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تصـديـــــر
نحتفل اليوم مبيالد والدة هذا اال�صدار ال�سياحي املتخ�ص�ص االول من نوعه ،و�سط �سيل ال يعد وال
يح�صى من ا إل�صدارات واملطبوعات الورقية وااللكرتونية ،والتي على كرثتها – أ
لل�سف  -وتنوع
مادتها واهتماماتها وطبيعة ر�سالتها االعالمية ،قلما جتد من بينها ما ي�سعى �إىل تقدمي اليمن بوجهه
امل�شرق وامل�ضيء ،وبعده احل�ضاري والتاريخي والثقايف واالن�ساين واملعريف العظيم على مر التاريخ ،يف
ظل الهجمة ا إلعالمية ال�شر�سة التي ت�شنها بع�ض و�سائل االعالم الغربية املغر�ضة �ضد اليمن  ،ار�ضاً
وان�ساناً ،مبحاولتها القفز فوق الكثري من احلقائق التاريخية والثقافية واحل�ضارية واملعرفية الثابتة
حل�ضارة بالد اليمن ال�سعيد ،وما أ��سهمت به من اجناز على قدر عايل من االهمية والريادة يف التاريخ
االن�ساين القدمي ،مثلها يف ذلك مثل ح�ضارة م�صر وبابل واليونان و الرومان.
�إن ادراكنا ألهمية وقيمة اخلطاب االعالمي يف زمن انت�شار وتعدد الو�سائط االعالمية واملعرفية
ب�إيقاعه املت�سارع ،ودوره امل ؤ�ثر يف ت�سليط ال�ضوء على الكثري من تلك احلقائق ،التي ما يزال الكثري
منها مغيب وجمهول ،ورمبا بعيد عن تناول واهتمامات الكثري من و�سائلنا االعالمية املحلية والعربية
ككل ،وكذا دوره يف �إبراز كل ما يزخر به اليمن من ر�صيد و أ�رث ح�ضاري وثقايف و أ�ن�ساين ومعريف
و�سياحي و أ�ثري حي ووفري وفريد من نوعه على م�ستوى منطقة اجلزيرة العربية ،و أ�هميته كذلك يف
مواجهة احلمالت ا إلعالمية امل�ضادة املبنية على معلومات ومعطيات مغلوطة ومظللة ..ال �شك انه
الغاية النهائية واالطار العام ،أ
وال�سا�س للر ؤ�ية واملنهجية التي نن�شدها يف هدا اال�صدار ،ونحن نطرحه
بني أ�يديكم ،وكلنا أ�مل أ�ن ينال ر�ضاكم ويحظى باهتمامكم ،بنف�س القدر الذي نعول عليه حتقيقنا لهذه
الغاية من خالل مالحظاتكم ومقرتحاتكم.
كما أ�ن من أ�برز ما ن�سعى �إىل تو�ضيحه من حقائق عرب هذا اال�صدار ،الذي ن�ستهدف من خالله
خماطبة ال�شرائح االجتماعية املختلفة على م�ستوى الداخل واخلارج بوجه خا�ص ،هو رفع �سقف الوعي
ال�سياحي العام ب أ�همية ال�سياحية الوطنية اليوم ودورها امل ؤ�ثر والفعال يف �صنع م�ستقبل اليمن وغده
امل�شرق على املدى املنظور ،كرثوه ال تن�ضب ،وتعد ال�صناعة ال�سياحية ال�صناعة أالوىل أالكرث منوا يف
العامل  ،بل اخذت حتتل مكان �صناعة النفط يف كثري من دول العامل ،و�إذا كانت �صناعة النفط حتتاج �إىل
متويل مايل كبري و�ضخم جداً ف أ�ن �صناعة ال�سياحة الحتتاج اىل مثل هذا التمويل وخا�صة ال�سياحة
الطبيعية آ
والثارية احل�ضارية الن الكثري منها على �شكل �آثار وتراث وفلكلور و�صروح ح�ضارية تعترب
مورداً اقت�صادياً جيداً لتنمية املوارد الب�شرية.


و أ�تفق مع ر ؤ�ية الكثري من اخلرباء االقت�صاديني ممن يرون ب أ�ن أ�ي بلد يتمتع بطبيعة خالبة وتاريخ
حافل باحل�ضارات ومراقد دينية أ�و رموز ت�إريخية أ�مامه فر�ص كثرية الن يعتمد اقت�صاده بالدرجة
اال�سا�س على ال�سياحة ،مع مالحظة أ�نه يف ظل ال�سعي اجلاد لليمن نحو ا�ستغالل انواع ال�سياحات
املوجودة ،ف أ�ن �سياحته مل تعد تنح�صر على تلك االنواع ال�سياحية التقليدية ،بل برزت �إ�شكاال و أ��صنافا
متنوعة وجديدة من أ�نواع ال�سياحات املعا�صرة ،ومنها �سياحة املغامرات با�شكالها املختلفة والتي باتت
أالكرث اهتماما من قبل الوافدين لليمن اليوم.
من احلقائق املجهولة بالن�سبة للكثريين ونحاول تو�ضيحها هنا ،أ�ن لل�سياحة أ�همية اقت�صادية
ال ت�ضاهى ،وال تنح�صر عند حدود جمموعة االثار املبا�شرة وما توفره من عائدات مادية و أ�ثرها يف
الناجت القومي(الدخل القومي) ويف التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات ،فهي تعمل على التخفيف
من حدة البطالة أ�و الق�ضاء عليها كليا ،والبلد الذي يتمتع بقطاع �سياحي متطور جتد أ�ن ن�سبة
البطالة فيه �ضئيلة أ�و معدومة ،الن هذا القطاع يعترب كثيف العمالة ،ولل�سياحة دور مهم يف الق�ضاء
على الهجرة ،وكذلك متنع هجرة ر ؤ�و�س االموال ،الن ال�سياحة تتطلب م�شاريع وا�ستثمارات كبرية،
باال�ضافة �إىل اثارها امل�ضاعفة يف تن�شيط حركة االنتاج واال�ستثمار يف القطاعات االخرى ،وتنمية
املرافق اال�سا�سية(البنى التحتية) ،واالرتقاء بامل�ستوى العمراين واحل�ضاري و�صون البيئة وتطويرها،
وتطوير وحماية االماكن التاريخية والرتاثية والفولكلورية ،وتطوير االعالم.
أ�ما الفوائد االجتماعية لل�سياحة فتتمثل يف التقارب وازالة الفوارق الطبقية وا�شاعة روح ال�سالم
واملحبة والتعاي�ش ال�سلمي بني �شعوب املعمورة يف وقت أ�حوج ما يكون فيه العامل اليوم �إىل التالحم
والوئام ،ومد ج�سور التوا�صل والتفاهم وحوار احل�ضارات ،يف ظل هيمنة لغة القوة ،وتعايل أ��صوات
دعاه احلروب والدمار.
متنياتي ان تنال هذه املطبوعة ر�ضاكم وان حتقق الغاية املن�شودة منها.
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هذا هو العدد أالول من جملة «اليمن ال�سعيد» ،وهي دورية متخ�ص�صة ب�شئون ال�سياحية
وال�سفر ،ت�صدر كل �شهرين عن وزارة ال�سياحة بالتعاون مع جمعية الكتاب ال�سياحيني
اليمنيني.
�إن هذا ا إل�صدار بقدر ما ميثل �إ�ضافة �صحفية مهنية متخ�ص�صة �إىل ال�ساحة اليمنية،
ف�إنه يعرب عن ائتالف لطاملا احتاجه القطاع ال�سياحي يف البالد بني امل�شتغلني بال�سياحة يف
القطاعني الر�سمي واخلا�ص ،وبني جمعية الكتاب ال�سياحيني اليمنيني باعتبارها منظمة
طوعية مهنية و�إبداعية.
و�صدور هذا العدد من « اليمن ال�سعيد» ي أ�تي تعبرياً عن التوجهات اجلديدة لوزارة
متخ�ص�ص ي�ستجيب
�سياحي
ال�سياحة نحو تفعيل ر�سالة ا إلعالم ال�سياحي وت أ��سي�س �إعال ٍم
ٍ
ٍ
للتطورات الكبرية التي ي�شهدها قطاع ال�سياحة يف البالد.
�ستهتم املجلة ب�صياغة ر�سالة �صحفية بقدر عال من املهنية ،ر�سال ٍة يكون مبقدورها
الت�سويق للمنتج ال�سياحي اليمني ،الذي ي�شهد حتوالت هام ًة على �صعيد بنيته امل ؤ��س�سية
وح�ضوره البارز يف �صدارة اهتمام الدولة واحلكومة.
احلر�ص على خلق م�ساحة من اجلدل الهادف يجمع
ومن خالل هذه املجلة �سنحر�ص ُج َّل
ِ
كل أالطراف امل�شتغلة بال�سياحة من القطاعني الر�سمي واخلا�ص واملجتمع املدين.
�إن من بني أ�هم أالهداف التي �سيتم الرتكيز عليها من خالل هذا العدد أ
والعداد الالحقة
من «اليمن ال�سعيد»:
ت أ�مني مرجع ونافذة ر�صينني وب أ�بعاد معرفية يعتد بها ،حتيط بكل عنا�صر املنتج ال�سياحي
لليمن.
ن�شر الثقافة ال�سياحية ،يف أ�و�ساط املجتمع ،وخلق قناعات �إيجابية جتاه ال�سياحة..
التعريف باملقا�صد ال�سياحية ،و أ�ماكن العطالت يف أ�و�ساط املجتمع مبا ينمي وي�شجع
ال�سياحة الداخلية..
الرتكيز على أ�ولويات القطاع ال�سياحي وامل�شتغلني فيه ،ودعم ال�سيا�سات وا إلجراءات
املتخذة لتن�شيطه ،والرتكيز على عنا�صر املنتج ال�سياحي أالوىل بالت�سويق.
ً
ً
ولي�س ثمة �شك ب أ�ن النجاح املفرت�ض لهذا ا إل�صدار الطموح ،يتطلب قدرا كبريا من
التفاعل واالهتمام من قبل امل�شتغلني بال�سياحة ،و�سهولة يف احل�صول على املعلومات
وامل ؤ��شرات ،واهتماماً أ�كرب من قبل ال�صحفيني والكتاب املتخ�ص�صني بال�سياحة ،وهو ما يبدو
حالياً �ضمن املتاح على أ�مل أ�ن ي�ستمر وتتطور ا�ستجاباته بقدر التطور الذي �سيحققه هذا
ا إل�صدار مب�شيئة اهلل تعاىل.
رئي�س التحرير ayaseen2@yahoo.com :

جـــان لمبرت :اليمن كنــــز من التـراث



السياحة في  60يوم

ت�شمل امل�شاركة يف  8معار�ض �سياحية عربية ودولية وحملة ترويجية وا�سعة النطاق

اليم���ن يدش���ن برنامج���ًا طموح���ًا للتروي���ج
للمنتج الس���ياحي اليمني خالل العام 2008م

د�شنت وزارة ال�سياحة برناجمها للم�شاركات يف املعار�ض
ال�سياحية الدولية واحلملة الرتويجية امل�صاحبة للمنتج
ال�سواق ال�سياحية أ
ال�سياحي اليمني يف أ
الوروبية للعام 2008م،
بامل�شاركة يف فعاليات معر�ض “فيتور” ال�سياحي الدويل ،الذي
يقام �سنوي ًا يف العا�صمة اال�سبانية خالل �شهر يناير ،ومعر�ض
ا�سطنبول EMITT-الذي يقام خالل الفرتة من  17-14فرباير
وذلك للمرة أ
الوىل ،ومعر�ض ميالنو ( )BITبايطاليا الذي أ�قيم
خالل الفرتة من  24-21فرباير.



وخالل الن�صف أالول من هذا العام �شارك اليمن
يف عدد من املعار�ض الدولية الهامة منها :معر�ض
برلني �آ تي بي  ITB-يف أ�ملانيا يف الفرتة من 9-5
مار�س  ،ومعر�ض أ�بو ظبي للحوافز GIBTM -يف
دولة ا إلمارات يف الفرتة من � 10-8إبريل ،ومعر�ض دبي
ال�سياحي )ATM -يف الفرتة من  9-6مايو،
ومعر�ض تون�س ،ومعر�ض هوجن كوجن ITE -يف
ال�صني يف الفرتة من  15-12يوينو القادم.
معايل وزير ال�سياحة -رئي�س جمل�س الرتويج
ال�سياحي ال�سيد نبيل ح�سن الفقيه قال” �إن
اليمن ومن خالل م�شاركاته يف أ�هم و أ�كرب املعار�ض
ال�سياحية الدولية ،ومن خالل تنفيذ حمالته
الرتويجية يف أال�سواق الرئي�سية امل�ستهدفة ،ي�سعى
�إىل احل�صول على ح�صته املفرت�ضة من حجم
ال�سياحة الدولية الوافدة ،وت�سجيل احل�ضور الالئق
للمنتج ال�سياحي اليمني يف تلك أال�سواق ،مبا يرقى
�إىل م�ستوى املكانة ال�سياحية املرموقة لليمن على
اخلارطة ال�سياحية الدولية ،والتنوع الفريد يف
منتجه ال�سياحي ،والذي جعل من اليمن مق�صدا
هاما ومتنوعا ي�شد �إليه الكثري من ال�سياح” .
الوزير الفقيه لفت �إىل التطور الذي أ�حرزته
�صناعة ال�سياحة يف اليمن ،التي تتجلى يف حجم
امل�شاريع ال�سياحية اجلديدة يف ظل التدفقات
اال�ستثمارية الهامة يف املجال ال�سياحي.
ً
و أ�كد الوزير الفقيه أ�همية ال�سياحة قائال �إنها
تقدم ر�سالة �إن�سانية من خالل �إ�سهامها يف �إبراز
تراث اليمن ا إلن�ساين واحل�ضاري الذي يندمج
�ضمن مكونات منتجه ال�سياحي ،ف�ض ً
ال عن كونها
تفتح �آفاقاً وا�سعة لتوا�صل �إن�ساين وح�ضاري
وتدعم التوجه ال�سائد على نطاق عاملي نحو
�إر�ساء أ��س�س ال�سالم وتوثيق العالقات بني ال�شعوب
وتبادل وتعزيز التنمية امل�شرتكة وامل�ساهمة يف
حماية البيئة العاملية.
وبح�سب الربنامج املعد من قبل الوزارة
وجمل�س الرتويج ال�سياحي ،الذي ير أ��سه معايل
وزير ال�سياحة ال�سيد نبيل ح�سن الفقيه وي�ضم
يف ع�ضويته ممثلني عن ال�شركات والوكاالت
ال�سياحية و�شركات الطريان ومنظمات املجتمع
املدين املهتمة بال�سياحة� ،ستتم امل�شاركة اليمنية
يف ( )3معار�ض عربية ودولية أ�خرى هي :معر�ض
جاتا  JATA -يف اليابان يف الفرتة من 21-18
�سبتمرب القادم ،ومعر�ض توب ريزاTOPRESA -
بفرن�سا يف الفرتة من � 19-16سبتمرب القادم،

وزير ال�سياحة..

أ�ولوياتنا تعزيز املنتج ال�سياحي

وت أ�كيد الر�سالة االن�سانية

واحل�ضارية لل�سياحة

ومعر�ض لندن WTM -باململكة املتحدة يف
الفرتة من  13-10نوفمرب القادم.
وبالتزامن مع امل�شاركة يف هذه املعار�ض �سيتم
تنفيذ حملة ترويجية وا�سعة النطاق ومتعددة
الو�سائل ،عرب �شركات متخ�ص�صة يف جمال
العالقات العامة يف كل من فرن�سا و�إيطاليا
و أ�ملانيا ،ف�ض ً
ال عن احلملة ا إلعالمية التي �ستتم
عرب قنوات ف�ضائية عاملية ويف ال�صحف الدولية
أالو�سع انت�شاراً.
وبالتزامن مع احل�ضور اليمني يف املعار�ض
ال�سياحية الدولية ت�ضمنت خطة الرتويج أ�ي�ضاً
بث �إعالنات ُت�سوِّق للمنتج ال�سياحي اليمني يف
عدد من القنوات والف�ضائيات العربية والدولية،
وقد مت االتفاق دولياً مع قناة الـ بي بي �سي-
 BBCالربيطانية ،و�سي أ�ن أ�ن CNN -أالمريكية
واجلزيرة AL-Jazeera -القطرية ويف ومت االتفاق

مع عدد من ال�صحف الهامة يف �إ�سبانيا وبريطانيا.
ومت أ�ي�ضاً �إبرام تعاقدات التمثيل يف تنفيذ
احلمالت الرتويجية للمنتج ال�سياحي اليمني
مع عدد من �شركات العالقات العامة يف كل من
( أ�ملانيا ،ايطاليا ،فرن�سا ،ا�سبانيا ،بريطانيا،
واليابان ودول ال�شرق االق�صى) ،و�إ�صدار جمموعة
كبرية من املطبوعات ال�سياحية و أ�فالم �سياحية
واقرا�ص م�ضغوطة ،و�صور ،وخرائط وكتب
�سياحية خمتلفة.
ويف تت�ضمن احلملة الرتويجية �إقامة عدد من
الفعاليات واملنا�شط ال�سياحية ،من حما�ضرات
وندوات وم ؤ�مترات �صحفية تربز ال�صورة
امل�شرقة لليمن ،والتحوالت والتطورات التي
ي�شهدها القطاع ال�سياحي اليمني ،و أ�برز خ�صائ�ص
ومميزات و أ��صناف منتجه ال�سياحي املتعدد يف عدد
من العوا�صم والبلدان أالوروبية.
و�سيتم أ�ي�ضاً ا�ست�ضافة �شخ�صيات �صحفية
و�إعالمية دولية متخ�ص�صة يف اجلانب ال�سياحي
من أ��سواق �سياحية أ�وروبية و�آ�سيوية خمتلفة.
وعلى امل�ستوى الداخلي من املقرر أ�ن يتم تنفيذ
عدد من املهرجانات ال�سياحية املحلية  ،و أ�برزها
مهرجان �صيف �صنعاء 2008م ،ومهرجان ا�سعد
الكامل بذمار ،ومهرجان �إب ال�سياحي ،ومهرجان
البلدة يف ح�ضرموت ،ومهرجان ال�صهاريج بعدن.
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�صحيفة نيويورك أ��شادت باالختيار و أ�فردت تقريراً عن ال�سياحة يف اليمن

معرض سياحي عالمي يختار اليمن كأفضل
وجهة سياحية لذوي الدخل المحدود

اختري اليمن ك أ�ف�ضل وجهة �سياحية لل�سياح من ذوي الدخل املحدود ،وللباحثني عن
متعة املغامرة.
االختيار مت من قبل امل�شاركني يف معر�ض هوجن كوجن ال�سياحي الذي يعقد يف �شهر
يونيو من كل عام ،وي�شارك فيه اليمن ب�صورة منتظمة.
وا�ستند امل�شاركون يف املعر�ض والقائمون عليه يف هذا االختيار � ،إىل ما يتمتع به املنتج
ال�سياحي اليمني من خ�صائ�ص ومميزات وف�ضاء من املغامرة عرب ت�ضاري�سه وبيئاته،
القامة والعي�ش والت�سوق قيا�س ًا بالبلدان أ
الخرى.
بال�ضافة �إىل تدين كلفة إ
إ
وقد ح�صل اليمن مبوجب هذا ا الختيار على جائزة أ�ف�ضل مق�صد �سياحي لهواة
الثارة واملغامرة  ،التي جتعل اليمن يف مقدمة الدول امل�ستهدفة من قبل
البحث عن إ
المر الذي يف�سح املجال الرتفاع متوقع يف عدد ال�سياح خالل أ
ال�سائح الغربي ،أ
العوام
القادمة.
أ
وكانت �صحيفة «نيويورك تاميز» المريكية العريقة وذائعة ال�صيت ،التي ت�صدر من
نيويورك قد ن�شرت تقرير ًا مطو ًال عن ال�سياحة يف اليمن يف ق�سم ال�سياحة وال�سفر
نهاية العام املا�ضي ،ركزت فيه على اليمن كوجهة �سياحية لع�شاق املغامرات.
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ت�ضمن التقرير ت أ�كيدات عن أ�همية موقع اليمن
ال�سياحي على خارطة ال�سياحة الدولية  ،وعددت
املزايا ال�سياحية الفريدة واملتنوعة التي يتمتع بها
على م�ستوى منطقة اجلزيرة العربية ،و أ��شادت
فيه باختيار اليمن ك أ�ف�ضل وجهة للباحثني عن
ا إلثارة واملغامرة.
ولفتت ال�صحيفة �إىل أ�ن اليمن �صار
أ�كرث أ�ماناً  ،حيث مت معاجلة التوترات
القبلية و�إر�ساء أالمن واال�ستقرار من خالل
العمليات أالمنية ملجابهة ا إلرهاب ،وحيث
يتدفق أالوربيون لليمن بحثا عن املغامرة.
وقالت ال�صحيفة يف تقريرها» وخالفا لطبيعة
�شبة اجلزيرة العربية اجلافة واحلارة ب�سبب
ال�صحراء القاحلة ،يعترب اليمن جنة خ�ضراء
هادئة ،متيزها أ��شجار أالكا�سا ،والهواء اجلبلي
الطلق ،وال�شعب املرجانية» .
وتابعت قائلة « يف ال�سنوات أالخرية بد أ�ت
الوكاالت ال�سياحية يف اليمن اال�ستفادة من
الطبيعة الفريدة لليمن و�صارت واجهة
للمغامرات ال�سياحية من خالل الرحالت اجلبلية
ال�شاقة ورحالت ال�سفاري مبركبات الدفع الرباعي
والرحالت البحرية على منت القوارب ال�شراعية
التقليدية .وخالفا إلمارة دبي ،اليمن لن تكون
واجهة �سياحية لوال أ��صالتها».
�إحدى هذه الوكاالت ال�سياحية املميزة –من
وجهة نظر ال�صحيفة -هي « أ�ريبيا فيلك�س» التي
تتخذ من دبي مقراً لها ،وتتبع جمموعة العاملية
لل�سياحة وال�سفر التي ميتلكها رجل أالعمال
اليمني البارز علوان ال�شيباين.
تقول ال�صحيفة « تقوم الوكالة ال�سياحية
بتقدمي رحاالت �سفاري مدتها أ��سبوعني تنطلق من
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دبي مروراً ب�سلطنة عمان موازية للطرق التجارية
التاريخية للبخور واللبان واملر يف �شرق اليمن.
ويتناوب الزوار املبيت يف املخيمات والتجمعات
البدوية ويف الفنادق الفاخرة مثل فندف ق�صر
احلوطه ،ق�صر تاريخي يف مدينة �سيئون».
وتتابع « بعد عبور احلدود اليمنية ت�ستمر الرحt
ال�صحراء) نظراً للبيوت الطينية املرتفعة وتنتهي
الرحلة يف مدينة م أ�رب الغنية باملواقع أالثرية
القريبة للعا�صمة �صنعاء.
وتن�صح ال�صحيفة يف تقريرها من يريد
اال�ستك�شاف مرتجال ب أ�ن « علية زيارة جبال
«حراز» الغربية وهي بالفعل جنة لهواة الت�سلق
ب�سبب القمم اخل�ضراء والطرق امللتوية والقرى
التاريخية .قد تبدو اليمن معق ً
ال للفو�ضى و
لكنها مدر�سة ال�ضيافة والكرم العربية خا�ص ًة
جتاه أالجانب».
واعتربت ال�صحيفة أ�ن أ�ف�ضل واجهة يف اليمن

هي « جزيرة �سقطرى  ،التي تبعد  210ميل عن
�شواطئ املحيط الهندي .وتعيد �سقطرى زوارها
�إىل ع�صور تاريخية �سحيقة ،وهي منطقة غام�ضة
وفريدة حتى بالن�سبة ألغلب اليمنيني� .سكانها
يتحدثون لغة خا�صة تكاد تكون غري مفهومة
أ
للغلبية وقد منت احليوانات والنباتات يف
هذه اجلزيرة ب�شكل م�ستقل عن بقية اجلزيرة
العربية.
و أ��شارت ال�صحيفة �إىل أ�ن �سقطرى « كانت
معزولة يف املا�ضي أ�ما اليوم ف�إن الطريان ال
ينقطع على مدار ال�سنة عن اجلزيرة ب�سبب هواة
الغو�ص الباحثني واملت�شوقني لل�شعب املرجانية
املذهلة أ
وال�سماك وال�سالحف املهددة باخلطر
عاملياً.ويف قلب اجلزيرة يت�سلق ال�سياح جبال
حجهر ،ويقومون برحالت برية يف الوديان حيث
يطلع الزائر على النباتات الفريدة مثل �شجرة دم
أالخوين والطيور العابرة» .ات.

السياحة

وجملة أ��سفار تختار اليمن أ�ف�ضل وجهة �سياحية للعام 2008

مشاركة يمنية مميزة في معرض  A.T.Mبدبي

�سجل اليمن ممث ً
ال مبجل�س الرتويج
ال�سياحي ح�ضوراً مميزاً يف معر�ض دبي
ال�سياحي A.T.M -الذي انعقد خالل
الفرتة من  9-6مايو ،واختتم باختيار
اليمن ك أ�ف�ضل وجهة �سياحية للعام 2008
من قبل جملة أ��سفار.
الفريق اليمني امل�شارك يف هذه الفعالية
ال�سياحية ا إلقليمية والدولية الهامة ر أ��سه
نائب رئي�س جمل�س الرتويج ال�سياحي
علوان ال�شيباين واملدير التنفيذي للمجل�س
أ�حمد البيل ،و�ضمت قائمة ال�شركات
والوكاالت ال�سياحية امل�شاركة ،جمموعة أ�بو
طالب ،وجمموعة العاملية ،وكالة بازرعة،
جمموعة نومادك.
أ
و�ضمت القائمة �ي�ضاً� :شركة اخلطوط
اجلوية اليمنية ،وفندق موفمبيك.
امل�شاركة اليمنية متت من خالل جناح
أ�خذ �شكل جزيرة مفتوحة وحمل �سمات
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املعمار اليمني التقليدي أال�صيل ،و�شهد اجلناح
جملة من أالن�شطة التي �شملت مقابالت
�صحفية وتلفزيونية ،وتوزيع برو�شورات و أ�قرا�ص
م�ضغوطة ،ومل�صقات.
كما نفذت يف املعر�ض أ�ن�شطة حرفية حمدودة
وقدمت خدمة النق�ش باحلناء ،فيما قدمت فرقة
مينية عرو�ضاً �شيقة يف اليوم أالخري من املعر�ض.
وتوجت امل�شاركة اليمنية يف معر�ض دبي
ال�سياحي بت�سلم جائزة جملة أ��سفار املتخ�ص�صة
ب�شئون ال�سياحة وال�سفر والتي ت�صدر يف دولة
ا إلمارات العربية املتحدة ،وت�سلمها من قبل رئي�س
حترير املجلة املدير التنفيذي ملجل�س الرتويج
ال�سياحي أ�حمد البيل.
اجلائزة كانت ح�صيلة ا�ستفتاء أ�جرته جملة
أ��سفار حول الوجهات ال�سياحية املف�ضلة ل�صيف
العام  ،2008ومبوجب هذا اال�ستفتاء مت اختيار
اليمن كوجهة �سياحية واعدة يتطلع �إليها معظم
أالجانب املقيمني يف اخلليج.
13

ُينظم ب إ��شراف الهيئة الثقافية بوزارة اخلارجية الفرن�سية:
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زاره م�سئولون و�صحفيون ومهتمون:

مشاركة ناجحة لليمن في معرض
فيتور السياحي الدولي بمدريد
أ�جنز اليمن م�شاركة فعالة يف معر�ض فيتور
ال�سياحي الدويل الذي اختتم أ�عماله يف الثالث
من هذا ال�شهر بالعا�صمة ا إل�سبانية مدريد.
�شارك يف املعر�ض عن اليمن ،جمل�س
الرتويج ال�سياحي ممث ً
ال مبديره التنفيذي
ال�سيد أ�حمد البيل ،وال�سيدة فاطمة احلريبي
مدير عام مكتب ال�سياحة ب أ�مانة العا�صمة
 ،و�شركة العاملية  ،التي كان لها جناح م�ستv
قل يف املعر�ض ،و�شركة كاترينا االلرتامري،
وال�ساحل الذهبي ،و�شركة اخلطوط اجلوية
اليمنية،
أ
معر�ض فيتور من �هم املعار�ض ال�سياحة
الدولية ،وقد ا�ستقطب يف دورة هذا العام 13
أ�لف م�شارك ينتمون �إىل  177دولة.
جناح اليمن يف املعر�ض بح�سب ال�سيد
البيل حظي ب�إقبال كبري وكان من رواده �سيا ٌح
و�صحفيون ،ومن�شغلون باملجال ال�سياحي
من �شركات عالقات عامة ووكاالت �سياحية
با إل�ضافة �إىل م�سئولني أ��سبان وم�سئولني
أ�وروبيني.
وقال ال�سيد البيل «�إن اجلناح اليمني يف
معر�ض فيتور حظي بتغطية �إذاعية وتلفزيونية
و�صحفية متميزة ،م�شرياً �إىل أ�ن من بني أ�هم
و�سائل
ا إلعالم وال�صحافة التي غطت فعاليات
اجلناح ،التلفزيون أال�سباين وتلفزيون
مدريد املحلي ( )Telemadridوراديو
( )Reeوقناة اجلزيرة الف�ضائية ،وتلفزيون
()Popularوتلفزيون ( )Athena3وراديو
قلن�سية وقناة ( ، )Viajarو�صحيفة ()Que What
التي عملت تغطية يومية عن املعر�ض و�ض َّمنت
تقاريرها عن اليمن لقاءات مع امل�شاركني
اليمنيني.
و أ�و�ضح ال�سيد البيل �إن من أ�هم الزيارات التي
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متت �إىل اجلناح زيارة ممثلي وزارة ال�سياحة
الكندية والذين طلبوا �صوراً عن اليمن حتى
يتم �إ�ضافتها يف موقعهم ا إللكرتوين الذي
�سي�ضم �إمارة دبي و�شركة CDT Centro de
 ، documentation touristicوكذا ممثلني عن
�شركة  Editoresو  Plaweryالتي تعد مو�ضوعات
عن اليمن لت�ضمينها كتابي (World Routes )،
.)(Guides of Countries

كما زار اجلناح م�سئولون من بلدية ميالنو
الذين أ�بدوا ا�ستعدادهم ال�ست�ضافة عرو�ض
مينية �ساحة . Duomo
ً
وزارت املعر�ض أ�ي�ضا �صحفية من جملة
( )La vandguardiaوهي جملة متخ�ص�صة
يف الرتويج ال�سياحي منذ أ�كرث من  20عاماً
باجلوانب الثقافية ،يف �سياق مهمة تقوم
مبوجبها ب�إعداد مو�ضوع عن اليمن على ع�شر
�صفحات يف ذات املجلة.
وقد جرى يف املعر�ض توزيع آالالف من
ال�صور والربو�شورات ومئات الكتب ال�سياحية
عن اليمن و أ�همها كتاب (اليمن ..أالر�ض
وا إلن�سان) وكتاب (� :101شيء تراه وتفعله يف
اليمن ).
و أ�فاد ال�سيد أ�حمد البيل املدير التنفيذي
ملجل�س الرتويج ال�سياحي �إنه التقى م�سئولة
( Casa Arabaالبيت العربي) التي أ�بدت
اهتمامهاً بن�شر أالخبار التي تخ�ص اليمن
أ
والخبار املتعلقة بالبلدين اليمن و�إ�سبانيا
معاً.
وقال �إنه اطلع من امل�سئولة ا إل�سبانية على
ن�شاطات هذا البيت ،والذي ي�ستعد إل�صدار
جملة أ�عمال  ،ويقوم كذلك بتنظيم عد ٍد من
الفعاليات والن�شاطات ،وكان �آخرها فعاليات عن
اليمن نظمها البيت العربي أال�سبوع الذي �سبق
انعقاد معر�ض فيتور.

ذكريات شبه جزيرة العرب
خالل قرن من الزمان في معرض متنقل
يستمر عامين
يف مبادرة رائدة ،تبنت ال�سفارة الفرن�سية ب�صنعاء وب�إ�شراف
الهيئة الثقافية التابعة لوزارة اخلارجية الفرن�سية معر�ضاً جوا ًال
ي�ضم بني طياته (� )150صورة فوتوغرافية نادرة ،متثل املجموعة
أالكرب ل�شبه جزيرة العرب حتت عنوان» ذكريات �شبه جزيرة
العرب ..مائ ُة عا ٍم من الت�صوير».
املجموعة ت�ستعيد من خالل ال�صورة العديد من مظاهر
ومفردات احلياة اليومية ،و أ�مناط فنون العمارة آ
والثار واملدن
واملوانئ أ
وال�شخا�ص والطبيعة ،يف اجلزيرة العربية على مدى
قرن من الزمان ،منذ اخرتاع �آلة الت�صوير ال�ضوئي ،ومنذ بداية
ظهور ال�صورة ال�شم�سية عام1965م وحتى اليوم.
ويعترب املعر�ض وجمموعته املختارة من ال�صور أالول من
نوعه على م�ستوى �شبه اجلزيرة العربية ،و�سيجوب دو َل �شبة
اجلزيرة العربية ال�سبعة ملدة أ�كرث من عام.

