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االفتتاحية
السياحة...

لن نستسلم للتحديات

في مدينة المالئكة
�إىل ترمي عا�صمة النور ومبعث م�شاعل العلم واملعرفة التي �سارت يف هيئة جحافل ب�شرية
حاملة االلوية البي�ضاء النا�صعة �إىل أ�قطاب االر�ض لتن�شر فيها قيم احلب واخلري وال�سالم
والتعاي�ش ال�سلمي بني االمم وال�شعوب ،نتجه بقرائنا الكرام� ،إىل مدينة املالئكة ،حيث
ي�شع النور من وجوه قاطنيها الطيبون ،وتتعاىل ال�صوات و أ��صوات منابر العلم والذكر،
وتر�سم االبت�سامة �صورة للتحية االن�سانية البديعة على حميا �صنف من الب�شر كرمي.
يف هذا العدد نحن على موعد مع ما حتتويه دمت مدينة الكربيت وما حتت�ضنه من انواع
�سياحية مل يطرق بابها بعد ..كما أ�ننا �سنكون يف ح�ضرة حكاية أ�قدم اخلطوط العربية
..اخلط امل�سند وجماليات هذا اخلط الذي عرفه ا إلن�سان العربي القدمي.
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في مهب الريح..

72

مهرجانات الصيف
السياحية اليمنية..

نحن أ�ي�ضا مدعوون �إىل ال�سفر مع جيل ريفيل الطيار ال�شراعي الفرن�سي �إىل الف�ضاء
والتعرف على خ�صو�صية ريا�ضة الطريان ال�شراعي يف اليمن كواحدة من اهم ريا�ضات
�سياحة املغامرات التي تقدمها اليمن ،ومع حقيقة التحدي الذي تواجهه ال�سياحة اليمنية
وهل �سيعيق اخلطى املتقدمة نحو االمام.
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ونزف عرب هذا العدد دعوة مفتوحة جلميع زوار اليمن ،لال�ستمتاع واالطالع على جماليات
مهرجاناته ال�صيفية التي جتعل من �صيفه أ�حلى ،ومن أ�مر ق�ضاء االجازة فيه ب�صحبة
أ�فراد العائلة فر�صة ال تعو�ض خ�صو�صا بالنظر �إىل ما يقدمه �صيفه من مناخات متباينة،
وما يقدمه من أ��سعار مناف�سه جتعل منه مر�شحا الن يكون أ�ف�ضل وجهة �سياحية ل�سياحة
العائالت.
يف هذا العدد نقف مع أ�حد رواد النه�ضة الفكرية واالدبية يف عاملنا العربي الدكتور عبد
العزيز املقالح لن�ستمع �إليه وهو يهم�س يف �آذاننا بوقاره وا�سلوبه الهادئ املعهود عن
خ�صو�صية �سياحتنا يف اليمن بو�صفها �سياحة نظيفة.
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 nاملحـــــــررون

من األجندة

س���ي���اح���ة ال���م���ه���رج���ان���ات

بقلم :نبيل ح�سن الفقيه

ب ��رز احلدي ��ث عن ه ��ذا النوع م ��ن ال�سياح ��ات على
امل�ست ��وى الوطني خالل اخلم� ��س ال�سنوات االخرية،
ع�ب�ر ا إلعالن عن �إط�ل�اق عدد م ��ن املهرجانات يف
عدد م ��ن املحافظ ��ات على م�ست ��وى البل ��د ،غري أ�ن
م ��ن املالح ��ظ أ�ن بع� ��ض املهرجانات املعلن ��ة �آنذاك
اختفى ومل ي�صمد ،فيم ��ا ظل البع�ض ا آلخر يت أ�رجح
يف مكان ��ه ليحيل التوج ��ه نحو تنمية ه ��ذا النوع من
ال�سياح ��ات وك أ�نه أ��شبه ما يك ��ون بظاهرة �صوتية ال
أ�كرث ي�ستغله البع�ض للمزايدة وللتذكري ب أ�نه ما يزال
موجود ًا ،والي ��وم �إىل جانب كون �سياحة املهرجانات
طريق ��ة جديدة للرتويج والت�سوي ��ق للمنتج ال�سياحي
اليمني مبختل ��ف جماالته وتعدد أ��صناف ��ه و أ��شكاله،
فق ��د أ��ضح ��ت ت�شكل جزء ًا من توج ��ه حكومي جديد
وج ��اد نحو �إحي ��اء �سياحة املهرجان ��ات ،واال�ستفادة
من امل ��وروث احل�ضاري والثق ��ايف والتاريخي اليمني
الغن ��ي يف تنمية وا�ستثم ��ار حركة ال�سياح ��ة العربية
الواف ��دة لليم ��ن� ،سيم ��ا م ��ن دول اخللي ��ج العرب ��ى
واململكة العربية ال�سعودية التي احتلت املرتبة أالوىل
بن�سب ��ه  % 70م ��ن �إجمايل ع ��دد زوار اليمن خالل


إل��ى عهد قريب ،وسياحة المهرجانات ،كغيرها من أشكال
عد سياحة مجهولة
وأنواع السياحات المعاصرة المتعددة التي ُت ُّ
وبعيدة عن دائ��رة االهتمام ،رغ��م ما يتوفر لها من خصائص
وسمات وعناصر تراثية وحضارية وثقافية واجتماعية ورياضية
وترفيهية واقتصادية تجعلها من أبرز أنواع السياحات المتفردة
على مستوى المنطقة فيما لو تم استغاللها االستغالل األمثل
واالستفادة منها لما فيه خدمة وتحقيق التنمية السياحية
الشاملة.

الع ��ام املا�ضي ومن واقع املتابعة مل ��ا بد أ�ت حتظى به
الكث�ي�ر من املهرجانات اليمنية من اهتمام وما باتت
حتقق ��ه من نتائج �إيجابية باجت ��اه حتقيق املزيد من
أالهداف املن�شودة ،ميكن للمتابع احل�صيف للم�شهد
ال�سياح ��ي أ�ن ي�ست�ش ��ف مدى ما أ�خذ ه ��ذا النوع من
ال�سياح ��ات وغ�ي�ره م ��ن أ�ن ��واع و أ��ش ��كال ال�سياحات
املوجودة ،والقطاع ال�سياحي برمته ،من مكان ٍة �ضمن
�سل ��م أ�ولويات توجه ��ات احلكومة اليمني ��ة والقيادة
ال�سيا�سي ��ة ممثلة بفخامة أالخ الرئي�س علي عبد اهلل
�صالح-رئي� ��س اجلمهورية ،الذي ي ��ويل هذا القطاع
اهتمام ًا خا�ص ًا.
هنا يربز مهرجان �صيف �صنعاء يف مو�سمه ال�سياحي
اخلام�س لهذا العام ،وك أ�نه قد �شب عن الطوق و أ�خذ
يكت�س ��ب أ�ك�ث�ر من ُبع ��د و أ�كرث م ��ن دالل� �ةٍ ،باعتباره
أ�حد أ�هم التظاه ��رات ال�سياحية التي �شهدها اليمن
م ؤ�خر ًا ،وحظي مبا ال يحظى به من قبل من االهتمام
واملتابعة ،فعلى مدى �شهر كامل يحفل �صيف �صنعاء
مبنا�ش ��ط وفعالي ��ات نوعي ��ة مب�شارك ��ة ف ��رق وطنية
وعربية ودولية ت�ستهدف جميع ال�شرائح االجتماعية

