إىل اجلزيرة
عرب القارب القادم من ر�صيف ال�صليف على الرب
الرئي�س ،فمن على ر�صيف القوارب يف املدينة
تطالعك أ�و ًال مباين املدينة مبعمارها املتميز
وال�شبيهة مبثيالتها من املدن ال�ساحلية ب�سهل
تهامة .
وميكنك م�شاهدة جامع كمران أالثري املعروف
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باجلامع الكبري الذي يعود ت أ��سي�سه �إىل العام 1515م
أ�يام احلملة اململوكية على اليمن و أ�عيد جتديده
وتو�سيعه عام 1948م من قبل امللك فاروق ملك م�صر
عند زيارته للجزيرة.
ومبحاذاة الر�صيف تقع قلعة كمران ال�شهرية  ،التي
تعود �إىل فرتة االحتالل الفار�سي للجزيرة عام 620هـ .

أ�ما من جهة ال�شرق فت أ�خذ مباين املدينة طابعاً
خمتلفاً� ،إذ أ�ن معظمها أ�ن�شئت يف العهد الربيطاين
ومنها :ا�سرتاحة امللكة �إليزابيث ،ومقر احلاكم
الع�سكري الربيطاين وثكنات اجلنود وال�ضباط
والكندا�سة (حمطة حتلية املياه).

مواقع مثالية للغو�ص
توجد يف جزيرة كمران مواقع مثالية ملمار�سة ريا�ضة
الغو�ص ،وهي منط جديد من ال�سياحات التي تزدهر
يف اجلزر وال�شواطئ ،ومن أ�هم هذه املواقع:
أ
 nال�شاطئ الغربي للجزيرة وال�شاطئ الواقع بني الر��س
اجلنوبي الغربي للجزيرة وانتهاء ب�شواطئ مطري
وحتى قرية(مين) بطول 14كم وعمق 1.5كم وي�ضم
خم�سة مواقع للغو�ص يف ر أ��س مين ور أ��س الفرع.
 nخم�سة مواقع غو�ص أ�خرى يف خم�س من جزر
أالرخبيل واجلزر املحيطة .
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ي�سود حمافظة املهرة املناخ املداري اجلاف با�ستثناء
مديرية حوف التي ت�سقط عليها أالمطار �سنوياً
ب�صورة منتظمة ابتداء من يونيو حتى �سبتمرب وتبلغ
درجة احلرارة يف حدها أالعلى ( ْ 33مئوية) وحدها
أالدنى ( ْ 18مئوية) يف املناطق ال�ساحلية املحاذية
ل�شواطئ البحر العربي ب�سبب هبوب الرياح املو�سمية
حاملة ن�سمات الهواء امللطفة للحرارة.
موئل �شجرة اللبان املقد�سة
يعود تاريخ اال�ستيطان يف أ�را�ضي حمافظة املهرة
�إىل ع�صور ما قبل التاريخ ،فقد عُرث على �آثار
م�ستوطنات تعود �إىل الع�صر احلجري القدمي،
أالعلى ،والع�صر
والع�صر احلجري القدمي
احلجري احلديث ،والربونزي ،واحلديدي.
كما عرث على م�ستوطنات تعود �إىل الفرتة التاريخية.
ا�شتهرت املهرة منذ الع�صر التاريخي ب�إنتاج مادة
اللبان والبخور ،وهي املادة املقد�سة التي كانت ُت�صدَّر
�إىل معظم مراكز العامل القدمي ال�ستخدامها يف املعابد
كجانب من الطقو�س �إىل جانب ا�ستخداماته الطبية
وغريها.
واللبان �شجرة من ف�صيلة ت�سمى علمياً “بو�سوليا”
وتنبت يف ظروف مناخية خا�صة ويف تربة مالئمة،
وهي �شروط توافرت تقريباً يف كل أ�را�ضي املحافظة،
التي كان أ�هلها يعملون على تنمية زراعة هذه ال�شجرة
وا�ستخراج اللبان منها ،وهذه ال�شجرة ال يزيد ارتفاعها
غالباً عن ع�شرة اقدام يطلق عليها اليوم املهريون ا�سم
(ع�سفيدوت) ،حيث يجنى حم�صول هذه ال�شجرة يف
�شهر أ�كتوبر ،وطريقة �إنتاجه لها طقو�سها املميزة.
وكا نت القوافل تنقل اللبان من املهرة عرب وادي
امل�سيلة �إىل وادي ح�ضرموت لت�صل �إىل مدينة �شبوة
القدمية عا�صمة مملكة ح�ضرموت ،ومن هناك توا�صل
�سريها عرب احلوا�ضر اليمنية والعربية �إىل غزة على
�ساحل البحر املتو�سط.
واللبان عبارة عن مادة �صمغية عندما حترق ي�صدر
عنها دخان كثيف ذو رائحة طيبة كان يكرث ا�ستعماله
يف حتنيط املوتى ويف املعابد حتى أ��صبح �ضرورياً
عند تقدمي القرابني �إىل آاللهة ،كما كان ي�ستعمل
أ�ي�ضاً يف احلفالت الدينية ويف مرا�سيم الدفن ويف
حفالت تكرمي أالحياء ،وقد قدمت لنا آالثار والنقو�ش
والكتابات القدمية يف بالد الرافدين (العراق) وم�صر
وبالد اليونان والرومان معلومات هامة عن كيفية جلب
اللبان وا�ستخداماته ،كما أ�ن امل ؤ�رخني الكال�سيكيني
اليونانيني والرومان قد أ�كرثوا من و�صف أ�نواع اللبان
وطريقة �إعداده و أ�ثمانه كما أ��شاروا �إىل ا�ستعماله كمادة
طبية.

منط النمو احل�ضري  -مدينة الغيظة

مواقع أ�ثرية

و�شواطئ ذهبية،

وم�ستوطنات لل�سالحف
اخل�ضراء النادرة

وقد ظهرت مث ً
ال يف نقو�ش معبد الدير البحري يف
م�صر الذي نق�شت عليه رحلة امللكة امل�صرية حت�شب�سوت
�إىل بالد (بونت)؛ التي ف�سرها العلماء أ�نه يق�صد بها
بالد اليمن ،حيث أ��صبحت طبيبة بعد عودتها من الرحلة
ومار�ست التطبيب ،ويف بالط امللكة (حت�شب�سوت) توجد
لوحة فنية ألربعة أ��شخا�ص بونتيون وقد كتب فوقهم
ر ؤ��ساء (�إر�-إم-مر) ،وقد ظهر من خلفهم �شعوبهم وهم
يحملون ما أ�ح�ضروه معهم من خريات بالدهم ،فمنهم
من يحمل جراراً رمبا تكون مملوءة بالطيوب و أ�ي�ضاً
�سال ًال ملئت بالبخور ،و�إذا نظرنا �إىل كلمة (�إر�-إم-
مر) التي ترتجم بـ(الذين يعملون يف البحر) فيبدو
أ�ن هذه الكلمة هي حتريف لكلمة املهرة ،وهي قبائل
كانت ت�سكن ال�سواحل اجلنوبية وكان عملهم كما يبدو
مت�ص ً
ال بالبحر والتجارة ولذا أ�طلق عليهم امل�صريون
القدماء ا�سم “الذين يعملون يف البحر”.