املعر�ض بد أ� رحلته مطلع يناير املا�ضي من دولة قطر ،قبل أ�ن
يحط رحاله يف اليمن �شهر فرباير احلايل ،يف رحلة يتجه بعدها
�إىل دولة الكويت ،وت�شمل على التوايل ا إلمارات العربية املتحدة،
واململكة العربية ال�سعودية وعمان والبحرين.
يقول امل�سئولون عن املعر�ض �إنه �سي�ستمر  23يوما يف اليمن،
وحالياً تعر�ض جمموعته من ال�صور يف املتحف الوطني ب�صنعاء،
على أ�ن ينتقل �إىل متحف عدن خالل الفرتة من()31-15مار�س
القادم .وبا إل�ضافة �إىل جمموعته من ال�صور القدمية والنادرة،
يت�ضمن املعر�ض أ�ي�ضاً جمموعة حديثة من ال�صور الفوتوغرافية
التي �صنعتها عد�سات �سبعة من أ�هم امل�صورين الفوتوغرافيني يف
اليمن هم :عبد العزيز عمر ،عبد الرحمن جابر ،ب�شرى املتوكل،
خالد احلمادي حممد ال�سياغي ،حممد ال�سنباين ،ويحيى
عرهب.
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اليمن ي�شهد تدفقات ا�ستثمارية خليجية كبرية يف خمتلف جماالت القطاع ال�سياحي

مؤتمر االستثمار السياحي والعقاري بالمكال يحقق
وانعطافة جديدة في حجم االستثمارات الخليجية
السياحية والعقارية في اليمن
حقق م ؤ�متر اال�ستثمار ال�سياحي والعقاري
الذي عقد مبدينة املكال حمافظة ح�ضرموت
يف الفرتة من  26-25مار�س جناحاً كبرياً يف
ا�ستقطاب ر ؤ�و�س أالموال اخلليجية إلقامة
م�شاريع ا�ستثمارية �سياحية وعقارية يف اليمن،
بعد أ�ن كانت تلك اال�ستثمارات قد �سجلت منواَ
غري م�سبوق منذ انعقاد م ؤ�متر ا�ستك�شاف الفر�ص
اال�ستثمارية ب�صنعاء يف يناير .2007
م ؤ�متر املكال الذي نظمته غرفة جتارة و�صناعة
ح�ضرموت بالتعاون مع وزارة ال�سياحة ا�ستقطب
 480م�شاركا من رجال أالعمال وامل�ستثمرين
وممثلي ال�شركات من  14دولة عربية و أ�وربية،
منهم  152م�شاركا من ال�شركات ورجال أالعمال
اخلليجيني.
أ
ووقف ه ؤ�الء امل�شاركون �مام  42فر�صة ا�ستثمارية
يف املجالني ال�سياحي والعقاري يف حمافظات
ح�ضرموت ،املهرة و�شبوة ،منها  20فر�صة ا�ستثمارية
يعر�ضها القطاع اخلا�ص ،بتكلفة �إجمالية لتلك
الفر�ص تقدر بنحو  3مليارات دوالر.
وقد �شهد امل ؤ�متر عقد خم�س جل�سات عمل
من �ضمنها جل�سة خا�صة تناولت عوامل جناح
�إدارة التنمية االقت�صادية ،وقدمت فيها  25ورقة
تناولت البيئة اال�ستثمارية الت�شريعية والتنظيمية
والتطورات التي �شهدها القطاع ال�سياحي يف
اليمن وكذا ا إلجراءات التي تبنتها احلكومة
لتعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ودور البنوك يف متويل النه�ضة العقارية احلا�صلة،
با إل�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض جتارب التنمية ال�سياحية
يف تون�س  ،م�صر ،االمارات العربية املتحدة،
و�سلطنة عمان).
وقد �شهد امل ؤ�متر ا إلعالن عن �صفقات ومبادرات
ا�ستثمارية �سياحية عقارية من قبل م�ستثمرين
خليجيني قدرت قيمتها ب أ�كرث من اثنني مليار
دوالر.
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وكان القطاع ال�سياحي يف اليمن قد �شهد خالل
الفرتة مابني انعقاد م ؤ�متر ا�ستك�شاف الفر�ص
اال�ستثمارية بالعا�صمة �صنعاء يف يناير 2007م
وم ؤ�متر املكال تدفق غري م�سبوق لال�ستثمارات
اخلليجية يف قطاع ال�سياحة.
و أ�كد وزير ال�سياحة نبيل ح�سن الفقيه
لـ(ال�سعيد) أ�ن حجم اال�ستثمارات التي ي�شهدها
القطاع ال�سياحي يف تنا ٍم م�ستمر يف ظل الرعاية
الكرمية لفخامة الرئي�س علي عبد اهلل �صالح رئي�س
اجلمهورية لال�ستثمار وامل�ستثمرين.
جمددا يف ذات ال�سياق دعوته لل�شركات
اال�ستثمارية �إىل اال�ستفادة من املزايا امل�شجعة

التي مينحها قانون اال�ستثمار ويوفرها املناخ
اال�ستثماري يف اليمن.
وكانت �شركة �صنعاء لال�ستثمارات ال�سياحية
املحدودة التابعة لرجل أالعمال حممد ح�سني
العمودي بد أ�ت أالعمال ا إلن�شائية مل�شروع فندق
ومنتجع (جولدن اليف) يف منطقة ع�صر ب أ�مانة
العا�صمة اليمنية �صنعاء بكلفة �إجمالية 150مليون
دوالر.
و أ�و�ضح امل�شرف على م�شروع فندق ومنتجع
(جولدن اليف) ال�سياحي املهند�س “بول أ�بو
عرب” أ�ن امل�شروع الذي يقع على م�ساحة 150
مربع يت أ�لف من  310غرف  ،و 232فيال
أ�لف م ٍ
رت ٍ

رئا�سية ،و 220غرفة عادية و 7أ�جنحة رئا�سية و27
�صالة بكامل جتهيزاتها.
وقال “ �إن امل�شروع ي�ضم أ�ي�ضاً �صال َة م ؤ�متراتٍ
جمهز ًة وفق أ�حدث التجهيزات واملعدات ال�ضوئية
وال�صوتية وخم�ص�صة لت�ستوعب م ؤ�مترات
القمة ..متوقعاً أ�ن يتم االنتهاء من امل�شروع بحلول
2010م.
�إىل ذلك �شرعت جمموعة امل�ستثمر ال�سعودي
املهند�س عبد اهلل بق�شان يف تنفيذ م�شروع”حيد
اجلزيل ال�سياحي” مبدينة �سيئون وادي ح�ضرموت
بكلفة �إجمالية ت�صل مليون دوالر.
أ
و أ�و�ضح ال�سيد بق�شان أ�ن امل�شروع الذي �طلق
عليه ا�سم امل�شروع الطيني يتكون من  36غرفة ،
تقام على مراحل  ،املرحلة أالوىل من  12غرفة ،مت
االنتهاء منها ،يف حني يجري تنفيذ املرحلة الثانية
التي �سيتم خاللها �إن�شاء  12غرفة  ،فيما �سيتم خالل
املرحلة أالخرية �إن�شاء عدد من احلدائق واملطاعم
واملحال التجارية.فقد ت أ��س�ست �شركة حتمل ا�سم:
�شركة املكال للتطوير العقاري املحدودة ،وتتبع
جمموعة من امل�ستثمرين ال�سعوديني على ر أ��سهم
ال�شيخ عبد اهلل باحمدان رئي�س جمل�س �إدارة البنك
أالهلي ال�سعودي والذي ير أ��س أ�ي�ضا جمل�س �إدارة
ال�شركة  ،وع�ضوية كل من املهند�س عبد اهلل أ�حمد
بق�شان ،وال�شيخ حممد ح�سني العمودي  ،وبا�شرت
يف �إن�شاء م�شروع عقاري جديد يف مدينة املكال
عا�صمة حمافظة ح�ضرموت ا” أ�طلق عليه م�شروع
مرتفعات املكال ال�سكني والتجاري” بكلفة أ�ولية
 120مليون ريال �سعودي ـ
و أ�و�ضح املهند�س أ�حمد فواز املحيميد مدير
�شركة املكال للتطوير العقاري املحدودة أ�ن ال�شركة
�ستقوم بتنفيذ م�شروع مرتفعات املكال ال�سكني
مربع ،من
والتجاري على م�ساحة  180أ�لف م ٍ
رت ٍ ً
املقرر أ�ن ي�ضم  1317قطعة �سكنية مزودة بجميع
املرافق واخلدمات املطلوبة لراحة ال�سكان ،
ومدرا�س ومناطق جتارية ومرافق خدمات ،
وفنادق ،ومتنف�ساً لريا�ضة امل�شي وركوب اخليل
والدرجات النارية .
موقع امل�شروع بح�سب املحيميد يتميز ب�إطاللته
الرائعة على البحر العربي ،حيث يقع على ه�ضبة
يبلغ ارتفاعها  150مرتاً على �سطح البحر من
ناحية اجلنوب والغرب  ،كما ي�شرف امل�شروع على
املدينة القدمية للمكال من ناحية ال�شمال وعلى
منظر ال�سل�سة اجلبلية التي تنت�صب على امتداد
الواجهة ال�شمالية ال�شرقية للمكال.
امل�شروع وبح�سب مدير ال�شركة املالكة �سينفذ
بكلفة أ�ولية تقدر بـ 120مليون ريال �سعودي،

و�سينتهي العمل فيه عام 2009م ،ويهدف �إىل توفري
امل�سكن مبلكية فريدة ت ؤ�من معي�شة للمغرتبني
اليمنيني أ�وال�سياح أ�و رجال أالعمال أ�و امل�ستثمرين
العقاريني أ�و عامة ال�شعب اليمني.
وعلى نف�س ال�صعيد �شرعت �شركتان �سعوديتان
متخ�ص�صتان يف اال�ستثمارات ال�سياحية والعقارية
ميتلكها امل�ستثمر ال�سعودي املهند�س عبداهلل بق�شان
بال�شراكة مع عدد من رجال أالعمال ال�سعوديني
يف تنفيذ م�شروعني عقارين و�سياحيني منف�صلني
أالول يف مدينة املكال حمافظة ح�ضرموت آ
والخر
يف مدينة �إب(200كم �إىل اجلنوب من العا�صمة
�صنعاء).
وذكر املهند�س /حممد نا�صر بن حبتور رئي�س
جمل�س �إدارة املجموعة اليمنية للتنمية التابعة
ملجموعة بق�شان “ �إن ال�شركة �ستنفذ م�شروعاً
�سياحياً وعقارياً �ضخماً يف منطقة الريان مدينة
املكال حمافظة ح�ضرموت” أ�طلق عليه “درة
املكال”  ،كما �شرعت �شركة أ�خرى تابعة للمجموعة
منت�صف العام املا�ضي 2007م ،بتنفيذ منتجع
�سياحي يف مدينة �إب”. .
وتوقع املهند�س بن حبتور أ�ن ت�صل الكلفة
ا إلجمالية وعند انتهاء امل�شروعني بكافة مراحلهما
قرابة الــ 300مليون دوالر ،وقد ترتفع أ�كرث
وخا�صة يف حال مت التو�سع يف امل�شروعني.
وعلى �صعيد مت�صل ،ت�ستعد ثالث �شركات
كويتية إلقامة م�شاريع عقارية و�سياحية �ضخمة
يف ثالث مدن مينية رئي�سية بتكلفة �إجمالية ت�صل
خم�سة مليارات دوالر.
وتغطي م�شروعات ال�شركات الكويتية مدن:
احلديدة ،عدن ،و�إب ،فيما وت�شمل :م�شروع كنوز �إب

ال�سياحي ،وتنفذه جمموعة الكندري العاملية الكويتية
يف مدينة �إب بتكلفة �إجمالية  500مليون دوالر.
ويتكون م�شروع كنوز �إب ال�سياحي من فندق
وجممع عقاري يتكون من
خم�س جنوم وحدائق،
ٍ
 320فيال و 120وحد ٍة �سكني ٍة يحتوي كل منها على
جتاري
غرفتني و�صالة ومطبخ وحمام ،وم�شرو ٍع
ٍ
يتكون من حمال جتارية على م�ساحة ع�شرة �آالف
و 500ق�صبة(وحدة قيا�س حملية).
ومن املقرر أ�ن تنفذ املرحلة أالوىل من امل�شروع
على م�ساحة ت�صل ن�سبتها �إىل  % 35من امل�ساحة
الكلية وبتكلفة تقدر بني  60و 100مليون دوالر،
تليها مرحلتان أ�خريان.
وت�شمل م�شاريع ال�شركات الكويتية أ�ي�ضاً
م�شروعني �سياحيني وجتاريني ل�شركة “�إيواء”
العقارية الكويتية و�شركة امل�ستثمر العقارية
الكويتية ،أالول يف مدينة احلديدة غربي اليمن،
ويحتوي فندقاً ومرافق ترفيهية وعدداً من
امل�ساكن بكلفة مليار ون�صف مليون دوالر ،والثاين
يتمثل يف �إن�شاء مدينة ال�صالح �ضمن املدن الذكية
واملتطورة ب أ�حدث التكنولوجيا املتقدمة بتكلفة
ثالثة مليارات دوالر يف مدينة عدن وعلى م�ساحة
مربع .وي�ضم امل�شروع  50أ�لف وحدة
 50مليون م ٍ
رت ٍ
�سكنية ومناطق و أ��سواقا جتارية و أ�براجا للمكاتب،
�إ�ضافة �إىل منتجعات وفنادق ،وحدائق وخدمات.
ي�شار �إىل أ�ن عدد امل�شاريع ال�سياحية املرخ�ص لها
مركزيا من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار يف اليمن
خالل الربع الثالث من العام املن�صرم 2007م ،بلغ
 12م�شروعا بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بـ 70مليار و
 804مليون و 807أ�لف ريال ومبوجودات ثابتة 13
مليار و 672مليون و  647أ�لف ريال .
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وقرون و أ�نياب احليوانات املفرت�سة:

متحف يسجل لتاريخ النقود
اليمنية منذ العصر الحجري
حمتوياته من ال�صدف والقواقع وقرون
و أ�نياب احليوانات املفرت�سة:
متحف ي�سجل لتاريخ النقود اليمنية منذ
الع�صر احلجري
يف خطوة هي أالوىل من نوعها على
م�ستوى اجلزيرة العربية واخلليج ،جتري
اال�ستعدادات إلن�شاء متحف للعمالت
بالعا�صمة �صنعاء ،ي�سجل ق�صة النقود
والعمالت اليمنية وتطورها عرب التاريخ،
من املقرر افتتاحه بحلول نهاية العام اجلاري
2008م.
املتحف من خالل معرو�ضاته املتوقعة من
العمالت والنقود� ،سيحاول أ�ن يقدم أ�ي�ضاً
عر�ضاً لق�صة التطور الذي أ�حرزه ا إلن�سان
اليمني عرب مراحل وحقب التاريخ املختلفة
مروراً باحل�ضارات العريقة التي أ�ن� أش�ها يف
جنوب �شبه اجلزيرة العربية.
الالفت يف حمتويات املتحف من النقود،
هو التتبع الذي أ�حرزه القائمون عليه من
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اخلرباء واملهتمني ب آ�ثار وتاريخ اليمن ألنواع
و أ��صناف العمالت والنقود ،وامل�سكوكات التي
اعتمدها ا إلن�سان اليمني يف تعامالته اليومية
ومبادالته التجارية من مفهوم املقاي�ضة
العينية بال�سلع �إىل و�سائط ذات قيمة تغطي
قيمة تلك ال�سلع.
ت�ضم تلك الو�سائط من النقود أ��صدافاً
وقواق َع وقرو َن و أ�نياب احليوانات املفرت�سة،
ور ؤ�و�س َ أال�سهم التي كانت ُت�صنع معظمها من
حجر ال�صوان ،و�صو ًال �إىل أالحجار الكرمية.
املتحف �إذاً �سي�ضم جميع أال�شياء التي
أ�ك�سبها ا إل ُ
ن�سان قيم ًة مالي ًة واعتربها
نقوداً منذ الع�صور التاريخية املبكرة ،ومنها
الع�صرين احلجري والنحا�سي ،والذي
ي�ستغرق القرون الزمنية املمتدة من 5600
–  5000قبل امليالد ،حينما اكت�شفت معادن
النحا�س والربونز والف�ضة والذهب لتدخل
النقود طوراً جديداً من التطور والقيمة
املالية.

رؤيــــــــــة

السياحة اآلثارية
تزخر اليمن برتاث ح�ضاري عريق ي�ضرب بجذوره يف أ�عماق التاريخ ،وما يدل على ذلك تلك آالثار الباقية التي تعد ال�سجل املادي احلي حل�ضارات
ال�شعوب املختلفة  ،ألنها تعك�س هوية وخ�صو�صيات املجتمعات القدمية وتربز يف الوقت نف�سه دور تلك املجتمعات الب�شرية يف بناء احل�ضارة ا إلن�سانية
عرب التاريخ.
آالثار با إل�ضافة �إىل ما متثله من قيمة تاريخية ح�ضارية و�إن�سانية ،يرتكز االهتمام حولها اليوم من زاوية أ�خرى ،من زاوية االقت�صاد بالنظر
�إىل ال�صلة الوثيقة آ
للثار بال�سياحة ،ذلك أ�ن آالثار تعترب أ�حد العنا�صر أال�سا�سية والهامة يف املنتج ال�سياحي ألي بلد والذي بات يعرف بال�سياحة
الثقافية.
والثابت أ�ن ال�سياحة الثقافية بد أ�ت ك�سياحة �آثارية ،والثابت ،أ�ي�ضاً ،أ�ن ال�سياحة آالثارية ن�شطت منذ منت�صف القرن الع�شرين  ،و أ��ضحت عدد من
الدول التي متلك �إرثاً من آالثار مناطق جذب �سياحي ،ولي�س ذلك فح�سب بل أ��صبحت آالثار املحرك أالول لل�سياحة الداخلية واخلارجية ،مثلما هو
قائم حالياً يف كل من اليونان و�إيطاليا و أ��سبانيا وم�صر وبالد ال�شام وغريها.
لقد �سجلت أ�عمال امل�سح أالثري التي متت يف أالعوام املا�ضية عدداً من املواقع أالثرية املنت�شرة يف املناطق اليمنية املختلفة ،ف�ض ً
ال عن املواقع أالثرية
التي مت اكت�شافها من خالل البعثات أالجنبية والتي ما تزال تخ�ضع ألعمال احلفر والتنقيب أالثري فيها حتى اليوم.
وتتباين هذه املواقع من حيث أ�هميتها تبعاً لفرتاتها التاريخية أ�وال ،وملا حتويه من �آثار ثانياً ،غري أ�ن املواقع أالثرية التي مت
ت�سجيلها ،ال متثل �إال النزر الي�سري مما يتوقعه العلماء أ
والخ�صائيون أالثريون من �إجمايل املواقع أالثرية يف اليمن.
وتبعاً لذلك ف�إن املواقع أالثرية التي تعترب اليوم مقا�صد �سياحية ،ال متثل �إال ن�سبة �ضئيلة جداً من �إجمايل ما مت ح�صره
حتى آالن ،والتي لي�ست م ؤ�هلة ،بواقعها احلايل لتكون مقا�صد �سياحية.
و أ��سباب ذلك عديدة أ�همها ،عدم درا�سة هذه املواقع درا�سة علمية  ،ف�ض ً
ال عن أ�نها ما تزال بحاجة �إىل مزيد
من أ�عمال التنقيب ،ومن ثم ترميم و�صيانة هذه املواقع وتهيئتها ال�ستقبال الزوار ،هذا ف�ض ً
ال عن عدم وجود
مر�شدين �سياحيني م ؤ�هلني وعدم توفر خدمات ا إليواء املنا�سبة بالقرب من أ�غلب املواقع أالثرية ،ولذلك فهي
تفتقد �إىل أ�هم مقومات املواقع ال�سياحية أالثرية.
�إن تن�شيط �سياحة �آثارية حقيقية ،يتطلب �إجراء درا�سات ميدانية بهدف حتديد املواقع أالثرية ال�صاحلة
لل�سياحة  ،وبعد ذلك يتم توفري اخلدمات بالقرب منها ،ومن ثم �إدراجها �ضمن قائمة املقا�صد ال�سياحية
أالخرى من مواقع أ�ثرية وطبيعية ومدن تاريخية و أ��سواق أ��سبوعية تقليدية.
و أ�ود هنا الت أ�كيد على أ�همية أ�ن تظل املواقع أالثرية حتت �إ�شراف م�ستمر من قبل املتخ�ص�صني
و�إخ�ضاعها ملعايري علمية جلهة ا إلدارة واال�ستخدام ،لكي ت�صبح ال�سياحة عام ً
ال مهما يف �صيانة وحت�سني
املواقع أالثرية والرتاثية.
أ
على أ�ن يتم ذلك يف �إطار توجه ينبغي �ن يلتفت �إىل �صيانة ورعاية م�صادر ومقومات الرتاث وتقدميها
للزائرين بطريقة جذابة وعلميه تتما�شى مع اخل�صو�صية الرتاثية من جهة وحتفز ال�سياحية من جهة أ�خرى .
و أ�ود الت أ�كيد على أ�همية أ�ن تنتهج اجلهات املعنية آ
بالثار وال�سياحة مفهوم �إدراة املواقع أالثرية للحد من أال�ضرار التي
تخلفها زيارة املجموعات الكبرية من ال�سياح لتلك املواقع ،وو�ضع خطة زيارة أالفواج بالتن�سيق مع ال�شركات ال�سياحية
وتوفري الكتب ال�سياحية وال�صور التذكارية  ،أ
والخذ يف االعتبار أ�ال تكون ال�صيانة بالرتميم فح�سب  ،بل بالتجديد أ�و �إعادة
ً
البناء لكي حتتفظ املواقع واملن� آش�ت أالثرية ب�سماتها وخ�صائ�صها ،ولتظل �شاهدا على عمق احل�ضارة اليمنية ورقيها ..

د.غيالن حمود غيالن
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أطلس السياحة اليمنية

إحصائية بأهم المواقع السياحة في اليمن
�شهد اليمن خالل الفرتة املا�ضية تنفيذ حملة للم�سح ال�سياحي �شملت خمتلف حمافظات ومديريات اجلمهورية ،أ��سفرت عن حتديد املواقع
ال�سياحية والتي تتوزع بني مواقع لل�سياحة الثقافية أ
والخرى لل�سياحة الطبيعية والبيئية والعالجية .وابتداء من هذا العدد �سنن�رش إ�ح�صائية
ب�أهم املواقع ال�سياحية يف اليمن وتوزيعها على املحافظات ،و�سنتناول أ�مانة العا�صمة،
وحمافظات عدن� ،صنعاء ،وتعز .

محافظة صنعاء
جلهات ،وتتمتع املحافظة بالعديد
ذي يحيط بالعا�صمة من كل ا
مناطق ريف �صنعاء الوا�سع وال
ها ،وناعط ،وهناك العديد من
عاء وهو اال�سم الذي يطلق على
خة وقرية الهجرة القريبة من
ت�شمل حمافظة �صن
ثقافية فيها تتمثل بـ :مدينة منا
كن أ�هم ثالث مواقع لل�سياحة ال
ل
من املواقع ال�سياحية،
موعة من القيعان أ�همها قاع
ومنطقة وادعة �إ�ضافة �إىل جم
والقالع التاريخية و أالثرية.
لبيئية التي ت�ضم :جبل اللوز ،
احل�صون
العديد من مواقع ال�سياحة ا
ويف حمافظة �صنعاء
وب احليمة اخلارجية وجنوب
راز و أ�ودية بني مطر و أ�ودية جن
�صنعاء و أ�ودية احليمتني وح
كثري من مديريات املحافظة
من أ�نواع احليوانات الربية يف
حراز ،و توجد العديد
جلبلية واخلالية من ال�سكان .
ا
زاء
ج
وترتكز معظمها يف أال
ت�شكل ف�ضا ًء مالئماً لريا�ضة
مواقع ال�سياحة الطبيعية والتي
ويف املحافظة العديد من
منها :جبل النبي �شعيب الذي
املظلي والطريان ال�شراعي و
يق
الت�سلق وامل�شي ،والتحل
عن م�ستوى �سطح البحر  ،جبل
والذي يبلغ ارتفاعه (3666م)
يقع يف مديرية بني مطر
جبل العوي ( )2400عن �سطح
لية (2400م)عن �سطح البحر ،
بني أ�حمد يف احليمة الداخ
خلارجية ،جبل بدج (2080م)،
عن �سطح البحر ،يف احليمة ا
البحر ،جبل العر()2240
ثل ب ـ:حمام بالد الرو�س� ،إىل
جبال مناخة.
العالجية يف املحافظة فتتم
أ�ما أ�هم مناطق ال�سياحة
اجلنوب من مدينة �صنعاء.
أ

مانة العاصمة
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ويغلب
أ
على �مانة العا�صمة �صن
عاء
م
وا
قع
ا
ل�
سيا
حة
ا
لث
قافي
تنح�صر يف �
ة ،وخ�صو�صاً تلك التي
أ إطار مدينة �صنعاء القدمية �أ
أ
هم
و
�
ك
رب
امل
دن
ا
ت�ش
لتا
ريخية يف اليمن ،والتي
كل �هم موقع لل�سياحة ال
ثق
اف
ية
يف
ا
لي
من
وا
جل
زيرة ال
طابع مع
أ
عربية ،مبا تتميز به من
ً ماري ��صيل مازال يحتف
ظ
ب
خ
�صا
ئ�
صه
ا
لي
وم
و
متحفا حياً.
ي�شكل بف�ضائه وم�ضمونه
وت�شمل
مناطق ال�سياحة الثقاف
ية
دا
خل
امل
دي
نة
ال
قد
مية و
 ،حدة  ,قرية �سن
حميطها :ق�صر غمدان
اع  ,بيت بو�س  ,بيت حن
ب�
ص،
وا
ملت
ح
ف
ا
لو
طن
ال�شعبي ،والع�سكري.
ي ،ومتحفي الرتاث
أ
�ما مناطق ال�سياحة ا
لع
ال
ج
ية
فت
تم
ثل
ب
ـ:
حمامات حي
حي
بري العزب  , حمامات حي قاع العلفي ،وهي أ �صنعاء القدمي  , حمامات
الحياء
القدمية.
الرئي�سية ملدينة �صنعاء
و
أ
ت�شمل �مانة العا�صمة منا
طق
لل�
سيا
حة
ا
لب
يئ
ية
هي  :مدي
ال�شه
نة الرو�ضة ،وهي امل�صيف
ري ل�سكان �صنعاء القدمي
ة,
وك
ذل
ك
ح
دي
قة
ا
ل�س
بعني،
وحدي
وحديقة مدينة الثورة ،
قة برلني يف منطقة نقم.

محافظة عدن
ت�شكل مدينة عدن عا�صمة املحافظة ،مق�صداً �سياحياً متعدد العنا�صر� ،إذ ي�شمل مواقع �سياحة اال�ستجمام ،وال�سياحة الثقافية ،وال�سياحة البحرية ،كالغو�ص
والتزلج على أالمواج و�سباق القوارب ..كما وتنمو على نحو مثري �سياحة الت�سوق واملهرجانات.
وت�شكل املدينة بطابعها املعماري مزيجاً من الثقافات واحل�ضارات ،كما تعك�س على امل�ستوى الدميوغرايف تنوعاً مماث ً
ال ،فهناك الطابع املعماري ا إلجنليزي،
والهندي واليمني بتنويعاته املختلفة .وهناك تنوع على م�ستوى وجوه ال�سكان بني مينيني
وعرب وهنود و�صوماليني و أ�فارقة.
ومن أ�برز مواقع ال�سياحة الثقافية يف حمافظة عدن� :صهاريج عدن  -منارة العيدرو�س
 قلعة �صريه  -قلعة الغدير.ومن أ�هم مواقع ال�سياحة البحرية :الغدير  ،وال�ساحل الذهبي ،وجزيرة العمال و�ساحل
أ�بني ،وكورني�ش �صرية ،واخلي�سة  ،ر أ��س عيا�س ،وال�شواطئ املحيطة مبنطقة فقم و
ر أ��س عمران وهي مواقع مالئمة للتنزه واال�ستجمام ،وهناك مناطق بحرية تطل عليها
عدن ت�شكل جما ًال مهماً للغو�ص وممار�سات الريا�ضات املائية أالخرى واال�ستجمام.
ويف حمافظة عدن مواقع هامة لل�سياحة البيئية ت�شتهر بكونها مناطق رطبة
وحمطة هامة على طريق الهجرة الدولية للطيور البحرية  ،وتتمثل يف أالرا�ضي
الرطبة الواقعة على �شاطئ كالتك�س على ال�شاطئ املقابل ملدينة التواهي من الناحية
ال�شمالية.

تعترب
حمافظة تعز
م
ن
امل
حا
ف
ينظر � إىل
ظات الهامة
تعز على �أنها
عز
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و
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ة
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سقطرى ..عهد جديد

إستــــــطالع

�سكنها اليمنيون أ
الوائل واحتفظت ب أ�حد أ�قدم اللغات ال�سامية
وتفردت بكائناتها أ
الحيائية النادرة
وذاد عنها أ�بنا ؤ�ها بقيادة امر أ�ة غزوالربتغاليني

جزيرة سقطرى..
االسترخاء في حضن الطبيعة البكر
يا�سني التميمي

والرخبيل ،ت�شكل �إحدى أ�هم و أ�كرب أ
�سقطرى اجلزيرة أ
الرخبيالت اليمنية ،و أ�كرثها �سكان ًا ،بتعداد يقارب الـ
 35أ�لف ن�سمة،بح�سب تعداد 2004م ..تقع اجلزيرة واجلزر اخلم�س امللحقة بها :عبد الكوري � ,سمحة  ,در�سة
ُ ,
وكعل فرعون» ،التي تتناثر ب�شكل أ�فقي يوازي ال�ساحل اجلنوبي لليمن ،يف منطقة التقاء بحر العرب باملحيط
الهندي  ،بني خطى عر�ض12, 18و� 12, 42شمال خط اال�ستواء ،وخطي طول � 54, 33 ، 53, 19شرق ًا  ,ويبلغ طول
اجلزيرة 135كم وعر�ض 42كم ومب�ساحة كلية تقدر بـ3650:كم.2
وتبعد اجلزيرة عن الرب اليمني بنحو  300ميل بحري ،من نقطة ر أ��س فرتك �إىل ال�شرق من مدينة املكال مبحافظة
ح�ضرموت.
أ
آ
أ
أ
تتمتع اجلزيرة والرخبيل ب�شكل عام مبناخ مداري ذي �صيف طويل حار  ،يبد� من مايو� ،يار ،وينتهي يف �غ�سط�س/
آ�ب ،ويتعر�ض �شمال اجلزيرة خالل هذا الف�صل لرياح �شديدة ،تعطل احلياة على هذا اجلزء من اجلزيرة ،الذي
توجد فيه أ�برز التجمعات ال�سكانية و أ�هم أ
الن�شطة االقت�صادية ،ودخول اجلزيرة يف عزلة بحرية وجوية ظلت
تعاين منها حتى منت�صف الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
ويف ف�صل ال�شتاء تتمتع اجلزيرة أ
وممطر ،يبد أ� من �شهر �سبتمرب وينتهي يف �شهر
ري
والرخبيل
ٍ
مبناخ ٍ
دافئ ق�ص ٍ
ٍ
دي�سمرب ،ويت�سبب �سقوط أ
المطار بكميات ترتاوح بني (� )33إىل ( )290ملم ،يف انتعا�ش الغطاء النباتي ،حيث
تك�سو اجلزيرة وجبالها و أ�وديتها حلة خ�ضراء ،وتتدفق املياه العذبة يف أ
الودية لعدة أ��شهر.
و ترتاوح درجات احلرارة يف اجلزيرة أ
�شتاء.
والرخبيل مابني  37درجة مئوية �صيف ًا �إىل  29درجة مئوية ً
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مل تغب يوماً عن بال ال�سلطات اليمنية �سواء قبل
الوحدة اليمنية التي حتققت يف  22مايو 1990م ،أ�و
بعدها أالهمية اال�سرتاتيجية ألرخبيل �سقطرى
وجزيرته الرئي�سة� ،سقطرى ،لكن البعد التنموي
لهذا أالرخبيل ظل يعاين من ق�صور أل�سباب
تتعلق بف�صل ال�صيف ال�ساخن الطويل وامل�ضطرب
الذي و�ضع أالرخبيل وجزيرته الرئي�سة يف عزلة
�إجبارية.
تكيف ال�سكان مع تلك العزلة ،وواجهوا عرب
قرون من الزمن أ�عباء الف�صل ال�سنوي ال�ساخن
وامل�ضطرب ،ب أ�قل ا إلمكانيات ،على الرغم من أ�ن
اجلزيرة يف ظل تنمية م�ستدامة وا�ستغالل ر�شيد
للموارد مفتوحة على �آفاق واعدة من التطور
والنماء.
�شكل العام 1991م ،نقطة حتول هامة يف تاريخ
اجلزيرة ،عندما أ�ن� أش�ت الدولة مطاراً دولياً مبدرج
ي�صل طوله ثالثة كيلو مرت ،وي�ستقبل الطائرات
املدنية مبختلف أ�حجامها ،وزودته مببنى للركاب
ومرافق أ��سا�سية أ�خرى.
هذا املطار الذي أ�قيم عند منت�صف اجلزيرة
ال�شمايل متاخماً للبحر ،عند منطقة موري
( 5كيلومرتات تقريباً �إىل الغرب من حديبو
عا�صمة اجلزيرة ،أ�نهى و�إىل أالبد عزلة اجلزيرة
التقليدية ،وقهر الطبيعة ،وفتح اجلزيرة
أ
والرخبيل على تطورات متالحقة وخ�صو�صاً على
ال�صعيد التنموي.
وت�سري اخلطوط اجلوية اليمنية ثالث رحالت
أ��سبوعية �إىل هذا املطار ،وهو ما �سهل كثرياً من
حركة االنتقال من و�إىل �سقطرى ،و�ساهم يف
انتعا�ش ال�سياحة فيها.
�سكنها اليمنيون أ
العام أ�حد
واحتفظت ب
الوائل
 ،1995أ�ن�شئ ٌ
ل�سان بحري يف منطقة
ويف
حوالف (3كم تقريباً �إىل ا ل�شرق من حديبو)
أ�قدم اللغات ال�سامية
بطول  3590مرتاً وعر�ض /15/مرتاً  ،وي�ستقبل
الحيائية �سفناً
متو�سطة� ،ساعد كثرياً يف تلبية احتياجات
وتفردت بكائناتها أ
النادرة
ؤ
أ
�سكان اجلزيرة من امل�ن ال�سا�سية على مدار
العام .غزو
وذاد عنها أ�بنا ؤ�ها بقيادة امر أ�ة
وقد �شكل الل�سان البحري �إ�ضافة نوعية جلهود
الربتغاليني
�إنهاء العزلة عن ا جلزيرة ،و�إذا كان هذا الل�سان
البحري قد أ�من احلد املطلوب من احتياجات
اجلزيرة ،ف�إن الواقع الراهن الذي تعي�شه اجلزيرة
زارها و�سجل ق�صتها :يا�سني التميمي والتحول التنموي امللحوظ ا�ستدعى التفكري
ب�إقامة ميناء متكامل  ،من املقرر أ�ن تبد أ� أالعمال
ا إلن�شائية فيه منت�صف العام احلايل 2008م.
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وقد اختريت منطقة ذي حمط ( 3كم �إىل
الغرب من املطار الدويل يف املنقطة ما بني مدينة
حديبو و�سط ،ومدينة قلن�سية غرباً).
وت�شرف على �إن�شاء امليناء وزارة النقل ،وتقدر
تكلفته ا إلجمالية بـ� :سبعة مليارات و 289مليون
ريال بتمويل من ال�صندوق الكويتي للتنمية ،حيث
من املقرر أ�ن ينفذ على مرحلتني لي�شمل ميناء
جتارياً و�آخر �سياحياً ،ومن أ�برز مكوناته مر�سى
بطول  175مرتاً وعمق  10أ�متار  ،وكا�سر أ�مواج
بطول أ�لف و 890مرتاً  ،وبقدرة ا�ستيعابية ل�سفن
ت�صل حمولتها �إىل نحو � 10آالف طن ،كما �سي�شمل
يف مرحلته الثانية أ
والخرية �إن�شاء مر�سى بطول
 150مرتاً وغاط�س �سبعة أ�متار وكا�سر أ�مواج بطول
 950مرتاً .
افتتاح املطار الدويل ول�سان حوالف البحري أ�تاح
املجال لدخول معدات �شق ثقيلة� ،شرعت منذ �ست
�سنوات يف �شق طرقات ترابية ت�صل خمتلف مناطق
اجلزيرة ،ومت تعبيد أ�كرث من  600كيلو مرت من
الطرق التي تربط حديبو باملطار ومبدينة قلن�سية
يف الغرب وبل�سان حوالف البحري يف ال�شرق ف�ض ً
ال
عن ال�شوارع الداخلية ملدينة حديبو.
ويف اجلزيرة �سنرتال للهاتف الثابت ،ي�شغل
 623خطاً هاتفياً  ،ويتم التجهيز لت�شغيل ()2048
خطاً هاتفياً جديداً حال االنتهاء من مد ال�شبكة
اجلديدة ،وتتوفر خدمة ا إلنرتنت كما تتوفر
خدمة الهاتف النقال بوا�سطة �شركة مين موبايل
التي تعمل بنظام �سي دي أ�م �إي.
وتتعزز أ�همية �سقطرى كوجهة �سياحية بعدد
من الفنادق امل�صنفة وغري امل�صنفة ،وتنتظر
اجلزيرة مبادرات ا�ستثمارية إلقامة فنادق من
خمتلف امل�ستويات ،يف ظل �سياحة واحدة  ،ويف ظل
تطور ملحوظ يف اخلدمات أال�سا�سية.
السياحة إلى الجزيرة
المباركة
مثلت �سقطرى واحداً من امل�صادر الهامة لنبتة
البخور ،التي كانت تعترب �سلعة مقد�سة ،و�شكلت
خالل أاللف أالول قبل امليالد عماد التجارة بني
جنوب �شبه اجلزيرة العربية ومنطقة بالد ال�شام
والعراق و�شعوب حو�ض البحر املتو�سط ،وظلت
القوافل ترحتل بها عرب طريق طويل عرف
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بطريق البخور ،كان يبد أ� من ميناء قنا على البحر
العربي يف �شبوة ،وينتهي يف غزة ،على جنباته
أ�قيمت مدن وح�ضارات مينية عريقة.
ولعل ا إلجابة عن �سبب كون ميناء قنا البحري
منطلقاً لطريق البخور ،يكمن يف �سقطرى ،التي
كانت أ�حد أ�هم م�صادر البخور كما أ��سلفنا ،حيث من
املفرت�ض أ�ن ال�سفن كانت تنقل البخور من �سقطرى
وتنتهي به �إىل ميناء قنا قبل أ�ن ت�ست أ�نف به القوافل
الرحلة الربية الطويلة عرب طريق البخور.
كانت �سقطرى �إىل جانب �إقليم ظفار التابع
ل�سلطنة عمان هما امل�صدران الرئي�سيان لهذه
ال�سلعة ،ونظراً لعزلة اجلزيرة ،غالباً ما كان ينظر
�إليها العامل باعتبارها اجلزيرة املباركة.
مازالت أ��شجار اللبان الذي ي�شكل املادة اخلام
للبخور ،تغطي مناطق يف اجلزيرة وخ�صو�صاً
مرتفعاتها الو�سطى يف ديك�سام ور أ��س مومي،
ومازال ال�سكان ي�ستخرجون منها اللبان ال�سقطري
حتى اليوم.
منتج سياحي فريد ومتنوع
أ-اإلنسان :