ليتحول �إىل منا�سبة لي� ��س للرتفية وا إلمتاع فح�سب،
ب ��ل وفر�ص ��ة ملمار�سة الهواي ��ات واكت�ش ��اف اجلديد
واملزي ��د يف جمال املعرف ��ة وا إلب ��داع ،كمامثل دعوة
مفتوحة جلميع حمبي وع�شاق اليمن من دول اخلليج
لل�ستف ��ادة مم ��ا يقدم ��ه �ضم ��ن منتجاته
العرب ��ي ،إ
ال�سياحية الفريدة واملتنوعة ،وخ�صو�ص ًا �ضمن منتج
ال�سياح ��ة العائلية التي تقدم أ�ن�شطة وعرو�ض مغرية
جعل ��ت من ال�س ��وق اليمنية أالرخ� ��ص أ
والن�سب على
م�ستوى املنطقة.
�صيف �صنعاء ُع َّد فاحتة ل�سل�سلة مهرجانات �سياحية
مينية نظمت وتنظم على م�ستوى املحافظات اليمنية
برعاية وزارة ال�سياح ��ة يف كل من ح�ضرموت وعدن
و�إب ،و أ�برزه ��ا مهرج ��ان البلدة ال�سياح ��ي باملكال،
ومهرجان ع ��دن للت�س ��وق ،ومهرج ��ان �إب ال�سياحي
با إل�ضاف ��ة �إىل مهرج ��ان �صي ��ف �صنع ��اء ال�سياحي،
ووف ��ق املهتمني فقد ب ��د أ� ي أ�خذ بعد ًا عربي� � ًا و�إقليمي ًا
ورمب ��ا دولي ُا بالنظر مل�ستوى براجم ��ه وفعالياته التي
يت ��م ا إلع ��داد له ��ا من ��ذ وقت مبك ��ر من قب ��ل وزارة
ال�سياح ��ة وجمل� ��س الرتوي ��ج ال�سياح ��ي مب ��ا يوظف

خمتلف جوانب التاريخ والرتاث والطبيعة.
أ�عتق ��د أ�ن املهرجان ��ات ا�ستطاع ��ت أ�ن حتقق الكثري
من أاله ��داف التي ن�سع ��ى لتحقيقه ��ا ويف مقدمتها
تن�شيط حركة ال�سياحة البينية من خالل ا�ستقطاب
املزي ��د من ال ��زوار الع ��رب خا�صة م ��ن دول اخلليج
واجلزي ��رة� ،إىل جانب ال ��زوار أالجان ��ب ،با إل�ضافة
�إىل حتفي ��ز املغرتبني اليمني�ي�ن لزيارة بلدهم خالل
العطلة ال�صيفية.
كم ��ا متكن ��ت املهرجان ��ات يف ت�ص ��وري م ��ن �إب ��راز
املقوم ��ات ال�سياحي ��ة الت ��ي تزخ ��ر به ��ا بالدن ��ا من
خالل ت�سليط ال�ضوء واالهتمام عليها وعلى تاريخها
وتراثه ��ا ال�ث�ري ،كما ا�ستطاع ��ت أ�ن تلبي من خالل
براجمها رغبة أ�كرب عدد من الزوار العرب أ
والجانب
عرب الع�شرات من الفعاليات املتنوعة التي تفرعت يف
�صورة مهرجانات غنائية طربية� ،إن�شادية ،ترفيهية
ريا�ضية ،تراثية ،ثقافية وفكرية.
�إن �سع ��ي املهرجانات اليمني ��ة جلذب ال�سياح العرب
واليمني�ي�ن املغرتب�ي�ن يف خ ��ارج اليم ��ن ،والرتوي ��ح

والرتفي ��ه ع ��ن املواطن�ي�ن وعائالته ��م ،والرتوي ��ج
للمنتج ال�سياحي ،و�إبراز ال�صورة ال�سياحية املتميزة
لليم ��ن ،واخل�صو�صي ��ة الطبيعي ��ة واجلمالي ��ة الت ��ي
تتمت ��ع به ��ا اليم ��ن ،وتقدميه ��ا أ
لل�س ��واق ال�سياحية
املحلية وا إلقليمية والدولي ��ة ،و�إحياء الرتاث الثقايف
بجمي ��ع عنا�ص ��ره ،كالع ��ادات والتقالي ��د وامل ��وروث
ال�شعبي ال يجعل م ��ن االهتمام بتنمية هذا النوع من
ال�سياح ��ات �ضرورة ملحة فح�سب ،بق ��در ما يجعلها
�ضرورة حتمية من �ش أ�نها ا إل�سهام يف خدمة وحتقيق
الكثري م ��ن االهداف والتطلعات املن�شودة يف القطاع
ال�سياح ��ي فباال�ضاف ��ة �إىل تن�شي ��ط امل�صنوع ��ات
وامل�شغوالت التقليدية احلرفية اليدوية املتنوعة التي
ت�شتهر به ��ا اليمن ،ف� ��إن تنمية �سياح ��ة املهرجانات
من �ش أ�ن ��ه ن�شر الوعي ب أ�همي ��ة ال�سياحة بني أ�و�ساط
املجتم ��ع ،و أ�همي ��ة احلفاظ عل ��ى دميوم ��ة امل�صادر
الطبيعية واملوروث احل�ض ��اري ،وغر�س ثقافة العمل
يف املج ��ال ال�سياح ��ي لديه ��م ،مبا ي�سه ��م يف توطني
ثقافة العم ��ل يف قطاع ال�سياحة لدى الن�شء ،و�إيجاد