وقد ذكرهم كتاب الطواف حول البحر أالرتريي
ب أ�نهم قبائل تابعة ململكة ح�ضرموت ،وت�سكن يف ال�سواحل
اجلنوبية ال�شرقية للجزيرة العربية ،وبالفعل فقد
كانت أ�را�ضي املهرة تقع �ضمن أ�را�ضي مملكة ح�ضرموت
التي ظهرت منذ مطلع أاللف أالول قبل امليالد وانتهت
يف مطلع القرن الثالث امليالدي ،وكانت أ�را�ضيها متتد
من مدينة �شبوة �إىل منطقة ظفار �شرقاً.
املهرة يف النقو�ش اليمنية القدمية
ظهرت املهرة يف النقو�ش اليمنية القدمية كا�سم لقبيلة
وي أ�تي يف مقدمة تلك النقو�ش نق�شان أالول من العقلة-
موقع غرب مدينة �شبوة القدمية -وهو النق�ش املو�سوم
بـ( ،)RES4877أ�ما الثاين فهو نق�ش عبدان الكبري -عرث
عليه يف وادي عبدان يف حمافظة �شبوة.
علماء آالثار تو�صلوا �إىل أ�ن كلمة (مهرة) يف اللهجات
القدمية ت أ�تي مبعنى حرفة ،وتمَ َ هَّر ا�شتغل أ�و تعاطى
عم ً
ال ،ولعل ما جاء يف النقو�ش �إمنا ي�شري �إىل
اال�ستخدام و�إىل الذين يدخلون يف اخلدمة.
اللغة املهرية
يتحدث املهريون اللغة املهرية القدمية املتعددة
اللهجات حتى وقتنا الراهن ،وهي لغة تختلف عن
العربية ،تنحدر من اللغة اليمنية القدمية ،وظلوا
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حمتفظني بها على الرغم من انقرا�ضها من جنوب
اجلزيرة العربية وهذه اللغة غري مكتوبة -أ�ي أ�ن
متحدثيها يتوارثونها �شفوياً ،وتكرث فيها الن�صو�ص
ال�شعرية والق�ص�ص وامل�ساجالت وغريها من اخل�صائ�ص
اللغوية مثل الغناء ،وبع�ض أ�لفاظ الرق�صات ،والطقو�س
اخلا�صة -وتنق�سم هذه اللغة بدورها �إىل عدة لهجات،
ف�سكان ال�شريط ال�ساحلي يتميزون بلهجة خا�صة
عن �سكان مرتفعات اله�ضبة الو�سطى ،وه ؤ�الء أ�ي�ضاً
يتميزون بلهجتهم عن �سكان ال�سهل ال�صحراوي
ال�شمايل؛ وبذلك جند بع�ضهم يجيد لهجتني �إىل
جانب اللغة العربية.
املعامل أ
الثرية والتاريخية وال�سياحية
مدينة الغي�ضة
هي املركز ا إلداري للمحافظة وترتكز فيها املن� آش�ت
احلكومية ذات املباين احلديثة كما ترتكز يف أ�طرافها
املباين القدمية وهي مبنية مبادة الطني ،وتت�شابه مع
املباين الطينية املنت�شرة يف وادي ح�ضرموت ،خا�صة
بنوافذها و أ�بوابها اخل�شبية املزخرفة بالزخارف
النباتية والهند�سية البديعة ،وت�شبه يف تق�سيمها
تق�سيم بناء املنازل يف وادي ح�ضرموت.
ومن معامل املدينة �سوقها الذي يتو�سطها ،ومن� آش�ته
احلديثة ،وفيه ُتباع بع�ض املنتوجات املحلية التي جتلب
�إليه من أالرياف املجاورة ،خا�صة ال�سجاد امل�صنوع من
�صوف اجلمال أ
والغنام ...وغريها من أالدوات املنزلية
امل�صنوعة من �سعف النخيل.
مازالت مباين املدينة العتيقة قائمة ،وقوام بنائها
الطني املخلوط بالتنب وتزين واجهاتها بالنوافذ
اخل�شبية املزخرفة بدقة وحتيط بها املزارع ال�صغرية،
ومازالت متثل منط حياة الفالحة الب�سيط� ،إال أ�نها
تعاين من �ضعف البنية التحتية واخلدمات ال�ضرورية
أالخرى ،حيث تفتقر �إىل وجود من� آش�ت اخلدمات
ال�سياحية كا إليواء والطعام.
متحف الغي�ضة
ً
يقع يف مركز املدينة ،افتتح ر�سميا يف  30نوفمرب �سنة
1987م ،يتكون من طابق واحد ي�ضم خم�س �صاالت
عر�ض ،أالوىل ت�ضم متعلقات �آخر �سالطني املهرة قبل
اال�ستقالل الوطني�،صاحب العظمة ال�سلطان عي�سى
بن �سامل بن أ�حمد بن �سعد بن عفرير ،وفيها أ�ي�ضاً
علم ال�سلطنة املعتمد منذ �سنة (1507م) ،كما حتتوي
على الوثائق الر�سمية للدولة (اجلوازات) التي كانت
متنحها ال�سلطنة لرعاياها.
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النخيل يف أ�ودية املهرة

يف منطقة

قبائل القمر ما زال ثمة من

ينحت يف ال�صخر ليعي�ش
حياته بهدوء

والثانية ت�ضم قطع أال�سلحة القدمية التي تتنوع
�صناعتها ما بني تركية �إىل �إيطالية وغريها.
الثالثة ت�ضم جم�سمات أ
للحياء البحرية ،ومعدات
ال�صيد القدمية و أ�دواته املختلفة التي �صنعت حملياً

مثل ال�شباك وامل�صائد البحرية املختلفة ،والرابعة
ت�ضم العديد من أالزياء املحلية التقليدية التي يلب�سها
الرجال والن�ساء� ،إىل جانب أ�دوات الزينة التقليدية التي
ت�ستخدمها الن�ساء املهريات مثل (النيل ،املحلب ،الهرد).
أ�ما ال�صالة اخلام�سة فتحتوي على قطع أ�ثرية يعود
تاريخها �إىل الع�صور احلجرية مثل ر ؤ�و�س ال�سهام
واملكا�شط.
قرية حميفيف:
واحدة من القرى اجلميلة املنت�شرة حول مدينة
الغي�ضة ،وتقع �إىل اجلنوب ال�شرقي منها على بعد (6
كيلومرتات) ،وترتبط بها عرب طريق �إ�سفلتية.

من الدليل السياحي

ومتتاز بتباين مبانيها القدمية واحلديثة ،حيث
تتميز املباين القدمية بب�ساطة معمارها ،فهي مبنية
بالطني املخلوط بالتنب وتتكون من دورين وحتيط بها
أ��شجار النخيل البا�سقة و أ��شجار جوز الهند.
وتطل هذه القرية على ال�شاطئ الذي يحمل ا�سمها،
وي�شتهر برماله الذهبية الناعمة النقية ،ويوجد يف
اجلهة اجلنوبية منه م�ستوطنة ال�سالحف العمالقة
اخل�ضراء ،التي ت�ستغله لو�ضع بي�ضها يف فرتات
موا�سم تكاثر أال�سماك ،ويف اجلهة ال�شمالية من
�شاطئ حميفيف يوجد ميناء �صيد ال�سمك وال�شروخ
ال�صخري واجلمربي ويكفي الزائر الوقوف على
هذا امليناء للتمتع مب�شاهدة مناظر ال�شروخ املتعددة
أاللوان ،وكيفية تنقلها وحركاتها الغريبة.
قرية �ضبوت
�إىل اجلنوب من مدينة الغي�ضة على بعد (32
كيلومرتاً) ،وترتبط بها عرب طريق �إ�سفلتي ،وهي قرية
�صغرية مبانيها مطلية مبادة النورة ،ومبنية مبادة
الطني املخلوط بالتنب ،وتظلل هذه املباين أ��شجار
النخيل الكثيفة ،ومير يف هذه القرية وا ٍد يحمل ا�سمها-
وادي �ضبوت -وتنت�شر فيه العيون الكربيتية احلارة� ،إال
أ�ن أ�جمل ما يف القرية �شواطئها املظللة ب أ��شجار النخيل
التي ت�شبه كثرياً �شواطئ مدينة اخلوخة على البحر
أالحمر.