تتمتع �سقطرى مبنتج �سياحي فريد من نوعه،
ومتعدد يف عنا�صره� ،إذ مازالت اجلزيرة ت�شكل
م�صدر �إلهام للباحثني عن كنه البدايات ،عن
ا إلن�سان يف �سجيته أالوىل ،بج�سده ن�صف العاري
ومبالحمه العربية أال�صيلة ،املحتفظ بلغته
ال�سقطرية القدمية التي ت�شكل تو أ�ماً للغات
مماثلة حمكية يف املهرة اليمنية وظفار العمانية
ولكن باختالفات وا�ضحة.
ا إلن�سان الذي ي�سكن الكهوف ،ويرحتل يف
أالودية واملرتفعات مفرت�شاً أالر�ض وملتحفاً

ال�سماء ،املنخرط يف أ�ن�شطة بدائية :زراعة ورعي
وا�صطياد ،حيث تتوا�ضع أ�دواته يف كل هذه
املنا�شط ،وت�شكل لقمة العي�ش ،حينما تخونه
املوا�سم ويتجدد ال�صيف ال�سنوي ال�ساخن
وامل�ضطرب ،بو�صلته الغريزية ،حيثما توفرت
ارحتل �إليها.
و�ضمن هذا البعد الدميوغرايف للجزيرة،
ميكن أ�ن ي�ست�شف الزائر �إحدى أ�هم روائع التعاي�ش
بني مكونات املجتمع ال�سقطري ،ولئن كانت
املالمح العربية هي الغالبة لدى �سكان �سقطرى،
�إال أ�ن هناك مالمح أ�خرى ،و�إن بن�سب قليلة،
�إفريقية ،وهندو أ�وروبية ،فعلى عيون الرجال
والن�ساء أ
والطفال ميكنك أ�ن تلمح زرقة ،يعرف
ال�سقطريون �سرها.
نعم من هنا مر الربتغاليون يف أ�وائل القرن
ال�ساد�س ع�شر ،حطوا على هذه اجلزيرة بعتادهم
احلربية و�سفنهم الكبرية التي مل ي أ�لفها �سكان
�سقطرى ،أ�قاموا هنا ،فا�ضطر ال�سكان �إىل أ�ن
يخو�ضوا معركة اال�ستقالل أ�واخر القرن ال�سابع
ع�شر ،وكانت ملهمتهم هي زهرة ال�سقطرية،
التي قادت رجال اجلزيرة ون�ساءها يف معركة
فا�صلة أ�لهبت فيها امل�شاعر ،وا�ستنجدت خاللها
بجوار الن�سب والدين يف جنوب اجلزيرة العربية
وبالتحديد ب أ�حد �سالطني عمان.
وكان لل�سقطريني أ�ن حرروا اجلزيرة يف حلظة
انح�سار املد الربتغايل حل�ساب قوى أ�وروبية
مهيمنة جديدة ،هذا املد الذي و�إن كان قد رحل
ف�إنه ا�ستطاع أ�ن يبقي أ�ثره على كل حال ،يف دم
�سكان �سقطرى ومالحمهم ..ا إلن�سان ال�سقطري،
يحتفظ بخ�صائ�ص م�شرتكة مع أ��صله يف بر اليمن
على وجه ا إلجمال عادات وتقاليد.

ومن حيث البعد الزمني للوجود ا إلن�ساين يف
اجلزيرة ت�شري الدالئل أالثرية التي أ��سفرت
عنها أ�حدث امل�سوحات أالثرية عرب خرباء
ومتخ�ص�صني تابعني للهيئة العامة آ
للثار
واملتاحف واملخطوطات� ،إىل احل�ضور ا إلن�ساين
املبكر يف جزيرة �سقطرى ،وتقدر تلك الدالئل ب أ�ن
هذا احل�ضور يعود �إىل القرون ال�ستة أالوىل بعد
امليالد.
وحتدثت تلك الدالئل عن اكت�شافات هامة
لثالث م�ستوطنات ب�شرية ،واحدة يف و�سط
اجلزيرة واثنتني يف اجلزء ال�شرقي من اجلزيرة..
امل�سوحات أ��سفرت أ�ي�ضاً عن اكت�شاف مقابر أ�ثرية،
يف مناطق متفرقة من اجلزيرة ،عرث فيها أ�ي�ضاً
على قطع أ�ثرية ترمز �إىل عادات �سكان اجلزيرة يف
تلك الفرتة من الزمن تلك امل�ستوطنات.
وتلك االكت�شافات ت�ضيف بعداً أ�ثرياً وتاريخياً اجلنوب وال�شمال مبياه جتري عدداً من أال�شهر
وثقافياً و�إنرثوبولوجياً كعنا�صر ومكونات هامة التي تلي ف�صل اخلريف ،وحتت�ضن أالودية
ال�شمالية منها ،أ�را�ض زراعية أ�برز ما فيها النخيل
�إىل املنتج ال�سياحي للجزيرة.
املنتج للتمر ال�سقطري ،ف�ض ً
ال عن بع�ض املحا�صيل
الزراعية املحدودة أ�همها اخل�ضروات.
ج-الطبيعة :
ويف هذه أالودية كما يف اله�ضاب تن�شغل ن�سبة
متثل طبيعة �سقطرى بت�ضاري�سها املتنوعة،
انعكا�ساً للطبيعة ال�سائدة يف ا لرب اليمني ،وت�شكل من ال�سكان يف تربية النحل الذي ينتج الع�سل
يف جمملها عن�صراً هاماً من املنتج ال�سياحي املتنوع ال�سقطري ،وهو أ�قل جودة من مثيله يف الرب
اليمني.
يف هذه اجلزيرة.
أ
وتنت�شر يف الودية واله�ضاب واجلبال أ�نوا ٌع من
ومن أ�هم املكونات الت�ضاري�سية جلزيرة
أ
أ
�سقطرى :ال�سهل ال�ساحلي ذي الرمال الناعمة الغنام واملاعز ال�سقطرية ،التي يطلقها ��صحابها
يف اجلزء اجلنوبي منها واملعروف با�سم نوجد ،دون خوف من الوحو�ش املفرت�سة التي تخلو
وهذا ال�سهل يتميز با�ستقراره الن�سبي وبعده عن منها اجلزيرة ،كما تنت�شر يف أالودية ويف حميط
ت أ�ثريات ف�صل ال�صيف ال�ساخن وامل�ضطرب الذي التجمعات ال�سكانية أ�نوا ٌع من أالبقار واحلمري،
وحيث ت�شكل أالغنام واملاعز أ
والبقار م�صدراً مهماً
ي�سود اجلزء ال�شمايل من اجلزيرة.
ويف املنطقة الو�سطى من �سقطرى تتكون ه�ضبة للحوم أ
واللبان وم�شتقاتها ل�سكان اجلزيرة.
مرتفعة حادة الت�ضاري�س ومنب�سطة أ�حياناًَ كما
يف دك�سام  ،تنبثق منها مرتفعات حجهر اجلبلية د :البيئة:
ببنيتها الهامة من ال�صخور اجلريية واجلرانيتية ا�ستطاعت جزيرة �سقطرى أ�ن تلفت انتباه
و أ��شكالها املخروطية ،والتي ي�صل ارتفاعها �إىل علماء البيئة من رو�سيا وبريطانيا ،منذ أ�واخر
 1700مرت عن �سطح البحر ،وحيث تت�ساقط عليها ال�سبعينيات ،وا�ستطاعت البعثات العلمية من هذين
البلدين أ�ن حتقق �إجنازاً مهماً على �صعيد ح�صر
أ�على ن�سبة من أ�مطار اخلريف وال�شتاء.
أ
ويف منطقة ر أ��س مومي توجد ه�ضبة أ�خرى وت�صنيف البيئة النباتية للجزيرة واجلزر الخرى
مرتفعة ،وتت�شابه مع ه�ضبة دك�سم من حيث التابعة أ
للرخبيل و أ�همها جزيرة كوري ..و�سرعان
اعتدال درجة احلرارة معظم ف�صول ال�سنة ،ما توالت تلك البعثات الحقاً ،وخ�صو�صاً يف عقد
واحت�ضانهما للن�سبة أالهم من �شجرة دم ا ألخوين الت�سعينيات ،وبع�ضها �ضم علماء �إنرثوبولوجيني،
ركزوا على عادات وثقافات ال�سكان املحليني
التي ت�شتهر بها اجلزيرة.
ويف اجلزيرة عد ٌد من أالودية التي تنحدر و أ�معنوا يف درا�سة اللغة ال�سقطرية.
وا�ستناداً �إىل تلك الدرا�سات ،تزايد اهتمام
من خط تق�سيم املياه يف أ�على مرتفعاتها ،باجتاه

احلكومة اليمنية باملكون أالحيائي الفريد الربي
والبحري ل�سقطرى.
وكانت درا�سات العلماء قد و�ضعت �سقطرى
بني أ�هم ع�شر جزر �شبه مدارية يف العامل ،و أ�كدت
متيزها مبكون أ�حيائي نباتي يعد  900نوع منها
 300نوع م�ستوطن أ�ي ال يوجد �إال يف جزيرة
�سقطرى.
و�ساهمت بعثة أ�ردوكوبا الفرن�سية ،وهي بعثة
ت�ضم علماء يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية
التطبيقية وا إلن�سانية ،و�إعالميني ،ورجال أ�عمال،
يف لفت االنتباه �إىل حقائق جديدة تتعلق بهذا
التنوع أالحيائي ل�سقطرى ،من خالل درا�سات
ميدانية متيزت ب�إمكانيات بحثية وخمتربية
جلبتها معها يف رحلتها ال�شهرية للجزيرة التي
قامت بها على مدى  32يوماً من أ�واخر �سبتمرب
وحتى أ�وائل نوفمرب من عام 1996م.
وت�سنى لكاتب هذه ال�سطور أ�ن يرافق البعثة
الفرن�سية ،ويعد تقارير عن ن�شاطها ،ويعك�س
امل ؤ��شرات احلديثة لدرا�سات علماء البعثة ،
ولغريهم من العلماء أالملان وا إليطاليني،
ولرحالتهم اال�ستك�شافية يف أ�عماق البحر  ،ويف بر
اجلزيرة .
هـ :التنوع األحيائي:

أ�حاطت الدرا�سات العلمية للعلماء والباحثني
أالجانب ب أ�هم املكونات أالحيائية يف �سقطرى من
أ�حياء نباتية وحيوانية  ..ومن ح�صيلة مقابالتي
مع علماء بريطانيني و أ�ملان أ�برزهم عامل النباتات
من حديقة أ�ندنربة امللكية با�سكتلندا يف اململكة
املتحدة الربوف�سور توين ميللر ،وعامل احل�شرات
والزواحف بجامعة رو�ستاك أالملانية الربوف�سور
وولفجاجن فر انك  ،واخلبرية يف جمال الدرا�سات
ا إلن�سانية من حديقة أ�ندنربة امللكية أ�ي�ضاً
الربوف�سورة مرياند ،مت التعرف على حقيقة
التنوع أالحيائي يف �سقطرى.
ومن املعروف أ�ن �سقطرى تتميز ب�شجرة
(دم أ
الخوين) املعروفة علميا با�سم Dragon
 Tree Bloodو�شجرة (امتة) املعروفة علمياً
با�سم  Euphorbia Arbusculaو�شجرة (�سريو)
املعروفة علمياً با�سم Jatropha Uni cortata
وتنت�شر �شجرة اال�سفد ب�شكل وا�سع يف اجلزيرة
التي ت�شكل احد أ�برز معامل أالرخبيل وتتميز
بجذعها ال�ضخم أ
والوراق ذات ال�شكل النجمي،
أ
�إ�ضافة �إىل ذلك تتواجد يف اجلزيرة ��شجار البخور
ونبتة ال�صرب.
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لكن التنوع أالحيائي النباتي ي�شمل الكثري
من أالنواع النباتية النادرة وامل�ستوطنة واملهددة
باالنقرا�ض كما �سبقت ا إل�شارة ،ومت بوا�سطة
علماء بعثة أ�ردوكوبا الفرن�سية ر�صد ثالثني نوعاً
من ا إل�سفنج ،وا�ستك�شاف جزء من احليد املرجاين
الذي يعد أ�كرث من ثالثني نوعاً.
كما مت العثور بوا�سطة أ�حد علماء البعثة على
أ�نواع نادرة من ال�سرطانات البحرية التي تعي�ش يف
أالودية العذبة للجزيرة.
وا�ستطاع الربوف�سور توين مللر أ�ن ي�ضيف عدداً
من أالنواع اجلديدة من النباتات التي اكت�شفها
بنف�سه �إىل قائمة الت�صنيف النباتي للجزيرة،
وباملثل ا�ستطاع الربوف�سور وولفجاجن فرانك ،أ�ن
يكت�شف أ�نواعاً جديدة من أالحياء الربية ومنها
الوطواط ال�سقطري.
فيما ا�ستطاعت الربوف�سورة مرياند أ�ن ت ؤ��صل
للغة ال�سقطرية ،وتتمر�س فيها ،وتتحدث بها
ك أ�ف�ضل من يتحدث بها من ال�سقطريني.
لكن أ�هم املكونات أالحيائية احليوانية هي
الطيور التي ت�شكل أ�حد أ�هم معامل بيئة التنوع
الطبيعي يف �سقطرى .
وقد �سجل باحثون من اجلمعية ا ليمنية
حلماية احلياة الفطرية ،ومنظمة حماية الطيور
العاملية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها ،من
خالل درا�سة أ�جنزوها يف �سقطرى )179( ،نوعاً،
من الطيور  ،منها ( )41نوعاً مقيماً  ،و�ستة أ�نواع
متوطنة ، ،با إل�ضافة �إىل نوعني من «احلوام»
و»البوم».
و�سجل الباحثون من خالل تلك الدرا�سة ()88
نوعا مهاجرا من الطيور ب�صورة منتظمة ،و/50/
نوعا مت�شرداً.
ووفقاً لتلك الدرا�سة تبني أ�ن الع�صفور الدوري
ال�سقطري» ي أ�تي يف املرتبة أالوىل من حيث
الكثافة العددية التي مت �إح�صا ؤ�ها يف أالرخبيل،
والتي بلغت أ�كرث من ( )200أ�لف طائر ،وجاء
«التمري ال�سقطري» ثانياً ب أ�كرث من  /30/أ�لف
طائر ،ثم «املغرد ال�سقطري» بحوايل  /20/أ�لف،
ثم «ال�سواديه ال�سقطرية» بحوايل  /14/أ�لف
طائر ،يليها «الهازجة» و»الدر�سة»ال�سقطريان،
اللتان تعتربان من أ�ندر أ�نواع الطيور يف أ�رخبيل
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�سقطرى و أ�قلها انت�شاراً ،بواقع  ،3000و 1000طري
على التوايل.
أ
يف حني أ��شارت الدرا�سة �إىل �ن طيور النور�س
املهاجرة �إىل اجلزيرة من أ�ق�صى ال�شمال ،و أ�همها
النور�س أ��صفر ال�ساقني ،هي أالكرث �شيوعا
يف �سقطرى ،،كما لوحظ تزايد يف أ�عداد أ�نواع
اخلر�شنات العابرة من أ�ق�صى ال�شمال خالل ف�صل
ال�شتاء.
وتبني أ�ي�ضاً �شيوع طيور أ�بلق ال�صحراء أ
والبلق
أال�شهب وهما نوعان من الطيور الربية املهاجرة
يتواجدان يف �سقطرى ،خالل ف�صل ال�شتاء .
وي�شكل طائر الرخمة امل�صرية وهو من ف�صيلة
ال�صقور ،أ�هم مالمح �سقطرى ، ،ويعي�ش هذا
الطائر على املخلفات ،ويعترب مفيداً من الناحية
البيئية ،وعادة ما يطلق عليه ال�سقطريون
«املنظف» أ�و «البلدية».

ب�شكل تام..و�ضمن امل�ستوى الثاين أ�درجت مناطق
ميكن ا�ستخدامها ب�شكل ال ي ؤ�دي �إىل ا إل�ضرار
بالبيئة مع �ضمان التدخل املنا�سب لدعم ال�سياحة
البيئية املوجهة.
و�ضمن امل�ستوى الثالث ،أ�درجت مناطق
ال�ستخدام املوارد أ�تيح من خاللها لل�سكان
املحليني مزاولة ن�شاطاتهم التقليدية مع أ�همية
احلفاظ على البيئة  ،وت�شغل هذه املناطق امل�ساحة
أالكرب من اجلزيرة.
و أ�تاحت خطة الت�صنيف تلك املجال لتطوير
البنية التحتية واخلدمات مثل املطار وامليناء
كما أ�تاحت املجال لال�ستثمارات املوجهة لغر�ض
التنمية املوجهة.
و�ضمن امل�ستوى الرابع من خطة الت�صنيف،
أ�ُدرجت منطقة عُرفت مبنطقة اال�ستخدام العام
وقد مت ت�شريع تلك اخلطة بالقرار اجلمهوري
رقم  572لعام 2000م.
أ
ً
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ٌ
خطط فرعية
حممية طبيعية  ،و أ�ُحلقت باخلطة
تتعلق ب�إدارة املحميات والتي تتوزع على بر وبحر
اجلزيرة ،وتهدف بدرجة أ��سا�سية �إىل املحافظة
على التنوع احليوي الفريد أ
والكرث ح�سا�سية من
غريه ،مع أالخذ بعني االعتبار م�صالح ال�سكان
املحليني.
وا�ستناداً �إىل خطة الت�صنيف مت ا إلعالن ر�سمياً
عن أ�ربع حمميات طبيعية برية وبحرية رائدة هي:
حممية دي حمري البحرية ،الواقعة �إىل ال�شمال
ال�شرقي من حديبو ،وحممية ذيطوح البحرية ،
وحممية �سكند وحمهل الربيتني.
االسترخاء في أحضان الطبيعة
البكر

وبف�ضل خطط ال�صون التي نفذتها احلكومة يف
جزيرة �سقطرى ،انتع�شت يف �سقطرى� ،سياحة
بيئية متعددة امل�سارات ،تخييم ،م�شي ،غو�ص،
وت�سلق على اجلبال  ،ا�ستطاعت أ�ن ت�ستقطب نحو

 40باملائة من حجم ال�سياحة الدولية �إىل اليمن.
وت�ستقطب املحميات أالربع البحرية والربية
ُ�سياحاً من ع�شاق البيئة الطبيعية ،وعلماء
وباحثني ..ويتطوع باحثون ودار�سون أ�جانب
للعمل يف تلك املحميات وي�شاركون بفاعلية �إىل
جانب املر�شدين الذي مت ت أ�هيلهم من أ�بناء
اجلزيرة  ،يف تقدمي خدمة ا إلر�شاد ال�سياحي ،ويف
ا�ست�ضافة ال�سياح أالجانب والزوار الر�سميني يف
املخيمات البيئية ،حيث يتم تقدمي وجبات جيدة
وم أ�وى منا�سب يف تلك املخيمات.
ويف املحميات البحرية يتم تنظيم عمليات غو�ص
و�سباحة يف حرم املحمية حتت �إ�شراف ورقابة
�صارمني من قبل القائمني على املحميات.
ويف موازاة ال�سياحة البيئية املهيمنة على
اجلزيرة هناك �سياحة اال�ستجمام  ،و�سياحة
الريا�ضات املائية ومنها ركوب أالمواج التي بد أ�ت
ت�ستقطب أ�عداداً من ال�سياح القادمني �إىل اليمن
بف�ضل ن�شاط بع�ض وكاالت ال�سياحة وال�سفر.

:د-المحميات الطبيعية

ومثلت �سقطرى ا�ستناداً �إىل هذا التنوع أالحيائي
الهام ،م�ساحة اختبار حقيقية ملدى جدية
احلكومة اليمنية واهتمامها بالبيئة وبا�ستدامة
مواردها وا�ستغاللها ا�ستغال ًال ر�شيداً ،واحلفاظ
على حقوق البالد فيما يتعلق أ
بالنواع النباتية
الفريدة التي ت�سرب عد ٌد منها على يد العلماء
والباحثني أالجانب.
فيما م�ضى.
وبف�ضل �شراكة متميزة مع الربنامج ا إلمنائي
التابع أ
للمم املتحدة وبع�ض الدول املانحة ويف
مقدمتها �إيطاليا ومعها االحتاد أالوروبي ،وظفت
احلكومة نحو ع�شرة ماليني دوالر ابتداء من
منت�صف الت�سعينيات ،لفائدة تنمية اجلزيرة
والعناية بالتنوع االحيائي فيها يف �إطار م�شروع
�صيانة التنوع احليوي يف �سقطرى.
امل�شروع أ�فلح يف و�ضع اجلزيرة يف نطاق
ال�سيطرة البيئية حيث مت �إجنا ُز خط ٍة لت�صنيف
ُ�س ُقطرى �إىل مناطق للحماية ومناطق لال�ستخدام
تتدرج �إىل عدد من امل�ستويات للحماية .
أ
ُ
و�ضمن امل�ستوى أالول من احلماية �درجت
مناطق �صغرية حتتوي على ن�سب عالية من
التنوع احليوي ومتنع فيها الن�شاطات ا إلن�سانية
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إستــــــطالع

�ضمن قائمة الرتاث العاملي وح�صلت على جائزة آ
الغا خان العاملية:

شبام حضرموت ..
أول ناطحات سحاب من الطين تتحدى الحداثة
حممد �شبيطة /كاتب �صحفي
احتفلت مدينة �ش
بام بوادي ح�ضرموت ومع
ها
كل
ا
أ
لي
من
�
وا
خر
ال
عام املا�ضي
العاملية للعمارة إ
ال�سالمية ،بح
�ص
ول
ها
ع
أ بالفوز بجائزة آالغاخان
لى
ا
ملر
كز
ا
لثا
م� ً
ين �ضمن قائمة �ف�
شروعا معمارياً يف العامل.
ضل  9مواقع من �أ�صل 343
وي�أتي هذا إ
الجناز ل�شبام �أ
و«
من
ها
تن
ال
�ص
ح
را
ء»
�آخر ي
كما يحلو للبع�ض ت�
تمثل يف ان�ضمام املدينة �
سميتها م�ضافاً � إىل � إجنا ٍز
إىل قائمة الرتاث العاملي.
والزائر ملدي
نة �شبام  ،يجدها عجيبة
يف
ب
نائ
ها
�شا
خمة
يف
�أول نا
معمارها تز
طحات �سحاب يف العامل
من
ال
ط
أ
هو بانفرادها باحت�ضان
ني
،
و
�
ن
ت
هنا
الز
فقط جتد نف�سك
اهية بب�ساطتها وجمالها.
حتاور احل�ضارة القدمية
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حملت �شبام عرب تاريخها ت�سميات خمتلفة  ،حتى
أ�نها جتاوزت نحو ع�شرة أ��سماء  ،فهي با إل�ضافة
�إىل �شبام  ،املدينة ال�صفراء ،وناطحات ال�سحاب،
والزرافة ،و أ�م اجلهة ،ومانهاتن ال�شرق ،والدمنة،
و أ�م الق�صور العوايل ،وبيحم ،والعالية والبالد،
ومدينة ال�سحاب ،وغريها من أال�سماء وال�صفات
التي أ�طلقت عليها نظراً جلمالها وطيب هوائها.
ويقال �إن املدينة ُ�سميت ب ـ (�شبام) ن�سبة �إىل ا�سم
ملكها (�شبام بن ح�ضرموت بن �سب أ� أال�صفر) فيما
ت�شري رواية أ�خرى للهمداين �إىل أ�ن �سكان �شبوة
عند تهدمها نزحوا �إىل هذا املوقع و�سط الوادي
و�سموها ( �شباة) ثم حتولت التاء �إىل ميم وقد
ا�شتهرت ح�ضرموت ومدنها ب�شهرة مملكة �سب أ�
وح�ضارتها.
و�شهدت املدينة حوادث مدمرة لكنها عادت
لتظهر كمدينة قوية ومنيعة يف النقو�ش احلمريية
(امل�سند) يف عهد مملكة �سب أ� وذي ريدان وح�ضرموت
ومينت مابني  320 – 300بعد امليالد.
دهشة البناء

الغالل والتمور  ،ثم الثاين الذي غالباً ما يخ�ص�ص
أ
للغنام والثالث جللو�س الرجال  ،ثم الرابع
املخ�ص�ص للن�ساء والذي به املطبخ الذي يحتوي
على (التنور) الطيني  ،ثم اخلام�س اخلا�ص بجلو�س
العائلة جمتمعة وال�ساد�س أ
بالبناء حديثي العهد
بالزواج.
واملالحظ أ�ن اغلب بيوت املدينة تكاد أ�ن تكون
مت�شابكة يٌفتح بينها باب ي�سمى (امل�سلف) تنفذ
منه الن�ساء من طابقهن والرجال من طابقهم �إىل
البيت املجاور حتى أ�ن ال�شخ�ص ي�ستطيع أ�ن مير
بني  10بيوت دون أ�ن يخرج �إىل ال�شارع .
بيوت املدينة مرتا�صة يزينها تاج من اجلري
أالبي�ض (النورة) يتدىل من ر ؤ�و�س منازلها،
وي�ستعمل اجلري يف تبيي�ض املنازل من الداخل
أ�ي�ضاً.يعتمد البناء على الطني أ
والع�شاب وجذوع
أ
النخيل  ،وال ي�صلح غري نوع واحد من الخ�شاب
هو من �شجر ال�سدر كون أالر�ضة ال ت أ�كله أ�و تنخر
فيه وي�سمى خ�شب حمر ي�ستعمل ل�صنع الباب
الرئي�سي ( ال�ضيقة) ويف �صنع النوافذ (اخلالف)
وي�ستعمل أ�ي�ضاً يف عمل أال�سهم الروافع التي يقوم
عليها �سقف الغرف داخل الغرفة تعمل فتحات فوق
النوافذ خا�صة بالتهوية ولدخول أ��شعة ال�شم�س.

العمارة يف �شبام تتميز مبالمح و�سمات جمالية
مده�شة  ،حيث ترتفع بيوت ومنازل املدينة املبنية
للعجاب يرتاوح �سمك
من اللنب ب�شكل مثري إ
أ
جدران الدور أالر�ضي للمنزل بني (� 3 – 2متار)
ليتناق�ص هذا ال�سمك نحو أالعلى �شيئاً ف�شيئاً.
أ�قيمت مدينة �شبام على �شبه أ�كمة مرتفعة
عند الوادي أ�واخر القرن ال�سابع الهجري أ�حيطت
ب�سور ومل يتعد ارتفاع مبانيها �آنذاك الدورين
والثالثة.
ويف العقد الثاين من القرن التا�سع الهجري
بد أ� أ�بناء املدينة يفكرون ببناء مدينة على م�ساحة
�صغرية فوجدوا يف الف�ضاء جما ًال للبناء فتم البناء
ب�إ�ضافة طوابق جديدة على البنايات من بنايه �إىل
أ�خرى بطبقات متعددة حتى أ��صبحت املدينة ت�ضم
 500منزل ي�صل ارتفاع بع�ضها �إىل  30مرتاً.
يبد أ� البناء عادة مب�سح أالر�ض  ،ويف نف�س
امل�ساحة يتم جلب الطني من ار�ض متر فيها
ال�سيول ويخلط مبادة ت�سمى (التنب) ت ؤ�خذ من
ق�صب القمح والذرة بعد �سحقها وت�شكل يف قوالب
وتعمل منها لبنات  ،طول اللبنة من � 50 – 40سم
وعر�ضها من � 30 – 20سم.
يعر�ض اللنب لل�شم�س حتى يجف متاماً ثم معالمها التاريخية
يبد أ� البناء به بعد و�ضع أال�سا�س من احلجارة �شبام ( كمدينة متكاملة ) معلم تاريخي بارز،
ويتم بناء الطابق أالول الذي يخ�ص�ص حلفظ وتربز أ�هم معامل هذه املدينة التاريخية يف �سورها

املحيط بها من كل االجتاهات ،وهو مبني على
الطراز القدمي ،ولها بوابة وحيدة كانت تغلق لي ً
ال،
وبيوتها عبارة عن ناطحات �سحاب هي أالوىل على
م�ستوى العامل ،مبنية من الطني النيئ ،وترتاوح
طوابقها من � 6إىل  16طابقاً ،وارتفاع كل طابق ما
بني � 4إىل  6أ�متار ،ومتتاز بالنقو�ش والزخارف على
أ�بوابها ونوافذها امل�صنوعة من اخل�شب املحلي
(ال�سدر) �شجر النبق ،وتع ّمر البيوت �إىل أ�كرث
من� 500سنة �إذا وجدت ال�صيانة الدورية لها.
كما أ�ن من أ�برز معاملها اجلامع الكبري امل�سمى
(جامع هارون الر�شيد) الذي مت ت�شييده العام 166
هجرية ،با إل�ضافة �إىل م�سجد ( اخلوقة ) الذي
كان مركزاً أ
للبا�ضية ( فرقة من اخلوارج ).
وهناك أ�ي�ضا الق�صر ال�شمايل الذي بني يف �سنة
( 617هجرية) ،وكان مقراً حلكم الدول املتعاقبة،
اتخذه ابن مهدي يف ذات العام مقرا له ويف (618
هجرية) حفر خندقاً أ�حاط باحل�صن ممتدا �إىل
م�سجد اخلوقة ،وحفر علي بن عمر الكثريي بئرا
بجانبه �سنة  836هجرية ،وهو مازال قائماً �إىل
آالن بعد أ�ن أ�زيلت منه ثالثة طوابق.،
وقد اعتربت اليون�سكو مدينة �شبام من �ضمن
قائمة مدن الرتاث ا إلن�ساين ،ونفذت فيها العديد
من امل�شاريع للحفاظ عليها خوفا من االندثار،
بخا�صة يف ظل الهجمة ال�شر�سة للبناء امل�سلح
الذي بد أ� يغري مالمح كثري من املدن اليمنية
القدمية ،ومنها �شبام.
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مقاصد سياحية

مقاصد سياحية
�ضمن اخلارطة الرتويجية لليمن  ،أ�درجت وزارة
ال�سياحة  54مق�صداً �سياحياً جديداً �شملت مدنا
تاريخية ومعامل وح�صونا وحمميات و أ�ودية
ومعابد  ..وبح�سب وزير ال�سياحة ال�سيد نبيل
ح�سن الفقيه  ،ف�إن اختيار هذه املقا�صد  ،مت وفقاً
لال�ستطالعات والدرا�سات العلمية امليدانية  ،التي
حددت أ�هم املواقع التي يق�صدها ال�سياح والزوار
يف اليمن.
وزير ال�سياحة أ�و�ضح أ�ن الهدف من هذه
اخلطوة  ،هو التعريف بهذه املقا�صد وو�ضعها
�ضمن دائرة االهتمام  ،مبا يكر�س من الوعي
ب أ�همية احلفاظ عليها  ،وي�ضفي بُعداً ا�سرتاتيجياً
ي�ضاف �إىل قيمتها و أ�هميتها ومكانتها احل�ضارية
والتاريخية وا إلن�سانية على اخلارطة الوطنية
والعربية والدولية.