�شراكة فاعلة مع القطاع اخلا�ص من خالل االرتقاء
باخلدمات ال�سياحية أ
والن�شطة املرتبطة بها.
و�إىل جان ��ب �إنعا�ش قطاع ال�سياحة وما له من مردود
اقت�صادي هام يع ��ود بالنفع على االقت�صاد الوطني،
وزي ��ادة ن�س ��ب ا إل�شغ ��ال الفندق ��ي و أ�ماك ��ن ا إلي ��واء
خ�صو�ص� � ًا يف غ�ي�ر موا�س ��م ال�سياحة الدولي ��ة ،ف�إن
ا إلرتقاء باملهرجان ��ات ال�سياحية من �ش أ�نه امل�ساهمة
يف جذب الكثري من ر ؤ�و�س أالموال الوطنية والعربية
أ
والجنبي ��ة لال�ستثم ��ار يف امل�شروع ��ات ال�سياحي ��ة
املختلفة مبا تقدمه من حمفزات ت�شجيعية لال�ستثمار
واالرتقاء بقاعدة اخلدمات ال�سياحية.
كم ��ا أ�ن االرتقاء ب�سياحة املهرجانات من �ش أ�نه أ�ي�ض ًا
ت�شجيع حركة الت�سوق العائلية يف ال�سوق اليمنية عرب
تقدمي عدد م ��ن العرو�ض والتخفي�ضات وال�سحوبات
العدي ��دة عل ��ى الكثري م ��ن اجلوائ ��ز ،وامل�ساهمة يف
اال�ستف ��ادة مم ��ا توفره ال�س ��وق اليمني ��ة باعتبارها
أالرخ� ��ص ن�سبي� � ًا مقارنة أ
بال�س ��واق أالخرى يف دول
اجلزيرة العربية.
الدارة
 nوزير ال�سياحة ـ رئي�س جمل�س إ
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نائب الرئيس..
يلتق��ى أمي��ن ع��ام منظم��ة الس��ياحة العالمي��ة
التق ��ى عب ��د رب ��ه من�ص ��ور ه ��ادي نائ ��ب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ب�صنعاء وفد منظم ��ة ال�سياحة العاملية
برئا�سة الدكت ��ور طالب الرفاعي ال ��ذي ي�شارك يف
ا إلجتم ��اع ال� �ـ 34للجنة منظم ��ة ال�سياح ��ة العاملية
لل�شرق االو�سط.
أ
و أ��ش ��ار نائب الرئي�س خ�ل�ال اللقاء اىل �ن العمل يف
جم ��االت التنمي ��ة ال�سياحي ��ة ميثل ركي ��زة أ��سا�سية
للقت�ص ��اد الوطن ��ي ب�ص ��ورة عام ��ة با إل�ضافة اىل
إ
كونه يفتح نوافذ متعددة لفر�ص العمل على خمتلف
م�ستوياته ��ا ومبا يخف ��ف من احلاج ��ة والفقر وهي
�إ�سهام ��ات مهم ��ة جد ًا..منوه� � ًا اىل أ�ن مقوم ��ات
ال�سياح ��ة يف اليم ��ن كب�ي�رة وعظيم ��ة ومتعددة يف
كل ف�ص ��ول الع ��ام ،ومع تع ��دد املناخ ��ات اجلذابة.


و أ�كد عبد رب ��ه من�صور هادي أ�ن أالعمال ا إلرهابية
التي ينفذها نفر من الذين ال يعون من تعاليم الدين
ا إل�سالمي �شيئ ويقوم ��ون ب أ�عمال �إجرامية تتنافى
م ��ع اخ�ل�اق الدي ��ن اال�سالم ��ي احلني ��ف ..م�شدد ًا
على �ضرورة مالحقة ه ؤ�الء املجرمني اينما كانوا..
منوه� � ًا اىل أ�ن العمل يف جم ��ال ال�سياحة هو مفهوم
اخالق ��ي وان�ساين يت�سم بر ؤ�ية احلياة اجلميلة التي
منحها اهلل لالن�سان .
و أ��شاد نائ ��ب الرئي�س باجله ��ود الطيبة التي تبذلها
املنظم ��ة يف �سبيل التعاون امل�ش�ت�رك لتطوير العمل
ال�سياحي بكل �آفاقه ا إلقت�صادية .
من جانبه ق ��دم أالمني العام للمنظم ��ة �إي�ضاحات
تف�صيلي ��ة ح ��ول م�ست ��وى التع ��اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن

املنظم ��ة ووزارة ال�سياحة اليمني ��ة ..م�شري ًا اىل أ�ن
هن ��اك م�شاريع خدمية �سياحي ��ة �سيتم تنفيذها يف
ه ��ذا املنحى ..وقال ”:نح ��ن نحمل ر�سالة حب وود
لليمن وقيادت ��ه ال�سيا�سية ممثل ��ة بفخامة الرئي�س
عل ��ي عب ��د اهلل �صال ��ح رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،وهذه
الر�سالة تت�ضم ��ن طلب املنظمة ا إلهتمام باجلانب
ال�سياح ��ي يف اليم ��ن التي تعترب عام ��ل جذب كبري
لل�سياح ��ة بجباله ��ا و�آثاره ��ا وكل أ�حواله ��ا وعل ��ى
أ��سا� ��س أ�ن ال�سياحة هي ا إلقت�صاد املتجدد الذي ال
ين�ضب».
و أ��شاد الدكت ��ور طالب باجلهود الت ��ي تبذلها وزارة
ال�سياح ��ة اليمني ��ة ،وكذل ��ك أالف ��كار البن ��اءة التي
تتبناها يف خمتلف املنا�سبات

ال�سياحة
مة
وفد للجنة منظ ل يف �سوق
وا
عاملية اثناء التج ق �صنعاء
ل
شهر ا�سوا
ا امللح ا�
القدمي

امل�صوغات الف�ضية املر�صعة
بالعقيق اليماين ال�شهري جتذب
اليها احدى ممثالت الدول
االع�ضاء يف االجتماع

زيارة اع�ضاء الوفود امل�شاركة يف االجتماع ال 34للجنة منظمة
ال�سياحة العاملية لل�شرق االو�سط ملدينة �صنعاء التاريخية



السياحة في ستون يومًا

ال����ي����م����ن ف������ي أول م�����وس�����وع�����ة س���ي���اح���ي���ة.
تع ��د وزارة ال�سياح ��ة حالي ��ا إل�ص ��دار املو�سوع ��ة
ال�سياحية اليمنية الكربى أالوىل من نوعها ،واملكونة
من جملدين ي�ضما كافة املعلومات املت�صلة بال�سياحة
ومكنونات املنتج ال�سياحي اليمني.
أ
واملو�سوع ��ة الت ��ي يت ��م طباعته ��ا حاليا وف ��ق �حدث
التقنيات والتي �ست�صدر خالل أاليام القليلة القادمة
مت ترجمته ��ا �إىل اللغتني االجنليزية والفرن�سية .كما
أ�ن املو�سوعة ال�سياحي ��ة اليمنية تكت�سب أ�هميتها من
كونه ��ا متث ��ل أ�ول و أ�ه ��م مو�سوعة مرجعي ��ة �ستمكن
الباحثني واملهتمني بالقط ��اع ال�سياحي على امل�ستوى
املحلي والعربي والدويل االعتماد عليها يف احل�صول
على املعلومات املتعلقة باملجال ال�سياحي يف اليمن.