ي�سمى يف املا�ضي (ميناء نظون) ،وي�ستقبل اليوم
ال�سفن املتو�سطة احلجم ،وتتبعه العديد من املرافق
والتجهيزات احلديثة ،ويقع هذا امليناء بني املرتفعات
ال�صخرية التي وفرت لل�سفن والقوارب الرا�سية فيه
احلماية عند ا�ضطراب البحر.
و�إىل جوار امليناء هناك قرية ن�شطون احلديثة امل�شيدة
بنمط العمارة التقليدية اجلميلة.
كدمة يروب
�إىل ال�شمال ال�شرقي من مدينة الغي�ضه ،على بعد
نحو (30كيلومرتاً) ،وهي م�ستوطنة أ�ثرية قدمية
تعود �إىل الع�صر احلديدي ،وتنت�شر يف هذا املوقع بع�ض
الر�سوم ال�صخرية التي متثل مناظر �صيد وغريها
من املخرب�شات ال�صخرية التي ر�سمت باللون أالحمر
والتي يعود تاريخها �إىل الع�صر الربونزي الذي ميتد
يف الفرتة من (� 1000-2500سنة قبل امليالد) ،و أ�بعاد

هذا املوقع ( 200 × 400مرت) كما تنت�شر على �سطحه
– أ�ي�ضاً – �شقف من خزف البور�سلني ال�صيني الذي
يعود تاريخه �إىل القرنيني (ال�ساد�س ع�شر – ال�سابع
ع�شر امليالديني) .وعلى �شاطئ يروب و�إىل ال�شرق من
امل�ستوطنة أالثرية القدمية توجد م�ستوطنة أ�ثرية
أ�خرى يعود تاريخها أ�ي�ضاً �إىل الع�صر احلديدي ،كما
أ�ن هذا ال�شاطئ قد ا�ستخدم هذا امليناء يف فرتة ما قبل
ا إل�سالم ك�إحدى حمطات الطريق البحرية من �سمهرم
�إىل ميناء قن أ� ،وكان يطلق عليه ا�سم (خورجربون)،
ثم ا�ستمر ا�ستخدام امليناء يف الفرتة ا إل�سالمية حتى
القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر امليالديني،
وتوجد بقايا خزف البور�سلني ال�صيني املنت�شر يف
امل�ستوطنة مما يدل على الن�شاط الوا�سع للميناء ،الذي
كان ي�ستقبل الب�ضائع التجارية اخلارجية ،وكان يُ�صدَّر
من خالله اللبان �إىل اخلارج يف فرتة ما قبل ا إل�سالم.
ويتميز هذا ال�شاطئ عن غريه بوجود أ�عداد كبرية من

طيور النور�س اجلميلة خا�صة تلك النوار�س التي ت�صل
�إليه خالل ف�صل الربيع من كل عام.
م�ستوطنة حربوت أ
الثرية
�إىل ال�شمال ال�شرقي من مدينة الغي�ضة ،على بعد
نحو ( 70كيلومرتاً) ،ويعود تاريخ هذه امل�ستوطنة
�إىل ع�صور ما قبل ا إل�سالم ،حيث ورد ذكرها يف نق�ش
عبدان الكبري با�سم (ح ب ر ت) ،ويبدو أ�ن امل�ستوطنة
كانت من أ�كرب م�ستوطنات قبائل املهرة يف تلك
الع�صور ،وقد دمرها اليزنيون أ�ثناء تلك الغارات التي
كانوا يقومون بها يف اجتاه ال�شرق �إىل أ�را�ضي �سلطنة
عمان اليوم وبالد البحرين� ،إال أ�ن هجومهم على
مدن قبائل املهرة كان ب�سبب الثورات التي كانت تقوم
بها هذه القبائل على احلكم املركزي لدولة التبابعة
يف القرن الرابع امليالدي ،وكان اليزنيون الذين
يتخذون من وادي عبدان ووادي �ضرا يف �شبوة حا�ضرة

لهم ،هم أ�ركان حرب امللوك التبابعة الذين أ�خ�ضعوا
أ�را�ضي ح�ضرموت و أ�را�ضي قبائل املهرة ،وبدو �صحراء
الربع اخلايل حتى البحرين ،والتي على �إثرها اتخذ
امللوك التبابعة اللقب الطويل (ملك �سب أ� وح�ضرموت
ومينات و�إعرابهم طوداً وتهامة) ويذكر اليزنيون
يف – نق�ش عبدان الكبري – أ�نهم غزوا أ�ر�ض املهرة
مرتني متتاليتني ،ومن املحتمل أ�نهم هم الذين دمروا
هذه امل�ستوطنة على قبائل املهرة .وكانت �إدارة جمع
اللبان تتم من هذه امل�ستوطنة.
و�إىل جوار هذه امل�ستوطنة يوجد وادي حربوت،
وهو وادي خ�صيب جترى فيه مياه الغيول ،وتنت�شر
فيه بكثافة أ��شجار النخيل ،وعلى �صخور املرتفعات
اجلبلية التي حتيط بالوادي تنت�شر كثرياً الر�سوم
ال�صخرية واملخرب�شات التي يعود تاريخها �إىل الع�صر
الربونزي الذي ميتد يف الفرتة من (�1000-2500سنة
قبل امليالد) ،ويدل ذلك مبا ال يدع جما ًال لل�شك أ�ن

هذه املنطقة كانت لها �صلة ب�إنتاج اللبان منذ الع�صر
الربونزي وا�ستمر حتى القرن الرابع امليالدي.
�شاطئ بلحاف
على البحر العربي وميتد من ال�شمال ال�شرقي ل�شاطئ
يروب حتى مركز الفيدمي ،ويعد من ال�شواطئ
ال�سياحية اجلميلة نظراً لنقاء رماله الف�ضية ومياه
البحر ال�صافية.
�شاطئ الفتك
�إىل ال�شمال ال�شرقي ل�شاطئ بلحاف وي�شكل امتداداً
له ويتمتع بنف�س خ�صائ�صه ،ي�صل طوله �إىل (25
كيلومرتاً) ،وتقع يف منت�صفه قرية الفتك ال�صغرية
ذات املنازل الطينية التقليدية ،والتي تطل على بحرية
النوار�س الداخلية ،وهي بحرية ممتدة من البحر على
�شكل ل�سان بحري يف الياب�سة ،ولكن منطقة ات�صالها

ميناء حربوت
�إىل اجلنوب من مدينة الغي�ضة ،ويبعد عنها نحو
(38كيلومرتاً) ،وهو موقع أ�ثري قدمي يعود تاريخه
�إىل ع�صور ما قبل ا إل�سالم ،وا�سمه ورد يف نق�ش عبدان
الكبري بعد ذكر موقع حربوت ولكن التلف الذي أ��صاب
أ��سطر النق�ش جعل قراءته متعذرة ،وتنت�شر ال�شقافات
الفخارية انت�شاراً وا�سعاً على �سطح هذا املوقع الذي
أ�قيم عند أ�قدم جبل ،وهو جبل حربوت ،انت�شاراً وا�سعاً،
�إ�ضافة �إىل أ�جزاء من نقو�ش كتبت بخط امل�سند ،وميكن
اال�ستنتاج من معطيات نق�ش عبدان الكبري أ�ن اليزنيني
هم الذين دمروا هذا املوقع وامليناء يف القرن الرابع
امليالدي� ،إ�ضافة �إىل قلة الطلب على مادة اللبان التي
كانت ت�صدر من هذا امليناء؛ مما ت�سبب �إىل ه ََجرِه
واالنتقال منه �إىل أ�ماكن أ�خرى.
ميناء ن�شطون
�إىل اجلنوب من مدينة الغي�ضه ،ويبعد عنها 55
كيلومرتاً ،ويرتبط بها عرب طريق �إ�سفلتى ،ويعترب
اليوم امليناء البحري احلديث للمحافظة ،وكان
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خريف حو�ض أ
الخ�ضر

بالبحر �ضيقة �إىل حد يقال �إنها منف�صلة عن البحر،
وتقدم �إليها النوار�س املهاجرة خالل ف�صل الربيع من
كل عام.
م�ستوطنة ال�سالحف اخل�ضراء العمالقة
تبعد حوايل  77كيلومرتاً عن مدينة الغي�ضة على
الطريق املمتدة من مدينة الغي�ضة �إىل مدينة حوف،
ومتثل أ�كرب م�ستوطنة لل�سالحف اخل�ضراء العمالقة،
حيث تقع هذه امل�ستوطنة على �شاطئ رملي �صغري
حم�صور بني ال�صخور والبحر بعر�ض (25م) وطول
( 200مرت) ،وتق�صدها ال�سالحف يف موا�سم تكاثرها
لت�ضع بي�ضها يف رمال امل�ستوطنة التي يطلق عليها
أالهايل ا�سم (ردغال) أ�و (�شي�صور).
ح�صن عمريت
يقع ما بني دمقوت وميناء خور أالوزن على مرتفع جبلي
ي�شرف على البحر ،ويظهر من خرائبه أ�نه كان حماطاً
ب�سور تتخلله أالبراج الدفاعية ،وله بوابة يحفها من
جانبيها برجان دفاعيان ،أ�ما خلف هذا ال�سور فهناك يف
الو�سط خرائب ملبنى احل�صن أ�قيمت �إىل جواره بركة
حلفظ املياه (�صهريج) ،ويبدو أ�ن الهدف الرئي�سي
من هذا احل�صن هو مراقبة ال�سفن التي كانت ت�صل
�إىل ميناء خور أالوزن �سواء أ�كانت تلك ال�سفن جتارية
أ�و �سفن معادية كانت تغري يف القرن ال�ساد�س ع�شر
امليالدي -فرتة القر�صنة الربتغالية -على خطوط
التجارة البحرية بني الهند والبحر أالحمر.
منطقة حوف
حتتل حوف أالرا�ضي ال�شرقية للمحافظة ،من �ضمنها
جزء من �سل�سلة جبال القمر ،تلك ال�سل�سلة التي
ا�شتهرت كثرياً ب�إنتاج اللبان منذ مطلع أاللف أالول
قبل امليالد ،ومن أ��شهر مواقعها التاريخية التي تعود
�إىل ما قبل ا إل�سالم م�ستوطنة دمقوت ،وهي امل�ستوطنة
التي جاء ذكرها يف نق�ش عبدان الكبري.
م�ستوطنة دمقوت
تقع �إىل ال�شرق من مدينة الغي�ضة ،وتبعد عنها نحو
( 84كيلومرتاً) ،وقد ورد ذكرها يف نق�ش عبدان الكبري
با�سم (د م ق ت) ،بعد م�ستوطنة حربوت التي بالفعل
ت أ�تي قبلها على الطريق �إىل (�س أ�كلن) ،وقد دمر
اليزنيون هذه امل�ستوطنة التي ي�صفونها ب أ�نها من
م�ستوطنات قبائل املهرة.
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اجلمل �إهتمام املهريني