مدينة ثال
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وتتوزع املواقع التي يتم ا إلعداد إلدراجها �ضمن
املرحلة الثانية من اخلطة الرتويجية لليمن للعام
اجلاري 2008م ،على ( )17حمافظة من أ��صل ()22
حمافظة من املحافظات اليمنية ،وت�ضم حمافظات
�:صنعاء ،أ�مانة العا�صمة ،عدن ،ح�ضرموت� ،إب،
اجلوف ،ال�ضالع� ،صعدة ،أ�بني ،م أ�رب ،البي�ضاء،
ذمار� ،شبوة ،احلديدة ،عمران ،املحويت ،حجة ،
فيما ت�شمل هده املواقع مدناً ومعامل و�شواهد
�سياحية و أ�ثرية ،وتاريخية ،ودينية ،وعلمية.
ويندرج �ضمن هذه املواقع يف أ�مانة العا�صمة
(�ضريح ا إلمام ال�شوكاين مبدينة �صنعاء القدمية،
و» �سما�سر» املدينة القدمية ،واملتحف الوطني،
واملتحف احلربي) ،فيما يندرج من بني املواقع
املوجودة مبحافظة �صنعاء( بيت بو�س ،غيمان،
وح�صن ذي مرمر ،وحقه همدان).

�إعداد :عبد النا�صر الهاليل

ويف عدن العا�صمة االقت�صادية  :معامل
مدينة عدن التاريخية :أال�سوار وامل آ�ذن ،وجامع
العيدور�س ،وح�صن قلعة �صرية .
أ�ما يف حمافظة ح�ضرموت الوادي وال�صحراء
فت�ضم :مدينة �شبام ،و�ضريح املهاجر احمد ابن
عي�سى ،ق�صر �سيئون ،خيلة بق�شان يف وداي دوعن،
ومدينة ال�شحر (�سعاد) ،غيل باوزير يف املكال
ح�ضرموت وحممية �شرمة .
وبالن�سبة ملحافظة �إب :قلعة �سمارة ،وظفار
يرمي ،وجامع �إب الكبري ،ومدر�سة امل�شنة ،واملدر�سة
أال�سدية  ،ويف اجلوف :مدينة براق�ش التاريخية
القدمية) ،فيما يدخل من بني مواقع حمافظة
ال�ضالع (املدر�سة املن�صورية ،خليج القمر يف
الغيظة) ويف حمافظة �صعدة (مدينة �صعدة
القدمية).
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وغ
نية
بال
رت
اث
الغ
ني
وامل
عماري  ،تقع على
بعد  50كم �ىل
إ ال�شمال الغربي من العا�صمة
�صن
عاء
،
وتت
بع
حماف
ظة
م
عم
ران  ،وهي
ق�سمة على عدد من أالحياء �أ�
شار
ال
يها
أ
ال
رح
الة
ال
أ
ورو
بي
«
�
زارها عام 3
دوارد جالزر» عندما
188م بقوله  � :إنها مدينة نظي
فة
ذ
ات
منا
زل
عا
لية
،
ب
ُن
يت
بحجار مُ هذبة
حمراء و�صفراء.
ويرى
ؤ
أ بع�ض امل�رخني �أن املدينة ُ�سم
يت
با
�سم
(
ثال
بن
لبا
خة
بن
أ
ال�صف
اقيان بن حمري
أ ر) �إال �ن ا�سمها قد ا�شتق من «ثلئ» �أ
ي
كث
ري
ا
ملال
،
ثم
خف
فت
�
ىل
ث
الل�سن و
إ الء على
�صارت معروفة بهذه ال�صيغة.
تقع
مدينة ثال على ربوة مربعة ال�شكل �أ
�س
فل
ال�
سل�
سلة
ا
جلب
لية
املمتدة �شرقاً
باجتاه �سل�سلة ج
بال كوكبان وح�ضور ال�شيخ ،
ح
يث
ي
طل
عل
يها
ا
حل�
صن
املعروف ب
املنيع
ح�صن الغراب الذي يبلغ ارتفا
عه
0
96
2م
عن
�س
طح
الب
حر
احلم
فما تزال آالثار
ريية كاملقابر ال�صخرية وبع�ض امل
خرب�شات على جوانبه �إىل اليوم.
وا
ملدينة مل تفقد �أهميتها خالل
ال
ع�
صور
ال
�
سال
إ
مية
امل
تعا
الوالة واحل
قبة  ،فقد اهتم بها
كام وقاموا ب�إن�شاء العديد من ا
ملبا
آ
ين
وا
ملن�
ش�
ت
ا
لها
مة
دا
خل
ت
ا
ملدينة التي
بلغ م�ساحتها  20هكتاراً  ،وهي
محُ
�
صنة
ب�
سور
من
ح
جر
ي
 26برجاً.
بلغ طوله 1162م ويتخلله
ُتعد ثال �أ
منوذجاً رائعاً من مناذج املدن
ال
�
سال
إ
مية
من
ح
يث
ال
ومن�ش�آ
تخ
طي
ط العام
تها املعمارية �سوا ًء الدينية م
نها
ال
تي
ت
بلغ
أ
25
أ
من�
ش�
ة
�
و
املدنية كا
من خالل العمائر
ل�سوق الذي يحتوي على  142حا ً
ا
نوتا �إىل جانب احلمامات العامة واملن�ش�تآ
حلربية  ،فكل ذلك يقدم للزائر
ً
ط
راز
ا
ً
م
عم
اري
ا
ً
مت
ميز
ا
من
أالج
تراث معماري تتوارثه
يال منذ �أكرث من � 4آالف عام.

ومن مواقع حمافظة م أ�رب القدمية� :سد
م أ�رب القدمي ،وال�سد اجلديد ،ومدينة �صرواح
التاريخية) ،ويف حمافظة أ�بني  :مدينة أ�حور
ومدينة جعار»جبل خنفر « ،فيما ت�شمل املواقع
يف حمافظة البي�ضاء(وادي �ساه رداع البي�ضاء،
ومدينة البي�ضاء).
وت�ضم املواقع التي أ��ضيفت يف حمافظة ذمار:

�سد أ��ضرعه ،و�ضريح عماد الدين يحيي ابن حمزة،
وم�صنعة مارية يف عن�س ..ويف حمافظة �شبوة:
مدينة عتق ،مدينة بيحان ..و�ضريح ملو حممد،
و�ضريح أ�وي�س القرنى مبدينة زبيد التاريخية،
ومدينة حي�س ومدينة الدريهمي ،ومدينة
الزيدية وقلعة بيت الفقية ،مبحافظة احلديدة
ال�ساحلية.

اله َجرة
قرية َ

تقع قرية اله ََجرة يف منطقة حراز اجلبلية التي متتاز بالعديد من
املواقع ال�سياحية اجلذابة وهي على بعد ب�ضعة كيلومرتات غرباً من
مدينة مناخة التي تبعد « »115كم عن العا�صمة �صنعاء وترتفع عن
م�ستوى �سطح البحر بنحو  2200مرت.
والهجرة هي قرية �سياحية م�شهورة  ،يزورها املئات من ال�سياح
�سنوياً  ،حيث يتمتعون بر ؤ�ية ما أ�بدعته قدرة اخلالق  ،فحيثما ميمت
وجهك تلتقط عيناك هنا لوحات جمالية غاية يف ا إلبداع فهناك وعلى
مرمى الب�صر ترى ال�ضباب يزحف ليعانق القرى املعلقة على �صدور
اجلبال  ،وذلك يف م�شهد مده�ش عنوانه اجلمال الرباين.
وقد ا�ستطاعت القرية مبا تزخر به من معمار ومرتفعات جبلية
و�سكان يرحبون ويحتفون بكل زائر للمنطقة  ،ان تخلق عالقة حميمه
دافئة مع ال�سياح والوافدين الذين يحر�صون على زيارة الهجرة
 ،والتنقل بني منازلها وح�صونها ومتتاز منازل قرية الهجرة املبنية
أ
بالحجار املهندمة التي تعود �إىل فرتة حكم الدولة ال�صليحية (480هـ
 1087م) باملحافظة على طابعها املعماري املتميز  ،اذ تتالحق بنمطبديع من البنيان زيادة يف التح�صني  ،وهو مايظهرها يف غاية اجلمال
والروعة والزائر للمكان يجد فيه العديد من اخلدمات ال�سياحية
كخدمة ا إليواء واملطاعم أ
وال�سواق ال�سياحية.

كما ت�شمل املواقع :ظفار ديبني ،وناعط ،ومدينة
عمران القدمية ،مبحافظة عمران ..وح�صن
الرجم  ،ومنطقة بكر يف كوكبان ،حمافظة املحويت،
قبل أ�ن تنتهي مبواقع (مدينة املحاب�شة ،ومدينة
�شهارة) مبحافظة حجة  .يف هذا العدد نختار
ثالثة من هذه املقا�صد للتعريف بها  ،واملتمثلة يف
قرية الهجرة ومدينة ثال وح�صن الغويزي.

حصن الغويزي
يعد ح�صن الغويزي واحداً من احل�صون التاريخية الهامة يف اليمن ،
حيث يعود تاريخ �إن�شائه �إىل عام (1129ه ـ 1716 /م) عندما كان �سالطني
�آل الك�سادي يحكمون مدينة املكال -ح�ضرموت يف تلك احلقبة من
الزمن.
ويقع احل�صن ال�شهري يف املدخل ال�شمايل ال�شرقي ملدينة املكال  ،عا�صمة
حمافظة ح�ضرموت ،وت�شري امل�صادر التاريخية �إىل أ�ن الهدف من �إن�شائه
كان مراقبة الغارات الع�سكرية التي كانت ت�ستهدف مدينة املكال الواقعة
على �ساحل البحر العربي من اجتاه ال�شمال  ،وال�سيما تلك الغارات التي
كانت ت�شنها ال�سلطنة الكثريية التي اتخذت حينها من مدينة �سيئون
حا�ضرة لها  ،ثم الغارات التي كانت ت�شنها ال�سلطنة القعيطية التي كانت
تتمركز يف مدينة ال�شحر.
ويعترب احل�صن عامل جذب �سياحي  ،حيث حتر�ص العديد من
املجاميع والوفود ال�سياحية على زيارة هذا املعلم للتمتع مب�شاهد فنه
املعماري أالخاذ.
والزائر للح�صن يجده يتكون من طابقني  ،الطابق أالول يت�ضمن عدة
حجرات وعلى جدرانه اخلارجية ُفتحت عدة نوافذ من جميع االجتاهات
فيما الطابق الثاين يتميز بنوافذه الوا�سعة.
ويتم ال�صعود �إىل احل�صن عرب �سالمل مر�صوفة مبواد البناء املحلية
بال�سلوب التقليدي  ،كما بُني أ��سا�س املبنى أ
املنفذة أ
بالحجار  ،فيما بقية
و�سقف بجذوع النخيل.
احل�صن مت بنا ؤ�ه باللبنَّ املخلوط بالتنب ُ ،
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الخضـراء
الواحةخضـــــــــراء
واحة

اعـــرف وطنك
حتت هذا العنوان الفرعي كتبت يف عمود يومي أ�ن كثريين من أ�بناء هذا البلد ال يعرفون
معظم أ�جزاء وطنهم أ
وال�سباب عديدة ،أ�همها أ�ن تكاليف االرحتال أ�كرب من قدرة ه ؤ�الء
الذين يدركون فوائد ال�سفر ال�سبع فما بالك مبعرفة هذا الوطن .
وقلت أ�كرث من مرة ملاذا ال ي�ساهم القطاع اخلا�ص ال�سياحي يف �سد هذه الثغرة التي َتهُب
منها ريا ٌح كثري ٌة  ،وبطرح الفكرة على مدير أ�كرب ال�شركات ال�سياحية أ�فادين ب أ�ن الرحالت
ال�سياحية الداخلية غري رابحة  ،وا�ستغربت! مت أ�كداً أ�ن هناك طريقاً ما لردم الهوة بني
الرغبة يف أ�ن تعرف وطنك وتكاليف االرحتال �إىل أ�جزائه .
ُ
،فعدت أ��س أ�ل
لكن أ�حدهم أ��سر يف أ�ذين وعزى ال�سبب �إىل دوالرات الرحالت اخلارجية
 :أ�ال ت�ستطيع االحتادات املهنية والنقابات ووزارة الرتبية  ،والتعليم العايل واجلامعات
تنظيم برامج �صيفية ت�ساهم ال�سلطة املحلية يف �إجناحها على أ�ن يتحمل كل فرد يرغب يف
معرفة وطنه مبلغ رمزي �سيكون كبرياً حني يكرث امل�شاركون ويتحول �إىل �سيل من املال
ب�شرط أ�ال متتد �إليه يد العفونة التي خربت كل جميل.
ميكن للقطاع اخلا�ص أ�ن يتحم�س  ،أ�لي�س هو الذي ينظم أالفواج ال�سياحية يف اخلارج
وب أ��سعار خمف�ضة للطريان والفنادق واملوا�صالت ،لنتخيل فقط أ�ن �آالف الطلبة يذهبون
�صيف هذا العام �إىل أ�رخبيل �سقطرى؟ ،وبينهم موظفو احلكومة بد ًال من جريهم وراء
«بدل ا إلجازة».
أ
تراهم وقد �غرتهم الربامج ي�صرون على الذهاب �إىل �سقطرى واملحويت و�إب وعدن
للطالع على خراب أاليدي يف منطقة كلها تاريخ!!
والعود إ
أ
لو أ�ننا بد أ�نا هذا العام ب�ول برنامج �سياحي �شعاره «اعرف وطنك» ت�صوروا ردة الفعل
على نف�سية الطالب واملوظف والعامل وكل ال�شرائح ،وحتى ن�سهم بطريقة أ�و ب أ�خرى
بتعزيز أ�وا�صر الوالء واالنتماء لهذا الوطن من املهرة وحتى �صعدة  ،فمن يبد أ� فقط؟؟.

عبد الرحم ـ ـ ــن بج ـ ـ ـ ــا�ش

مدير حترير �صحيفة الثورة

Bayaash22@yahoo.com
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رغم حداثة مثل هذا النوع من �سياحة املغامرات،
�إال أ�نها أ��صبحت جتتذب أ�عداداً متزايدة من
�سياح املغامرات وع�شاق ريا�ضة الت�سلق من أ�وروبا
وغريها�إىل اليمن ،بحيث �صار با إلمكان اجلزم
ب�إمكانية أ�ن ي ؤ��س�س هذا النوع من ال�سياحة نف�سه
على املدى املنظور ،ك أ�حد أ�هم ال�سياحات يف �إطار
احلركة ال�سياحية الدولية الوافدة �إىل اليمن.
ي�شجع على هذا الت أ�كيد ،املبادرات التي بد أ�ت
تتبناها أ�ندية أ�وروبية مهتمة ب�سياحة املغامرات،
وتوجه عدد من ال�شركات اال�ستثمارية العربية
والدولية نحو احل�صول على فر�ص إلقامة
م�شاريع �سياحية ،ت�ستهدف ا�ستيعاب هذا النوع من
ال�سياحة وتن�شيط الربامج املعدة لها.

بيئة مالئمة لسياحة المغامرات

سياحة المغامرات

ويف اليمن تتوفر بيئة مالئمة لكل تلك أالنواع من
املغامرات ،التي تندرج �ضمن ما بات يعرف ب�سياحة
املغامرات ،وقد أ�درك ذلك امل�شتغلون بال�سياحة،
فكان اليمن حمط اهتمام امل�شاركني والقائمني
على معر�ض هوجن كوجن ال�سياحي الدويل الذي
منح اليمن جائزة أ�ف�ضل وجهة ل�سياحة املغامرات،
و أ��شادت بهذه املبادرة �صحيفة نيويورك تاميز
أالمريكية ال�شهرية ،كما ورد يف باب (ال�سياحة يف
 60يوماً) من هذا العدد.
وب�سبب هذه البيئة املالئمة ل�سياحة املغامرات
يتدفق ال�سياح أالوروبيون وغريهم من ع�شاق
املغامرات لليمن بحثا عن �سياحة مليئة أ
بال�سرار
وا إلثارة ،وحمفزة للذاكرة لتبقي ال�سائح م�شدوداً
�إليها حيثما ارحتل.
ويوفر التنوع الطبيعي والت�ضاري�سي لليمن،
أ�ر�ضي ًة مالئمة إلجناز �سياحة مغامرات مثرية
ومتنوعة حيث اجلبال ال�شاهقة ،وال�صحاري
املرتامية أالطراف ،وا إلطاللة الكبرية على البحار
واخللجان ،واجلزر املتناثر يف املياه ا إلقليمية ،ويف
امتدادات أ�و�سع �إىل تخوم املحيط الهندي كما يف
أ�رخبيل ُ�س ُقطرى.
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ف�ضا ؤ�ها اجلبال ال�شاهقة ،و أ�عماق البحار ال�سحيقة وال�صحارى الف�سيحة

انطالقة واعدة
لسياحة المغامرات في اليمن
حممد ال�سياغي /نائب رئي�س التحرير
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التحليق في تخوم السحاب

االرتفاعات اجلبلية ال�شاهقة يف اليمن  ،ال توفر
فقط جما ًال ل�سياحة الت�سلق ،ولكنها تفتح املجال
لنوع مغامر �آخر من ال�سياحة ،هو ريا�ضة الطريان
ال�شراعي والتحليق املظلي.
وبرز هذا النوع من الريا�ضة ال�سياحية املغامرة،
يف ال�سنوات الع�شر أالخرية ،كمجال واعد يجتذب،
الع�شرات من ال�سياح املتمر�سني على هذا النوع من
الريا�ضة ،ما يب�شر بتطوره على املدى املنظور.
ويف منا�سبات معينة من ال�سنة كمنا�سبة انعقاد
مهرجان �صيف �صنعاء ال�سياحي ،يقوم الع�شرات
من الطيارين ال�شراعيني واملظليني الفرن�سيني
أ
والملان واليمنيني بعدد من مغامرات الطريان
والتحليق اجلماعية انطالقاً من قمم اجلبال
ال�شاهقة.
ويتوقع أ�ن ت�شهد الفرتة القادمة �إن�شاء نا ٍد
للطريان ال�شراعي هو أالول من نوعه على
م�ستوى اجلزيرة العربية ،ا�ستناداً �إىل مبادرة
تبناها طيارون �شراعيون مينيون مع نظرائهم
الفرن�سيني.

صعود نحو السماء

ميثل ت�سلق اجلبال ال�شاهقة يف اليمن واحداً من
املغامرات املثرية التي جتتذب أ�عداداً متزايدة من
ال�سياح ،وباتت حتتل موقعاً مهماً �ضمن الربنامج
ال�سياحي للبالد ،والذي يتم الت�سويق له عرب
وكاالت ال�سياحة وال�سفر اليمنية لع�شاق مغامرة
ت�سلق ال�سال�سل اجلبلية ال�شاهقة التي ترتكز
ب�صورة أ��سا�سية يف اجلزء الغربي من اليمن.
ومن أ�هم املواقع اجلبلية و أ�كرثها متعة ملمار�سة
هدا النوع ال�سياحة بكل ما حتفل به من خماطر
ومغامرة وم�شقة ،الت�سلق يف قمة جبل «النبي
�شعيب» غرب العا�صمة �صنعاء(20كم �إىل الغرب
من العا�صمة �صنعاء)بارتفاع يبلغ  3600مرت فوق
�سطح البحر.
أ
ً
ومن أ�برز تلك املواقع �ي�ضا احلافة اجلبلية
ال�شاهقة ملدينة املحويت(150كم تقريباً �إىل
الغرب من �صنعاء) ،والتي تكت�سي بخ�ضرة دائمة
بفعل ال�ضباب الذي يغطيها معظم أ�يام ال�سنة.
وحمافظة املحويت التي حتمل نف�س اال�سم ،
كما حمافظة حجة ،وجبال حراز التابعة ملحافظة
�صنعاء على طريق �صنعاء احلديدة وجبال احليمة
املجاورة لها وغريها من مناطق املرتفعات الغربية

في أعماق الطبيعة البحرية
البكر

لليمن ،هناك امتزاج بديع بني االرتفاعات اجلبلية
ال�شاهقة ،واملدرجات الزراعية التي تزرع النب
اليمني ذائع ال�صيت و أ�نواعاً أ�خرى ،وتتميز أ�ي�ضاً
بالكهوف واملغارات والينابيع وال�شالالت واملعادن
الكربيتية املختلفة.

وثمة نوع �آخر من �سياحة املغامرات ،هو الغو�ص يف
أ�عماق البحار ،وحيث تتوفر يف البيئات البحرية
اليمنية تنويعات بديعة من ال�شعاب املرجانية
وخ�صو�صاً يف البحر أالحمر ،با إل�ضافة �إىل بقايا
ال�سفن احلربية والتجارية املحطمة خالل فرتات
متعاقبة من الع�صر احلديث.
هذا النوع من �سياحة املغامرات ،يحتاج �إىل
39

سياحة المغامرات
التقيد مبعايري اال�ستخدام امل�ستدام للموارد
الطبيعة وللبيئات البحرية يف أالعماق.
لكن ذلك ال يحول دون تن�شيط هذا النوع
من ال�سياحة ،خ�صو�صاً و أ�ن معظم ع�شاق الغو�ص
ميتلكون الدراية واخلربة يف التعامل مع تلك
البيئات احل�سا�سة.
وكما تتيح أ�عماق البحر فر�صة املغامرة يف بيئتها
املده�شة ،تتيح أ�ي�ضاً لنوع �آخر من املغامرات على
�سطحها ،تتمثل يف الرحالت البحرية مبركبات
الدفع الرباعي و على منت القوارب ال�شراعية
التقليدية ،وتت�ضمن برامج ممتعة لل�سياح على
�سواحل و�شواطئ اليمن املمتدة على البحر أالحمر
وبحر العرب.
وتنطلق بع�ض تلك الرحالت من دبي مروراً
ب�سلطنة عمان موازية للطرق التجارية التاريخية
القدمية وال�شهرية للبخور واللبان لت�صل �إىل
�ساحل اليمن على بحر العرب وملدة ت�صل �إىل
أ��سبوعني.
ويف ف�ضاء البحر ذاته ،بد أ�ت تن�شط �سياحة
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مغامرات أ�خرى ،هي التزلج على أالمواج ،ويف
ال�ساحل ال�شمايل جلزيرة �سقطرى مث ً
ال تتوفر
خالل ف�صل ال�صيف امل�ضطرب ،بيئة مالئمة
إلجناز هذا النوع من الريا�ضة ال�سياحية املغامرة،
وتنجز أ�ي�ضاً يف والغو�ص يف اعماق البحار وخا�صة
يف جزيرة كمران وجزيرة �سقطرى ،حيث يتحدث
الكثريين عن غرق ووجود �شعاب مرجانية نادرة
وفرت جميعها بيئة خ�صبة ملمار�سة مثل هدا النوع
من ال�سياحة املمتعة.
االرتحال إلى عمق الصحراء

اليمن بتنوع بيئاته الت�ضاري�سية ومكوناته
الطبيعية ،مازال جما ًال ألنواع أ�خرى عديدة من
�سياحة املغامرات ،حيث تزدهر برامج االرحتال يف
عمق ال�صحارى اليمنية املده�شة يف تخوم الربع
اخلايل مبحافظات املهرة ،ح�ضرموت� ،شبوة،
م أ�رب  ،واجلوف.
وتوفر ال�سياحة ال�صحراوية يف اليمن الكثري
من املتعة وحياة املغامرة� ،سواء يف براجمها

احلافلة باجلديد وا إلثارة وا إلدها�ش ،أ�و فيما
تفر�ضه طبيعتها وما حتتمه على ع�شاق مثل هذا
النوع من ال�سياحة من تلب�س قيم احلياة يف تلك
ال�صحارى ،فيما هي تعيدهم �إىل حياة ا إلن�سان
أالوىل ،وتعرفهم على منط احلياة التي يعي�شها
�سكان البادية الرحل.
وتزدهر رحالت ال�سفاري جمتذبة املئات من
ال�سياح أالجانب ،بل و أ��صبحت جزءاً أ��صي ً
ال من
الربامج ال�سياحية التي تعدها وكاالت ال�سياحة
وال�سفر اليمنية ،و�سط مفاج آ�ت حقيقية ي�صنعها
�سكان ال�صحراء ،باحلفاوة التي يظهرونها وبكرم
ال�ضيافة ،وبالتفاعل مع ال�سياح بالعديد من
العرو�ض الفلكلورية واخلدمات التطوعية التي
يقدمونها من أ�جل راحة ال�سائح.
ال �شك أ�ن رائحة ال�شواء يف ال�صحراء ،املمزوجة
برائحة القهوة العربية أال�صيلة التي تعد جزءاً
من ال�ضيافة التي يقدمها �سكان ال�صحراء لل�سياح،
�ستظل تعبق يف أ�نوفهم كلما تذكروا اليمن وتذكروا
معها رحلة ال�سفاري املمتعة يف عمق ال�صحراء.
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اليمن ..فضاء واسع للسياحة البيئية
نبيل نعمان �/صحفي متخ�ص�ص يف ال�شئون البيئية
تنمو بني �10إىل  30يف املائة كل عام يف جميع
أ�نحاء العامل ،ومر�شحة للنمو ب�سرعة أ�كرب يف
�سوق ال�سياحة العاملية �إنها ال�سياحة البيئية
التي أ��ضحت اليوم تتو�سع وتنتع�ش ب�شكل متزايد
وتنامي االهتمام بها على م�ستوى عاملي.
هذا النوع من ال�سياحة �سيكون حموراً ل�صناعة
بدون دخان كما تو�صف ال�سياحة ،و أ�داة هذا النوع
من ال�سياحة موجود ب�شكل طبيعي واملهم كيف
نقدمه ب�شكل منتج �سياحي فاملناطق الطبيعية..
جبال ..مروج غابات� ..صحاري� ..شواطئ وجزر..
وبحار كلها ف�سيف�ساء ال�سياحة البيئية يف اليمن.
يقول رئي�س الهيئة العامة حلماية البيئة
املهند�س  /حممود حممد �شديوه « ال�سياحة
البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة جديدة
تهدف �إىل البحث والدرا�سة والت أ�مل يف الطبيعة
للن�سان».
والنباتات واحليوانات ،وتوفري الراحة إ
وي�ضيف « امليزة التي تتيحها ال�سياحة البيئية
هي ربط ا�ستثمار امل�شاريع ا إلنتاجية للمجتمع
املحلي مع حماية البيئة والتنوع احليوي والثقايف
للمناطق ال�سياحية ,وفق معادلة تنموية واحدة,
وذلك عن طريق �إعداد برامج �سياحية تعتمد على
توجيه ال�سياحية ,نحو املواقع املميزة بيئيا مع
الت أ�كيد على ممار�سة �سلوكيات �سياحية �إبداعية
وم�سلية ,دون امل�سا�س بنوعية البيئة أ�و الت أ�ثري
عليها».
ينظر �إىل ال�سياحة البيئية اليوم باعتبارها �آلية
قوية لالقت�صاد ت�ساهم يف حتقيق التنمية البيئية
امل�ستدامة حيث ي�ستفيد منها ال�سكان املحليون
ب�صورة غري م�سبوقة ,فيما ت�شري اجتاهات ال�سوق
احلالية �إىل أ�ن زيارة أالماكن الطبيعية �سوف
تزيد با�ستمرار ,مع زيادة درجة الوعي واالهتمام
لدى ال�سائحني.
وال�سياحة والبيئية حموران مرتابطان من
حيث الت أ�ثري والت أ�ثر  ،أ
فالن�شطة ال�سياحية لها
ت أ�ثريات مبا�شرة على عنا�صر البيئة املختلفة
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كالرتبة واملاء والرتاث الطبيعي وعلى الرتاث
احل�ضاري أ�ي�ضاً.
أ
وهناك منحى �إيجابي لتلك الت�ثريات ،فالتطور
يف القطاع ال�سياحي تو َّلد عنه اهتمام كبري باملوارد
البيئية وحمايتها واملحافظة عليها �ضد التلوث
الهوائي واملائي والبحار أ
والحياء النباتية والربية
واملائية ,وذلك لتحقيق تنمية �سياحية م�ستدامة
فهي ت�ساعد على �إن�شاء املنتزهات وتعمل على
املحافظة على البيئة وحمايتها وحتقيق �إدارة جيده
للنفايات للتخل�ص منها ب�شكل علمي �سليم وتزيد
من الوعي البيئي لدى أ�فراد املجتمع امل�ضيف.
ال�سياحة البيئية �سوق واعدة و�صناعة تدر
مئات املاليني من الدوالرات �سنوياً ،وتخلق مئاتٍ
من فر�ص العمل حيث ت�سعى العديد من الدول
حالياً لتحويل خمزوناتها الطبيعية ومناطقها
املختلفة �إىل مناطق جذب �سياحية يف �إطار التو�سع
يف املنتج ال�سياحي ،وتبعاً لتزايد ا إلقبال على هذا
النوع من ال�سياحة.
وت�شكل �شبكة املحميات الطبيعية يف اليمن
بجميع أ�نواعها الربية والبحرية وال�سياحية وما
تزخر به من تنوع حيوي نباتي وحيواين فريد،
النواة لقيام ال�سياحة البيئية يف اليمن.
ضوابط السياحة البيئية

ال�سياحة البيئية بح�سب تعريف برنامج أالمم
املتحدة للبيئة هي « ال�سفر �إىل مناطق طبيعية
مل يلحق بها التلوث ومل يتعر�ض توازنها الطبيعي
�إىل اخللل ,وذلك لال�ستمتاع مبناظر نباتاتها
وحيواناتها الربية وجتليات ح�ضاراتها ما�ضيا
وحا�ضراً».
وهي أ�ي�ضاً وبح�سب تعريف �آخر «ال�سياحة
ذات أالثر القليل على البيئة واملكت�سبات الثقافية
املحلية بينما ت�ستخدم حثيثا إلدامة االقت�صاد
املحلي ويف الوقت ذاته ت�ساهم يف حماية املوروث
الطبيعي وا إلن�ساين».
ولذلك ت�شكل ال�سياحة البيئة جما ًال مهماً

للدول النامية ,لكونه ميثل م�صدرا للدخل,
�إ�ضافة �إىل دوره يف احلفاظ على البيئة وتر�سيخ
ثقافة وممار�سات التنمية امل�ستدامة.
هناك مبادئ وا�ضحة لل�سياحة البيئية و�شروط
و�ضوابط ملمار�ستها ،ومنها اليمن .ويف هذا ال�سياق
يقول املهند�س �شديوه» يف مواقع ال�سياحة البيئية
ينبغي أ�ن تتوفر جملة من التدابري وال�شروط
وال�ضوابط تتمثل يف آالتي:
مراكز عند مداخل كل منطقة حممية تزود
ال�سائح باملعلومات الالزمة عن تلك املنطقة من
خالل املجتمع املحلي.
توفر �إدارة �سليمة للموارد الطبيعية والتنوع
احليوي بطرق م�ستدامة بيئيا.
و�ضع قوانني �صارمة وفاعلة ال�ستيعاب ال�سياح
وحماية املواقع البيئية يف نف�س الوقت.
دمج �سكان املجتمع املحلي وتوعيتهم وتثقيفهم
بيئيا و�سياحيا ,وتوفري م�شاريع اقت�صادية للدخل
من خالل تطوير �صناعات �سياحية وحت�سني
ظروف معي�شتهم.
والتعاون من أ�جل �إجناح ال�سياحة البيئية
بتعاون خمتلف القطاعات املخت�صة بال�سياحة
والبيئة معا.

احرتام القوانني املحلية وا إلقليمية والعاملية
املتعلقة بق�ضايا البيئة.
مراعاة القدرة اال�ستيعابية وعدم تخطيها
وتنمية الوعي البيئي لل�سكان املحليني واختيار
و�سائل نقل غري ملوثة للبيئة وت�شجيع �إعادة
التدوير و�إعادة الت�صنيع والزراعة الع�ضوية.
�إن تطوير ال�سياحة البيئية بحاجة �إىل خط ٍة
مدرو�س ٍة وعلمية تعمل على حتقيق التوازن بني
االرتقاء بال�سياحة واحلفاظ على البيئية واملوارد
الطبيعية من أ�ية أ��ضرار أ�و �آثار قد ترتتب على
تزايد تدفق ال�سياح بحيث ال يطغى اجلانب
ال�سياحي على حماية البيئة مبعنى قيام �سياحة
خ�ضراء.
وميكن توظيف جزء من الدخل ل�صالح حماية
البيئة ليكون مبثابة احلفاظ على ا�ستدامة هذا
املورد.
ؤ
أ
خرباء البيئة ي�كدون �هميه �إعداد ا�سرتاتيجيه
خا�صة بال�سياحة البيئية يف اليمن تكون املرجعية
الزدهار هذا النوع من ال�سياحة حتى تكون
املحميات الطبيعية واملناطق البيئية ب أ�نواعها
أ��صول ر أ��سماليه لل�سياحة ،وو�ضع ما ميكن و�ضعه
من هذه املناطق أ�و أ�جزاء منها �ضمن اخلريطة
اال�ستثمارية وال�سياحية.
واعتربوا أ�ن من � أش�ن هذه اال�سرتاتيجية �نأ
ت�ضع �شروط معايري ال�سياحة البيئية واالرتقاء
بالوعي ال�سياحي البيئي كرافد مهم من روافد
ال�سياحة واالقت�صاد الوطني ،وحتدد أ�وجه
ال�شراكة والتعاون بني خمتلف اجلهات لالرتقاء
بهذا النوع من ال�سياحة ،وخا�صة اجلهات املعنية
بالبيئة وال�سياحة يف اليمن.
ودعوا �إىل �ضرورة أ�ن ت ؤ�من اال�سرتاتيجية
منهجاً لتطوير ال�سياحة البيئية يف اليمن خالل
ال�سنوات القادمة عرب ت�ضافر اجلهود احلكومية
أ
والهلية والقطاع اخلا�ص وفقاً لر ؤ�ية واحدة
ومتكاملة �سياحياً واقت�صادياً وبيئياً وطبقاً
ملعايري و�ضوابط متفق عليها ف�ض ً
ال عن م�شاركة
املجتمعات املهنية وتقا�سم املنافع معهم ومبا
ي ؤ�دي �إىل تنمية املحميات كمناطق ريادة لل�سياحة
البيئية امل�ستدامة ومناذج لال�ستخدام الر�شيد
للموارد الطبيعية.