م���ص���ور ال ي���ق���رأ وال ي��ك��ت��ب وي��م��ت��ل��ك ث��ل�اث ل���غ���ات!!
م ��ن خ�ل�ال احتكاك ��ه بال�سي ��اح على م ��دى  16عام
أ�كت�س ��ب حمم ��د علي احم ��د م�سعد غ ��ازي مواطن
ب�سي ��ط يعم ��ل م�ص ��ورا فوتوغرافي ��ا يف وادي ظهر
ثالث لغ ��ات هي االيطالية واالجنليزي ��ة والفرن�سية
رغم أ�نه أ�مي ال يقر أ� وال يكتب.
منذ �سن العا�ش ��رة بد أ� حممد يعمل كم�ساعد لوالده
ال ��ذي عمل يف هذه املهنة على مدى ع�شرين عام يف
نف�س امل ��كان الذي �ستج ��ده فيه حالي ��ا وادي ظهر،
وقب ��ل أ�ن يكلفه ذلك �إ�ضاع ��ة الكثري من الكامريات
وفقدان الكثري من ال�صقور ر أ��سماله الوحيد.
حممد ال يب ��ارح هذا املكان �إال عندما يذهب لتناول
وجب ��ه �سريعة ت�سك ��ت جوعه ،لك ��ن اليوم يب ��دو أ�ن
االم ��ر قد اختلف خ�صو�صا بعدم ��ا ا�صاب ال�سياحة
على خلفي ��ة االعمال االجرامية للعنا�صر التخريبية
واالرهابي ��ة حي ��ث بات وج ��ودة هنا كما يق ��ول مثل
عدمه ..م ��رة يعود مب�صروف زهي ��د ال يكاد يغطي
قيمة وجبه واحدة ل ��ه و أ��سرته ،ومرات عديدة يعود
بخفي حنني.
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ال��ت��روي��ج السياحي
ي���وق���ع ات��ف��اق��ي��ة
ل���ل���ح���ص���ول ع��ل��ى
ش���ه���ادة ال���ج���ودة
ال�����ع�����ال�����م�����ي�����ة
أ�ك ��د وزير ال�سياحة نبيل الفقيه عل ��ى أ�همية الت أ�هيل
والتطوي ��ر الذاتي ل ��كادر القطاع ال�سياح ��ي ل�ضمان
ا�ستمرارية جودة خدماته ال�سياحية يف اليمن.
وا�ش ��ار الوزي ��ر الفقي ��ة خالل حف ��ل توقي ��ع اتفاقية
ت أ�هي ��ل جمل� ��س الرتوي ��ج ال�سياح ��ي للح�ص ��ول على
�شه ��ادة اجل ��ودة الدولي ��ة (� )ISO9001إىل حر�ص
وزارته على رفع كف ��اءة اجلودة لدى جمل�س الرتويج
ال�سياح ��ي ل�ضمان ا�ستمرارية جودة خدماته املقدمة
يف املجال ال�سياحي.

منوه ًا مب�شروع ت أ�هيل جمل�س الرتويج ال�سياحي الذي
�سينف ��ذ بالتعاون مع �شركة اجل ��ودة املحدودة والذي
يهدف امل�ساعدة لرف ��ع م�ستوى أ�داء املجل�س وحتقيق
الكف ��اءة املطلوبة لكاف ��ة العملي ��ات واخلدمات التي
يقدمه ��ا املجل�س ،والو�صول به ��ا لنيل �شهادة اجلودة
الدولية.

وقع ا إلتفاقية عن املجل� ��س الرتويج ال�سياحي املدير
التنفي ��ذي للمجل� ��س فاطمة احلريب ��ي  ،وعن �شركة
اجل ��ودة املح ��دودة املدي ��ر التنفيذي لل�شرك ��ة أ�حمد
عم ��ر ب ��ن مب ��ارك وبح�ض ��ور وكي ��ل وزارة ال�سياحة
مطه ��ر أ�حمد تقي وعدد م ��ن امل� ؤس�ول�ي�ن يف الوزارة
وجمل�س الرتويج.

ال������دع������وة ل��ل�اس����ت����ف����ادة م���م���ا ت���ت���م���ت���ع ب�����ه ج���زي���رة
ك���م���ران واس���ت���ث���م���اره ف���ي ال���ت���روي���ج ال��س��ي��اح��ي لليمن

متابعــــــــــــ ��ات  :دع ��ا وزي ��ر ال�سياح ��ة نبي ��ل ح�س ��ن
الفقي ��ه �إىل أ�همي ��ة احلف ��اظ عل ��ى امل ��وروث
التاريخ ��ي واحل�ض ��اري جلزي ��رة كم ��ران ال ��ذي
ي�شم ��ل الق�ل�اع واحل�ص ��ون و�صيان ��ة ه ��ذا املوروث
وا�ستثم ��اره �ضم ��ن مقوم ��ات اجل ��ذب ال�سياحي ��ة
للجزي ��رة الت ��ي تق ��ع عل ��ى البح ��ر أالحم ��ر.
و أ��ش ��ار الوزي ��ر الفقي ��ه خ�ل�ال زيارت ��ه التفقدي ��ة
جلزي ��رة كم ��ران م ؤ�خرا ولق ��اءه باع�ض ��اء ال�سلطة
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املحلي ��ة باجلزي ��رة �إىل �ض ��رورة اال�ستف ��ادة م ��ن
اخللي ��ط املذه ��ل ال ��ذي تتمت ��ع ب ��ه اجلزي ��رة م ��ن
بيئ ��ات بحرية وبرية وجمال طبيع ��ة خالبة متميزة
بغاباتها الكثيفة التي تنمو فيها أ��شجار املاجنروف.
وجزي ��رة كم ��ران الت ��ي تبع ��د ح ��وايل �ست ��ة ك ��م
ع ��ن مدين ��ة باج ��ل و�ساح ��ل ال�صلي ��ف ،ومي ��ل
بح ��ري م ��ن منطق ��ة �شم ��ال ر أ�� ��س عي�س ��ى ج ��اء
ا�سمه ��ا م�شتق ��ا م ��ن كلم ��ة “قم ��ران” وه ��ي م ��ن

الكلم ��ات الدارج ��ة يف اللهج ��ة التهامي ��ة املحلي ��ة.
وت�ش�ي�ر بع� ��ض امل�ص ��ادر التاريخي ��ة �إىل أ�ن كمران
كان ��ت مق�ص ��دا لعدد من أ�م ��راء أال�س ��رة احلاكمة
يف بريطاني ��ا الذين ق�ضوا فيه ��ا أ�وقات ممتعة �إبان
احلقب ��ة اال�ستعمارية الربيطاني ��ة للمنطقة وجنوب
اليمن  ،ويقال �إن مل ��ك م�صر ال�سابق فاروق زارها
وق�ضى بها أ�ياما أ�ثناء فرتة حكمه مل�صر  ،كما ق�ضت
والدة أالمري ت�شارلز يف اجلزيرة �شهر الع�سل.

ق��ط��ـ��ر ت��س��ت��ث��م��ر  20م��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ار دوالر
ف�����ي ال���س���ي���اح���ـ���ة ح���ت���ـ���ـ���ـ���ى 2013
قال م� ؤس�ول كبري ان قطر -التي ت�سعى ال�ست�ضافة
نهائيات ك أ��س العامل لكرة القدم  - 2022خ�ص�صت
 20مليار دوالر ال�ستثمارات يف ال�سياحة حتى 2013
مع حماولة الدولة العربية اخلليجية تنويع اقت�صادها
لتقليل اعتماده على الطاقة.
وا�ضاف رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة واملعار�ض يف
قطر أ�حمد عبد اهلل النعيمي ،أ�ن  40فندقا جديدا
ت�ضم حوايل  7000غرفة �ستفتتح يف العام املقبل
وب�صفة ا�سا�سية يف القطاع الفاخر.
وقطر هي م�صدري الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل
ومن املتوقع ان ينمو اقت�صادها بن�سبة  16باملئة يف
 . 2010وتتوقع احلكومة فائ�صا يف امليزانية قدره
 9.7مليار ريال ( 2.67مليار دوالر) وت�ضخ مليارات
الدوالرات يف م�شاريع للبنية التحتية والعقارات
والتعليم.
وقال النعيمي يف مقابلة مع رويرتز «ال�سياحة مل
ينظر اليها قط كقطاع أ�و �صناعة تعود بالفائدة على
البالد لكن االمور تغريت االن ...نحن نتحدث عن