وكانت �إحدى املراكز التي يجمع �إليها حم�صول
اللبان من أ�جزاء اله�ضبة اجلبلية املجاورة ،ويكرث فيها
ب�شكل ملفت للنظر أ��شجار ال�صرب ب أ�نواعها الثالثة
املعروفة حملياً بثالث ت�سميات هي ( :أ�وطور ،طيف،
�سيكل) ،ويعد من أ��شهر أالنواع املعروفة ،وما زال ي�صدر
حم�صوله من هذه املنطقة �إىل اخلارج.
وت�شتهر هذه املنطقة بنباتاتها الطبية التي تدخل
جماالت اال�ستطباب �إىل يومنا هذا ،ولهذا ت�سمياتها
املحلية التي متيزها عن غريها ،وكيفية ا�ستخدامها
ملعاجلة خمتلف أالمرا�ض املعروفة ال�شائعة يف
املحافظة.
ميناء خور أ
الوزن
تبدو خرائب امليناء �شاخ�صة للعيان والتي من أ�همها
حو�ض ر�سو ال�سفن الذي ت�شكل طبيعياً ،فهو عبارة عن
ل�سان بحري يف الياب�سة ،وتوجد يف أ�جزاء هذا احلو�ض
على الياب�سة مرا�سي ال�سفن ،وهي التي تربط فيها
بوا�سطة احلبال يف حالة ر�سوها وا�ستقرارها يف امليناء
�سواء لل�شحن أ�و التفريغ...وغريها ،ويحتمل أ�ن يكون
هذا امليناء هو الذي كان يُ�صدر منه اللبان الذي كان
يُجمع من مدينة دمقوت أالثرية.
جبال حيطوم
يعترب من املواقع أالثرية الهامة و أ�حد امل�ستوطنات
للن�سان منذ ع�صور تاريخية ،حيث تنت�شر
القدمية إ
على �صخور هذا اجلبل العديد من املخرب�شات
والر�سوم ال�صخرية التي تعود �إىل الع�صر الربونزي،
وهي مر�سومة بع�ضها باللون أالحمر ،ويعود تاريخها
�إىل الفرتة املمتدة من (� 1000-2500سنة قبل امليالد)،
وتكرث يف هذه اجلبال الكهوف واملغارات التي كان
ي�ستخدمها ا إلن�سان للم أ�وى وحلفظ الطعام وال�صيد

يف تلك احلقبة الزمنية ،وي�شتهر بني هذه ال�سل�سلة
اجلبلية وا ٍد يعرف با�سم (ذغريوت) ،الذي تنت�شر
على حوافه بع�ض املواقع اال�ستيطانية التي تعود �إىل
فرتة الع�صر الربونزي املت أ�خر ،وت�شتهر �سل�سلة جبال
حيطوم وحوافر وادي ذغريوت ب أ��شجار اللبان وال�صرب،
وهي تنمو حالياً منواً برياً طبيعياً بعد أ�ن كانت حتظى
برعاية ا إلن�سان.
جبل مرارة
يقع هذا اجلبل يف منت�صف امل�سافة بني دمقوت،
وجاذب ،وحوف ،وي�شتهر بعيون املياه الغزيرة ،وتزداد
الغرابة �إذا عرفنا أ�ن هذه العيون الغزيرة تنبع من
قمة اجلبل ولي�س من أ��سفله ،ولغزارتها فهي تغطي
احتياجات �سكان مراكز دمقوت وجادب ومدينة حوف،
باملياه دون انقطاع على مدار ال�سنة وعند حافة اجلهة
ال�شرقية لهذا اجلبل على ال�سهل املمتد بينه وبني
�شاطئ احلرب تنبع عيون مياه ولكنها هنا خمتلفة
لكونها تقذف مبياه كربيتية حارة ،ويف فرتات ظاهرة
مد البحر ف�إن مياهه تغمرها وبالرغم من ذلك ف�إن
الذي يقف على هذه العيون يجدها حارة جداً بينما
تختلف درجة حرارة مياه البحر الباردة باملقارنة
معها ،ويطلق أالهايل على هذه العيون احلارة
(حموحرق) ،وتقع بال�ضبط عند الكيلو ( )104يف
الطريق �إىل جاذب.
ومازال حتى آالن م أ�هو ًال بال�سكان املنحدرين من
قبيلة القمر ويعي�شون فيه ب أ�مناط حياتهم اخلا�صة؛
حيث ينحتون منازلهم يف ال�صخر على هيئة جروف
وينحتون القنوات أ
والحوا�ض يف ال�صخور إلي�صال
وحفظ املياه التي تنبع من قمة اجلبل ويعتمدون يف
حياتهم على الرعي لتوفر أالع�شاب بكرثة يف اجلبال
واملنحدرات..