أ�ن حمور ال�سياحة البيئية يعتمد على ا�ستخدام
امل�صادر ملوقع ما وبطريقة ال تلحق �ضررا بتلك
امل�صادر وال ت�سبب تغرياً ملكوناتها».
أ
وي�ضيف» هناك احتمال ب أ�ن تتعار�ض �هداف
�صون مكونات أالنواع الطبيعية والثقافية مع
أ�هداف ا�ستخدامها لغايات ال�سياحة ،ومن أالهمية
مبكان عند �إدارة املواقع البيئية امل�ستثمرة �سياحياً
حتديد مواقع التعار�ض املحتملة ،وتطوير خيارات
حلها ،وال يكون ذلك �إال بعد تطوير م�ستوى منا�سب
من املعرفة البيئية باملنطقة وثقافتها حتى يت�سنى
حتديد أ�ولويات �صونها و�إمكانات تطويرها».
ويعترب �شديوه أ�ن النهو�ض بال�سياحة البيئية
« يعتمد على عد ٍد من العوامل منها النهو�ض
بالواقع ال�سياحي وا�ستغالله باعتباره من الروافد
أال�سا�سية والروافد االقت�صادية للوطن يف ظل
أالفكار التنموية ال�شاملة ,والتخطيط ال�صحيح
والتنفيذ وفق خطة مربجمة زمنيا ،وتقييم
نتائجها ي أ�تي من خالل التخطيط ال�سياحي
العملي والقابل للتطبيق والتطوير».
وقال « �إن لهذا التخطيط متطلبات يجب
العمل على توافرها من وجود خمططني أ�كفاء
ومدربني ,والعمل على التوعية الكاملة ب أ�هداف
للدارة والعاملني ,وتوفري
اخلطة بالن�سبة إ
المنهجية والمخاطر
منفذين مهرة ذوي خربات وكفاءات ,والعمل على
يقول
امل�صادر
�صون
وحول املنهجية املعتمدة يف
التن�سيق بني اجلهات املختلفة وتو�ضيح أالدوار
رئي�س الهيئة العامة حلماية البيئة املهند�س وتوزيع امل�س ؤ�وليات ,با إل�ضافة �إىل توفري الدعم
حممود �شديوه « �إنه كما هو معلوم بال�ضرورة املادي ب�إتاحة ميزانية وقوى ب�شرية مدربة».

لكن املهند�س �شديوه رغم �إ�شارته �إىل املنافع
الكثرية لل�سياحة البيئية ي�شدد على « �ضرورة
التنبه �إىل خماطرها ،وخا�صة يف حالة عدم
التخطيط واملراقبة وو�ضع ال�ضوابط املحددة
لل�سياحة البيئية وا إلدارة الفاعلة وامل�س ؤ�ولية».
قائ ً
ال « قد يكون ت أ�ثري ال�سياحة يف املناطق
أ
ً
ً
املحمية ت�ثريا �سلبيا ،مما ي�ستدعي �إجراء تقييم
أ
للثر العيني ألي من� أش�ة �سياحية ،ألن ثمة
خماطر قد حتدث منها� :ضغط الزوار على
أالنظمة الطبيعية ،وعدم القدرة على التحكم
بالزيادة امل�ضطردة للزوار وحرمان ال�سكان
املحليني من منافع ال�سياحة ،ف�ض ً
ال عن أال�ضرار
على املكت�سبات الثقافية وغريها من املخاطر».
عتمه� ,سقطرى ,جبل بريح ,أالرا�ضي الرطبة يف
عدن حممية ال�سالحف يف ح�ضرموت ,جبل �إراف
يف حلج ,حوف باملهرة مناطق خا�ضعة للحماية أ�و
مر�شحه لها و أ�خرى تتمتع مبزايا كبريه لتكون
م ؤ�ثراً لل�سياحة البيئية وم ؤ�هله لت�صبح منوذجاً
يف اخلارطة ال�سياحية وقادرة على جذب ع�شاق
الطبيعة من جميع أ�نحاء العامل.
أ
اليمن م ؤ�هله لتكون قبلة لل�سياحة ب�نواعها
وخا�صة ال�سياحة البيئية ،واملهم تكوين منظومة
تنظيمية وقانونيه ور ؤ�ية وا�ضحة ملاهيه الهدف
إلر�ساء بيئة حتتية قادرة على ا�ستيعاب هذا
املفهوم ،وما تتطلبه من خلق التوازن بني القيمة
ال�سياحية والبيئية وحتقيق اال�ستدامة لكليهما
بخا�صة والتنمية عموماً.
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يتبع �شركة �سعودية م�صرية وتزيد تكلفته على  10مليارات دوالر:

مشروع «فردوس عدن»
أكبر مشروع سكني سياحي على خليج عدن
كتب /عبد الواحد البحري

المنطقة الرطبة بعدن ..تعايش حذر بين
الطبيعة ومدينة تزداد اتساعًا
يوم ًا �إثر يوم تزداد أ�همية املناطق الرطبة
يف مدينة عدن كمتنف�س طبيعي يتميز بتنوع
أ�نظمته البيئية الربية والبحرية ،وت ؤ�كد
أ�هميتها كواحدة من أ�هم املحطات على خط
الهجرة الدولية للطيور من �شمال و�شرق
الكرة أ
الر�ضية �إىل جنوبها.
تعرف أالرا�ضي الرطبة ب أ�نها  :أالرا�ضي املغمورة
باملياه كلياُ أ�و جزئياً �سواء كانت هذه املياه جارية
أ�و راكدة عذبة أ�و ماحلة أ�و �شبه ماحلة ومتتد يف
حالة ال�سواحل البحرية ويف اجلزر ألعمق من �ستة
أ�متار �سواء كانت هذه املناطق أ�را�ضي �سبخات أ�و
م�ستنقعات.
أ
وقد أ�علنت احلكومة خم�س مناطق للرا�ضي
الرطبة يف عدن مناطق حممية هي :بحريات
البجع ،املمالح ،احل�سوة  ،م�صب الوادي الكبري،
وخور بئر أ�حمد.
وفيما متثل منطقتي بحريات البجع واملمالح
حمطتني هامتني للطيور املائية املهاجرة ،تت�شكل
يف حمميات احل�سوة ،وم�صب الوادي الكبري وخور
بئر أ�حمد أ�نظمة بيئية غنية بتنوعها النباتي
وحتت�ضن ن�شاطاً زراعياً مهماً لل�سكان املحليني
الذي ي�ستفيدون أ�ي�ضاً من املكون النباتي املتعدد يف
�إنتاج اخلل و�صناعة أالدوات التقليدية املختلفة.
واملناطق الرطبة اخلم�س يف عدن هي جزء من
أ�كرث من  15منطقة رطبة على م�ستوى اليمن
تتوزع على �ساحل البحر أالحمر والعربي وخليج
عدن و أ�رخبيل �سقطرى ،ف�ض ً
ال عن مواقع املياه
العذبة املتمثلة بامل�ستنقعات والوديان.
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وت�شغل املناطق اخلم�س م�ساحة تقدر بثالثة
�آالف هكتار من �إجمايل م�ساحة حمافظة عدن،
وت�صف تقارير خرباء البيئة يف اليمن املناطق
الرطبة يف عدن ب أ�نها موقع هام للراحة والتع�شي�ش
للطيور املائية امل�ستوطنة واملهاجرة.
و أ�ح�صى ه ؤ�الء اخلرباء ( )40نوعاً من الطيور
منها ( )10أ�نواع متوطنة و( )16نوع مهاجر ،أ�همها
طائر البل�شون.
�صندوق �صون الطبيعة ي�شرف حالياً على تنفيذ
م�شروع يحمل ا�سم أالجنحة املحلقة ويهدف �إىل
ت أ�هيل املناطق الرطبة على طريق هجرة الطيور
يف منطقة ال�شرق أالو�سط من بينها املنطقة
الرطبة بعدن.
ويتم تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع الهيئة العامة
حلماية البيئة واجلمعية اليمنية حلماية احلياة
الفطرية( منظمة غري حكومية).
هذا امل�شروع ي�شكل أ�حد أ�هم احلوافز للعناية
باملناطق الرطبة يف عدن ،يف وقت تبنت فيه
الهيئة العامة حلماية البيئة خطة إلدارة تلك
املناطق بالتعاون مع ال�سلطة املحلية مبحافظة
عدن تهدف �إىل �إعادة ت أ�هيل املناطق ،وتقوم
الهيئة ممثلة بفرعها بعدن الذي يديره اخلبري
الوطني يف جمال البيئة املهند�س عبد احلكيم
عاليا ،حالياً بتنفيذ عدد من امل�شاريع املوجهة
نحو العناية باملكون النباتي للمناطق املحية على
وجه اخل�صو�ص ،وحتفيز ال�سكان املحليني على
االنخراط يف ن�شاط احلماية �ضمن اال�ستغالل
الر�شيد وامل�ستدام للموارد املتاحة يف تلك املناطق.

القيمة السياحية:

متر املناطق الرطبة حالياً بحالة من التعاي�ش
احلذر مع النمو املت�سارع ملدينة عدن ،ولكونها تقع
على مقربة من أ�هم املوانئ احلرة يف اليمن وجنوب
�شبه اجلزيرة العربية عند منطقة كالتك�س.
وقد �شكل موقع املناطق الرطبة اخلم�س حافزاً
للم�ستثمرين للتو�سع على ح�ساب تلك املناطق
مما دفع مبمثلي الهيئة العامة حلماية البيئة
لل�سراع يف تنفيذ خطة ا إلدارة من أ�جل ا�ستدامة
إ
موارد تلك املناطق وحمايتها من الزحف احل�ضري
للمدينة وللم�شاريع التجارية وال�صناعية املرتبطة
بامليناء احلر .وتكمن أالهمية ال�سياحية للمناطق
الرطبة ،يف كونها توفر ف�ضا ًء طبيعياً يف مدينة
تزداد ات�ساعاً واكتظاظاً ،وهذا الف�ضاء يتميز بتعدد
أ�نظمته احليوية الربية والبحرية ويف كونه يوفر
ا�سرتاحة ل�سكان عدن ي�ستمتعون فيها بامتزاج
عوامل الطبيعة ،ويقفون على حياة الطيور املائية
املهاجرة التي حتط رحالها هنا للراحة والتكاثر،
فتتجدد كل أ�مام ناظريهم كل اليوم ،يف رحلة ال
تكاد تنتهي بني أ�طراف الكرة أالر�ضية.
�إن املرحلة التالية حلماية الهوية البيئية
للمناطق الرطبة يف عدن تتمثل يف �ضرورة توجه
ال�سلطة املحلية يف املحافظة �إىل توفري البنية
التحتية ل�سياحة بيئية يف تلك املناطق وفق خطة
مدرو�سة و�إجراءات �سليمة ت�ستعني يف �إعدادها
بخرباء الهيئة العامة حلماية البيئة وخرباء
املنظمات الدولية املعنية بحماية البيئة و�صون
الطبيعة.

«فردو�س عدن»  ..أ��ضخم م�شروع �سياحي وعقاري على خليج عدنُ ،و ِّق َع على
اتفاقية �إن�شائه م ؤ�خراً ،بني الهيئة العامة لال�ستثمار و�شركة �سعودية م�صرية
م�شرتكة ،ليقام يف منطقة بندر فقم ر أ��س عمران مبحافظة عدن ،ومن
املتوقع أ�ن ت�صل كلفة امل�شروع �إىل  10مليارات دوالر ،و أ�ن يوفر ما يزيد عن 15
أ�لف فر�صة عمل و�سكنا ل ـ  200أ�لف �شخ�ص ،ويعزز قدرة اليمن على ا�ستقطاب
ال�سياحة العربية والعاملية.
وقد بُدء بتنفيذ أالعمال التمهيدية يف امل�شروع من قبل �شركتي الغويزي
وال�صالحي اليمنيتني للمقاوالت منذ يناير املا�ضي  ،وتتمثل تلك أالعمال يف
الر�صف والردم وحتديد م�سار البوابات أ
وال�سوار ومعامل املدينة و�شق �شارع
ؤ
أ
املدينة بطول  12كيلومرتا على الطريق الدويل الذي ي�دي �إىل ر��س عمران
– املخاء – احلديدة  ،وذلك متهيداً للبدء بتنفيذ مكونات امل�شروع املختلفة
من قبل �شركات حملية وعربية وعاملية.
دولية ومدينة �سكنية ذات  20أ�لف �شقة و أ�لفي فيال وق�صر ومدينة ماله عاملية
أ
تقع على  70فدانا ونا ٍد �صحيا و��سواقا �شعبية ومنتجعات وفنادق  ،با إل�ضافة
أهداف هدف المشروع
�إىل ناد اجتماعي لكبار ال�سن وق�صر للم ؤ�مترات الدولية ذات  12قاعة» .
وتعد «فردو�س عدن» مدينة �شاملة تقوم على م�ساحة  16مليون مرت مربع
كما « �سيت�ضمن ر�صيفا لليخوت ال�سياحية القادمة من اخلط الدويل بغر�ض
من أالر�ض  ،على امتداد ال�شاطئ بني منطقتي فقم وعمران  ،وتقع على التزود بالوقود والغاز واملتطلبات أالخرى وكذا موانئ لليخوت وال�سفن
البحر مبا�شرة بطول  8كم  ،وعمق  2كم  ،وتتبع املدينة جزيرة على بعد نحو املتحركة والثابتة وفناراً إلر�شاد ال�سفن»
أ�لف مرت قبالة ال�شاطئ.
وقال ها�شم» �ستتميز املدينة ألول مرة على م�ستوى اجلزيرة ب�إدخال لعبة
الدكتور عبد الرحمن احل�سيني رئي�س جمموعة نعيم اال�ستثمارية طريان املنطاد  ،والذي �سينطلق من عدة مطارات داخل املدينة ويف اجلزر
ال�سعودية امل�صرية التي وقعت اتفاقية التنفيذ قال� « :إن امل�شروع يهدف �إىل املتواجدة فيها ،و�ست�ضم» �شاطئا بحجم خليج نعمة ب�شرم ال�شيخ  ،وبنف�س
�إن�شاء مدينة متكاملة اخلدمات  ،ت�ضم كافة املتطلبات ال�سياحية وال�سكنية املوا�صفات ال�سياحية اجلميلة با إل�ضافة �إىل �شاطئ على غرار مدينة الغردقة
والتجارية والطبية والتعليمية والرتفيهية � ،إ�ضافة �إىل فنادق ذات خم�س بامتداد كيلو و  800مرت» .
و أ�ربع وثالث جنوم ومنتجعات ،مع ملحقاتها من املطاعم ومدينة ماله
أ
لللعاب والرتفيه.
مشروع استراتيجي
أ
أ
��ضاف احل�سيني « �إن امل�شروع جاء بعد درا�سة كبرية للجدوى االقت�صادية وقد قوبل تد�شني العمال التنفيذية ملكونات البنية التحتية مل�شروع «فردو�س
و أ�هميته ومتيزه مبوقعه اجلغرايف الهام  ،وهو ما يُر�شح املكان ألن ي�صبح عدن» الذي يعد أ�كرب م�شروع ا�ستثماري �سياحي و�سكني يقام  ،بارتياح ر�سمي
مزاراً للكثري من اليمنيني طوال العام».
و�شعبي كبري حيث أ�كد املعنيون يف وزارة ال�سياحة اليمنية أ�ن امل�شروع ميثل
أ
ى
�
مبن
لي�س
وهو
،
لال�ستثمار
اجلاذبة
م ؤ�كدا ً أ�ن اليمن لديه « كافة املقومات
باكورة مل�شاريع �سيجري تنفيذها خالل الفرتة القادمة.
عن التطور الهائل الذي ي�شهده اخلليج عمرانياً وا�ستثمارياً» .
فيما أ�و�ضح رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار �صالح العطار أ�ن هذا امل�شروع
أ
أ
أ
الرجل أالول يف املركز العربي للدرا�سات املتكاملة الذي �عد خمطط اال�سرتاتيجي من �ش�نه �ن يُعزز قدرة اليمن على ا�ستقطاب ال�سياحة ،ال�سيما
املدينة الدكتور ر�ضا ها�شم اعترب أ�ن امل�شروع « يعك�س املقومات الكبرية والفر�ص يف ال�ساحل اليمني املطل على خليج عدن  ،مُعترباً «فردو�س عدن» باكورة
اال�ستثمارية املتميزة يف اليمن  ،وهو ما جعلها ت�ستقطب مثل هذه امل�شاريع امل�شاريع ا إل�سرتاتيجية العمالقة يف اليمن.
ؤ
ال�ضخمة والعمالقة».
وقال «�إن امل�شروع ي أ�تي ترجمة لنتائج م�متر ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار
م�شريا �إىل أ�ن « امل�شروع �سيكون عنواناً بارزاً لل�شراكة بني رجال أالعمال يف اليمن الذي عقد أ�واخر ابريل من العام املا�ضي ب�صنعاء».
وامل�ستثمرين يف م�صر ودول اخلليج وعدد من دول العامل» .
و أ�كد العطار أ�ن الهيئة �ستعمل على تقدمي كافة الت�سهيالت واالمتيازات
و أ�و�ضح ها�شم أ�ن امل�شروع « �سيتكون من قرى �سياحية ومراكز جتارية ذات التي تكفل جناح هذا امل�شروع الذي �سينفذ خالل فرتة زمنية ت�صل �إىل ثماين
أ�براج عالية  ،و�سي�ضم امل�شروع أ�كرث من أ�لفي مكتب وجامعة عاملية  ،وم�ست�شفى �سنوات.
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اليمن ..
متعة النظر
هناك أ�نواع من ال�سياحة  ..منها البيئية والثقافية والدينية وال�صحية والتجارية ...الخ  ،وهناك أ�ي�ضا أ�نواع من
الريا�ضة التي يحتاجها ا إلن�سان لتقوية اع�ضائة و�إيقاد حوا�سه  ،وكما يحتاج اجل�سم اىل ريا�ضة بدنية فان احلوا�س
حتتاج هي أالخرى اىل ريا�ضة  ،فحا�سة ا إلب�صار حتتاج اىل ريا�ضة تعمل على تقويتها .
ويف اليمن هناك جماالت كثرية لريا�ضة الب�صر  ،وت أ�تي عرب �سياحة الت أ�مل التي تولد �إح�سا�س مبتعة النظر
عندما يطلق ا إلن�سان العنان للعني أ�ن تغو�ص يف ملكوت ا إلبداع ا إللهي الطبيعي وا إلن�ساين الذي تتميز بها
اليمن.
يف اليمن أ�ماكن كثرية ميكن أ�ن تقف عندها لتجعل نظرك ينطلق نحو أالفق بدون حواجز ب�صريه أ�و �ضجيج
�سمعي عندها ت�ستطيع ل�ساعات أ�ن جتعل من عقلك ونظرك يف حالة اندماج كامل مع الكون الف�سيح مبجرد
وقوفك يف تلك القمم اجلبلية العالية املنت�شرة يف عدد من حمافظات اليمن  ،وتلك القمم متثل تاج املدرجات
الزراعية التي تتدرج من ال�سفوح حتى أ�عايل اجلبال.
جبل �سماره يف حمافظة اب وجبل �صرب يف حمافظة تعز وجبل �شهارة مبحافظة حجة حافة الريادي ال�شاهقة
مبحافظة املحويت وجبل رازح مبحافظة �صعده .
أ
أ
عند الوقوف يف قمم تلك اجلبال ت�ستطيع أ�ن متتع ب�صرك و�نت تنظر اىل ال�سفل حيث املدرجات الزراعية
اخل�ضراء وجداول املياه ،وتكون املتعة أ�كرب عندما تنظر �إىل أ�بعد حيث �سل�سلة اجلبال املتدرجة التي تنتهي
بال�سفوح والقيعان الزراعية.
أ
أ
أ
والكرث �إثارة يف امل�شهد هو انت�شار تلك القرى املتناثرة بيوتها املطرزة بالنوره البي�ضاء يف �عايل وو�سط و��سفل
تلك اجلبال  ،ويف حمافظات أ�خرى ت�شاهد املعانقة بني البحر واجلبل واملروج اخل�ضراء كما يف حمافظات عدن
واملهرة وح�ضرموت واحلديدة .
فمن أ�عايل اجلبال ت�ستطيع أ�ن تظفر ب�إطاللة على البحر ،أ
والمواج تتهادى نحو ال�شاطئ وتتحرك بغ�ضب
أ�حياناً لرتتطم بقوة على ال�شاطئ  ..وهنا يفر�ض عليك الت أ�مل أ�ن تت�ساءل  ..من أ�ين ياترى هذه أالمواج قادمة
؟ و أ�ين بداية ونهاية هذا البحر العظيم ؟؟
ويف امل�ساء تكون متعة النظر من قمم اجلبال أ�كرث جاذبية عندما ت�شاهد أ��ضواء املنازل املتناثرة على قمم
وو�سط اجلبال وك أ�نها جنوم معلقة ي�صعب الف�صل بني أ��ضواء النجوم الطبيعية يف ال�سماء وبني أ��ضواء امل�صابيح
الكهربائية يف قرى الريف اليمني وكذلك أ��ضواء و�سائل النقل املتحركة.
بالت أ�كيد لي�س هناك قدرة على و�صف �سياحة النظر التي تتميز بها اليمن فرمبا من يرغب يف هذه ال�سياحة،
وي أ�تي �إىل اليمن ي�ستطيع أ�ن يخرج بانطباع وو�صف أ�ف�ضل بكثري مما قر أ�ه يف هذا املو�ضوع ..
محمد عبد املاجد العريق العريقي
أ�مني جمعية الكتاب ال�سياحيني اليمنيني
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ماذا تق�صد بالع�شوائية؟.

رئي�س جمعية وكاالت ال�سياحة وال�سفر لـ

اليمن يشهد حراكًا سياحيًا بفضل
القيادة الناجحة لهذا القطاع

ُو�صف ب أ�نه عا�شق لل�سياحة  ..و أ�ن ال�سياحة
جتري يف دمه حلبه وولعه بهذا القطاع
احليوي الهام الذي يعترب رافد ًا هام ًا لالقت�صاد
الوطني  .أ
ال�ستاذ يحيى حممد عبد اهلل �صالح
رئي�س اجلمعية اليمنية لوكاالت ال�سياحة
وال�سفر ع�ضو املجل�س أ
العلى لل�سياحة � ..ضيفنا
يف هذا العدد حتدث عن بدايات عمله يف اجلانب
ال�سياحي  ..وما حققته جمعيته يف احلد من
الع�شوائية التي كانت موجودة يف عمل الوكاالت
ال�سياحية.
وتطرق يف �سياق هذا احلوار اخلا�ص �إىل ق�ضايا
أ�خرى تك�شفها تفا�صيل هذا اللقاء ..

لقاء :عبد الوا�سع احلمدي ت�صوير :عادل حوي�س
قطاع حيوي

بداية ُ ..عرف عن أ
ال�ستاذ يحيى حممد عبد
اهلل �صالح اهتمامه بال�سياحة  ..فلماذا هذا
االهتمام املتزايد؟

ومن وجهة نظري ف�إن االهتمام باجلانب
ال�سياحي والزراعي وال�سمكي مهم جداً للم�ستقبل
 ..وبخا�صة اجلانب ال�سياحي كونه مازال جديداً
على جمتمعنا ويحتاج جهداً عالياً منا جميعا يف
�سبيل توفري أ�جواء منا�سبة للزائرين ال�سائحني
القادمني لليمن.

طبعاً يتزايد اهتمامي بال�سياحة ألن هذا القطاع
حيوي وهام وهو املنتج الذي �سيظل باقياً  ،فالنفط
أ�و الغاز قد ين�ضب  ..لكن ال�سياحة لن تن�ضب
�إ�ضافة �إىل أ�ن هذا القطاع يعترب من الروافد تنظيم النشاط السياحي
منذ متى بد أ� اهتمامكم باجلانب ال�سياحي؟
أال�سا�سية لالقت�صاد الوطني تخدم الكثري من
أ�بناء هذا الوطن من حيث توفري فر�ص العمل وهل جنحت اجلمعية اليمنية لوكاالت ال�سياحة
� ،إىل جانب ذلك ف�إن ال�سياحة لها بعد �إن�ساين وال�سفر يف احلد من ع�شوائية عمل الوكاالت؟.
ألنها تعمل على �إيجاد التعاي�ش مع �شعوب العامل يف احلقيقة اهتماماتي بد أ�ت منذ طفولتي ،
و ٌتعزز العالقات ا إلن�سانية وتعمق املعرفة بثقافات فال�سياحة أ�ع�شقها منذ زمن بعيد ،أ�ما اجلمعية
آالخرين.
اليمنية لوكاالت ال�سياحة وال�سفر  ،التي أ�ن� أش�ناها
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يف أ�غ�سط�س 1996م ،فقد بذلت جهود من أ�جل
تطوير النظام أال�سا�سي للجمعية ،ليتوافق مع
التطورات واملتغريات الراهنة ،واجلمعية حالياً
ت�ضم عدة قطاعات هي (قطاع ال�سياحة – قطاع
ال�سفر – قطاع احلج والعمرة – قطاع النقل
ال�سياحي – قطاع احلرف) وطبعاً كل قطاع له
مهامه واخت�صا�صاته.
ففي القطاع ال�سياحي عملت اجلمعية يف بداية
أالمر على تنظيم أ�عمال الوكاالت ال�سياحية
بهدف احلد من الع�شوائية وبحيث تكون الوكاالت
قادرة على تقدمي خدمات أ�ف�ضل  ..وقد و�ضعنا
�ضوابط ألخذ الرتاخي�ص وتقدمي خدمة أ�ف�ضل
�ضمن الربامج أ
والن�شطة ال�سياحية التي تقوم
بتنظيمها الوكاالت.

الع�شوائية هي التي ترتبط بالوكاالت غري
امل ؤ�هلة لفتح مكتب لها أ�و �شركة ال�ستقدام ال�سياح
 ،فمث ً
ال كان بع�ضها عبارة عن �شخ�ص لديه مكتب
وبداخله جهاز واحد (فاك�س) يرتا�سل مع جهات
خارجية ال�ستقدام ال�سياح  ،ويكون �صاحب هذا
املكتب هو املن�سق وهو نف�سه املر�شد ال�سياحي
وال�سائق لل�سياح.
طبعاً هذا أالمر كان له أ�ثره ال�سلبي على ال�سياحة
 ،فالعمل بهذه الطريقة ال يخدم العمل ال�سياحي
�إطالقا ،آلن هذه الطريقة تقدم ال�سياحة اليمنية
ب�شكل غري جيد  ،بالتايل تكون أ��سعار هذا املكتب
متدنية ال تخدم املنتج ال�سياحي  ،ولهذا أ��صبحت
هذه املكاتب مرفو�ضة  ،ومل تعد تعمل يف املجال
ال�سياحي ،ومت اال�ستغناء عن خدماتها لذلك قمنا
ب�إعادة تنظيم أ�عمال الوكاالت وت�صحيحها بحيث
تكون الوكالة ال�سياحية ذات ر أ��س مال حمرتم
وتكون م ؤ�ثثة وجمهزة ب�شكل كامل والئق ومزوده
ب أ�جهزة ات�صاالت خمتلفة � ،إىل جانب امتالك كل
مكتب لعمالة م ؤ�هلة ومدربة يف جمال الرتويج
وا إلر�شاد ال�سياحي واللغات ويكون العمل ب�شكل
راقٍ يُ�شرف الوجه ال�سياحي اليمني.
كان املخجل يف ال�سابق ،عندما ت أ�تي جماميع
�سياحية لليمن مع �شركات م�صدرة لل�سياح
وت�شاهد مثل تلك املكاتب ال�سياحية  ..فكانت
تنقل انطباعات �سيئة عن املنتج ال�سياحي اليمني
 ،وخا�صة عندما كان ال�سائح ي أ�تي ملكاتب �سياحية
أ��شكالها وطريقة عملها غري الئقة مث ً
ال ي أ�تي
ال�سائح ومدير املكتب (خمزن) وحوله جمموعة
من (املخزنني).
مثل ه ؤ�الء كيف �سيتعامل معهم ال�سياح عندما
ي�شاهدونهم بهذه الطريقة  ..هذا طبعاً كان غري
الئق ومرفو�ضاَ  ،لذلك فا إلجراءات التنظيمية
�ساهمت يف عك�س �صورة م�شرفة عن ال�سياحة
اليمنية والدليل على ذلك هو تزايد أ�عداد ال�سياح
من عام آلخر.

ب� أش�نها مع وزارة ال�سياحة وجمل�س الرتويج
ال�سياحي يف �سبيل توحيد اجلهود وتنظيم العمل،
ولكي ال يحدث هناك تباين يف العمل  ،فعملنا
واحد وم�صلحتنا واحدة ون�سعى جميعاً للنهو�ض
بالقطاع ال�سياحي.
المجلس األعلى للسياحة

فيما يخ�ص املجل�س أ
العلى لل�سياحة ،يالحظ
أ�ن اجتماعات هذا املجل�س غري منتظمة  ،فكيف
تنظرون �إىل املجل�س واجتماعاته وقراراته ؟

أ�عدنا تنظيم أ�عمال

الوكاالت و أ�نهينا الع�شوائية
يف احلقيقة بعد �إن�شاء وزارة م�ستقلة لل�سياحة
وهذا ما كانت تطالب به اجلمعية منذ وقت مبكر
� ..صرنا ن�شعر بنوع من الر�ضا  ..فال�سياحة قطاع
واعد ولكنه مازال جديداً على البلد ،فهو يحتاج
الهتمام كبري وتفرغ للعمل ال�سياحي  ،فعندما
كانت ال�سياحة تابعة لوزارة أ�خرى مل حتظ
باالهتمام الكايف.
لكن احلقيقة آالن بعد �إن�شاء وزارة لل�سياحة
�شعرنا أ�ن هناك اهتماماً كبرياً بهذا القطاع
با إل�ضافة �إىل أ�ن أالخ نبيل الفقيه وزير ال�سياحة
كف ؤ� وخمت�ص ويعرف العمل ال�سياحي وله باع
طويل يف العمل يف املجال ال�سياحي وقد وجدنا أ�ن
العمل ال�سياحي ينه�ض ب�شكل م�ستمر والتحركات
أالخرية يف املجال ال�سياحي جعلت الكثريين
يلم�سون أ�ن هناك حراكا �سياحيا وخا�صة الزيارات
أالخرية لعدد من الدول أالوروبية وامل�شاركة
يف املعار�ض اخلارجية كل ذلك أ�تى بثماره على
اليمن.

املجل�س أالعلى بد أ� م ؤ�خراً أ�ف�ضل مما كان عليه
�سابقاً و�آخر اجتماع عقده اعتقد أ�نه يف نوفمرب
املا�ضي ،وهذا �شيء طيب ،واملهم هو تنفيذ
القرارات وهنا أ�جدها فر�صة للحديث حول
قرارات املجل�س أالعلى لل�سياحة  ،فقرارات املجل�س
يتم رفعها ملجل�س الوزراء وي�صدر ب� أش�نها قرارات
املفرت�ض أ�ن تقوم الوزارات املعنية بتنفيذها ،
نتمنى من الوزارات واجلهات املعنية أ�ن حترتم
قرارات جمل�س الوزراء وتعمل على تنفيذها  ..يف
�سبيل خدمة العمل ال�سياحي.
ال للسالح

س�النا أ
� ؤ
الخري حول ظاهرة حمل ال�سالح ..
هل �ساهم قرار منع ال�سالح يف زيادة احلركة
ال�سياحية؟

بالت أ�كيد قرار منع حمل ال�سالح كان له مردود
�إيجابي على ال�سياحة واال�ستثمار ،وعك�س �صورة
جيدة عن اليمن ،وبالتايل �ساهم أ�ي�ضاً يف احلد
من اجلرائم.
فهناك كثري من النا�س ُحقنت دما ؤ�هم ب�سبب
منع حمل ال�سالح  ..وقد أ�َخذت هذه احلملة بُعداً
كبرياً جداً وجنحت  ،وجناحها �ساهم يف �إنعا�ش
احلركة ال�سياحية ،وتغري �سلوك الكثريين.
وال�شيء اجليد أ�ن امل�سئولني يف الدولة و أ�ع�ضاء
جمال�س النواب وال�شورى تفاعلوا مع هذا القرار
با�ستثناء قلة قليلة مازالوا ي�ضنون أ�نف�سهم مهمني
ويحاولون عدم تطبيق القرار لكنهم يواجهون
كفاءة القيادة السياحية
ب�إ�صرار على تطبيق القانون ،ونتمنى ا�ستمرار
هل أ�نتم را�ضون عن الو�ضع الراهن لقطاع
مثل هذه احلملة بنف�س هذا احلما�س والتفاعل
ماهي خطة اجلمعية للعام 2008م؟.
ال�سياحة؟ ،وما هي تطلعات اجلمعية للنهو�ض
للجابة على هذا ال�س ؤ�ال أ�و�ضح أ�ن عملنا وعدم حمل ال�سالح ملا مل�سنا له من �آثار ايجابية
إ
بالقطاع ال�سياحي؟
وخططنا لتنظيم العمل ال�سياحي يتم التن�سيق على اجلانب ال�سياحي واجلوانب أالخرى.
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�صاحب كتاب «طب النفو�س» وعا�شق فن الغناء ال�صنعاين

جان المربت لـ

اليمن كنز من التراث ويحتاج إلى إمكانيات
من أجل توظيفه سياحيًا

الدكتور جان المربت فرن�سي يتكلم العربية بطالقة ،قادته ال�صدفة �إىل
اليمن ليبد أ� مع هذا البلد ق�صة ع�شق ال تنتهي  ،هذا البلد الذي يحلو
لالمبريت أ�ن ي�صفه ب أ�نه «يجل�س على كنز تاريخي �ضخم وا�ستغالله
�سياحياً يحتاج �إىل جهود و�إجراءات جبارة».
تبد أ� ق�صة الدكتور المربت مع الغناء ال�صنعاين والرتاث ال�شفهي
اليمني ب�شكل عام منذ حلظة و�صوله ألول مرة �إىل هذا البلد العام 1980م،
مبوجب عقد عمل مع ال�سفارة الفرن�سية دُه�ش كغريه من القادمني من
الغرب و أ�وروبا خ�صو�صاً ،مبا لدى هذا البلد من ح�ضارة وتراث تاريخي
عريق يجعله جديراً ب أ�ن تتكرر الزيارة له مراراً بل وا إلقامة فيه ل�سنني وهو
ما ح�صل بالفعل لل�سيد المربت� ،إذ �شغف حباً بالرتاث ال�شفهي وخ�صو�صاً
الغناء ال�صنعاين فقرر أ�ن يهبه جل اهتمامه.
الدكتور المربت من مواليد 1956م ،متزوج وله طفلة عمرها � 8سنوات،
يعترب نف�سه �شخ�صاً م�سكيناً ،ويريد أ�ن يكون �سعيداً يف احلياة.
ق�صة ال�سيد المربت مع الرتاث ال�شفهي يف اليمن والغناء ال�صنعاين
ب�شكل خا�ص ن�ستك�شفها يف احلوار التايل:

حوار :حممد �سيف القراري

طب النفو�س هديتي للعرب والفرن�سيني ،وجديدي
القادم توثيق للرتاث ال�شفهي يف اليمن..