ا�ستثمارات تبلغ حوايل  20مليار دوالر يف خم�سة
اعوام مبا يف ذلك البنية التحتية والفنادق واملطارات
واملواين لدعم ال�سياحة».
و أ��ضاف النعيمي انه يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة
قفز عدد الغرف يف الفنادق ايل حوايل  8500من
 2700ومن املنتظر أ�ن ي�صل ايل  15أ�لف غرفة
بحلول اوائل  . 2011ومن املتوقع ان ينمو عدد
الغرف ايل  30أ�لفا بحلول نهاية  2013مبا يف ذلك
الفنادق وال�شقق املفرو�شة .وتركز �إ�سرتاتيجية
الهيئة على �سياحة أالعمال وال�سياحة الثقافية
والريا�ضية والتعليمية.
وقال النعيمي «ن�ستهدف زيادة ترتاوح من � 15إىل
 20باملائة يف أ�عداد الزائرين �سنويا».
وتبني قطر مطارا دوليا جديدا يف الدوحة بقيمة
 14.5مليار دوالر من املقرر افتتاحه يف نهاية 2012
بطاقة ا�ستيعابية  25مليون راكب قابلة للزيادة ايل
 48مليون راكب عند اكتمال املرحلة أالخرية يف
. 2015

 390ف��ي��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ا
سياحيا ع��ن اليمن
يطل الزائر لليمن على اال�شكال واالنواع
ال�سياحية املعا�صرة املقدمة من خالل
 390فيلما �سياحيا ا�ستطاع جمل�س الرتويج
ال�سياحي ا�صدارها خالل العامني املا�ضيني
وتت�ضمن افالما وثائقية وترويجية واعالنية
دعائية.
وح�سب جمل�س الرتويج ال�سياحي ،ف أ�ن
االفالم التي مت انتاج مادتها وفق أ�حدث
التقنيات الت�سويقية والدعائية املعا�صرة
تتحدث عن املنتجات ال�سياحية التي يقدمها
اليمن من �سياحات الت�سلق ،امل�شي ،الطريان
ال�شراعي ،املظلي ،الغو�ص  ،املغامرات
،ال�سياحة ال�صحراوية  ،الخ واملنت�شر على
امتداد االر�ض اليمنية ،كما أ�ن من بينها
افالم وثائقية تعريفية عن انواع ال�سياحات
يف ع�شر حمافظات مينية كمرحلة أ�وىل كل
حمافظة على حدة وباللغات املختلفة.
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ال�����ي�����م�����ن ي����م����ن����ح درع ال�����س�����ي�����اح�����ة ال����ذه����ب����ي
الم�����ي�����ن ع�������ام م���ن���ظ���م���ة ال����س����ي����اح����ة ال���ع���ال���م���ي���ة

ال�����س�����ي�����اح�����ة ت������ك������رم ع������ام������ل ن�����ظ�����اف�����ة أع�������اد
7ال���������ف وخ����م����س����م����ائ����ة دوالر ل����س����ائ����ح ف���رن���س���ي
كرم ��ت وزارة ال�سياح ��ة عام ��ل النظاف ��ة عل ��ى
�سعي ��د الزبي ��دي و 8م ��ن �ضب ��اط و اف ��راد ال�شرطة
ال�سياحي ��ة لنزاهته ��م والتزامه ��م وتفانيه ��م
يف جت�سي ��د القي ��م الوطني ��ة أال�صيل ��ة وتق ��دمي
من ��اذج م�شرف ��ة يف االلت ��زام بقي ��م الوظيف ��ة .

ويف التك ��رمي أ��ش ��اد وزي ��ر ال�سياح ��ة نبي ��ل الفقي ��ه
مبوق ��ف املواط ��ن عل ��ي �سعي ��د الزبي ��دي املتمثل يف
ت�سليم ��ه ملبل ��غ  7االف و  500دوالر كان ق ��د وجدها
مببن ��ى ادارة ال�شرط ��ة ال�سياحي ��ة يف �سل ��وك يعك�س
مدى رقي اخ�ل�اق املواطن اليمن ��ي امل�سلم اال�صيل .

و كان الزبيدي وه ��و احد عمال النظافة يف ال�شرطة
ال�سياحي ��ة قد وجد حقيبة يد يف �سل ��م مبني االدارة
ف أ�خذه ��ا و�سلمها لنائ ��ب مدير ال�شرط ��ة ال�سياحية
العقي ��د الدكت ��ور م�سع ��د الظاه ��ري ال ��ذي ب ��دوره
بح ��ث ع ��ن �صاحبه ��ا و�سلمه ��ا لل�سائ ��ح الفرن�س ��ي .

منح اليم ��ن ممثال بوزارة ال�سياح ��ة درع ال�سياحة
الذهب ��ي لالم�ي�ن العام ملنظم ��ة ال�سياح ��ة العاملية
الدكت ��ور طال ��ب الرفاع ��ي وذلك تقدي ��را جلهوده
ومواقفه وا�سهامات ��ه الداعمة ل�سيا�سات وتوجهات
اليمن وخططه وبراجم ��ه الرامية لتحقيق التنمية
ال�سياحية امل�ستدامة.
ووف ��ق وكي ��ل وزارة ال�سياح ��ة لقط ��اع اخلدم ��ات
واملن�ش� � أ�ت ال�سياحي ��ة مطه ��ر تق ��ي أ�ن من ��ح وزارة
ال�سياح ��ة لهذا ال ��درع الرفيع المني ع ��ام املنظمة
العاملية لل�سياحة الدكت ��ور طالب الرفاعي من قبل
وزي ��ر ال�سياحي ��ة وذلك عل ��ى هام� ��ش امل�شاركة يف
اعم ��ال االجتم ��اع الرابع والثالث ��ون للجنة منظمة
ال�سياح ��ة العاملية لل�شرق االو�س ��ط الذي احت�ضنته
العا�صمة �صنعاء خالل الفرتة من ( )22-32ينونيو
املا�ض ��ي جاء تقديرا م ��ن اليمن له ��ذه ال�شخ�صية ال�سياحي ��ة امل�ستدامة ف�ضال عن االدوار واملبادرات وتن�شي ��ط ال�سياحة البينية والت ��ي انعك�ست جميعها
وجلهودها ومواقفها وا�سهاماتها النبيله والداعمة اخلالق ��ة وم ��ا تتمت ��ع به ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة ودورها عل ��ى جممل عمل املنظم ��ة ون�شاطها عل ��ى م�ستوى
ل�سيا�سات اليمن وتوجهاته الرامية لتحقيق التنمية يف معاجل ��ة الق�ضاي ��ا التي ته ��م ال�سياح ��ة العاملية العامل.