اإلقتصاد السياحي

مسح اإلنفاق السياحي ..آلية إحصائية
موثوقة لقياس االستهالك السياحي

عبد اجلبار ناجي
مدير عام التخطيط – وزارة ال�سياحة
n

(Tourism Expenditure

م�سح ا إلنفاق ال�سياحي
 )Surveyالذي تبنته وزارة ال�سياحة تنفيذا لتو�صيات
املنظمة العاملية لل�سياحة ،م�شروع معلوماتي وطني
يتوافق مع التوجه الدويل للمنظمة العاملية لل�سياحة
التابعة أ
للمم املتحدة وهو م�شروع م�ستمر ب�صفة
دورية �سنويا ً.
وهو ف�ض ً
ال عن ذلك يعترب أ�حد أالدوات ا إلح�صائية
التي تعتمدها أ�غلب الدول أالع�ضاء يف منظمة ال�سياحة
العاملية للح�صول على بيانات ومعلومات م ؤ�كدة
وموثوقة ميكن اال�سرت�شاد بها يف معرفة وقيا�س حجم
وم�ستوى �إنفاق كل من ال�سياح القادمني ()Arrivals
�إىل البالد وال�سياح املغادرين ( )Departuresمنها.
وذلك يتيح ويحقق مقاربة دقيقة للميزان ال�سياحي
بني ال�سياحة الوافدة -الداخلة ( )Inbound
وال�سياحة املغادرة-اخلارجة ( .)Outbound
أ
الهداف:
ي�ستهدف م�سح ا إلنفاق ال�سياحي احل�صول على
بيانات ومعلومات م ؤ�كدة وموثوقة متكن من قيا�س
اال�ستهالك ال�سياحي ()Tourism Consumption
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و أ�ثره االقت�صادي  ،وي�ساعد يف الوقت نف�سه يف رفع
القدرة على قيا�س وحتليل امل ؤ��شرات االقت�صادية
ل�صناعة ال�سياحة وقيا�س م�ساهمة ال�سياحة يف الناجت
املحلي ا إلجمايل .
 nي�ساعد م�سح ا إلنفاق ال�سياحي يف جتاوز الق�صور يف
أ�دوات البيانات واملعلومات ال�سياحية عن ال�سياح والزوار
الوافدين واملغادرين من و�إىل اليمن ،كما ي�ساهم يف
�إيجاد معلومات موثوقة لقيا�س ا إلنفاق ال�سياحي
وبالتايل العائد ال�سياحي .
 nبا إل�ضافة �إىل ذلك ي�ستهدف م�سح ا إلنفاق ال�سياحي
خلق وعي وثقافة �إح�صائية ب أ�همية ا إلح�صائيات
ال�سياحية وعلى وجه اخل�صو�ص لدى اجلهات ذات
العالقة ،وهو ما ينعك�س با إليجاب على عمليات م�سح
ا إلنفاق ال�سياحي التي جتري �سنوياً.
أ
الهمية:
 nامل�ساعدة على حت�سني وتطوير عر�ض وتقدمي اخلدمات
ال�سياحية امل�ستهلكة مبا يتوافق مع رغبات ومطالب
ال�سياح القادمني واملغادرين على حد �سواء ،وبالتايل
تطوير جوانب اال�ستهالك وا إلنفاق ال�سياحي.
امل�ساعدة على التوجه نحو العمل والتطبيق للح�ساب
الفرعي لل�سياحة ()Tourism Satellite Account
وهو أ��سا�س لتحديد �سيا�سات واقعية لتنمية قطاع
ال�سياحة .
املتطلبات املنهجية:
أ�و ًال :معرفة حجم الطلب ال�سياحي ( )Demand
واملتمثل يف تدفقات ال�سياح والزوار التي ت�شمل أال�شكال
التالية :
• ال�سياحة الداخلة (الوافدة)  -زوار ليو
أ�و أ�كرث من يوم لغري املقيمني يف اليمن
() Non- Residents
• ال�سياحة اخلارجة (املغادرة) للمقيمني
يف اليمن (. ) Residents
 nال�سياحة املحلية (. )Domestic Tourism
ثانياً  :معرفة مدة ا إلقامة
( الليايل ال�سياحية ) ومكانها .
ثالثاً  :معرفة الغر�ض امل�ستهدف من الزيارة
رابعاً :التعرف على حجم ا إلنفاق على (العر�ض
ال�سياحي  )Supplyمن ال�سلع واخلدمات التي
ي�ستهلكها ال�سياح من منتجات خا�صة بال�سياحة

(ال�صناعات ال�سياحية):
 nا إلنفاق على ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية
ال�سياحية :
• خدمات ا إلقامة يف الفنادق وما �شابهها .
• خدمات الطعام وال�شراب .
• خدمات �شركات ووكاالت ال�سفر
ومنظمي الرحالت واملر�شدين .
• خدمات النقل الربي والبحري واجلوي .
• اخلدمات الرتفيهية والثقافية
والريا�ضية وغريها .
• ا إلنفاق على أالن�شطة والفعاليات
اخلا�صة بال�سياحة.
املكونات
 nاال�ستهالك وا إلنفاق على ال�سياحة
الداخلة ( الوافدة) .
 nاال�ستهالك وا إلنفاق على ال�سياحة اخلارجة
(املغادرة) .
 nاال�ستهالك وا إلنفاق على ال�سياحة املحلية .

مناطق تنفيذ امل�سح:
 nاملنافذ الربية.
 nاملوانئ البحرية.
 nاملطارات.
امل�ستهدفون:
عينة ()Sampleمنا�سبة مدرو�سة من ال�سياح ت�شمل:
• الزوار الدوليني وا إلقليميني غري املقيمني ألكرث
من يوم ،امل�ستهلكني لل�سلع واخلدمات ال�سياحية وغري
ال�سياحية .
• الزوار الدوليني وا إلقليميني غري املقيمني لليوم
الواحد امل�ستهلكني لل�سلع واخلدمات ال�سياحية وغري
ال�سياحية.
• الزوار من اليمنيني والدوليني وا إلقليميني املقيمني
يف اليمن لليوم الواحد أ�و أ�كرث من يوم (امل�ستهلكني
لل�سلع واخلدمات ال�سياحية وغري ال�سياحية خارج
اليمن) .
أ��سلوب تطبيق امل�سح  :املقابلة ال�شخ�صية للم�ستهدفني
بالعينة واال�ستبيان .

67
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تعز وجبل صبر ..
عالقة مفعمة بالحياة
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ثمة عالقة حميمة بني مدينة تعز وجبل �صرب ،هي عالقة وجود بحيث ال ميكن ت�صور
تعز بدون جبل �صرب وال ت�صور اجلبل بدون تعز ..وبهذا الت�صور ل�شكل العالقة ،بني
املدينة واجلبل يتوفر مدخل مو�ضوعي ملناق�شة ق�ضية التوظيف ال�سياحي جلبل �صرب
مبا هو حديقة معلقة تطل على مدينة تعز وتتدىل منه عناقيد العنب وثمار اخلوخ
والتني ،وتنحني أ�غ�صان القات من أ��شجاره البا�سقة لتمنح �سكان املدينة وزائريها
�إح�سا�س ًا آ�خر باالنت�شاء.

69

حديث الصورة

�إن ال�صعود �إىل أ�ي جزء من جبل �صرب يعد كافياً
لكي حتيط باجلزء أالكرب من مدينة تعز� ،إىل حد تبدو
معه املدينة م�ساحة متماوجة من �شدة ارتفاع اجلبل،
متاماً ك أ�نك ترى املدينة من نافذة طائرة.
ومثلماً للم�شهد متعته من قمة اجلبل أ�و من �يأ
م�ستوى منه ،ف�إن للم�شهد متعة مماثلة حينما يلتقطه
النظر من أ�ي نقطة يف املدينة� ،إذ يبدو جبل �صرب يف
م�شهده النهاري مك�سواً بالهيبة واجلالل ومبتعة اجلمال
آالتية من خ�ضرته ومن التداخل البديع بني تلك اخل�ضرة
واملدرجات واملنازل والطريق مبنحنياته البديعة ،فيما هو
ي�شكل �شريان حياة بني اجلبل واملدينة.
وللم�شهد متعته الليلية أ�ي�ضاً حيث تبدو املدينة
من اجلبل وقد حتولت �إىل قناديل آ
وللئ مبثوثة على
م�ساحة متموجة ،فيما يبدو اجلبل للرائي من املدينة
وقد حتول �إىل جواهر م�ضيئة على �صدر ح�سناء
مي�ساء.
اليوم و أ�كرث من أ�ي وقت م�ضى ،تتوثق العالقة بني
املدينة واجلبل بعد أ�ن مت �سفلتة الطريق املو�صلة بني
مدينة تعز وقمة اجلبل ،حيث أ��صبح االنتقال �سه ً
ال
على الزوار ب أ�ي نوع من أ�نواع ال�سيارات الذي ميتلكونه،
وذلك بدوره جعل اجلبل من�شغ ً
ال بزوار املدينة أ�كرث
من ان�شغالها هي بهم.
أ
وعلى منحنيات الطريق يت�شبث الزوار ب�ية م�ساحة
ميكن للمرء أ�ن ي�ستقر عليها ليمتع ناظريه بر ؤ�ية
املدينة وبالف�ضاء املمتد بعيداً �إىل أ�ق�صى ال�شمال حيث
ميكن ر ؤ�ية �آخر منزل و�آخر م�ساحة خ�ضراء نهاية
أالفق.
البع�ض بد أ� با�ستغالل الف�ضاءات املتاحة على جنبات
الطريق يف �إقامة ا�سرتاحات متفاوتة امل�ساحات من
م�ساحة بالكاد تت�سع لواحد أ�و اثنني أ�و لعائلة �صغرية،
�إىل مطعم يت�سع للع�شرات.
ويبلغ التوظيف ال�سياحي ذروته يف فندق جبل
�صرب الذي كان قد أ�قيم يف بادئ أالمر ليكون ا�سرتاحة
عامة على نفقة حكومة ا إلمارات ..أ�عتقد أ�ن ا�ستغالله
كفندق يعترب فكرة جيدة خ�صو�صاً و أ�ن أالمر قد أ�ُحيل
�إىل �شركة ال�سعيد للفنادق التي متتلك فنادق مريكور
و�سوفتيل الناجحة يف اليمن بالتعاون مع �شركة
مريكور الفرن�سية العاملية.
أ
الفندق مبا ميثله من �همية بالن�سبة للتوظيف
ال�سياحي جلبل �صرب ،فتح أالفق ملبادرات أ�خرى -و�إن
كانت أ�قل أ�همية -تتمثل يف اال�سرتاحات املطلة �إطاللة
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التداخل بني املنازل واملزارع يف جبل �صرب

م�شهد ل�صرب من مدينة تعز

فندق جبل �صرب

م�شهد تعز من جبل �صرب

املنازل وهي تتوزع على �صدر اجلبل

كاملة على املدينة ،وت ؤ�دي الوظيفة اجلمالية وال�سياحية
لل َّ
رتا�سات املعروفة يف كثري من البلدان العربية.
ما يتميز به جبل �صرب عن غريه من اجلبال املطلة على

عدد من املدن يف اليمن أ�نه جبل م أ�هول بال�سكان  ،وهذا
يوفر للزائر ا إلح�سا�س مبتعة الطبيعة يف جو مفعم
باحلركة واحلياة.