اليمن مدر�سة للحياة االجتماعية و أ�دعو أ
الوروبيني

لال�ستفادة منها
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رحلته مع الغناء الصنعاني

دكتور جان المربت جتربتك طويلة وعميقة
يف اليمن كيف كانت البداية؟

البداية كانت رائعة ألين اكت�شفت اليمن دون
توقع حني كنت على موعد لزيارتها ألول مرة عام
1980م  ،ملا لدي من لغة عربية ،كنت حينها أ�در�س
يف فرن�سا اللغة العربية أ
والدب العربي و أ�كملتها
عن طريق املرا�سلة و أ�نا يف اليمن  ،وعن طريق
ال�صدفة ح�صلت على عقد عمل و أ�نا ما أ�زال يف
فرن�سا مع ال�سفارة الفرن�سية ب�صنعاء.
ويف احلقيقة مل أ�كن اعرف أ�ي �شيء عن اليمن
وعند أ�ول زيارة يل أ�عجبت وانبهرت مثل غريي
باكت�شاف هذه البالد الغنية بالتاريخ آ
وبالثار
وبالرتاث ومبجال الطبيعة وا إلن�سان انه بلد
غريب ،وتقريباً أ�ي �سائح يعي�ش نف�س ا إلح�سا�س
ويبد أ� يفكر كيف ا�ستقبله هذا البلد و أ�ح�سن �إليه؛
مما يجعله يف النهاية يفكر بالعودة �إليه مراتٍ
عديد ٍة وهذا ما فعلته أ�نا �إذ أ��صبحت حمباً لليمن
ومغرما مبا لديها من تاريخ وتراث.
أ��صبحت مغرما بالرتاث ال�شفهي باليمن
خ�صو�ص ًا الغناء ال�صنعاين كيف اجتهت �إىل ذلك
دكتور جان؟

يعتربون مراكز أ�وبرا مينية �إذ جمعوا بني ال�شعر
والق�صة واملو�سيقى والغناء وهذه أال�شياء كلها
جعلتني بل أ�غرتني لالجتاه �صوب الرتاث ال�شفهي
اليمني وخ�صو�صاً الغناء ال�صنعاين.

جتيد الغناء ال�صنعاين والعزف على العود
وحتفظ كثري ًا من أ
الغاين كيف ت�سنى لك ذلك؟

تعلمت الغناء ال�صنعاين والعزف على العود يف
اليمن خالل فرتة �إقامتي ول�ست جميداً كما تقول
بل الزلت أ�تعلم وت�سنى يل ذلك على يد فنانني
وعازفني مينيني الكثري منهم مغمورون غري
معروفني لدى اجلمهور ال عن طريق ا إلذاعة وال
التلفزيون أ�مثال  :يحيى النونو ثم ح�سن العجمي
وحممد ا�سماعيل اخلمي�سي وعن طريق الفنانني
املعروفني جداً وب�صورة م�ستمرة كلما �سنحت يل
الفر�صة ،وكنت « أ�خزن» معهم و أ��سهر ل�ساعات
طويلة.
أ
وواظبت على التعلم لنه كان لدي نية قوية
للتعلم �إىل جانب �شعوري باملتعة وا إلعجاب بهذا
الفن كما ذكرت ،و أ�ي�ضاً توافق مع درا�ستي باليمن
وعملي يف جمال أ�بحاث الرتاث� ،إذ خططت
أ�ن تكون أ�طروحة الدكتوراه حول هذا املو�ضوع
وبذلك ا�ستطعت أ�ن أ�جمع بني اجلانب العلمي
واجلانب الفني والهواية.
ما هي خ�صائ�ص ومميزات الغناء ال�صنعاين من
وجهة نظرك كباحث أ�جنبي؟

أالوىل  ،مع ذلك ومن خالل تتبع بع�ض الدالئل
وال�شواهد ومنها ال�شعر احلميني الذي ارتبط به
الغناء ال�صنعاين ت�شري الوثائق �إىل أ�نه أ�ي ال�شعر
احلميني يعود بداياته �إىل عهد �شرف الدين يف
القرن اخلام�س ع�شر أ�و ال�ساد�س ع�شر ،ورمبا �إىل
فرتة أ�قدم �إىل عهد «ابن فليفل» واملداح يف القرن
الرابع ع�شر والثالث ع�شر ،واالحتمال الذي يجعل
هذا الغناء قيما ومتميزا ولديه خ�صائ�ص هو
القدم التاريخي لبداياته.
ومثل أ�ي تراث معماري متميز نتيجة العاملني
املهرة على النق�ش والنحت والذي يعك�س نف�سه
على ما تبقى من �آثار ال تزال �شاهدة �إىل يومنا هذا
كمدر�سة العامرية وجامع أال�شرفية بتعز وغريها
من ال�شواهد التي م�ضى عليها مئات ال�سنني
لكنها حتتفظ ب أ��صالتها و�إبداعاتها ونف�س أالمر
ينعك�س يف الفن ال�صنعاين الغنائي حيث متتلك
نف�س العنا�صر الرمزية اجلمالية والتاريخية
وا إلبداعية.
أ
أ
أ
وهنا البد �ن نذكر �ن هناك �لوانا وفنونا غنائية
مينية أ�خرى كالفن اللحجي واحل�ضرمي �إال أ�نها
ال متلك البعد التاريخي للفن ال�صنعاين حيث
يرجع تاريخها �إىل مطلع القرن الع�شرين ولكن
�إذا جمعنا الرتاث الغنائي ال�صنعاين مع بقية
أاللوان الغنائية أالخرى يكون قد ت�شكل لدينا
مدر�سة فنية غنائية مينية قدمية جداً ورائعة
جداً والرابط بني جميع الفنون الغنائية اليمنية
يكاد يكون واحداً.

�س أ�حاول هُ نا ذكر بع�ض اخل�صائ�ص �إذ وجدت أ�ن
الذي دفعني �صوب الرتاث ال�شفهي يف اليمن الغناء ال�صنعاين رمبا يعد من أ�قدم أ�لوان الغناء
هل تعتقد أ�ن أ
الدوات املو�سيقية امل�ستخدمة
هو معرفتي باللغة العربية أ�و ًال ،كما كنت مهتما اليمني ولكن النق�ص يف توثيقه التاريخي يجعلنا
باجلانب املو�سيقي �إذ كنت أ�عزف املو�سيقى يف حذرين وغري قادرين على ذكر أ�و حتديد بداياته يف الغناء ال�صنعاين تعك�س روح هذا النوع من
فرن�سا كهواية  ،أ�ي�ضاً أ�عجبت باللغة العامية يف
الغناء ؟
اليمن وتعلمتها من أ��صولها يف �صنعاء و أ�ي�ضاً
أالدوات املو�سيقية يف الغناء اليمني تتمثل
أالدب العامي رمبا ألن أالدب والغناء  ،املو�سيقى
يف العود وهو نوعان ال�شرقي (العربي) والعود
ب أ�حلانها واللغة يوجد بينها عن�صر ترابط .
اليمني والطرب او القمبو�ص كما يطلق عليه يف
أ��صبحت اهتم أ
بالغاين بكلماتها وب أ�حلانها
ح�ضرموت  ،با إل�ضافة �إىل ال�صحن وهي �آلة من
أ
و أ�ي�ضاً الق�ص�ص ال�شعبية ال�شفهية لين اهتميت
املف�ضل أ�ن تعزف لوحدها دون عود �إذ يكون العزف
و أ�نا يف فرن�سا أ
بالدب الروائي يف أ�وروبا وحاولت أ�ن
أ�جمل ،وهي قدمية وفيها طرافة و�إمتاع وفرادة وال
أ�ربط بينه وبني ما يوجد يف اليمن من فن روائي
يوجد متيز و�إجادة كما هو يف العزف ال�صنعاين.
تقليدي �شفهي غزير جداً مما زاد �إعجابي ووجدت
ا�ستخدامه أ�ي�ضاً يختلف فهناك من يدق
كل ذلك مرتابطا �إذ أ�ن الفنون أ
والدب اليمني
عليه بامللعقة ويكون مو�ضوعاً ب�صورة ر أ��سية
يجمع بني الرواية والق�صة أ
والغنية كما هو احلال
أ�ما الطريقة املميزة فتكون عرب أ��صابع اليدين
يف « االوبرا» يف أ�وروبا.
جميعها حيث يو�ضع على أال�صابع ب�شكل أ�فقي
فيما يخ�ص أالوبرا يوجد تكامل بني ال�شعر
ب�صورة متوازنة وتدق عليه من أال�سفل بكل
والق�صة  ،أ
والغنية وامل�سرحية ،يقابله يف اليمن
أ��صابع اليدين وب�صورة متناغمة وتعطى عزفا
مث ً
ال احلكايات أال�سطورية ال�شعبية وال�شفهية
من�سقا وجميال كما هو احلال يف العزف يف الغناء
ؤ
كق�صة علي بن زايد واحلميد بن من�صور ،وه�الء
ال�صنعاين أال�صيل.
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هل لديك معرفة بالعزف والغناء للفنون
ال�شرقية العربية واملو�شحات؟

أ�عزف بع�ض الفنون ال�شرقية خ�صو�صاً املو�شحات
أالندل�سية لكن لي�س لدي �إملام كامل حيث مل يكن
عندي وقت لتعلمها ألنني ركزت على الفنون
اليمنية خ�صو�صاً ال�صنعانية كي ا�ستوعب أ�كرث،
كما انه جمال ال يزال يعد خاما وبكرا ونادرا ومل
يجر عليه أ�ي أ�بحاث.
كنز سياحي

مبا أ�نك �ستكون �ضيف ًا على أ�ول عدد من
ال�سياحة اليمنية ،كيف تنظر لليمن من الناحية
ال�سياحية؟.

�إنه �شيء جميل أ�ن توجد �صحافة وجمالت
متخ�ص�صة ُتعنى بال�سياحة وبالتاريخ والرتاث
يف اليمن ،و اليمن بلد غني ح�ضارياً فهو يجل�س
على كنز تاريخي �ضخم يحتاج �إىل جهود وعمل
متوا�صل الكت�شافه والتعريف به حتى يتم
ا�ستثماره اال�ستثمار أالف�ضل وحتويل ال�سياحة من
�سياحة كم �إىل �سياحة جودة ونوعية.
وطبعاً البداية تكون مبعرفة ميول ال�سائح �وأ
الزائر با إلجابة على ال�س ؤ�ال ماذا يريد؟ وعلى
ذلك يتم خماطبته عرب منظومة متكاملة من
ا إلجراءات التي يتوجب القيام بها وتوفريها يف
الداخل ويف اخلارج من أ�جل ا�ستقدام ال�سائح.
ويف اعتقادي أ�ن ا�ستثمار هذا الكنز يتطلب �إيجاد
�إطار عام لهذا الرتاث وميهد الطريق للزائر أ�و
ال�سائح كي يح�صل على املعلومات التي يريدها،
ووفق ميوله ،فهناك من يريد معلومات عامة
�سطحية و�آخر يبحث عن معلومات حمددة تركز
على جانب معني من تاريخ وتراث وح�ضارة اليمن.
وينهي ن�صيحته بت أ�كيده انه البد من العمل على
أ�كرث من جانب وفق منهاج تقوميي وتربوي يلبي
حاجة ال�سائح.
طب النفوس

أ�لفت كتاب «طب النفو�س» كيف جاءت فكرته
وماذا أ�ردت من خالله أ�ن تقدم للقارئ؟

كتاب «طب النفو�س» جاء نتيجة عملي يف
أ�طروحة الدكتوراه و أ�خذ مني وقتاً طوي ً
ال حيث
الفكرة والتخطيط لها ا�ستغرق مني �سنتني ،ثم
قمت أ
بالبحاث امليدانية على مدى ثالث �سنوات ثم
كتابة ر�سالة الدكتوراه على �سنتني ثم ا�شتغلت على
ت أ�ليف الكتاب امل�ستنبط من أالطروحة حوايل

�سبع �سنوات و�إجماال ا�ستغرق ما يزيد على 15
�سنة مع أ�ن هذا الوقت مل يكن مقت�صراً لهذا
الكتاب بل �إىل جانب عملي ،كما قمت ب�إعداد
عدد من أالبحاث أالخرى والدرا�سات  ..ومت ن�شر
الكتاب عام 1997م طبعاً باللغة الفرن�سية وباللغة
العربية عام 2002م.
وجاءت فكرة الكتاب وت�سميته من مواطني
�صنعاء أ�نف�سهم حيث كنت ا�سمعهم يقولون �إن
الغناء أ�و الفن عبارة عن طب للنفو�س أ�و غذاء
للروح ف أ�عجبت كثرياً بالفكرة ور أ�يت انه فع ً
ال
للغناء ت أ�ثري نف�سي وروحي و أ�طلقت على كتابي
هذه الت�سمية كما انه يحتوي على كثري من
املعلومات أ
والدلة التي ت ؤ�كد هذا املفهوم وكانت
الطبعة الفرن�سية موجهه للقارئ الفرن�سي أ�ما
العربية فكانت موجهه للقارئ العربي.
و أ�ردت أ�ن أ�قول فيه للفرن�سيني �إن يف اليمن
و�صنعاء توجد ثقافة خا�صة باملو�سيقى؛ أ�ي قمت
بتعريفهم مبا لدى اليمنيني من تراث مو�سيقي
وغنائي وفني قدمي وجميل ي�ستحق التعرف عليه،
وبالن�سبة للقارئ العربي واليمني فقد اكت�شفت
بعد �صدور الكتاب أ�ن كثريا من القراء يقولون
�إنهم تعرفوا على كثري من املعلومات املتعلقة
بالفن والغناء ال�صنعاين من خالل الكتاب.
كما أ�ن كثرياً من خ�صائ�ص هذا الفن كانت قد
ُن�سيت بل ُوجد ٌ
فرق بني بداية تفكريي يف الكتاب
وبني �صدوره �إذ كانت هناك عنا�صر يف الفن
الغنائي مل تعد موجودة بعد عقدين من الزمان،
و أ��شعر باالرتياح ألين �ساهمت بتوثيق تفا�صيل
ومعلومات هامة عن هذا الرتاث الفني بالعنا�صر
املميزة قبل اندثارها.

والكتاب حقق أ��شياء كثرية للفن الغنائي أ�برزها
انه حافظ على كثري من اخل�صائ�ص القدمية التي
مل تعد موجودة آالن هذا جانب واجلانب آالخر
أ
والهم انه �ساهم يف �إقناع الزمالء باليون�سكو
واجلهات الدولية املعنية بتبني فكرة �ضم الرتاث
الغنائي ال�صنعاين �ضمن قائمة الرتاث ال�شفهي
العاملي  ،وذلك بعد جهد طويل ود ؤ�وب.
العربية السعيدة

ما هو جديدكم القادم ؟

نعم لدي كتاب �سياحي قمت بت أ�ليفه عن اليمن
مع م�صور فرن�سي قام بالتقاط �صور كثرية
وجميلة عن اليمن قمت ب�شرح وتو�ضيح ال�صور
و أ��سمينا الكتاب « اليمن العربية ال�سعيدة» باللغة
الفرن�سية كما قمت بت أ�ليف كتيبات و أ�بحاث
أ�خرى.
أ
آالن� ،قوم بعمل يتعدى م�ستوى الكتب يركز
على جتميع الرتاث ال�صنعاين ،بالتعاون مع
م�شروع اليون�سكو اجلديد� ،سيكون على �شكل كتاب
متخ�ص�ص  ،و�سيهتم بتاريخ هذا الفن وجوانبه
التقنية من عود و أ�دوات مو�سيقية أ�خرى م�ستخدمة
يف العزف والتعريف بها بحيث يتم معاجلتها
بالقدر الكايف .و�سيندرج �ضمن هذا امل�شروع اجلانب
التاريخي لهذا الفن وغريه من الفنون ال�شفهية
أالخرى واملراحل التاريخية املختلفة مبا فيها
القرن الع�شرون مثل الروايات ال�شفهية والق�ص�ص
ال�شعبية املحلية واحلزاوي التي يحتفظ بها الكبار
و أ�دب أالطفال ألنها مل تدون .حيث �سيتم جمعها
وتوثيقها وتدوينها وت�سجيلها كي يت�سنى احلفاظ
عليها من االندثار .وقد قمنا بتدوين وجمع كثري
من هذا الرتاث ،ووجدنا أ�ن كثريا منه يعود �إىل
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العهد العثماين باليمن.
وهذا امل�شروع يعرف مب�شروع اليون�سكو ،وينفذ
بالتعاون مع املعهد الفرن�سي آ
للثار والدرا�سات
االجتماعية وبع�ض املراكز املعنية باليمن ،ويُعنى
بجمع وتوثيق الرتاث اليمني ال�شفهي وجمعه يف
كتاب و�س أ�قوم بت أ�ليفه.
يحلو للبع�ض أ�ن يتهمكم باالنحياز لكل ما هو
قدمي  ..هل هذا �صحيح ؟

نعم أ�نا متعود على هذا االتهام ومعروف أ�ن كل
باحث البد له أ�ن ينفعل وين�سجم ويندمج مع
مو�ضوع أ�بحاثه ،وال�شك أ�نني ان�سجمت وانفعلت
مع موا�ضيع أ�بحاثي مثل جانب الرتاث ال�شفهي
والغنائي يف اليمن بدون �شك و أ��صبحت متع�صبا
لهذا الرتاث لدرجة أ�ين أ�مازح كثريا ممن يوجهون
يل هذا االتهام بالقول نعم أ�نا متع�صب واعترب
نف�سي «خميني» الطرب واملو�سيقى والرتاث
الغنائي اليمني.ومع هذا أ�نا أ�درك و أ�عي أ�ن ال�شعب
اليمني يتطور حتما والبد لل�شباب أ�ن يكون لديهم

القدرة على االبتكار والتطور ألنه لي�س هناك خيار
�آخر �سوى التطور ومواكبة الع�صر لكن أ� ؤ�كد أ�نه
يجب أ�ي�ضاً املحافظة على الرتاث القدمي وحفظه
من االندثار
وهناك �ضمن م�شروع اليون�سكو مرحلة تركز
على ا إل�شهار والتعريف بالرتاث ال�شفهي الغنائي
ثم القيام بعملية تعليم هذا الفن جليل من ال�شباب
عن طريق جمموعة من امللمني بكل عنا�صره.
مدرسة يمنية للحياة االجتماعية

خالل �إقامتك الطويلة يف اليمن ،ما الذي
ا�ستنتجته وحتب أ�ن تنقله �إىل فرن�سا كر�سالة
تعلمتها هنا والعك�س أ�ي�ض ًا؟

اال�ستنتاج الذي خرجت به هو أ�ن اليمن بلد يتمتع
بحياة اجتماعية غنية أ
(العرا�س  ،املقايل ....... ،
أ
الخ) وهذه احلياة االجتماعية �غنتني كثرياً وجعلتني
أ�حبها ،وحثتني الطقو�س العائلية واالجتماعية
القائمة على مبد أ� التئام أ�طراف املجتمع مع بع�ضه

يف امل�سرات أ
والحزان على �إدراك الفارق ال�شا�سع بينها
وبني احلياة االجتماعية يف الغرب.
جعلتني أ�ح�س ب أ�مل اندثار هذه الطقو�س يف
املجتمعات الغربية ،وهو أ�مر خطري ألن ا إلن�سان
أالوروبي أ��صبح فردياً و أ�نانيا وهو بذلك يتعذب
من هذه الفردية ألنها جتعله يح�س بالتوح�ش
والوحدة والفردية واالنعزال عن آالخرين.
لذا هذه املقارنة جتعلني أ�قول وبحزم �إن اليمن
متتلك «مدر�سة للحياة االجتماعية» وعلى كل
أالوروبيني اال�ستفادة من هذه املدر�سة ،وهي
الر�سالة التي أ�حب أ�ن أ�نقلها �إىل الغرب ألن الروح
االجتماعية والعالقات ا إلن�سانية االجتماعية
املوجودة يف اليمن والتي مل�ستها على أ�ر�ض الواقع
من خالل �إقامتي الطويلة يجب أ�ن تنتقل �إىل
الغرب ألننا نحتاج �إليه والعك�س ،أ�ي ما أ�ريد أ�ن
انقله �إىل اليمن هو ر�سالة أ�وروبا وهي أ��شياء على
اليمن واليمانيني أ�ن يتعلموها كي ي�ستفيدوا مما
هو قائم يف أ�وروبا.
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آفاق سياحيــــة

املعهد الوطني للفندقة وال�سياحة:

املفهوم اجلديد للتعليم ال�سياحي والفندقي يف اليمن

عميد المعهد :طورنا المناهج لتتواءم
مع احتياجات الطلب المستقبلي
للقطاع السياحي في اليمن

حتقيق :ماجد التميمي

يف بلد يكافح من أ�جل تعظيم �إ�سهام ال�سياحة
منتج
الجمايل ،ا�ستفادة من
يف الناجت املحلي إ
ٍ
أ
�سياحي يتمتع بالتنوع ،تزداد � ُ
همية املبادرات
ٍ
املحفزة لهذا القطاع وخ�صو�ص ًا تلك التي ت�ساهم
يف تعزيز البنية التحتية لل�سياحة وت أ�هيل
الكادر الوطني امل�شتغل بهذا القطاع ،ومنها املعهد
الوطني للفندقة وال�سياحة بالعا�صمة �صنعاء.
املزيد من املعلومات حول املعهد نتعرف عليها
يف �سياق التحقيق التايل الذي أ�جراه �سكرتري
التحرير ماجد التميمي:
البداية

ميثل املعهد الوطني للفندقة انتقالة نوعية على
�صعيد جهود �إعداد وت أ�هيل الكادر الوطني يف
جمال ال�سياحة والفندقة ،وفق أ��س�س حديثة من
الت أ�هيل والتدريب والتعليم يف جمالني هامني هما
التعليم ال�سياحي والتدريب الفندقي.
وكانت االنتقالة أالوىل قد حتققت ابتداء من
عدن يف منت�صف ثمانينيات القرن املا�ضي ،عندما
أ�فلحت جهود جمموعة من خرباء ال�سياحة يف هذا
البلد ،بقيادة خبري ال�سياحة الوطني حامد جوهر،
يف ت أ��سي�س املعهد ا�ستفادة من منحة قدمها االحتاد
أالوروبي.
وقد حقق املعهد الفندقي بعدن نتائج ممتازة،
ولكنه مل يحقق التغطية اجلغرافية املفرت�ضة
لهذا النوع من التعليم والتدريب واملوجه لقطاع
اقت�صادي هام وواعد هو القطاع ال�سياحي.
آ
فكان ال بد من التفكري يف �إن�شاء معهد �خر
وب�إمكانيات أ�و�سع وب أ��سلوب أ�كرث حداثة فيما
يتعلق باملنهج وبطرق التدري�س ،وبا�ستيعاب
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متطلبات القطاع ال�سياحي تعليماً وتدريباً مبا
يغطي حاجات هذا القطاع ،ويغطي احتياجات
قطاع الفندقة الذي ي�شهد منواً مت�سارعاً يف عدد
من� آش�ته.
مت افتتاح املعهد الوطني للفندقة وال�سياحة يف
�سبتمرب من العام  2006م  ،ويقع املعهد يف حي
ال�شرياتون الذي يحوي اثنني من أ�هم فنادق
اخلم�سة جنوم يف العا�صمة �صنعاء هما ال�شرياتون
وموفنبيك ،وميتلك املعهد �إمكانياتٍ وجتهيزاتٍ
فني ًة ذات معايري دولية ،تعد واحدة من املتطلبات
أال�سا�سية لنجاح عملية التدريب والت أ�هيل التي
يقدمها للدار�سني فيه.

ويتكون املعهد الذي ي�شغل مبنى من ثالث طوابق
با إل�ضافة �إىل مبنى منف�صل لل�سكن الطالبي ،من
ثالث وحدات أ��سا�سية هي :الفندق التدريبي،
املعهد  ،ال�سكن الطالبي ،وي�شتمل على �ست قاعات
درا�سية ،أ�ربع فندقية و اثنتني �سياحية ،با إل�ضافة
�إىل معملني للغة ا إلجنليزية واحلا�سوب ،جمهزين
ب أ�حدث أالجهزة والتقنيات.
أ
وكما أ�ن�شئ معهد عدن للفندقة بتمويل �وروبي،
أ�ن�شئ معهد �صنعاء الفندقي بتمويل م�شرتك من
احلكومة اليمنية ومن االحتاد أالوروبي أ�ي�ضاً ،يف
�إطار الدعم الذي يقدمه االحتاد لقطاع ال�سياحة
يف اليمن ،والذي بد أ� قبل أ�كرث من عقد ون�صف

من الزمن ،وغطى أ�ن�شطة �سياحية ذات أ�همية
يف مقدمتها امل�سح ال�شامل للمواقع ال�سياحية يف
اليمن.
وتركز دعم االحتاد أالوروبي يف جانب التجهيز
التقني للمعهد ،يف �إطار املعونة التقنية املوجهة
نحو تعزيز قدرات التدريب املهني.
أهمية المعهد

ي�ستمد املعهد الوطني للفندقة وال�سياحة ب�صنعاء
ومعهد الفندقة بعدن أ�هميتهما من أالهمية
التي بات يحتلها قطاع الفندقة من وجهة النظر
االقت�صادية ..وبالنظر �إىل ال�صلة الوثيقة لهذا
القطاع ب�صناعة ال�سياحة وبالن�شاط ال�سياحي
على ال�سواء.
وت�شري الدرا�سات االقت�صادية التي ا�ستهدفت
قطاعي ال�سياحة والفندقة �إىل أ�ن هذين
القطاعني احتال خالل الن�صف الثاين من القرن
املا�ضي أ�همية متزايدة جلهة �إ�سهام عائداتهما
االقت�صادية يف الناجت ا إلجمايل العاملي  ،وبن�سبة
بلغت .%6
أ
ً
وا�ستنادا �إىل درا�سات مماثلة تبني �ن القطاع
فر�ص عملٍ
ال�سياحي على امل�ستوى العاملي و َّف َر َ
مبا�شرة حلوايل  212مليون �شخ�ص يف عام 1995م،
أ�ي ما ي�ساوي  %11من �إجمايل القوى العاملة
يف العامل ،ت�شمل فر�ص العمل املتاحة يف القطاع
ال�سياحي واملن� آش�ت ال�سياحية والفندقية ،كوكاالت
ال�سفر و�شركات النقل ال�سياحي وبيع التذاكر
والت�سويق ال�سياحي وحمال بيع التحف والتذكارات
والفنادق واملطاعم ودور الرتويح وغريها .ويعترب
قطاع ال�سياحة ،ف�ض ً
ال عن ذلك ،أ�كرث القطاعات
االقت�صادية قدر ًة على خلق فر�ص العمل بتكلفة
أ�قل ،وبالتايل ف�إن االهتمام بهذا القطاع �سي�سهم
يف توفري الكثري من فر�ص العمل املنتج وبتكلفة
أ�قل.
ويف هذا اخل�صو�ص يقول عميد املعهد الوطني
للفندقة وال�سياحة ال�سيد خالد الدعي�س « �إن
القطاع الفندقي وال�سياحي ميلك ت أ�ثريات خمتلفة
على التنمية االقت�صادية من خالل ت أ�ثرياته على
ميزان املدفوعات وتوظيف العمالة وحت�سني
للنفاق
املرافق أال�سا�سية والت أ�ثريات امل�ضاعفة إ
الفندقي وال�سياحي ،وكذا الت أ�ثريات الهيكلية».
وي�ستند يف تقديراته ،فيما يخ�ص ت أ�ثري
العمالة املتولدة يف القطاع الفندقي وال�سياحي،
�إىل درا�سات تطبيقية أ�عدت يف مناطق �سياحية
خمتلفة ،تو�صلت �إىل النتائج التالية:

�إن ا إلنفاق ال�سياحي ي ؤ�دي �إىل زيادة الدخل كلما
زادت العمالة يف املجتمع.
�إن �آثار ا إلنفاق على العمالة يكون مت أ�ثراً بنوعية
الن�شاط الفندقي وال�سياحي.
�إن املو�سمية يف القطاع ال�سياحي تعك�س �آثاراً
عديدة على النواحي االقت�صادية واالجتماعية،
وخا�صة مو�ضوع طاقة العمل العاطلة يف الفرتات
غري املو�سمية.
ويف ال�سياق نف�سه يربز الدعي�س أ�همية التعليم
ال�سياحي والتدريب الفندقي ك�شرط لت أ�كيد أ�همية
وت أ�ثري العمالة امل�ستوعبة يف هذين القطاعني
ويقول «�إن التعليم ال�سياحي والتدريب الفندقي
ينبغي أ�ن يتمتعا باملعايري التالية:
التدريب ال�سياحي لي�س برناجماً يبد أ� ثم ينتهي
يف مدة معينة بل هو عملية م�ستمرة.
التدريب ي�شمل جميع العاملني يف املن� آش�ت
ال�سياحية والفندقية.
التدريب يتطلب عنا�صر معينة من أ�جل جناحه
مثل:
مكان منا�سب للتدريب.
مدربني أ�كفاء لهم القدرة على نقل املعلومات.
أ�دوات تدريب تتنا�سب والتخ�ص�صات املختلفة.
جهاز يقوم بو�ضع برامج للتدريب حمددة».
ويخل�ص ال�سيد الدعي�س �إىل ا�ستنتا ٍج مفاده
أ�ن « مو�ضوع ت أ�هيل املوارد الب�شرية �سيظل يحتل
مقام أالولوية عند درا�سة املقومات ال�سياحية يف
هذا البلد ،الذي تتوفر فيه حتى آالن أ�كرث من

 4000فندقاً ومن� أش�ة �سياحية ،ما يعني أ�ن توفري
وت�شغيل العمالة اليمنية ورفع ن�سب ت�شغيلها
باملن� آش�ت ال�سياحية والرتفيهية والتجارية يعد
أ�مراً �ضرورياً ومطلباً ملحاً» .
وي ؤ�كد أ�ي�ضاً أ�ن اليمن « ال يزال بحاجة �إىل
ا�ستحداث معاهد للفندقة وال�سياحة يف خمتلف
املدن الرئي�سية ،ووفق درا�سات وم�سوح دقيقة ،كما
ما يزال بحاجة �إىل ا�ستحداث عَد ٍد من الربامج
ال�سياحية التي تعمل على ت أ�هيل ال�شباب اليمني
للعمل يف الن�شاطات ال�سياحية ،و�إىل تطوير مناهج
التعليم لتتواءم مع احتياجات الطلب امل�ستقبلي يف
القطاع ال�سياحي».
رسالة المعهد

أ�ن�شئ املعهد الوطني للفندقة ليتوىل مهام �إعداد
كوادر مينية م ؤ�هلة يف جمايل ال�سياحة والفندقة
وفق أ�هداف ا�سرتاتيجية ،وتبنى ن�شاطات رئي�سية
مت حتديدها ودرا�ستها م�سبقاً ،وهو هيئة م�ستقلة
لها �شخ�صيتها االعتبارية ،ي�شرف عليه جمل�س
�إدارة ير أ��سه وزير التعليم الفني واملهني وي�ضم يف
ع�ضويته ممثلني من القطاعني اخلا�ص والعام،
وللمعهد عميد يتوىل ت�سيري � ؤ
ش�ونه الفنية
وا إلدارية واملالية يف �إطار ال�سيا�سة العامة للتعليم
الفني واملهني يف اليمن.
وعن املعهد ور�سالته يقول عميد املعهد ال�سيد
خالد حممد الدعي�س ،وهو من ال�شباب أالكفاء
الذين تلقوا تعليماً جيداً يف جمال ال�سياحة« :
�إن ر�سالتنا يف املعهد الوطني للفندقة وال�سياحة
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هي التعليم من أ�جل التنمية االقت�صادية
ومبفهوم جديد للتعليم الفندقي وال�سياحي،
ومبعايري دولية ولكنها تتالءم مع بيئتنا».
وي�ضيف» نهدف من خالل املعهد �إىل �سد الفجوة
بني التعليم والعمل ،وخ�صو�صاً يف قطاع ال�سياحة
الذي يعترب قطاعاً ذي �آفاق اقت�صادية واعدة
للبالد ،ون�سعى من خالله أ�ي�ضاً �إىل بناء �شراكة
حقيقية مع ا لقطاع اخلا�ص امل�شتغل بال�سياحة
والفندقة ،وذلك بت أ�هيل وتخريج كوادر وطني ٍة
م ؤ�هل ٍة لتغطية احتياجات قطاعي ال�سياحة
والفندقة يف اليمن.
أ
أ
ويحر�ص عميد املعهد على الت�كيد « �ن التعليم
يف جمايل ال�سياحة والفندقة اللذين يقدمهما
املعهد ميثالن و�سيلة ،ولكن مبعايري أ�كادميية
راقية ،لبلوغ الغاية املن�شودة وهي ت أ�هيل كادر وطني
متمكن وقادر على أ�داء مهامه بكفاءة عالية».
وي ؤ�كد يف الوقت ذاته « أ�ن ال�شهادة املمنوحة من
املعهد خلريجيه لي�ست هي النجاح بعينه ،ولكنها
الطريق أالف�ضل أ
والن�سب للنجاح يف امليدان
العملي ،وهو ما ي�شري �إىل حر�ص املعهد على
�إبقاء ال�صلة بخريجيه بغية تلقي املزيد من فر�ص
الت أ�هيل والتدريب من خالل دورات متخ�ص�صة».
ويف نف�س الوقت ي ؤ�كد « أ�همية أ�ن تكون املمار�سة
العملية يف امليدان هي املعيار احلقيقي للنجاح» .
البرنامج األكاديمي ..الواقع
والطموح

مينح املعهد دبلوم ما بعد الثانوية العامة أ�و ما
يعادلها يف م�ساقني رئي�سيني هما :ال�سياحة
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والفندقة ،بعد أ�ن يق�ضي الدار�سون فيه مدة
عامني ،ويوفر املعهد برناجماً عملياً وتطبيقياً
من خالل أ�ربعة ف�صول درا�سية نظرية تتخللها
تطبيقات متنوعة وميدانية �إ�ضافة �إىل ف�صل
�صيفي مدته �ستة أ��سابيع ي�شتمل على التدريب
والتطبيق العملي داخل �إحدى املن� آش�ت ال�سياحية
أ�و الفندقية».
ُ
وعن هذه املواد التي تدر�س يف �إطار هذا الربنامج
يفيد عميد املعهد الوطني للفندقة وال�سياحة ب أ�ن
« املواد تلبي متطلبات املعرفة ال�سياحية واملهارة
الفندقية التي يرغب الدار�سون يف احل�صول عليها
من خالل املعهد ،مما يعني أ�ن الدار�سني يتلقون
تعليماً ي�شتمل على معارف بكل مكونات املنتج
ال�سياحي لليمن الذي يتميز بتنوعه تبعاً لتنوع
وتعدد مناخات البالد وت�شكيالتها الت�ضاري�سية
والطبوغرافية ،ف�ض ً
ال عن املهارات التطبيقية يف
جمال الفندقة».
ويقول» يحتوي الربنامج على مواد نظرية
وتطبيقية ت�شمل اللغة االجنليزية املتخ�ص�صة
التي ت�شكل الع�صب الرئي�سي يف العمل ال�سياحي
والفندقي ،ومهارات ا�ستخدام احلا�سب آاليل ،وفن
املعاملة و أ�خالقيات املهنة وكتابة التقارير».
وي�ضيف» الربنامج ي�شمل أ�ي�ضاً مواداً متخ�ص�صةً
هي� :إدارة الفنادق� ،إدارة امل ؤ�مترات واحلفالت،
�إنتاج و�إدارة أالغذية وامل�شروبات� ،إدارة امل�شرتيات
والتخزين يف الفنادق� ،إدارة وكاالت ال�سفر
وال�سياحة ،ا�ستخدام أ�نظمة احلا�سب يف احلجز،
الت�شريعات أ
والنظمة ال�سياحية والفندقية يف
اليمن ،ت�سويق اخلدمات ال�سياحية والفندقية،
اقت�صاديات ال�سياحة والفندقة ،املحا�سبة يف
املن� آش�ت ال�سياحية والفنادق ،و أ�خرياً أ��ساليب
ا إلر�شاد ال�سياحي» .