أبوظبي تدرس إنشاء مدينة سياحية في تركيا بـ 7مليارات درهم

الحريبــي تباش��ـر
عملهــ��ا كمديــر
تنفي��ذي لمجلس
الترويج السياحي
ال�س ��ياحة :با�شرت مدير عام مكتب ال�سياحة
ب أ�مان ��ة العا�صمة (ال�ساب ��ق) فاطمة احلريبي
عمله ��ا اجلديد كمدير تنفيذي ملجل�س الرتويج
ال�سياحي ،بعد تر�شيحها ونيلها الثقة با إلجماع
م ��ن قبل املجل�س أالعلى لل�سياح ��ة ك أ�ول امر أ�ة
تتوىل هذا املن�صب الرفيع.
جمل ��ة (ال�سياحة) �إذ تب ��ارك أ
للخت فاطمة
نيلها الثقة ،ف أ�نه ��ا تتمنى لها النجاح والتوفيق
يف مهامها القادمة.
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تدر� ��س �ش ��ركات يف أ�بوظب ��ي حالي� � ًا �إن�ش ��اء مدين ��ة
�سياحي ��ة متكامل ��ة يف تركيا با�ستثم ��ارات ت�صل �إىل
ملياري دوالر (نحو  7.3مليار درهم) ،على أ�ن ت�شمل
هذه املدينة التي يتم حالي ًا التفاو�ض الختيار موقعها
وحتدي ��د الزمن املنا�س ��ب لبدء أ�عم ��ال البناء فيها،
عل ��ى منتجع ��ات وفنادق خم� ��س جن ��وم� ،إ�ضافة �إىل
مرافق ترفيهية وخدمات �سياحية متنوعة.
وق ��ال أ�م�ي�ن كاي ��ا ،امللح ��ق الثق ��ايف وا إلعالم ��ي يف

القن�صلي ��ة العام ��ة الرتكي ��ة يف ت�صريح ��ات خا�صة
لـ»الر ؤ�ي ��ة االقت�صادي ��ة»� ،إن هذا امل�ش ��روع يعترب من
امل�شاريع الكربى الت ��ي �ست�شكل �إ�ضافة كبرية ومهمة
�إىل القط ��اع ال�سياحي يف تركيا ،ال ��ذي ي�شهد �إقبا ًال
ممي ��ز ًا يف الف�ت�رة أالخ�ي�رة ،وال �سيما م ��ن املنطقة
العربية ودول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل خا�ص.
و أ��ض ��اف �إن ه ��ذا امل�ش ��روع م ��ازال �إىل ا آلن يف طور
املفاو�ض ��ات ليت ��م حتدي ��د امل ��كان والوق ��ت املنا�سب

للع�ل�ان عن الب ��دء ب أ�عم ��ال التنفي ��ذ ،مرجح ًا أ�ن
إ
يت ��م اختيار مدينة ا�سطنب ��ول ذات املكانة ال�سياحية
والتاريخي ��ة املميزة الحت�ضان مث ��ل هذه املدينة التي
�ستكون مبوا�صف ��ات �سياحية عاملية ،ورف�ض ا إلعالن
ع ��ن ا�سم ال�شركة التي �ستنفذ ه ��ذا امل�شروع� ،إال أ�نه
اكتف ��ى بالقول �إنها من ك�ب�رى ال�شركات يف أ�بوظبي،
م ؤ�ج�ل ً�ا ا إلف�ص ��اح ع ��ن ا�س ��م ال�شركة حت ��ى دخول
امل�شروع حيز التطبيق.
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أن������ت م����دع����و ف�����ي أول م��ط��ع��م
ب��ي��ئ��ي ري���ف���ي س���ي���اح���ي ف����ي ال��ي��م��ن
اليمن يبدأ الخطوات
االول��������ى الن���ش���اء
االكاديمية العالمية
للضيافة والفندقة
جناح اليمن في شنغهاي يجتذب االالف الزوار يوميا وكذلك في النص
الخبر يجتذب آالالف الزوار يوميا وليس اربعة االف زائر ..االالف الزوار ..
يجت ��ذب جن ��اح اليمن امل�ش ��ارك يف املعر�ض العاملي
أ�ك�سب ��و �شنغه ��اي 2010م ،املق ��ام حالي� � ًا مبدين ��ة
�شنغهاي ال�صينية وي�ستمر حتى نهاية أ�كتوبر القادم
أ�كرث م ��ن  40أ�ل ��ف زائر ،م ��ن خمتل ��ف اجلن�سيات
العاملي ��ة بواق ��ع متو�س ��ط  4000ال ��ف زائ ��ر يوميا.
وح�س ��ب مدي ��ر �إدارة املعار� ��ض ب ��وزارة ال�صناع ��ة
والتجارة عبد الكرمي �سن ��ان ف أ�ن م�شاركة اليمن يف
هذا احل ��دث العاملي حت ��ت �شعار” اليم ��ن ح�ضارة

وف ��ن” ،فر�ص ��ة للتعري ��ف باحل�ض ��ارة اليمني ��ة وما
تكتن ��زه م ��ن مع ��امل تاريخي ��ة و أ�ثري ��ة و�سياحي ��ة.
مبين ��ا أ�ن جن ��اح اليمن مت ت�صميمه ب�ص ��ورة مدينة
�صنع ��اء القدمي ��ة وذل ��ك به ��دف الرتوي ��ج للف ��ن
املعم ��اري ل�صنع ��اء القدمي ��ة وم ��ا متت ��از ب ��ه ه ��ذه
املدين ��ة ع ��ن غريه ��ا من م ��دن الع ��امل م ��ن أ��صالة
وح�ض ��ارة وعراق ��ة العم ��ارة اليمني ��ة أال�صيل ��ة.
من جهة ثانية �شاركت اليمن يف فعاليات �سوق ال�سفر

العرب ��ي بدب ��ي بوفد برئا�س ��ة وكي ��ل وزارة ال�سياحة
لقطاع التنمية عمر بابلغيث الذي أ�و�ضح أ�ن امل�شاركة
اليمني ��ة يف �سوق ال�سف ��ر العربي ال ��ذي أ�قيم خالل
الف�ت�رة املا�ضية أ�تت يف أ�ط ��ار خطة الوزارة للرتويج
والت�سويق للمنت ��ج ال�سياحي اليمني  ،م�شري ًا �إىل انه
بحث مع وزيرة الثقافة وا إلعالم البحرينية ال�شيخة
مي بنت حممد �آل خليفة العالقات الثنائية و خا�صة
يف جمال ال�سياحة و�سبل تعزيزها وتطويرها .

 %20نس��بة نم��و الس��ياحة البيني��ة رغ��م ضغ��وط األزم��ة المالي��ة
ا�ستفادت ال�سياحة البينية العربية من تداعيات
أالزمة املالية العاملية وارتفعت بن�سبة  20%خالل
العام خالل العام  2009مقارنة بالعام  ،2008كما
وا�صلت ال�سياحة البنية العربية منوها خالل الربع
أالول من العام احلايل بن�سبة  35%خالل الربع
االول من العام احلايل مقارنة بالفرتة املماثلة من
العام املا�ضي ،بح�سب خرباء وم�شاركني يف �سوق
ال�سفر العربي.
وقال غ�سان العري�ضي الرئي�س التنفيذي ل�شركة
الفا تورز �إن أالزمة املالية غريت خريطة ال�سياحة
العاملية خالل العام  2009وحتى االن ففي الوقت
الذي انخف�ضت فيه ال�سياحة اىل الدول أالوروبية
بن�سب خمتلفة ترتاوح بني  20و 30%خالل العام
املا�ضي �سجلت ال�سياحة البينية العربية زيادة ت�صل
اىل نحو  20%خالل هذه الفرتة.
أ
و أ�و�ضح العري�ضي أ�ن ال�سياحة البينية العربية و�سجلت قفزة جديدة خالل الربع الول من العام
وا�صلت منوها رغم �ضغوطات االزمة املالية العاملية اجلاري ،حيث ارتفع حجمها بن�سبة ت�صل اىل نحو
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 35%مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�ضي ،فيما
ارتفعت ال�سياحة البينية من حيث القيمة بنحو .% 25