سياجة عالمية
 nبقلم :حممود �سامل ال�شيباين

حديقة أالوركيد ،القطار املعلق الذي ي�شق املدينة
ويربط بني أ�طرافها،حديقة البحرية ،حديقة احليوان
الوطنية ،حديقة اخلبازيات للزهور ،ال�سوق ال�شعبي يف
منطقة تنكوا عبد الرحمن ،وغريها الكثري.
وكان �ضمن برناجمنا زيارة مرتفعات جنتينج،
وهي تقع على ارتفاع  1800مرت عن �سطح البحر،
وتتميز بج ٍو بار ٍد جميلٍ  ..اكت�شف هذه املنطقة أ�حد
املواطنني من ذوي أال�صول ال�صينية ،وكافح جاهداً
إلقناع ملك البالد بجعلها منطقة �سياحية ،وبد أ� هو
ب�إن�شاء فندق فيها.
ومع مرور ال�سنني أ��صبحت املنطقة منطقة �سياحية
مزدحمة ومت �إن�شاء فنادق �ضخمة يف قمة املرتفع
تربطها �شبكة أ�نفاق وم�صاعد كهربائية متكن الزائر
من التجول يف أ�نحاء املرتفع ب�سهولة.
ومن املعامل الهامة التي ا�شتهرت بها هذه املنطقة،
مدينة أاللعاب وتعد أ�كرب مدينة أ�لعاب يف ماليزيا
مبا فيها �صالة تزلج على اجلليد وعدد ال يح�صى من
املطاعم واملتنزهات واحلدائق.
ومن قمة املرتفع ميكن م�شاهدة م�ساحات كبرية
من الغابات وامل�سطحات اخل�ضراء على امتداد النظر
يف جميع االجتاهات ،تعطي �صور ًة عن ماليزيا بو�صفها
أ�كرب حممية طبيعية يف العامل .كما مت ربط املرتفع
ب�سل�سلة من العربات املعلقة التي تنقل ال ُّزوار �صعودا
وهبوطا وهذه و�سيلة �إ�ضافية لال�ستمتاع مب�شاهدة
الغابات اال�ستوائية يف الطريق �إىل املرتفع .

يف الطريق �إىل جينتينج ميكن زيارة �إحدى الغابات
على جانب الطريق وزيارة القبائل البدائية التي ت�سكن
هناك والتي أ��شرنا لها يف العدد املا�ضي.
هذا ما أ�خربنا به املر�شد ال�سياحي ،لكننا مل نتمكن
من زيارتها نظرا ل�ضيق الوقت يف برناجمنا.
ا�ستغرقت زيارتنا للمنطقة يوما كامال عدنا بعدها
�إىل كواال المبور يف نف�س اليوم  .كانت زيارتنا لهذا
املرتفع مرهقة وطويلة لكنها كانت ت�ستحق العناء وكنا
نتمنى أ�ن متتد �إىل يوم �آخر.
م�ساحة ماليزيا حوايل  330000كم مربع ،ومت
تق�سيمها �إىل  13والية ويبلغ عدد �سكانها  22مليون
ن�سمة ميثل غالبيتهم ( )%58القومية املاالوية و ()%26
القومية ال�صينية و( )%6القومية الهندية ،وهناك
أ�عراق أ�خرى �آ�سيوية وعربية متثل ( )%6تدخل �ضمنهم
اجلالية اليمنية واملنحدرة من حمافظة ح�ضرموت،
والذين لهم ن�شاطهم وح�ضورهم املميز يف احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والدينية  ،وكان لهم الف�ضل يف
نقل وتر�سيخ ا إل�سالم يف تلك البالد.
ويتفاخر الكثري من املاليزيني ب أ��صولهم اليمنية
احل�ضرمية ،وما يزالون يحملون حتى اليوم أ�لقاب
مثل :البار ،ال�سقاف  ،الكاف ،احلب�شي،العطا�س،
وغريها.
وكان �ضمن زيارتنا ،زيارة أ�حد م�ساجد كواالملبور
و أ�داء �صالة اجلمعة فيه ،وقد ذهلنا من حجم
امل�ساجد هناك وت�صميمها الهند�سي البديع ودرجة
النظافة العالية والتزام املاليزيني أ
بالدب والهدوء

مما يجعلها أ�ماكن عبادة متميزة ،حتى أ�ن أ�حد زمالء
الرحلة أ�طلق عليها مازحا م�سمى (م�ساجد خم�سة
جنوم).
والواقع أ�ن التقدم احل�ضاري والطفرة االقت�صادية
الهائلة التي قطعتها ماليزيا تتوازى ب�شكل تام مع روح
ا إل�سالم عقيدة و�سلوكا ،فا إل�سالم كان وما يزال رديفاً
وم�صدراً لذلك التطور من حيث �سلوك أالفراد ودرجة
التزامهم املهني  ،مما جعل ماليزيا بلداً فريداً يف طريق
املواءمة بني الدين والدولة واملجتمع وعلى م�ستوى
العامل ا إل�سالمي.
قد يتبادر �إىل الذهن أ�ن هذا نو ٌع من الرتويج
ال�سياحي ملاليزيا ،والواقع أ�ننا ال نذكر هذا � إ َّال من باب
ا إلعجاب بالتجربة املاليزية يف ال�سياحة ،كما أ�ن زيارتها
منا�سبة �سواء أ
للفراد أ�و العائالت ،حيث �إن درجة
أالمان والت�سامح و أ�خالقيات النا�س فيها جتعلها مميزة
عن غريها وت�ستحق الزيارة  ،وما أ�ردنا أ�ن نقدمها عرب
هذه التناولة هو اال�سرت�شاد بالتجربة املاليزية يف
ال�سياحة كنموذج مميز من حيث:
 nالتخطيط املتدرج واملتوازي للمن� آش�ت ال�سياحية
والتدفق ال�سياحي وتكامل البنية التحتية.
 nاحلفاظ على املكونات الطبيعية والبيئية وا إلن�سانية
وحمايتهما من الزحف العمراين وع�شوائية التخطيط
والتنفيذ للم�شاريع .
أ
 nالرتويج املنظم وال�سخي يف ال�سواق العاملية والذي
أ�ثمر الو�صول �إىل أ�كرث من  18مليون �سائح �سنويا مبا
متثله من مورد اقت�صادي �ضخم.