ويو�ضح عميد املعهد الوطني للفندقة وال�سياحة
ال�سيد خالد حممد الدعي�س ب أ�ن « الغالبية العظمى
من هذه املواد ذات طابع تطبيقي مما يحتم على
أ��ستاذ املادة التن�سيق مع بع�ض املن� آش�ت ال�سياحية،
ودعوة بع�ض املتمر�سني يف العمل فيها للم�شاركة يف
املحا�ضرات التي يقدمها برنامج الدبلوم وتكليف
الطلبة ببع�ض الواجبات التي تتطلب التن�سيق مع
جهات خارجية».
أ
ويو�ضح أ�ي�ضاً ب�ن ا إلملام بتلك املواد « يتطلب من
ري يف جمال التطبيق ح�سب
الطالب بذل جهدٍ كب ٍ
أ
طبيعة املادة ..فعلى �سبيل املثال يقوم ��ستاذ مادة
�إنتاج و�إدارة أالغذية وامل�شروبات بالفنادق برتتيب
أ�عمال ميدانية للطالب يف مطابخ الفنادق يتلقون
فيها تدريباً عملياً على أ�ر�ض الواقع ،وفوق ذلك
كله هناك التدريب ال�صيفي الذي ي�شرف عليه
عد ٌد من أ�ع�ضاء هيئة التدري�س باملعهد».
ويحر�ص عميد املعهد على ت أ�كيد نقطة أ��سا�سية
فيما يت�صل بالربنامج أالكادميي للمعهد تتمثل
يف حر�ص العمادة على «�إجراء تقومي دوري كل
عامني للمواد التي ي�شتمل عليها الربنامج ،من
حيث حمتوياتها ومفرداتها ،والتن�سيق مع كافة
أ�ع�ضاء هيئة التدري�س البالغ عددهم  36مدر�ساً،
بهدف �ضمان أ�ن ت أ�تي حمتويات تلك املواد مالئمة
الحتياجات القطاع ال�سياحي املتجددة» .
ويحتفظ املعهد ب�صالت وثيقة بالعديد من
الفنادق الكربى ،وهناك مذكرات تفاهم مع
بع�ضها لتزويدهم باحتياجاتهم من الكوادر
الوطنية امل ؤ�هلة ،كما أ�ن هناك اجتماعات دورية
مع الفنادق تقام لغر�ض �إحداث بع�ض التعديالت
على حمتويات بع�ض املواد.
وبح�سب عميده ال�سيد خالد الدعي�س ف�إن
املعهد يقدم أ�ي�ضاً» خط ًة �شامل ًة للتدريب الفندقي
وال�سياحي ،يتم تطبيقها على خمتلف امل�ستويات،
وهي حمددة بربنامج زمني دقيق ،با إل�ضافة �إىل
أ�ن املناهج املعتمدة من قبل املعهد قد ُ�صممت
من قبل خرباء دوليني ،وبالتن�سيق مع القطاع
اخلا�ص ال�سياحي ،ومبا يتالءم مع احتياجات هذا
القطاع».
وخالل الن�صف الثاين من العام املا�ضي 2007م،
نظم املعهد دورات تدريبية ق�صرية يف جمال
ا إلر�شاد ال�سياحي لثالث دفعات من خريجي
أ�ق�سام اللغات أالجنبية يف اجلامعات اليمنية ،و
باال�ستعانة ب أ�كادمييني من ق�سم آالثار بجامعة
�صنعاء.
الدورات التدريبة وفقاً لعميد املعهد « تعك�س

توجه املعهد نحو تو�سيع أ�فق اخلدمات التعليمية
والتدريبية التي يقدمها للدار�سني ،وتهدف �إىل
تلبية احتياجات القطاع ال�سياحي ملر�شدين ملمني
بلغات أ�جنبية ويتمتعون مبعارف فيما يت�صل بهذه
املهنة ال�سياحية الهامة «.
منت�سبو الدورات الثالث وعددهم  54مت
االحتفال بتخرجهم منت�صف يناير 2008م ،برعاية
وزير ال�سياحة معايل أال�ستاذ نبيل ح�سن الفقيه.
و�ضمن ر ؤ�يته امل�ستقبلية على �صعيد تطوير
الربنامج أالكادميي للمعهد يو�ضح عميده ال�سيد
خالد الدعي�س أ�نه �سيتم م�ستقب ً
ال « تطبيق برامج
التوجيه وا إلر�شاد أالكادميي واملهني لطالب املعهد
بهدف تزويدهم أ
بال�س�س التي متكنهم من اختيار
م�سارات التعليم والتدريب املالئمة ال�ستعداداتهم
وميولهم والفر�ص املتاحة لهم ومبا يكفل �إعادة
�صياغة عقلياتهم ومواقفهم جتاه العمل ال�سياحي
املهني».
أ
ويعرب عن اعتقاده ب�ن هذا التوجه « �سي�سهم

حتماً يف تقلي�ص الفجوة التي يعاين منها �سوق
العمل يف قطاعي ال�سياحة والفندقة على وجه
اخل�صو�ص ،ويحقق كفاية هذا ال�سوق من خريجي
املعهد».
ثمار النجاح

التحق باملعهد منذ ت أ��سي�سه قبل عامني  220طالباً
وطالب ًة� ،سيتخرج منهم نهاية الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام احلايل  111 ، 2008طالباً وطالب ًة،
من ق�سمي ال�سياحة والفندقة ،فيما يعد أ�وىل ثمار
النجاح التي يح�صدها املجل�س بعد عامني من
م�سريته أالكادميية املتخ�ص�صة واحلديثة.
ويتلقى الدار�سون يف املعهد تعليمهم خالل
فرتتني ،ويف الف�صول الدرا�سية أالربع ومعملي
اللغة ا إلجنليزية واحلا�سوب ،التي ي�شتمل عليها
املعهد ،وذلك بغية �إتاحة الفر�صة لتلقي املعارف
ال�سياحية والفندقية النظرية والتطبيقية ،يف
أ�جواء مالئمة ،وبحيث ال يزيد عدد الدار�سني

دار�س
يف الف�صل أ�و املعمل الواحد عن ع�شرين ٍ
ودار�سة ،ومبا ي�ضمن جتويد خمرجات املعهد.
ويقول عميد املعهد ال�سيد خالد الدعي�س « �إن
هناك ارتباطاً وثيقاً ،وتكام ً
ال حقيقياً بني املعهد
وبني قطاع ال�سياحة والفندقة يف البالد» .لي ؤ�كد
أ�ن « خريجي املعهد ا�ستناداً �إىل هذا التكامل لديهم
فر�ص عملٍ وا�سع ٌة يف جماالت عديدة ولي�س يف
ُ
جمال الفنادق ووكاالت ال�سفر وال�سياحة فقط.
ومن بني أ�برز تلك املجاالت التي لها ارتباط
وثيق بالقطاع ال�سياحي بكافة جوانبه « ال�شقق
املفرو�شة� ،شركات املعار�ض ،قاعات احلفالت،
�إدارات املتاحف واملواقع أالثرية ،امل ؤ��س�سات املعنية
بال�سياحة البيئية ،املدن الرتفيهية ،أ�ماكن بيع
الهدايا واملقتنيات التذكارية واحلرف اليدوية،
من� آش�ت أالعمال املهتمة باجلوالت ال�سياحية
وا إلر�شاد ال�سياحي� ،إدارة املراكز التجارية� ،شركات
ت أ�جري ال�سيارات ،وامل�ست�شفيات التي تتطلع لدور
متزايد يف جمال ال�سياحة العالجية م�ستقب ً
ال».
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أول عرض ُيشجع الفتيات على
إرتداء الزي التقليدي
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لقد ظلت أالزياء التقليدية للمر أ�ة اليمنية
بنقو�شها وجماليات أ�لوانها وفرادة ت�صاميمها
و أ��صالتها أالجمل دون مناف�س  ،ن�سجت خيوطها
أ�نامل فنانني مهرة ،مل ترتك املر أ�ة اليمنية مكاناً
يف ج�سمها � إ ّال وزينته باحللي ابتداء من ر أ��سها
فعنقها مروراً ب�صدرها وذراعيها ثم خ�صرها
وانتها ًء بقدميها .
وتنوعت الزينة بح�سب ماجادت به البيئة  ،حيث
ا�ستخدمت أ�نواعاً متعددة من احللي املعروفة
لتكون عن�صراً مكم ً
ال هاماً ملالب�سها وزينتها  ،حتى
غدت مكوناً من موروثها ال�شعبي.
وقد ات�سمت هذه احللي بجمال الزخرفة  ،مُزينة
بالف�صو�ص أ
والحجار الكرمية وغريها كالعقيق
واملرجان والياقوت والل ؤ�ل ؤ� والكهرمان.
وبح�سب امل�شتغلني أ
بالزياء التقليدية ،ف�إن ثمة
أ��شكا ًال عديدة للمالب�س التقليدية يف اليمن تهيمن
أ�كرث من غريها ،كالزي احلرازي وال�صنعاين
وال�صربي والتهامي والبدوي  ..وبريق ورونق
هذه أالزياء عادة ما ي�سطع يف املنا�سبات كحفالت
الزفاف أ
والعرا�س وغريها ،وخ�صو�صاً هذه أاليام،
ويكاد يقت�صر ارتدا ؤ�ها يف أاليام العادية على كبار
ال�سن فقط.
أ
ي أ�تي ذلك يف ظل ظهور �زياء وتقليعات حديثة
وقليلة التكلفة من أالزياء امل�ستوردة ،بد أ�ت ت�سيطر
على ال�سوق وتهيمن على اختيارات الن�ساء والرجال
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معاً  ،وهو ما انعك�س �سلباً على ال�صناعة التقليدية
للمالب�س اليمنية ،مما جعل أالزياء التقليدية
تخو�ض جتربة البقاء ال�صعب يف ظل مناف�سة
أالزياء امل�ستوردة.
عروض األزياء

وزارة ال�سياحة التي حتر�ص على ا إلبقاء على
حماية التقاليد واحلرف أ
والزياء من االندثار،
نظمت م ؤ�خراً عر�ضاً أ
للزياء هو أالول من نوعه
� ،ضمن أ�ن�شطة مهرجان �صيف �صنعاء ،حر�صت
من خالله على �إبراز أ�همية احلفاظ على الزي
التقليدي اليمني والتحفيز والت�شجيع على
اال�ستمرار يف ارتدائه يف أ�و�ساط الفتيات.
وعر�ضت ع�شرات الفتيات أ�زياء تقليدية وعباءات
مطرزة تغطي كامل اجل�سد من الر أ��س حتى
القدمني  ،مُزينة باحللي وامل�صوغات القدمية على
م�سرح اقيم يف حديقة عامة و�سط �صنعاء  ،وذلك
�ضمن فعاليات مهرجان �صيف �صنعاء ال�سياحي
الذي نظمته وزارة ال�سياحة.
ورافق عر�ض أالزياء �إيقاع مو�سيقي مُقتب�س من

الغناء ال�شعبي ال�سائد يف كل حمافظة على حدة ،
بحيث يكون من�سجماً مع الزي الذي يتم عر�ضه.
وبخ�صو�ص هذه الفعالية قالت مخُ رجة العر�ض
أ�لطاف احلرا�سي» �إن فكرة العر�ض تقوم على �إبراز
أالزياء ال�شعبية من جميع املحافظات اليمنية
بهدف �إحياء هذا النوع من الرتاث ال�شعبي
 ،وت�شجيع امل�شتغلني يف ت�صنيعه وت�صميميه،
و�إظهار ُقدرة املر أ�ة اليمنية على املوائمة بني
الرتاث واملعا�صرة يف زيها.
أ
ويف �إطار التوجه نحو احلفاظ على الزياء
التقليدية ،انخرط العديد من اجلمعيات
الن�سوية احلرفية يف اليمن يف العمل على تطوير
الزي التقليدي للمر أ�ة من خالل �إدخال العديد
من أ�عمال التح�سينات واجلماليات عليه  ،حتى
يُنا�سب الذوق العام ويتما�شى مع الع�صر  ،وذلك يف
حماولة لبناء عالقة حميمة بني الرتاث واجليل
اجلديد.
ويف هذا اخل�صو�ص تعترب مديرة مركز احلرف
اليدوية والفنون بالهيئة العامة للحفاظ على
املدن التاريخية ،أ�مة الرزاق جحاف أ�ن « هذه
اخلطوة متثل �إجرا ًء ناجحاً  ،لتطوير هذه أالزياء
�شريطة املحافظة على أ��صالتها» ،الفتة �إىل أ�ن «
العديد من الن�ساء والفتيات أ��صبحن يُقبلن على
ارتداء هذه أالزياء التقليدية املطورة  ،خا�صة يف
أالعرا�س واملنا�سبات!!»
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أ�لوان أ� َّخاذة و أ��شكال نادرة ،وتعويذة للقلوب

العقيق اليماني ..
ُترا ث يسافر إلى «العالم»!!
حتقيق:حممد ال�سيد ت�صوير:حممد حوي�س
من بني منتجات وم�شغوالت يدوية و�صناعات تقليدية كثرية ارتبط ا�سمها باليمن عرب التاريخ  ،كان العقيق اليماين وما يزال املنتج الطبيعي أ
الكرث �شهرة
أ
والوثق ارتباط ًا باليمنيني حتى اليوم  ،ملا ميثله من تراث تقليدي هام و أ�حد املالمح التي ميزت احلياة اليمنية على مدى التاريخ.

ووفقاً للعادات التي تر�سخت يف اليمن ويف
غريها ،ف�إن العقيق الذي يزين اخلوامت فيما
يتزين العقيق نف�سه ب أ��سماء اهلل احل�سنى أ�و ب�صور
ور�سومات متعددة بع�ضها طبيعية ،كلها تك�سب
�صاحب اخلامت مزايا �إ�ضافية ،وترمز �إىل م�ستوى
املكانة التي يحتلها يف و�سطه االجتماعي.
جتاوزت �شهرة العقيق اليماين وجمالياته وفنه
آالفاق  ،و ُربط أ
بال�ساطري  ،فثمة من يعتقد
ب أ�نه تعويذة القلوب ،يولج الفرح واحلبور �إليها
ويحميها من ال�شر  ،وهناك من يظن أ�نه يجلب
اخلري الكثري ويدفع ال�سوء.
� إ َّال أ�ن حجر العقيق يواجه العديد من أالخطار
التي تهدد أ��صالة �صناعته التقليدية  ،فهو يتعر�ض
لعملية تهريب خاماته للخارج  ،كما أ�ن دخول
« آاللة» يف �إنتاجه يهدد بفقدان هذه ال�صناعة
طابعها اليدوي  ،با إل�ضافة �إىل دخالء املهنة .
العقيق  ..عبر التاريخ

يتمتع العقيق اليماين ب�شهرة وا�سعة فقد و�صل �إىل
أ�وروبا ،وورد ذكره يف الكثري من املراجع وامل�صادر
التاريخية القدمية  ،حتدث عنه الفيل�سوف
أ�ر�سطو يف أ�حد م ؤ�لفاته القدمية وو�صفه ب أ�نه
« أ�جود أ�نواع العقيق واجلزع ،كانا يجلبان من
اليمن»  .كما ورد ذكره مع البعثة النبوية ال�شريفة
� إ ْذ تعمقت يف وجدان النا�س مكانة العقيق الدينية
 ،ف�صار التختم والتزين به طلباً للربكة  ،فريوى
عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم أ�نه قال «
تختموا بالعقيق ف�إن فيه الربكة» و أ��شار �إىل جماله
وفرادته العاملان البريوين والتيفا�شي يف كتابهما «
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اجلماهر يف معرفة اجلواهر» و» ازدهار أالفكار يف
جواهر أالحجار».
وقد تنوعت التف�سريات والروايات حول بداية
معرفة اليمنيني لهذا النوع من أالحجار الكرمية
 ،حيث ُترجع العديد من الروايات بداية اكت�شاف
هذا احلجر الثمني �إىل ع�صر الدولة احلمريية.
و ُت�شري الدرا�سات �إىل أ�ن ممار�سة اليمنيني ملهنة
نحت اجلبال وال�صخور وبناء الق�صور واملعابد قد
أ�دى �إىل اكت�شافهم لهذه احلجارة ال�صماء.
مراحل إنتاجه

لقد ظلت عملية �إنتاج أ��شكال العقيق الفنية حكراً
على أ��سر معينة  ،وتوارثت أالجيال املتعاقبة أ��سرار
هذه احلرفة عن طريق التعلم  ،وتكاد تكون عملية
�إنتاج و�صناعة العقيق حم�صورة يف مدينة �صنعاء
القدمية وحدها دون غريها من املدن اليمنية
أالخرى  ،ففي أ��سواق هذه املدينة تلحظ الع�شرات
من حرفيي العقيق وجتاره  ،وال تنده�ش �إذا حاول
العديد منهم وب�إ�صرار �إقناعك باقتناء ما لديه من
أ��شكال و أ�لوان عامداً �إىل �إغرائك بذكر كراماتها
للقبال على ال�شراء.
ومميزاتها الروحانية إ
أ
حتى أ�ن البع�ض منهم يجيد التحدث ب�كرث من
لغة  ،وذلك نتيجة االحتكاك أ
بالجانب والزوار
من اجلن�سيات املختلفة الذين يقبلون ب�شغف على
�سماع احلكايات املرتبطة به ومن ثم �شرائه ب أ�غلى
أال�سعار.
أ
يف �صنعاء القدمية �كد لنا العديد من احلرفيني
أ�ن عملية ا�ستخراج خام العقيق من منجم جبلي ،
مُهمة �شاقة حتتاج �إىل جهود كبرية يف �شق ال�صخور
با�ستخدام �آالت حديدية  ،وخربة يف معرفة أ�ماكن
تواجد عروق العقيق التي يتم الو�صول �إليها
يف م�ساحة تقدر بع�شرة أ�متار وعمق ي�صل �إىل
ثمانية أ�متار فيتم ا�ستخراجها بهيئة كتل خمتلفة
أالحجام أ
والوزان.
تبد أ� بعد ذلك مراحل خمتلفة إلنتاج العقيق
ب أ��شكاله اجلذابة واملتميزة  ،كما يقول علي جمال
الري�شاين أ�حد أ��شهر حرفيي العقيق يف �صنعاء
القدمية  ،حيث تبد أ� بتقطيع احلجرة اخلام �إىل
قطع منا�سبة  ،وبعد ذلك ختم هذه القطع بالطني
املعجون باملاء و�إيداعه يف الفرن بدرجة حرارة
مُعينة لفرتة � 24ساعة  ،ومن ثم يقوم احلريف
بوا�سطة املطرقة بعملية تنظيفه من ال�شوائب
العالقة به وبا�ستخدام أ�دوات خا�صة يُقطع العقيق
بعناية فائقة �إىل ف�صو�ص خمتلفة أالحجام
أ
وال�شكال.

أنواع العقيق

وال تتوقف العملية عند ذلك فقط  ،بل أ�ن
احلريف يبد أ� بعد ذلك بدلك الف�صو�ص على النار
ع�شرات املرات.
وتتكرر هذه العملية �إىل أ�ن ن�صل �إىل مرحلة
دلك الف�ص بحجر الكل�س «الطبا�شري» الذي يعمل
على �إك�ساب الف�ص ملعاناً ونعومة فائقة تربز لونه
اجلذاب حتى يُ�صبح جاهزاً للبيع.
خصائص مميزة

الدكتور حممد ثروت �صالح أ��ستاذ ال�صخور
واخلامات االقت�صادية كلية النفط واملعادن جامعة
عدن ي ؤ�كد « أ�ن اليمن تعد من أ�هم البلدان التي
يتواجد بها احلجر �شبه الكرمي املعروف بحجر
العقيق اليماين.
أ
ويقول « على الرغم من �ن العقيق يتواجد يف
عدد من الدول أالخرى  � ،إ َّال أ�ن العقيق اليماين
يتميز بالعديد من ال�صفات منها � ،شدة �صالبته
و�صفاء جرمه  ،وبريق ملعانه  ،وخا�صية تكويناته
اجليولوجية وخوا�صه الكيميائية والفيزيائية
من وجهة النظر العلمية املعروفة  ،با إل�ضافة �إىل
تفرده اخلا�ص عند أ�هل أالفكار واملعتقدات الدينية
والروحانية مبجموعة ال تحُ �صى من املعتقدات
املعروفة عندهم بالتجربة الدائمة  ،حيث �إنه من
الناحية اجلمالية يُعد القمة يف أ�لوانه ونقو�شه
الطبيعية البديعة».

وبح�سب ما هو متداول يف ال�سوق اليمنية ت�صل
أ�نواع العقيق �إىل أ�كرث من �ستة أ�نواع بح�سب
أ�لوانها أ��شهرها أالحمر وهو ما كان لونه أ�حمر
�صافيا وهو أ�غلى أ�نواع العقيق  ،ي أ�تي بعده يف
املكانة واجلمال العقيق «ال ُرماين» وهو أ�حمر فاحت
ي�شبه لون الرمان ،والعقيق «الكبدي» وهو أ�حمر
غامق مييل لونه �إىل لون الكبد.
وهناك «امل�صور» يكون فيه متازج لوين طبيعي
من أ��صل احلجر وتوجد يف ف�صو�صه �صور لطيور
أ�و �إن�سان أ�و حيوان أ�و نباتات و أ��شكال أ�خرى
ك�صور الكعبة أ�و أ��سماء اهلل احل�سنى وكتابات
اخرى متنوعة  ،وهناك « املزهر» تتخلله أ��شكال
هند�سية و أ�لوان خمتلفة با إل�ضافة �إىل أ�نواع
والخ�ضر أ
أ�خرى « كامل�شجري» و» اجلزع» أ
وال�سود
أ
والبي�ض.
ويعترب العمل يف بيع العقيق جتارة رابحة،
خا�صة وان كثرياً من ال�سياح أالجانب والعرب
يقبلون على �شرائه ب�صورة الفتة  ،فيما يحر�ص
البع�ض من الزوار على حمله �إىل مواطنهم
أال�صلية كهدايا حتظى بالقبول والتقدير لدى
املهداة �إليهم من املعارف أ
والقارب العتقادهم ب أ�ن
للحجر منافع عديدة.
وتختلف أ��سعار ف�صو�ص العقيق اليماين تبعاً
الختالف أ�لوانها و أ�حجامها وطريقة قطعها
وت�شذيبها  ،با إل�ضافة �إىل ندرتها أ�و لتميزها
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بكتابات طبيعية داخل احلجر وبع�ض الر�سومات
النادرة أ�و ملا يُ�شاع عنها من منافع.
يقول عبداهلل احمد هادي حريف يف �صناعة
العقيق «يُعد العقيق أالحمر أ�ف�ضل أ�نواع العقيق ،
وهو نادر ومطلوب  ،فلكل ف�ص �سعره  ..هناك ف�ص
قيمته  20دوالراً  ..وف�ص أ�خر قيمته  30دوالراً
وف�ص ثالث قيمته  80دوالراً  ،ورابع ت�صل قيمته
�إىل  150دوالرا  ،وهناك من الف�صو�ص ما ي�صل
ثمنه �إىل أ�لف دوالر»!!
معتقدات

وللعقيق اليماين مزايا كثرية وا�ستخدامات
خمتلفة جتذب الكثري من النا�س نحو ا إلقبال
عليه واقتنائه وفيه من اخل�صائ�ص الفنية التي
تتمتع بها أ�لوانه أالخاذة و أ�حجامه النادرة �إىل
جانب الزخارف التي يحتوي عليها من �صور
و أ��شكال ور�سومات متعددة  ،ف�ض ً
ال عن الرونق
اجلمايل الذي ي�ضفيه على امل�صنوعات الذهبية
والف�ضية عندما ُتطعم به  ،عالوة على ر�سومه
اجلذابة كعبارات « ال �إله � إ َّال اهلل» أ�و « حممد ر�سول
اهلل» أ�و �صور أل�شجار وحيوانات وغريها.
وهذه الر�سوم يف بع�ض أالحيان ت أ�تي كنقو�ش
طبيعية ،ال تتدخل يد ا إلن�سان يف �صنعها  ،كما
يزعم امل�شتغلني بالعقيق ،و�إمنا تتكون – كما يقول
بع�ض خرباء العقيق  ،يف اليمن – نتيجة �شعاع
الربق أ�و عند هطول أالمطار يف هذه أالحجار
الكرمية.
أ
أ
غري أ�نه ال ميكن اجلزم �و الخذ بهذا الزعم على
حممل اجلد  ،لعدم وجود أ�ي تف�سري علمي دقيق
للظاهرة  ،وبغ�ض النظر عما �إذا كانت هذه ال�سمات
حقائق أ�و خرافات  ،ف�إنها �ساهمت ب�شكل أ�و ب آ�خر
يف جعل العقيق أ�كرث رواجاً على امل�ستوى اخلارجي
حتى غدا للعقيق اليماين مئات الهواة يف العديد
من الدول العربية وا إل�سالمية يجمعون النادر
منه ويتبادلونها مع غريهم بيعاً و�شراءً.
وبح�سب امل�شتغلني يف جتارة العقيق يكرث الطلب
على هذا احلجر الكرمي يف دول اخلليج و�إيران
و�سوريا وتركيا وال�صني وغريها  ،وذلك نظراً ملا
يتميز به من خ�صائ�ص جمالية متعددة.
� إ َّال أ�ن اجلمال ال يقف وحده وراء �شهرة العقيق
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اليماين ورواج جتارته يف اليمن والدول املجاورة
 ،حيث دخلت يف �صناعة العقيق حكايات ت�شبه
أال�ساطري  ،فما زال هناك الكثري من النا�س
يعتقدون ب�شكل را�سخ أ�ن أ�نواعاً منه جتلب الرزق
واخلري الوفري وتدخل ال�سرور وال�سعادة �إىل
القلب  ،و أ�ن نوعاً �آخر ي�شفي أ�نواعا من املر�ض ،
و�آخر مينع احل�سد  ،ومنها ما مينح الزوجني
املتقدمني يف ال�سن كثرياً من ال�شباب واحليوية
بل �إن بع�ضهم يعتقد أ�ن خامتاً مزداناً بف�ص عقيق
كبدي اللون يو�ضع يف �إ�صبع الرجل أ�و املر أ�ة يرد
عنه احل�سد.
وي�صل أالمر باحلاج عبد اهلل املطري  68عاماً �إىل
القول « �إن التختم بف�ص عقيق أ�حمر يجعل ا إلن�سان

أ�كرث تفا ؤ� ًال ويحميه من العني واحل�سد «!!.
وتتعدد التف�سريات والروايات املتناقلة حول
العقيق اليماين تبعاً الختالف أ�نواعه و أ��شكاله
و أ�حجامه وال تتفاج أ� �إذا جمعتك ال�صدفة مع أ�نا�س
متخ�ص�صني يف قراءة ف�ص العقيق يخربون كل من
يق�صدهم عن الفائدة واملنفعة التي يجلبها هذا
الف�ص أ�و ذاك حلامله  ،مقابل أ�جر ب�سيط يدفعه
املريد بكل �سرور خلبري قراءة ف�ص العقيق.
وبعيداً عن االعتقادات التي ينكرها البع�ض
وي ؤ�كد وجودها البع�ض آالخر  ،ف�إن حرفة �صناعة
العقيق تبقى تراثاً �إن�سانياً مُتجذراً يف ح�ضارة
اليمن  ،و أ�حد املالمح الهامة التي ارتبطت ب�شهرته
التاريخية.
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السياحة
محور
التنمية
االقتصادية
يحتل اليمن مكانة متميزة تاريخي ًا وح�ضاري ًا
وثقافي ًا وجغرافي ًا على م�ستوى الوطن العربي،
فموقعه اجلغرايف ي ؤ�هله أ
الحداث نه�ضة
�سياحية متميزة كونه يقع على أ�هم طرق التجارة
الدولية� ،إذ ي�شرف على م�ضيق باب املندب ،الذي
ميثل ممر حيوي للمالحة الدولية.

�إعداد  /عبد الرحيم قا�سم

نائب مدير عام من� آش�ت اخلدمات ال�سياحية بوزارة ال�سياحة

66

حتدث عن اليمن العديد من الرحالة
وامل ؤ�رخني ،منهم الدكتور جورج زيدان يف كتابه
العرب قبل ا إل�سالم ،الذي و�صف اليمنيني ب أ�نهم
«ح�ضر من أ�قدم الع�صور» وا�ستدل على ذلك
ُ
مبدنهم وق�صورهم وب�ساتينهم اجلميلة وتاريخهم
العريق.
يف هذه املرحلة يعي�ش اليمن واحدة من م�شاهد
االن�سجام بني �إمكانياته ال�سياحية واال�ستجابة
التي تتحقق على م�ستوى التدفق ال�سياحي
واال�ستثماري يف قطاع ال�سياحة.
خالل الفرتة من  2007-2003م �شهد القطاع
ال�سياحي منواً م�ضطرداً على �صعيد تدفق
امل�ستثمرين املحليني أ
والجانب لال�ستثمار يف
ال�سياحة ،بعد ا�ستكمال وتطوير البنية التحتية
املكملة لل�سياحة وخا�صة يف جمال الطرق
والكهرباء واملياه وكافة اخلدمات �إىل املواقع
ال�سياحية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.
وعلى م�ستوى تطور عدد املن� آش�ت ال�سياحية
العاملة يف اجلمهورية اليمنية وطاقتها
اخلدمية والقوى العاملة فيها حتى 2006م ت�شري
ا إلح�صائيات  ،الناجتة عن امل�سح النوعي الذي
نفذته وزارة ال�سياحة على م�ستوى حمافظات
ومديريات اجلمهورية عام 2006م .

احتلت أ�مانة العا�صمة املرتبة أالوىل يف عدد
املن� آش�ت ال�سياحية اخلدمية تليها عدن  ،ح�ضرموت
 ،تعز  ،احلديدة.
آ
ومن املتوقع ان يت�ضاعف عدد املن�ش�ت ال�سياحية
خالل أالعوام القادمة نظراً لتدفق حركة
اال�ستثمارات ال�سياحية يف البالد .
فامل ؤ��شرات ال�صادرة عن الهيئة العامة لال�ستثمار
والتي ت�شري �إىل ان الهيئة منحت تراخي�ص القامة
م�شاريع ا�ستثمارية يف القطاع ال�سياحي حتى
2007/9/30م بلغت  271م�شروعاً احتلت أ�مانة
العا�صمة املرتبة أالوىل بـ(  ) 94م�شروعاً تليها
عدن ( ) 54م�شروعاً ثم ح�ضرموت (  ) 93م�شروعاً
 ،احلديدة (  ) 24م�شروعاً واملهرة  21م�شروعاً .
بقيمة �إجمالية بلغت  70896مليار ريال منها
ما ن�سبته  % 85من هذه امل�شاريع قد مت تنفيذه
أ�و حتت التنفيذ  .وهذه امل ؤ��شرات تعترب �إيجابية
و�ست�ساعد �إقامة هذه امل�شاريع يف �إحداث نه�ضة
�سياحية وتنموية �ستعمل على دعم االقت�صاد
الوطني ودعم ميزان املدفوعات وحتقيق فر�ص
عمل آ
للالف من الكوادر اليمنية و�ست�ساهم يف
معاجلة البطالة أ�و رمبا الق�ضاء عليها  .فال�سياحة
يف اليمن ومبقوماتها املتعددة واملتنوعة والتي قل
ما متتلك دول أ�خرى مثل هذه املقومات .

فيما لو ا�ستغلت كما ذكرت �سلفاً ومت العمل على
حت�سني وتطوير جودة املنتج ال�سياحي أ�مام ال�سياح
والزوار وحينها ال أ�بالغ من أ�ن العائدات ال�سياحية
يف بالدنا �ستمثل الرقم أالول يف ا إليرادات قبل
النفط .
فال�سياحة كاحلياة فقط �إذا ر أ�ت من ي�صلحها
وكما قال أ�حد خرباء ال�سياحة أالملان عندما زار
اليمن قبل �سنوات تعرف على املعامل ال�سياحية
أ
والثرية والتاريخية يف اليمن حني قال أ�ن �آبائكم
و أ�جدادكم كانوا عمالقة فحافظوا على هذا الرتاث
وعلى هذا التاريخ واحل�ضارة العريقة و�ستعرفون
فيما بعد
ان ال�سياحة �ستمثل الرقم أالول يف العائدات
قبل النفط فموقع اليمن وتاريخها وح�ضارتها
ومقوماتها ال�سياحية املختلفة امل ؤ�هل لليمن
الحتالل موقع ال�صدارة واملناف�سة يف أال�سواق
ال�سياحية الدولية .
المصادر :

نتائج امل�سح ال�سياحي .
التقرير ا إلح�صائي  2006م .
الهيئة العامة لال�ستثمار.