ال�س ��ياحة :أ�قر جمل� ��س �إدارة ال�شركة اليمنية
لل�ضياف ��ة والفندقة يف �إجتماع ��ه م ؤ�خرا البدء
يف تنفي ��ذ م�ش ��روع ان�ش ��اء االكادميي ��ة العاملية
لل�ضيافة والفندقة ب�صنعاء املنبثق عن ال�شركة
الت ��ي مت ان�شا ؤ�ه ��ا مطلع ابري ��ل املا�ضي بر أ��س
م ��ال أ�ويل مائ ��ة ملي ��ون ري ��ال وبال�شراكة بني
جمل� ��س الرتوي ��ج ال�سياحي واملنظم ��ة العربية
لل�سياح ��ة و�شركة «نورج� ��س» ال�سعودية .بن�سبة
30باملائة.وق ��ع عق ��د الت أ��سي�س وزي ��ر ال�سياحة
نبيل ح�س ��ن الفقي ��ه  -رئي�س جمل� ��س الرتويج
ال�سياحي  -فيما وقعه عن جانب املنظمة رئي�س
املنظمة العربية لل�سياحة الدكتور بندر بن فهد
�آل فهيد ،بح�ضور وكيل وزارة ال�سياحة عبداهلل
ب ��ا بلغيث ،وممثلني ع ��ن وزارة ال�صناعة ووفد
املنظمة املرافق.
وينبثق ع ��ن ت أ��سي�س ال�شرك ��ة اليمنية لل�ضيافة
والفندقة �إن�ش ��اء أالكادميية العاملي ��ة لل�ضيافة
والفندق ��ة يف اليم ��ن ،وم ��ن املق ��رر أ�ن تب ��د أ�
أالكادميية عملها يف �صنعاء كمرحلة أ�وىل على
تدريب وت أ�هي ��ل الكوادر ال�سياحية على م�ستوى
جميع حمافظات اجلمهورية.
ومن املق ��رر أ�ن ي�سه ��م ت أ��سي� ��س ال�شركة برفد
ال�سوق الوطنية ودول جمل�س التعاون اخلليجي
واململكة العربية ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص
بالعمال ��ة اليمني ��ة امل ؤ�هلة واملتمكن ��ة والقادرة
على خو�ض غمار املناف�س ��ة يف جمال ال�ضيافة
والفندق ��ة وخمتلف املج ��االت ال�سياحية ،فيما
�ستت ��وىل أالكادميي ��ة ت أ�هي ��ل وتدري ��ب الكوادر
ال�سياحي ��ة يف جم ��االت ا إلر�ش ��اد ال�سياح ��ي
والرتوي ��ج والت�سوي ��ق ال�سياح ��ي ،وجم ��االت
التخطي ��ط و�إدارة امل�شاري ��ع ال�سياحي ��ة و�إدارة
الفن ��ادق واملطاع ��م ال�سياحي ��ة مبختل ��ف
م�ستوياتها وغريها من اخلدمات ال�سياحية.

ال�س ��ياحـــــــة :أ�فتت ��ح حماف ��ظ �إب أ�حم ��د عب ��داهلل
احلج ��ري ومع ��ه وكي ��ل وزارة ال�سياح ��ة عم ��ر بالغيث
م ؤ�خ ��را أ�ول مطع ��م بيئ ��ي ريف ��ي �سياح ��ي يف منطقة
حلي ��ل ال�سياحي ��ة ب�سمارة وال ��ذي بلغت تكلفت ��ه ت�سعة
ملي ��ون ري ��ال بتمويل م ��ن وزارة ال�سياح ��ة ويتكون من
ثالث ��ة أ�دوار عب ��ارة عن مطعم ون ��زل بيئي ��ة لل�سياح.
يف منطق ��ة حلي ��ل اليمني ��ة الواقع ��ة مبنطق ��ة �سمارة
التابع ��ة ملحافظ ��ة �إب  193كيلو مرت جنوب ��ي �صنعاء،
يب ��دو أ�ن امل�ساف ��ر م ��ن زوار اليم ��ن �إىل حمافظ ��ة �إب
التي تعرف بعا�صمة اليمن ال�سياحية� ،سي�صادف على

طريقة أ�ول مطعم بيئي ريفي �سياحي من نوعه أ�فتتحه
حمافظ املحافظة أ�حمد عبد اهلل احلجري ومعه وكيل
وزارة ال�سياح ��ة عمر بابلغيث ليكون حمطة يحط فيها
امل�ساف ��ر تع ��ب واجهاد ما ب�ي�ن � 3-4ساع ��ات يقطعها
الزائر برا �إىل املدينة اخل�ضراء.
امل�ش ��روع بلغ ��ت كلفته ت�سع ��ة ماليني ري ��ال بتمويل من
وزارة ال�سياحة ويتكون من ثالث اداور وهي عبارة عن
مطع ��م ونزل بيئية لل ��زوار من امل�سافري ��ن وا�سرتاحة
متكامل ��ة تقدم خدماتها املتكاملة لل ��زوار وامل�سافرين
عرب الطريق .