من حقيبة م�سافـر

ماليزيا ..السياحة من منظور بيئي
() 2- 2
أ�وردنا يف العدد ال�سابق بع�ض ًا من توجهات ماليزيا للمواءمة بني ال�سياحة كمورد اقت�صادي متجدد،
والبيئة الطبيعية املحيطــة كمــورد دائم وحمفز لل�سياحـــة القادمـــة �إىل هذا البلد اجلميــل.
ما زلنا يف كواالالمبور مازالت ت�ستحق املزيد من
الزيارات ومليئة باملفاج آ�ت أ
وال�سرار وال تكفي أ�يام
�إقامتنا ل�سرب أ�غوارها .
أ
كواالالمبور تعني ملتقى النهرين حيث �نها تقع
عند ملتقى نهر جونباك ونهر كالجن ،وهذا املوقع
أ�عطاها �سحراً ال ي�ضاهى ،وجما ًال فريداً ال حتوزه
مدينة أ�خرى ،وهي عا�صمة ماليزيا ومركزها التجاري
وال�سياحي ،ال تمَ ُِّل أ�بداً من زيارتها والتجول فيها  ،فهي
يف النهار �شعلة من الن�شاط واحلركة ومركز اقت�صادي
عاملي ،ويف امل�ساء تتحول املدينة �إىل ثريا هائلة من
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أال�ضواء تبعث البهجة واالرتياح ورومان�سية امل�ساء.
عندما �صعدنا �إىل برج املنارة كان الوقت نهاراً وكان
منظر املدينة من أالعلى مذه ً
ال وكثري التفا�صيل ،لكن
أ
أ
ً
مرافقنا ن�صحنا بال�صعود �إىل الربج ليال �ي�ضا لن
منظر املدينة �سيكون مميزاً وفريداً وكان كذلك حيث
كانت الزيارة يف اليوم الثاين لي ً
ال ال تن�سى ومنظر
املدينة مبه ٌر و�شاعريٌ ي�صعب و�صفه.
ويف الربج يتم تزويد كل زائ ٍر بجهاز �سمعي يغني
عن وجود مر�شد �سياحي وهذا اجلهاز يقوم بتقدمي
برنامج �سمعي ب أ�رقام مت�سل�سلة يقدم معلومات عن

كافة االجتاهات يف املدينة وبكافة اللغات احلية مبا فيها
اللغة العربية ،يخرج املرء بعدها بح�صيلة جيدة من
املعلومات ت�ضاف �إىل متعة امل�شاهدة من ذلك االرتفاع
ال�شاهق( 415مرتا).
مازالت كواالالمبور لديها الكثري مما ي�ستحق
الزيارة وامل�شاهدة ولكن املنظمني للزيارة كان لهم ر أ�يهم،
�إذ حددوا لنا م�ساراً معيناً ووقتاً حمدوداً نظراً ملحدودية
الوقت ورمبا لت�شويقنا للقيام بزيارات م�ستقبلية ملا مل
نقم بزيارته من تلك املزارات ،أ
ولهمية بع�ض املزارات
أ��شري �إىل بع�ض منها على �سبيل العلم فقط ،ومنها:
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الكرب أ
و�صفت ب أ�نها أ
والخطر منذ  100عام

مدن تاريخية

 300منز ً
ال مهدداً بال�سقوط ،و أ��ضرار بالغة يف �شبكة البنية ا لتحتية للمدينة

فيضانات وادي حضرموت تضع مدينة
شبام التاريخية في دائرة الخطر

أ�فاد تقرير ر�سمي �إن مدينة �شبام التاريخية
امل�سجلة لدى مركز الرتاث العاملي التابع ملنظمة
اليون�سكو أ��صبحت آ
الن معر�ضة للدمار يف حال
حدوث في�ضانات جديدة ،بعد أ�ن كان املدينة
قد تعر�ضت يف  21أ�كتوبر �إىل �سيول مدمرة هي
الكرب أ
أ
والخطر منذ  100عام.
� nشبام-ال�سياحة
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وقال تقرير أ�ويل أ�عده خرباء الهيئة العامة
للمحافظة على املدن التاريخية� :إن الفيا�ضات أ�تت
على اال�ستحكامات التي حتيط باملدينة التاريخية
ودمرتها متاماً ،لت�صبح املدينة معر�ضة للدمار يف حال
حدوث �سيول جديدة.
وت�ضم املنطقة الداخلة �ضمن الرتاث العاملي وفقاً
لقائمة اليون�سكو :مدينة �شبام القدمية ونطاق احلمى
املحيط بها والذي ي�ضم مناطق :ال�سحيل ،خمري،
�شقية ،ال�سباخ ،واملناطق الزراعية حول املدينة.

و أ��ضاف التقرير� :إن أالجزاء الواقعة يف نطاق
حمى املدينة التاريخية تعر�ضت أل�ضرار كبرية،نظراً
ألن ال�سيول متر من أ�مام مدينة �شبام يف أ��ضيق
نقطة عبور لهذه املياه ،حيث ي�صل عر�ض امل�سيال
 140مرت،فقط  ،مما يجعل املياه املارة ترتفع عدة
أ�متار وب�سرعة كبرية ،تزيد عن  3000مرت مكعب يف
الثانية.
أ
و أ�ح�صى التقرير جملة من ال�ضرار التي طالت
مدينة �شبام القدمية املحاطة بال�سور ،والتي مل تت�ضح
حتى آالن وخ�صو�صاً يف املنازل ب�سبب ما اعتربه التقرير

الطبيعة الطينية للمنازل التي ال تظهر معها أال�ضرار
�إال بعد أ�يام ،عندما يجف الطني.
وبح�سب التقرير ف�إن ما يقدر بـ 300منز ًال مهدداً
بال�سقوط وحتتاج �إىل تدعيم فوري خا�صة عند جفاف
الطني  ،و أ�ن أ�غلب هذه املنازل حتتاج �إىل �إ�صالحات
عاجلة خا�صة ال�سطوح والريوم.
وحتدث التقرير عن أ��ضرار أ��صابت �سور املدينة
القدمية ،خا�صة عند م�صارف املياه ،م�شرياً يف هذا
ال�سياق �إىل حدوث هبوط عند فتحات املجاري
وم�صارف املياه مما يهدد بت�شققات يف البيوت املطلة

مدن تاريخية

على ال�سور املحيط باملدينة  ،كما أ��شار �إىل أ��ضرار
وهبوطات يف الطريق الدائري املحيط باملدينة.
و أ�و�ضح التقرير أ�ن ما ال يقل عن  10منازل تهدمت
أ�و أ��صيبت بانهيارات جزئية يف حي ال�سحيل� ،إىل حد
جتعل �سكناها م�ستحي ً
ال يف امل�ستقبل ،كما أ��صيب على
أالقل من  40-30منز ًال �آخر ب أ��ضرار تتطلب �إ�صالحات
عاجلة ،وت�ضررت كذلك عدد من املحالت التجارية
والور�ش ال�صناعية.
وقال التقرير �إن بني  5-3منز ًال تهدم ب�شكل جزئي
يف منطقة �شقية خا�صة بعد ارتداد املياه عن ال�سور
اخلر�ساين الذي بني ب�شكل خمالف يف امل�سيال مقابل
�شقية ،وت�ضرر من  4-3منازل يف منطقة ال�سباخ.
ولفت التقرير �إىل أال�ضرار التي أ��صابت البنية
التحتية ملدينة �شبام ونطاق احلمى الذي يدخل �ضمن
قائمة الرتاث العاملي ،ومن أ�هم تلك أال�ضرار :تدمري
حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،وتعر�ض حمطة
ال�ضخ الجنراف يف أ�ركانها.
و أ��شار التقرير �إىل أ�ن أ�عمدة الكهرباء حتطمت
والتي تنقل التيار الكهربائي �إىل مدينة �شبام وال�سحيل
و�شقية بالكامل ،كما ت�صدع اجلزء أالكرب من �شبكة
املياه وال�صرف ال�صحي القدمية ،وتهدمت الرو�ضة
القدمية يف ال�سحيل.
أ
أ
و أ�ح�صى التقرير ال�ضرار التي ��صابت املحيط
الزراعي للمدينة ،حيث أ��شار �إىل أ�ن انك�سارات قد
ح�صلت يف قناة الري الرئي�سة ألرا�ضي ال َّربة والتي
تعترب جزء من احلمى ،كما ت�ضرر احلاجز احلجري
يف اجلهة الغربية من امل�سيال والذي �صمم لتهدئة مياه
ال�سيول.
و أ�و�صى التقرير الذي أ�عده فريق من الهيئة العامة
للمحافظة على املدن التاريخية ب�ضرورة �إجراء درا�سة
متكاملة حلركة ال�سيول من الوديان �إىل �شبام وما
بعدها ،و�إعداد درا�سة متكاملة لتدعيم �سور املدينة
والركن اجلنوبي الغربي وواجهة ال�سحيل ،وا�ستكمال
واعتماد خمطط احلفاظ للمدينة ونطاق حماها،
و�إيقاف جميع الرخ�ص الزراعية وجماري ال�سيول
ومنع أ�ية من� آش�ت تقام بجهة الرخ�ض الزراعية يف
منطقة ال�سيل.
كما أ�و�صى التقرير بتو�سيع م�ساعدات الرتميم يف
املدينة ،و�إيجاد حل للخط الدائري املحيط ب�شبام مبا
ي�سمح بالتنقل من املدينة �إىل املناطق أالخرى أ�ثناء
ال�سيول ،والعمل ال�سريع حلل أالعطال أ
وال�ضرار
التي أ��صابت البنية التحتية وخ�صو�صاً �شبكة ال�صرف
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ال�صحي لل�سحيل ،و�إن�شاء حمطة معاجلة ملياه
ال�صرف ال�صحي.
وقد �صرح رئي�س الهيئة العامة للمحافظة على
املدن التاريخية الدكتور عبد اهلل زيد عي�سى لل�سياحة،
ب أ�ن الهيئة رفعت بتقرير متكامل عن حالة أال�ضرار
التي أ��صابت مدينة �شبام التاريخية �إىل وزير ال�سياحة

و أ�ن ال�صورة الكاملة �ستت�ضح ب�شكل أ�كرب فور انتهاء
الفريق الفني امل�شكل من الهيئة العامة للمدن
التاريخية والهيئة العامة آ
للثار ووزارة الثقافة.
م�شرياً �إىل أ�ن الهيئة �شكلت خلية طوارئ
لتتبع حالة املدينة واتخاذ ما يلزم اتخاذه يف � إ طار
اخت�صا�صات و�إمكانيات الهيئة.