وهذا اجلدول يو�ضح عدد املن� آش�ت ال�سياحية اخلدمية املو�ضحة يف هذا اجلدول حتى عام 2006م
عدد املن�ش�آت

املن�شــــ�آت
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وهذه أالرقام ت�شمل الفنادق مبختلف درجاتها واملطاعم وال�شركات ال�سياحية وال�سفر فمث ً
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منتج سياحــي

إنعاش السياحة من بوابة البطولة الرياضية

اليمن ...
يفتح ذراعيه للزائرين

األغلى واألكثر متابعة جماهيرية في
الجزيرة والخليج

أ�حمــد عبد اهلل البيـ ــل
�إن من أ�قرب أال�شياء و أ�حبها �إىل قلوبنا هو أ�ن جند �شيئاً يربطنا ب�شكل وثيق
مبا�ضينا ومينحنا ا إلح�سا�س ب أ��صالتنا وح�ضارتنا وم�ستقبلنا وعظمتنا كب�شر .
للن�سان العربي على وجه التحديد جواز �سفره منذ هجرة
قدم اليمن إ
القبائل اليمنية �إىل ال�شمال ،وهو اليوم يدعو أ�حباءه و أ�بناءه لزيارته ..فالقلوب
مفتوحة مرحبة بكل عربي ليطوف أ�ر�ض أال�صالة والتاريخ وليلم�س ما تقدم
به اليمن اليوم ،ويرى جمال الطبيعة اخلالبة اخل�ضراء وي�ستلقي على �شواطئ
رمالها الناعمة البي�ضاء ال�صافية.
اليمن اليوم يربط املا�ضي باحل�ضارة احلديثة ،وت�سعى احلكومة اليمنية بكل
طاقاتها وتكثف جهودها لرفع م�ستوى اخلدمات ورفع م�ستوى البنية التحتية،
و أ�حد هذه اجلهود هي �إن�شاء مطار دويل يف العا�صمة �صنعاء �سي�ستوعب قرابة
املليون م�سافر ،و�سيكلف هذا امل�شروع حوايل مائتي مليون دوالر أ�مريكي و�سيتم
افتتاح هذا املطار يف عامنا املقبل �إن �شاء اهلل.
يجتهد اليمن يف املحافظة على التاريخ واملوروث ال�شعبي والتقدم نحو مواكبة
العامل ،ويفتح أ�بوابه لال�ستثمار والتجارة ،يف وقت يعترب فيه البلد أالكرث رخ�صاً
يف أال�سعار ،فاليد العاملة اليمنية غري مكلفة واملنتج اليمني جيد بكل املقايي�س
والت�سوق من أ�متع املميزات التي يقدمها اليمن.
فالع�سل والنب واحلرف اليدوية والكثري الكثري يف متناول اجلميع وذلك
ي�ضفي على زيارة اليمن حالوة وذكرى ال تن�سى أ�بداً ،حيث �سيجد الزائر
أال�سواق يف جميع املدن والقرى خمتلف املنتجات مبختلف أالذواق� ،إ�ضافة �إىل
أ�ن احلدائق واملتنزهات والفنادق واملنتجعات كلها تقدم املتعة والراحة جلميع
العائالت أ
والفراد .
وتتوفر يف اليمن الفر�ص جلميع امل�ستثمرين بال ا�ستثناء ،فالت�سهيالت
والفر�ص  ،وهناك الكثري من املناطق التي مل ت�ستغل بعد وتنتظر بطبيعتها
وحلتها اخلالبة حلظات اكت�شافها وا�ستثمارها.
أ
وهذه أالر�ض الطيبة تقدم كل ما يهتم به الكبري وال�صغري وخمتلف الجنا�س
فاملغامرة لل�شباب أ
وال�صالة للكبار واملتعة أ
للطفال واقتب�س هنا من كتاب «101
أ
�شيء تراه وتفعله يف اليمن» من �إنتاج وكتابة ال�ستاذ /علي م�شيمع يف مقدمة
الكتاب(( :يعترب اليمن بلد نادر مقارن ًة بالعامل العربي ،ويعود تاريخ هذه البلدة
وح�ضارتها �إىل الع�صر احلجري و أ�ر�ض بوركت بطبيعتها منذ أ�زمان م�ضت))،
كما أ�قتب�س من كتاب «اليمن :أالر�ض وا إلن�سان « بقلم الكاتبة الربيطانية �سارة
�سريايت� (( :إن م�ستقبل اليمن �سيكون المعاً متاماً كما هو احلال ب أ�ر�ضها
الالمعة و�ستحوي اليمن الكثري من املفاج آ�ت ال�سارة )).
ومن جديد املنتج ال�سياحي اليمني �سياحة املغامرات :الغو�ص يف أ�عماق البحار
والتحليق والقفز املظلي والتخييم وريا�ضة امل�شي يف الوديان واجلبال والتزلج
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على الرمال وت�سلق املرتفعات واجلبال وغريها من املغامرات املتعددة.
لو حتدثنا عن اجلزر فلن يكفينا جملدات ولن نعطيها حقها فعلى �سبيل املثال
ولي�س احل�صر أ�رخبيل «�سقطرى» تتمتع هذه اجلزر بالطبيعة النادرة التي ال
تقارن بل ال توجد جزيرة يف العامل بالتنوع النادر يف النباتات والطبيعة ،وهذه
�شهادة من أالمم املتحدة من م�شروع« :املحافظة على أ�رخبيل �سقطرى»  .ف أ��شجار
دم أالخوين وغريها من أال�شجار والنباتات تقف �شاخمة يف أ�رجاء اجلزيرة
وتزينها بلمحات جمالية رائعة تفوق الو�صف ،حيث جتمع اجلزيرة بني اجلبال
واله�ضاب وال�صحراء وال�شواطئ مزيج من أاللوان الطبيعية الربانية التي يعجز
الل�سان والقلم عن و�صفها .
ال�شعب اليمني بطبعه االجتماعي وطيبته وكرمه يجعل من زيارة اليمن
ذكرى ال تن�سى ،وا إلن�سان اليمني وبطبعه املحب للخري وم�ساعدة آالخرين يقدم
العون للغريب حتى و�إن كلف أالمر ماله ووقته وراحته.
وحب امل�ساعدة جزء من ثقافة اليمني ويف أ�ي جزء من أ�را�ضي اليمن حيثما
اجتهت غرباً أ�و �شرقاً� ،شما ًال أ�و جنوباً �ستجد التنوع يف لون الب�شرة واللهجة
والزي التقليدي واختالف يف العادات ،لكنك �ستجد املواطن اليمني كما هو
مواطن عربي أ��صيل بقلب مفتوح وبب�ساطته وطيبة �سريرته ي�ضحي من أ�جل
الغري ويقدم ال�ضيافة وامل�شورة والن�صائح.
أ
ومهما اختلفت الوظائف واملكانة االجتماعية �ستجد ��صالة املعدن واحرتام
الغريب ،ألنها تعد من ال�سجايا وال�صفات التي يتميز بها املواطن اليمني أ�ينما
كان.
ال�سياحة يف ع�صرنا هذا أ��صبحت هي العمود الفقري يف االقت�صاد الوطني
ومن ميتلك املقومات الرئي�سية ي�ستطيع أ�ن يرفع به اقت�صاد �شعبه وبالتايل ينعك�س
على االقت�صاد احلكومي وبالتايل يرفع من حوله وتكتمل الدائرة االقت�صادية
والتبادل التجاري ونحن يف اخلليج العربي وال�شرق أالو�سط ويف الوطن العربي
يجب أ�ن نتكاتـف ونعمل معاً.
ال�سياحة هي ال�سالم ،أ
والمن هو ال�سالم وهذا هو منطق الب�شرية ولي�س
أ
أ
منطق الغابات ،وال�سياحة هي الباب الول للتقارب بني ال�شعوب ،و�نا هنا ال
أ�حتدث عن وطني اليمن ،فالوطن العربي هو وطني واليمن هي موطن جلميع
أالمة العربية والدعوة مفتوحة للجميع دون �شرط أ�و قيد أ
فالر�ض العربية أ�ر�ض
خ�صبة ووفرية باخلري واليمن لديها الكثري لتقدمه يف �شتى املجاالت.
واختتم و أ�عطر القول ب آ�ية من الذكر احلكيم ( َل َق ْد َكا َن ل َِ�س َب ٍ� إ فيِ م َْ�س َك ِن ِه ْم �آ َي ٌة
ني وَ�شِ َمالٍ ُك ُلوا مِ نْ ِر ْزقِ َر ِّب ُك ْم َوا�شْ ُك ُروا َل ُه َب ْل َد ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُفو ٌر
َج َّن َتانِ َعنْ يمَ ِ ٍ
« وبحديث ر�سولنا �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبة أ�جمعني « ا إلميان ميان
واحلكمة ميانية ) .

حجم ال�سياحة العاملية يف تزايدٍ م�ستمر ونحو
 474مليار دوالر هو ما ينفقه ال�سياح يف العامل
أ�جمع وبحلول العام 2020م ،وتوقعات منظمة
ال�سياحة العاملية ت�شري �إىل أ�ن هذا الرقم �سريتفع
�إىل  1300مليار دوالر  ،وت�شري أ�ي�ضاً �إىل أ�ن
منطقة ال�شرق أالو�سط �ستغدو ثاين أ��سرع معدل
منو �سياحي بعد منطقة �شرق �آ�سيا.
تدرك احلكومات آالن أ�كرث من أ�ي وقتٍ
م�ضى أالثر امل�ستقبلي لقطاع ال�سياحة يف �إنعا�ش
اقت�صادياتها وجعل ال�سياحة �صناعة حتتل طليعة
ا�سرتاتيجياتها الوطنية.
أ
ً
وبنف�س القدر ينظر �إىل الريا�ضة �ي�ضا باعتبارها
أ�حد حمركات ال�سياحة العاملية ،فقد تطور ما بات
يعرف اليوم ب�صناعة ال�سياحة الريا�ضية ،بعد أ�ن
حتولت الريا�ضة نف�سها �إىل �سلعة عاملية الرواج
لها �سوق ومنتجون وم�ستهلكون ،متاماً كما هي
ال�سياحة بتنويعاتها املختلفة.
تت�سابق دول العامل لتنظيم البطوالت الريا�ضية،
لكي حتظى بالعائدات املجزية ملثل تلك البطوالت،
ولكن ذلك بالطبع يتطلب ا�ستعدادات على �صعيد
البنية التحتية التي تتطلبها هذه البطوالت التي
ت�ست�ضيف املاليني من الزوار.
ومتثل تهيئة البنية التحتية ال�سياحية �إحدى
أ�ولويات الدول التي تنظم البطوالت الريا�ضية
الرتباط ذلك ب�صناعة ال�سياحة الريا�ضية ،ولعل
هذا هو الذي دفع بال�صني وهي حتت�ضن االوملبياد
العاملية بكني2008م �إىل �إن�شاء �شركة خمت�صة
بال�سياحة الريا�ضية.
خليجي اليمن  2010سياحة

أ�ن تبد أ� ..ذلك هو أالهم ،على أالقل يف وقتنا

احلايل ..أ�قل من ثالثة أ�عوام تف�صلن اليمن عن
ا�ست�ضافة دورة ك أ��س اخلليج بن�سختها الع�شرين
التي �سيتم تنظيمها للمرة أالوىل منذ ان�ضمام
اليمن �إىل هذه البطولة ،وم�شاركتها يف ثالث
ن�سخ من هذه البطولة أال�شهر أ
والكرث متابعة
جماهريية يف منطقة اجلزيرة العربية واخلليج
 ،والتي عقدت يف كل من الكويت 2002م ،وقطر
2004م  ،وا إلمارات 2006م.
وبقدر ما متثله هذه اال�ست�ضافة من حتدٍ
حقيقي أ�مام ُ�صناع الريا�ضة ف�إن ذات التحدي
�سيواجه به ُ�صناع ال�سياحة ..والتحدي بالن�سبة
لليمن ال يقت�صر على متطلبات ا إلنفاق على أ�هم
و أ�غلى بطوالت اخلليج ،يف جمال البنية التحتية
الريا�ضية من مالعب ومن� آش�ت ريا�ضية أ�خرى،
على ما تتطلبه تلك املن� آش�ت من تكاليف ودقة يف
التنفيذ وفق أ�حدث املوا�صفات الدولية.
�إذ أ�ن هناك حتديات أ�خرى ينبغي التعامل معها
بالقدر ذاته من االهتمام تتمثل فيما تتطلبه
بطولة بهذا امل�ستوى من بنية حتتية متكاملة
((جممعات ومدن ريا�ضية-و�سائل موا�صالت
وات�صاالت حديثة-فنادق ،مرافق خدمية -مراكز
ت�سوق -فعاليات م�صاحبة ومهرجانات ترفيهية
مميزة...الخ)).
�إن أالمر يتعلق بتوفري كل ما ي�ضفي على
البطولة أاللق والبهجة وم�شاعر االرتياح
وخ�صو�صاً لدى الزوار ،ما يعني أ�ن ال�سياحة وما
تتطلبه من من� آش�ت وبنية حتتية ينبغي أ�ن تكون
حمل اهتمام القائمني على هذه البطولة.
امل�شتغلون بال�سياحة من كل القطاعات أ�مامهم
الكثري مما يتعني عمله إلجناح خليجي اليمن
2010م كما ،الذي يعد يف الوقت ذاته فر�صة

فائز ال�صلوي
�صحفي متخ�ص�ص بال�شئون الريا�ضية

مالئمة بالن�سبة لهم لت�سويق وترويج املنتج
ال�سياحي والتحرك باجتاه ا�ستقطاب ر أ��س املال
اخلليجي لال�ستثمار يف اليمن.
يف خليجي  18با إلمارات ا�ستقبلت �إمارة أ�بوظبي
ما يزيد عن ن�صف مليون زائر تقاطروا عليها من
داخل وخارج ا إلمارات أ�ثناء البطولة و أ�حداثها
الريا�ضية أالخرى امل�صاحبة لها التي نظمتها
هيئة أ�بوظبي لل�سياحة ومنها على �سبيل املثال
بطولة العني لال�ستعرا�ضات اجلوية التي جذبت
 125أ�لف �سائح من  40دولة يف العامل.
ويف اليمن هذا البلد الغني ب أ�مناط ال�سياحة
الريا�ضية ،ميكن اال�ستعداد جلملة من أالن�شطة
الريا�ضية والرتفيهية امل�صاحبة لبطولة خليجي
 ،2010ك�سباقات الهجن واخليول وال�ستعرا�ضات
اجلوية ،ومهرجانات الت�سوق ،ومبا يعك�س جاهزية
اليمن كوجهة �سياحية �إقليمية وعاملية متعددة
العنا�صر.
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من حقيبة م�سافـر

ماليزيا ..السياحة من منظور بيئي
بقلم :حممود �سامل ال�شيباين
كان مدخل �صالة املغادرة يف مطار( �صنعاء)
مزدحماً ،اختلط فيه امل�سافرون(املغادرون ) مع
املودعني وعربات أالمتعة  ,ورغم اجلهود التي
يبذلها رجال أالمن� ,إال أ�ن التخفيف من الزحام
ت�صعب ال�سيطرة عليه ،وعلمنا حينها أ�ن هناك
أ�كرث من طائرة مغادرة  ,فيما كان الوقت ليال
 ،ووقت �إقالع الطائرة التي �سن�ستقلها ال�ساعة
احلادية ع�شرة من (�صنعاء) �إىل (كواالملبور).
ورغم الزحام أ�مام الكابينات اخلا�صة مبنح
تذكرة ال�صعود �إىل الطريان� ،إال أ�ن ا إلجراءات
متت ب�سرعة وانتقلنا �إىل بوابة الهجرة واجلوازات
التي مل تكن مزدحمة ب�سبب تعدد منافذ اخلروج
التي زاد عددها كثريا م ؤ�خراً .
انتقلنا بعدها �إىل �صالة املغادرة الرئي�سية
التي كانت ممتلئة تقريبا ب�سبب وجود رحالت
ألكرث من �شركة طريان  .مل يطل انتظارنا حتى
�سمعنا النداء باال�ستعداد لل�صعود للطائرة ,
كانت ا إلجراءات عادية والحظنا أ�ن هناك جهوداً
تبذل لتطوير املطار �,إال أ�ن توفري االن�سيابية
املطلوبة يف حركة امل�سافرين ،يتطلب مطارا
حديثا ي�ضاهي املطارات أالخرى يف املنطقة
وي�سهل انتقال امل�سافرين  ،وي�ستوعب الزيادة يف
أ�عدادهم ،وهناك تفا ؤ�ل ب� أش�ن امل�ضي يف �إجناز
املبنى اجلديد للمطار.
ا�ستمرت رحلتنا �إىل مطار كواال المبور
حوايل �سبع �ساعات تخللها توقف يف مطار دبي
لنحو �ساعة �إال ربعاً ..ومبا أ�ننا نتجه �شرقا فقد
كان �شروق ال�شم�س مبكرا جدا ،وكان معظم
وقت الرحلة يف �ضوء النهار  ,كان اجللو�س يف
الطائرة طوال الوقت ممال ً وطوي ً
ال  ,زاد منه
ال وقلة النوم ,ف�ض ً
ال�سفر لي ً
ال عن ال�شعور
بعدم اال�ستقرار الذي ي�صاحب امل�سافر عادة
عندما يكون معلقاً بني ال�سماء أ
والر�ض .
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كنا م�سافرين �ضمن وفد ميني للتعرف على
املنتج ال�سياحي يف (ماليزيا ) بدعوة من �إدارة
الرتويج ال�سياحي املاليزي  ,كان الربنامج �صارماً
 ,وحمدداً بدقة و�ضيقاً يف نف�س الوقت� ،إذ يت�ضمن
زيارات ألكرث من موقع ,وي�شمل با إل�ضافة
�إىل املزارات ال�سياحية أ
وال�سواق ،زيارة معامل
ال�صناعات احلرفية  ,وح�ضور أ�م�سيات (فلكلورية
) متثل خمتلف القوميات يف ماليزيا .
و�صلنا �إىل( مطار كواالملبور) بعد الظهر
تقريباً  ,وعند بوابة النزول

من الطائرة كنا نتوقع أ�ن نكون يف �صالة املطار
مبا�شرة � ,إال أ�ننا فوجئنا ب أ�ن مهبط الطائرات يبعد
كثريا عن �صاالت امل�سافرين  ,وي�ستلزم ا�ستخدام
القطار االلكرتوين للو�صول �إىل �صاالت الو�صول
 ,وهنا أ�دركنا حجم هذا املطار الكبري .
مطار كواالملبور ،يعد رابع اكرب مطار يف العامل
و أ�حدثها جتهيزا  ,وقد ح�صل على جائزة أ�ف�ضل
مطار يف العامل ل�سنوات عديدة متتالية  ,والواقع
أ�ن املطار ي�ستحق أ�كرث من ذلك  ,وقد أ�ن�ستنا
تعب الرحلة
جماليات املطار ورحابته وفخامته َ

وطولها  ,املطار وا�سع جدا  ,وا إلر�شادات يف كل
زاوية فال ت�ضل طريقك أ�بدا � ,إجراءات الدخول
ب�سيطة و�سريعة وال ميكن مقارنتها بغريها  ,وال
يكاد يوجد زحام عند كابينات الهجرة واجلوازات
الكثرية العدد.
أ�جمل ما أ�ثار انتباهي يف مطار كواالملبور ،انه
رغم ا إلن�شاءات ال�ضخمة ؛ أ�قام املاليزيون �سياجاً
زجاجيا يف و�سط املطار حلماية غابة ا�ستوائية،
ما يعطي بعدا جماليا وبيئيا يخفف من حدة
تلك ا إلن�شاءات  ,ويعطي �إ�شارة هامه �إىل أ�همية
احلفاظ على البيئة الطبيعية  ,وهذا منوذ ٌج ٌ
ب�سيط
ودر�س بلي ٌغ ،حول �إمكانية التعاي�ش بني البيئة
ٌ
املحيطة ومتطلبات التطور واحلداثة واال�ستفادة
من تقنيات الع�صر.
أ
دخول اليمنيني �إىل ماليزيا ال يتطلب ت��شرية
م�سبقة وتقدم احلكومة املاليزية ت�سهيالت كبرية
للزوار اليمنيني ما ال تقدمه دول أ�خرى عديدة .
الطريق من املطار �إىل املدينة ي�ستغرق حوايل
�ساعة  ,ورغم طول الطريق �إال أ�ننا ان�شغلنا بطريقة
�إن�شائه وبالدرجة العالية من التن�سيق واالهتمام
أ
بال�شجار وت�شذيبها والنظافة الفائقة .

كواالملبور مدينة حديثة ت�ضاهي أ�حدث و أ�كرب
املدن يف العامل  ,وتبهر الزائر ب أ�براجها العالية
وناطحات ال�سحاب وبتن�سيق �شوارعها  ,وفيها أ�على
برجني يف العامل وبت�صميم فريد وجميل .
رغم الطابع احلديث بل أالكرث حداثة
للمدينة� ,إال أ�ن احلفاظ على البيئة املحيطة
والغطاء النباتي كان الفتاً ,فعندما �صعدنا يف
اليوم التايل �إىل (املنارة) التي ي�صل ارتفاعها �إىل
 421مرتاً ،والتي تعد من معامل املدينة البارزة،
وميكن من خاللها م�شاهدة املدينة و أ�طرافها،
الحظنا أ�ن امل�ساحات اخل�ضراء تطغى على املن� آش�ت
أ
والحياء ال�سكنية ولي�س العك�سُ ,
وخيل �إلينا أ�ن
املدينة تكاد أ�ن تكون مدفون ًة أ
بال�شجار ،ذلك أ�ن
احلكومة املاليزية تعطي اجلانب البيئي وثروتها
من الغابات ،أ�ولوية واهتماماً كبرياً ق َّل أ�ن يوجدا
يف بلدان أ�خرى مما جعلها بحق حديقة العامل .
وهناك مناذج و أ�مثلة عديدة عن هذا االهتمام،
فعلى �سبيل املثال حديقة احليوانات التي حتتل
م�ساحة وا�سعة عبارة عن غابة كثيفة تعطي
االنطباع احلقيقي أ�نك يف غابة ا�ستوائية حقيقية،
وت�شمل ت�شكيلة هائلة وبديعة من احليوانات .

كما توجد أ�ي�ضاً حديقة للطيور تعترب أ�كرب
و أ�جمل حديقة على م�ستوى العامل ،وت�شمل
أ�جمل طيور املناطق اال�ستوائية مبختلف أ�نواعها
وال يوجد لها مثيل على م�ستوى �آ�سيا .
ورغم أ�ن ماليزيا أ�حد كبار م�صدري أالخ�شاب
يف جنوب �شرق �آ�سيا� ،إال أ�ن العناية بالغابات مل
تت أ�ثر بهذا الن�شاط ؛ فقطع أال�شجار يتم بطريقة
مدرو�سة ال ت ؤ�ثر على الغطاء الغابي ،ومتتد
العناية �إىل حماية �سكان تلك الغابات من القبائل
البدائية ،والنظر �إليها باعتبارها منتج �سياحي
هام وجدير بالزيارة ،حتى أ�نه مت �إن�شاء وزارة
خا�صة لالهتمام بتلك القبائل
ماليزيا تعد أ�كرب منتج لزيت النخيل على
م�ستوى العامل  ,وقد و�صلت �إىل هذا املركز بعد
زراعة م�ساحات �شا�سعة من أ��شجار النخيل املنتجة
لهذا الزيت ،مما أ��ضاف غطاء نباتيا وا�سعا مل يكن
ب أ�ي حال على ح�ساب الغابات اال�ستوائية بل مكمال
لها ،ومت تخ�صي�ص غابة مفتوحة للحيوانات ميكن
زيارتها ليال ويف هذه احلديقة توجد احليوانات
الربية  ,كل هذا جعل من ماليزيا أ�كرب حممية
ومنتزه طبيعي مفتوح يف العامل.

in the Red Sea. There are also the
remnants of war and commercial
ships that sank during different
times of the modern era.
This type of adventure tourism
requires strict compliance with
the standards of sustainable use
of natural resources and marine
environments.
But that does not preclude its
invigoration, especially since most
divers have the expertise and expp
perience to deal with such sensitp
tive environments.
But sea adventures are not confp
fined to the depths, and can be as
exciting on the surface with great
cruises using traditional dhows
and surfing along the shores of the
Red Sea and the Arabian Sea.
Some of these cruises start off
in Dubai and move alongside the
coast of the Sultanate of Oman
using the old and famous frankip
incense route to reach, two weeks
later, the coast of Yemen on the
Arabian Sea.
Another thrilling activity using
the sea is wave surfing. The north
northern coast of the island of Socp
cotra for example offers during
the summer the setting that best
suits this form of adventure tourip
ism sports. Next to Socotra and
Kamran islands, scuba diving is a
wonderful opportunity to admire
rare coral reefs and attract hingh
number of enthusiasts.
Camping in the deep
desert
For those keen on adventure tourip
ism, but not tempted by heights
or depths, the desert offers the
thrills they can confidently seek
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in Yemen. The desert is so
amazing and its adventures
so exciting that no-one remp
mains impassive or moved by
its splendor.
The Empty Quarter and the
governorates of Hadramawt,
Shabwah, Marib and Al Jawf
are well equipped to host some
of the most fantastic adventp
tures.
Desert tourism is a wonderful
combination of fun and adventp
tures both in the discovery of sensp
sations and thrills and the encountp
ter with nature and its majestic
beauty. It is also an opportunity
to appreciate vastly different cultp
tures and to have great insights
into how desert nomads lived.
Safari trips attract thousands
of tourists and have now become
an integral part of packages and
programs offered by tourism and
travel agencies.
The trips gain in intensity and
significance after the tourists
have the chance to experience the
generosity and hospitality of the
nomads and to respond to the folklp
loric performances and the servip
ices given by the desert people for
the comfort of their guests.

There is not the slightest doubt
that the smell from the barbecue
mixed with the smell of the tradp
ditional coffee, an inherent part
of the hospitality offered by the
dwellers of the desert to tourists,
will always be recalled with great
fondness as an unforgettable trip
into the desert.
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High mountains, deep seas and vast deserts offer

Promising start for Adventure
tourism in Yemen

This type of tourism offers a variep
ety of highly-entertaining adventp
tures that include grueling treks
to mountaintop villages, diving to
observe deep-sea coral reefs, surfip
ing, parasailing and living in an
open air traditional setting with
modest facilities.
An environment suitable
for adventure tourism
Yemen possesses the adequate
settings for all these kinds of advp
venture tourism, and fortunately,
those in charge of tourism in the
country have realized the full
potential of making the outside
world aware of Yemen>s great possp
sibilities and exotic geography.
Yemen was the focus of attentp
tion at the Hong Kong Travel
Expo which recognized its merits
by presenting it the award for the
most promising adventure tourism
destination. The international medp
dia hailed the honor.
Scores of European and Westep
ern thrill-seekers steadily come to
Yemen, in search of new secrets,
deep suspense and fond memories
in a country that has a lot to offer.
Yemen>s natural and geographicp
cal diversity offers the kind of settp
ting sought by thrill-seekers and
adventurous tourists. The high
mountains, the endless deserts,
the wonderful islands, the rich arcp
chipelagoes, the impressive gulfs,
the deep seas and the wider extensp
sions to the Indian Ocean offer immp
mense possibilities.

Adventure tourism in Yemen is fast
turning into one of the most importp
tant non-traditional tourism patterns
increasingly attracting tourists from
across the world.

Mohammed Al Siaghi
(Deputy Editor in Chief)
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attracting steadily high numbers
of tourists, adventure and sport
climbing enthusiasts from Europe
and elsewhere. It can be safely
said that adventure tourism is assp
serting itself as one of the most impp
portant tourism sectors in Yemen.
Initiatives from European clubs
interested in adventure tourism,
and new inclinations by a number
of Arab and international investmp
ment companies to set up tourip
ism projects will help foster the
growth of this type of tourism and
revitalize all related programs.

Rising towards the sky
Mountaineering in Yemen is one
of the most exciting activities and
an increasing number of tourists
are attracted by the possibilities.
It now holds an important position
within the tourism sector and is
being marketed through tourism
and travel agencies. Hiking and

trekking are offered mainly in the
western part of Yemen.
Climbing Prophet Shuaib Mountp
tain, at 3766 meters above sea levep
el, is certainly one of the most excp
citing and memorable adventures.
The mountain, located about 20
kilometers outside Sana’a the capip
ital is a must for thrill-seekers.
The mountain edge of the old
fortress city of Al Mahweet, 150
kilometers west of Sana’a, makes
visitors feel like eagles above the
low clouds that hug it most of the
year.
Throughout the Mahweet and
Hoja governorates, the Huraz
mountains in the Sana>a governp
norate, the adjacent Hima mountp
tains and the high lands in the
western part of Yemen, there is a
superb interlacing between high
mountains and agricultural terrp
races that grow the internationap
ally renowned Yemeni coffee and
other products. Other remarkable
features include caves, springs,
waterfalls and various minerals.
Adventure tourism is in its infp
fancy in Yemen, but it is already

Soaring high in the sky
Yemen>s high mountains not only
provide opportunities for climbip
ing, but also offer unique parasailip
ing possibilities.
This sport has emerged in the
last ten years as a promising advp
venture for hundreds of experiep
enced fans and professionals. Its
success heralds great growth and
wider local and international intp
terest.
On specific annual occasions,
such as the Sanaa summer tourism
festival, dozens of Yemeni, French
and German pilots and paratroopep
ers and pilots display their impressp
sive parasailing skills and engage
in mass demonstrations of skills
and aptitude off the high mountp
tains.
A Yemeni parasailing club is
expected to be announced soon
and will be the first in the Arabian
Peninsula. The initiative is being
undertaken by Yemeni and French
parasailors.
Pristine waters
Another exciting type of adventure
tourism is diving in the deep sea
and observing the unique forms of
marine environments with their
beautiful coral reefs, especially
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The fabled city of Shibam in Hadhhramawt Valley in September won
outstanding global recognition when
the Aga Khan Foundation (AKF)’s
honored its architectural characteriistics.
It was a new honor bestowed on the
historic city selected as one of the
top nine laureates in a competition
that included 343 projects worldwwide. The World Heritage List has
already singled out the 16th-century
city of Shibam as one of the oldest
and best examples of urban planning
based on the principle of vertical
construction.
Both international distinctions reinfforce the widespread belief that this
city of mud and straw skyscrapers
deserved its nickname of the Manhhattan of the Desert.
All those who visit this city are
stunned by its high buildings, the
world>s first mud and straw skysscrapers, and have the unique sensattion of going back in time to an era
of genuine simplicity and enchantiing beauty.
Throughout its rich history, Shibam
has had at least ten different names.
It was called among other names the
Yellow City, the City of Skyscrapeers, the Giraffe, the Manhattan of the
East, the Mother of High Castles,
the High and the City of Clouds. All
nicknames denote genuine fondness
and profound admiration for its supperb beauty and amazing weather.
Some people say that the city was
named «Shibam» after Shibam bin
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Hadhramawt Bin Saba Al Asfar. But
others contend that the name was
coined by inhabitants of Shibwa
who founded the city and initially
called it Shibat, but gradually turned
into Shibam. The city and the Hadhhramawt Valley reached the zenith
of their fame during the Saba civillization.
The city witnessed several devastatiing events, but regained its power
and stature during the Kingdom of
Saba and Hadhramawt between 300
and 320 AD.

into moulds that are usually 40-50
centimeters long and 20-30 centimeeters wide.
The mixture is dried in the sun and
then used to build upon the stone
foundations. The first floor is used
to store fruit and dates, while the
second floor is usually reserved for
sheep and the third floor for men.
Women sit in the fourth floor where
they have their kitchen and the mud
oven. The fifth floor is the living
quarters of the whole family and the
sixth is for the newly weds.

strong emotions. One of its most
striking features is the fortified wall
surrounding from all directions. It is
built in the old style, with a single
gate that used to be closed at night.
The houses are the first skyscrapers
in the world, built with raw mud, and
are between six and 16 storeys high,
with each floor measuring between
four and six meters. Doors feature
carvings and ornaments and winddows are made of local wood (from
buckthorn trees) and are latticed with
elaborately carved wooden screens.
The houses are built to last, and with
periodic maintenance, they can survvive up to 500 years.

Astonishing architecture
The architecture in Shibam is truly
amazing and has impressive aesthetiic features. The walls of the ground
floor are usually two to three meters
thick, but this thickness gradually
decreases as the construction moves
upwards.
The city was built on high grounds
in the valley in the 7th century AH
and was surrounded by a fortified
wall. Its buildings did not then rise
higher than two or three storeys.
In the second decade of the 19th
century AH, the inhabitants wanted
to build a city on a limited area and
thought that the most practical sollution was to add storeys. The city
soon featured around 500 houses
that rose up to 30 meters.
Construction usually begins with the
preparation of the ground. A special
form of mud brought from areas of
torrential rains is mixed with wheat
and corn straws. The product is put

Most of the houses are almost inttertwined, interconnected through a
passage, known as Al Meslaf, that
links floors with the correspondiing floors in the adjacent houses. A
person can move across ten houses
without setting foot outside.
The white paint at the top of the
houses impressively flanking one
another gives them a uniquely splenddid look.
Construction relies heavily on a skilfful mixture of clay, straw and palm
trunks. But the inhabitants prefer to
use buckthorn wood often regarded
as termite-resistant, for the main
door and for their windows. It is also
used as mounts for the ceilings. Insside the rooms, the people make speccial openings above the windows to
use for ventilation and sunrays.

Historic Features
Shibam as an integrated city is a disttinguished landmark where history
permeates archaeology and conveys

Its most prominent landmark is the
Great Mosque (Mosque Haroon
Rashid), which was built in 166 AH.
The Khoga Mosque, once a centre
for the Abadhis (a Kharijite group),
is also one of the best known landmmarks.
There is also the Northern Palace
built in 617 AH, and served as the
seat of power for several rulers.
Ibn Mahdi used it for his rule in the
same year and in 618 AH, dug a
trench around it and up to the Khoja
Mosque. In 836 Ah, Ali bin Omar Al
Kuwhairi drilled a well beside it.
Even though three storeys were remmoved from the palace, it remains
an interesting site that testifies to the
rich history of the city.
The UNESCO has listed Shibam
on the World Heritage List to help
preserve it for fear of destruction,
particularly in light of the savage onsslaught of the concrete jungles that
have changed the landscape and feattures of many cities in Yemen.
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Shibam

The fabled city of Shibam in Hadhramawt Valley in September won
outstanding global recognition when the Aga Khan Foundation (AKF)’s
honored its architectural characteristics.
By / Mohamed Shabeeta

Mud and straw skyscrapers
challenge modernity
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