جواز سفر

انطباع���ات عاب���رة ع���ن بل���د التجـ���ارة والتكنولوجي���ا

عال���م آخـــر
اليابـــــ���ان..
ٌ
 nأ�حمــد عبد اهلل البيــــل
املدير التنفيذي  /جمل�س الرتويج ال�سياحي

ثمة جمموعة جـزر تركت فيها حربٌ وقنبلتان �آثارهما ،فردت على العامل بنفو ٍذ ال
ت�ستمده من قوة ال�سالح بل من قوة ال�سالم ،واحرتام النف�س الب�شرية ،ومن تتاح له
فر�صة التعرف على اليابان أ�ر�ضاً و�إن�ساناً ،يتملكه �شعو ٌر تلقائي باحرتام هذا البلد
و�شعبه.
لقد تركت احلرب أ�ثراً عميقاً يف قلوب وعقول اليابانيني ،وولدت لديهم الرغبة يف
التعاي�ش وتقدير قيمة احلياة والتطور ،واحلر�ص على أ�ن يحيا اجلميع حتت مظلة
حتميهم من غدر الزمان.
اليابان اليوم متثل ثاين اقت�صاد يف العامل ،وحتقق ق�صب ال�سبق يف جمال
ال�صناعة والتجارة وقطاع التكنولوجيا وتتفوق يف بع�ض هذه املجاالت حتى على
الواليات املتحدة.
لقد أ�ثار ده�شتي كيف أ�ن اليابان خرجت من ركام احلرب النووية ،ووظفت
كل جهودها وطاقاتها يف ا�ستعادة بناها ال�صناعية ،واجتهت نحو منط من ا إلنتاج
ال�صناعي والتكنولوجي املدعوم أ
بالبحاث واالبتكار حتى بلغت مبا تنتجه أ��سواق
العامل وناف�ست بقوة ،و أ��صبح املنتج اليابان ماركة حتظى بالثقة لدى امل�ستهلكني يف
العامل ،وحازت على ن�صيب أال�سد من حجم التجارة الدولية.
يتميز اليابانيون عن غريهم من �شعوب العامل بامليل ال�شديد للجماعة ،وبالعمل
�ضمن الفريق الواحد على ح�ساب الفرد ،ويف معظم أالحوال يقوم اليابانيون
ب أ�عمالهم يف جمموعات ،وهم على أالقل يدركون متاماً معنى العمل بهذا أال�سلوب
اجلماعي ،وجند معظم اليابانيني ي�شعرون بالر�ضا والراحة وهم متماثلون يف
ملب�سهم و�سلوكهم و أ��سلوب حياتهم حتى يف تفكريهم مبعايري اجلماعة.
أ
ولن اليابان بلد يتعر�ض أ�كرث من غريه للزالزل والهزات أالر�ضية با�ستمرار
طبقت احلكومة معايري �صارمة إلقامة املباين ،ومنها ا�شرتاط �إقامة قواعد
هيدروليكية أ��سفل املباين ال�ضخمة للتقليل من �آثار الزالزل ،وخالل �سنوات قليلة
جداً �ست�صبح جميع املباين مبنية على نف�س هذه القواعد.
يف اليابان  ..الكل يعمل أ�و يدر�س أ�و يخرتع ،حتى املتخلفني عقلياًَ لهم اهتماماتهم،
�شعب أ��صيل مل يداخلهم أ�ي غريب،
يحرتمون الوقت ويحرتمون آالخر ،فهم ُ
ثقافتهم تتميز أ
بالدب العايل وبالرقي.
لغة التخاطب تتميز بقدر عال من االحرتام ،بني رب العمل واملر ؤ�و�س وبني
االبن و أ�بيه ،وبني ال�صديق و�صديقه ،باختالف ال�سن واملركز ودرجات القرابة ،ويف
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كل حال ا إلن�سان الياباين يحاول جاهداً أ�ن يكون مت أ�دباً يف �إجابته على أ��سئلتك ،حتى
لو �س أ�لته أ�ب�سط أال�سئلة يجيبك ب أ��شد االهتمام .
ا إلن�سان الياباين ب�سيط يف حياته ،يتعاون معك ،ويحر�ص على أ�ن يعطيك جميع
املعلومات التي تكون بحاجة لها ،بل ويعطيك أ�ي�ضاً أ�دق التفا�صيل على م�ستوى
حاجتك إلبرة اخلياطة و أ�ين جتدها!..؟
أ
وكثرياً ما جتد عبارة “�شكراً جزي ً
ال” على �ل�سنت كل ياباين ،حتى و�إن قدم هو لك
خدمة ما ،ي�شكرك وينحني لك احرتاماً ،وهذه احلركة يتبادلها اليابانيون فيما بينهم
 ،مما يعطي لهذه احلركة الرمزية مدلولها العميق أ
للخالق اليابانية العالية.
ال يدير الياباين ظهره آ
للخر عند االن�صراف ،واحلياة االجتماعية مقد�سة لدى
أ
أ
الياباين وحتديداً الزواج واحلياة ال�سرية ،وغري املتزوج يهب حياته للعمل من �جل
نف�سه و أ��سرته وجمتمعه ووطنه اليابان.
ا إلن�سان الياباين يثق آ
بالخر والغريب حتى يثبت له العك�س ،والثقة يف التعامل
تفر�ض على آالخرين التعامل بنف�س امل�ستوى ،والوعد الذي يقطعه الياباين يعترب
عنده عقداً مربماً وملزماً با إليفاء به.
يتعامل اليابانيون بكل م�صداقية وثقة وم�ستوى ال�شفافية يف أ�على درجاتها،
ون�سبة اجلرمية يف أ�دنى درجاتها ،حيث �إن دعم رغبة ال�شعب يف م�ستوى معي�شي
أ�ف�ضل وم�ساندة التطوير هو هدفهم جميعاً.
تكاليف احلياة املعي�شية مرتفعة ،لكن الياباين يواجه ذلك باحلر�ص على توفري
ال�ضروريات رغم أ�ن لديه ا إلمكانية ل�شراء كماليات احلياة رغبة من ال�سواد أالعظم
من اليابانيني يف أ� َّال ت�صبح الكماليات جزء �ضروري من متطلبات احلياة.
ويف اليابان تتوفر بداالئل كثرية متاحة ملا ميكن أ�ن ي�ستهلكه املواطن هناك،
ب أ��سعار زهيدة لكي يعي�ش املجتمع يف تناغم ،كل �شيء يف مكانه ب أ�ناقة متناهية وك أ�نها
لوحات ر�سمت ب أ�نامل حمرتف .
ومع هذا النظام والرتتيب جتد الروح اليابانية بارزة ت�شع من أ�عينهم ال�صغرية
التي بها �صنعوا ح�ضارة ي�سجلها تاريخ ال يتوقف ب�سيمفونية تالئم أالذواق أ
والزمان
وهم بذلك ي�صنعون منوذجاً متميزاً يف احلياة.
�إن الثناء على املتميزين أ�مر هام وعلينا يوماً ما أ�ن نتقدم ونحرتم بع�ضنا البع�ض
 ،ون�ضع ن�صب أ�عيننا النموذج الياباين باعتباره أ�منوذجاً للتقدم والرقي وا إلن�سانية
العالية.
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