ال���س���ي���اح���ة ت��ب��دأ
ال��م��رح��ل��ة االول����ى
من مشروع جودة
الخدمات السياحية
ب ��د أ�ت وزارة ال�سياح ��ة يف مطل ��ع يوني ��و املا�ض ��ي
املرحل ��ة أالوىل م ��ن م�ش ��روع خط ��ة حت�س�ي�ن جودة
اخلدم ��ات ال�سياحية التي تقدم يف خمتلف املن�ش آ�ت
ال�سياحية املنت�شرة يف عموم حمافظات اجلمهورية.
و أ�و�ض ��ح مديرع ��ام املن�ش� � آ�ت ال�سياحي ��ة ب ��وزارة
ال�سياح ��ة عب ��د اجلب ��ار ناج ��ي �إن م�ش ��روع اخلطة
يه ��دف �إىل حت�س�ي�ن وتطوي ��ر اخلدم ��ات ال�سياحية
املقدم ��ة لل�سائ ��ح م ��ن �إي ��واء و�إطعام ونق ��ل وغريه
بحيث توازي او تقارب جمال ومتيز وتفرد املقومات
ال�سياحية التي حبا اهلل اليمن بها ومبا يحقق جذب
عدد أ�كرب من ال�سياح لليمن .
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دعــ��وة المس��تثمرين
ورجال االعمال العــرب
للمشاركة في ملتقى
االس��ثتمـار الس��ياحي
العربــــــ��ي بصنعــ��اء
ف��ي اكتوب��ر الق��ادم
جدد وزي ��ر ال�سياحة نبيل ح�س ��ن الفقيه  -رئي�س
الدورة ال� �ـ( )12ملجل� ��س وزراء ال�سياحة العرب،
الدعوة لرجال أالعم ��ال وامل�ستثمرين يف خمتلف
أ�نح ��اء الوطن العربي للم�شاركة يف أ�عمال امللتقى
العرب ��ي الث ��اين لال�ستثم ��ار ال�سياح ��ي املق ��رر
�إقامت ��ه يف العا�صم ��ة �صنعاء يف أ�كتوب ��ر القادم.
ج ��اء ذل ��ك يف كلمت ��ه االفتتاحي ��ة لل ��دورة الـ12
للمجل� ��س ال ��وزاري العرب ��ي لل�سياح ��ة ،الت ��ي
ا�ست�ضافته ��ا جمهوري ��ة م�ص ��ر العربي ��ة خ�ل�ال
الف�ت�رة من 31مايو وحتى  3يونيو املا�ضي .م ؤ�كدا
أ�همي ��ة تنفيذ الربام ��ج ذات أالولوي ��ة املقرة من
قب ��ل جمل� ��س وزراء ال�سياحة الع ��رب ،خا�صة ما
يت�ص ��ل منها بالتدريب والت أ�هي ��ل وبرامج التنمية
ال�سياحي ��ة يف املجتمع ��ات أالق ��ل حظ ��ا للحد من
الفق ��ر والبطالة ،وكذا برام ��ج تن�شيط اال�ستثمار
ال�سياح ��ي وحتفي ��ز ال�سياح ��ة البيني ��ة العربي ��ة.
م ��ن جانبهم عرب وزراء ال�سياحة العرب امل�شاركة
يف أ�عم ��ال ال ��دورة ع ��ن تقديره ��م للجه ��ود التي
يبذلها اليمن خالل رئا�سته للدورة احلالية للمجل�س
ال ��وزاري العربي لل�سياح ��ة  ،م�ستعر�ضني أ�هم ما
متيزت ب ��ه ال ��دورة ،وما نت ��ج عنها م ��ن قرارات
ت�ص ��ب يف االرتق ��اء بالعم ��ل ال�سياح ��ي العربي .
ومت خ�ل�ال امل�شارك ��ة ت�سلي ��م رئا�س ��ة ال ��دورة
القادم ��ة ل ��وزراء ال�سياحة الع ��رب �إىل جمهورية
م�ص ��ر العربية ال�شقيقة وفق ��ا لربوتكول اجلامعة
العربية بح�ضور ممثل�ي�ن أالمانة العامة للمجل�س
باجلامعة.
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اليم��ن يش��ارك ف��ي المؤتم��ر االول للتراث
العمران��ي بالمملك��ة العربية الس��عودية
�ش ��ارك اليم ��ن يف «امل ؤ�متر أالول لل�ت�راث العمراين يف وامل ؤ�مت ��ر أ�ع ��د أالول من نوعه كونه �سل ��ط ال�ضوء على
ال ��دول ا إل�سالمية و أ�همية توظي ��ف املواقع الرتاثية يف املنتج ال�سياحي أ
والن�شطة ال�سياحية والرتاث العمراين
ال�سياح ��ة « وال ��ذي عقد باململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية يف املنطق ��ة وكيفي ��ة املحافظ ��ة عليه و�آلي ��ة ا�ستدامته
خالل الفرتة  23-28مايو املا�ضي.
ليكون مورد اقت�صادي هام للمجتمعات.

خ���ارط���ة س��ي��اح��ي��ة ل��ك��ل م��ح��اف��ظ��ة

م��ج��م��وع��ة (ال����ك����ن����دري) ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ت��ب��دأ
ال���م���رح���ل���ة األول�������ى م����ن م����ش����روع م��ن��ت��ج��ع ك���ن���وز اب
ب ��د أ�ت جمموع ��ة (الكن ��دري) العاملي ��ة الكويتي ��ة
العم ��ل يف املرحل ��ة أالوىل إلقام ��ة منتج ��ع
كن ��وز �إب ال�سياح ��ي الكويت ��ي يف حمافظ ��ة
�إب البال ��غ تكلفت ��ه  100ملي ��ون دوالر.
ويتك ��ون امل�شروع ال ��ذي �سيقام عل ��ى م�ساحة 500
أ�ل ��ف م�ت�ر مربع من فن ��دق خم�س جن ��وم مبختلف
مرافق ��ه  ،با إل�ضاف ��ة �إىل م�ش ��روع عق ��اري يتك ��ون
م ��ن  320في�ل�ا و�120شاليه ،و�آخر جت ��اري ي�شتمل
عل ��ى حمال وم ��والت جتاري ��ة  ،وحديق ��ة حيوانات

ومالهي� ،إ�ضافة �إىل مهبط للطائرات وم�ستو�صف
متكام ��ل وم�سج ��د يت�س ��ع لنح ��و �200شخ� ��ص.
ويت�ضم ��ن امل�ش ��روع أ�ي�ضا ناديني �صحي�ي�ن للرجال
والن�س ��اء بجمي ��ع م�ستلزماته ��ا ،با إل�ضاف ��ة �إىل
منطق ��ة متنزه ��ات مفتوح ��ة و�صال ��ة متع ��ددة
أالغرا� ��ض تت�س ��ع لنح ��و � 500شخ� ��ص ،با إل�ضافة
�إىل مطاع ��م وكافي ��ات للعامة،و�صال ��ة تزل ��ج.
هذا وكان وزير ال�سياح ��ة نبيل ح�سن الفقيه التقى
رئي� ��س جمل� ��س ادارة جمموع ��ة الكن ��دري جا�سم

الكندري ونائبه عبد العزيز الكندري وبحث معهما
اوج ��ه جماالت التعاون و�سبل تفعيلها وتطويرها يف
املجال ال�سياحي ..
كم ��ا ج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء ا�ستعرا�ض أ�ب ��رز فر�ص
وم�شاري ��ع اال�ستثمار يف اليم ��ن يف املجال ال�سياحي
و أ�همية اال�ستثمار يف هذا املجال اخل�صب ..و أ�بدى
رئي�س املجموعة ا�ستع ��داده لال�ستثمار يف املجاالت
ال�سياحية م�شي ��دا مبا ميتلكه اليمن من خ�صائ�ص
ا�ستثمارية يف املجال ال�سياحي.

رح���������االن ي���م���ن���ي���ان ي�����ب�����دأن رح���ل���ة
ب�����ري�����ة م����ش����ي����ا ع����ل����ى األق����������دام

بعد أ�ن ا�صدرت أ�ول خارطة �سياحية لليمن تعد وزارة ت�ضمه ��ا كل حمافظة ومبا ميك ��ن الزائر من التعرف
ال�سياح ��ة ال�صدار عدد كبري من اخلرائط ال�سياحية عليها كال على حدة وبلغات خمتلفة.
املتنوع ��ة االحج ��ام واال�ش ��كال ت�شم ��ل املحافظ ��ات وتتج ��اوز ن�سب ��ة االجن ��از يف امل�شروع حت ��ى االن 60
اليمني ��ة وت�ض ��م خمتل ��ف املقا�ص ��د ال�سياحي ��ة التي باملائة.

ال�سياحة  :يتابع رحاالن مينيان رحلتهما الربية �سري ًا
عل ��ى أالقدام ،فيم ��ا ت�شمل الرحلة �سب ��ع دول خليجية
وت�ستم ��ر خم�س ��ة أ��شه ��ر �ضم ��ن برنامج تعزي ��ز ثقافة
املحبة وال�سالم والت أ�كيد على واحدية التوجه وامل�صري
العربي امل�شرتك.
والرحلة التي انطلقت من منفذ حر�ض ،للرحاالن مازن
اجلم ��ايل و عماد املليكي ت�سع ��ى �إىل �إزالة كل حواجز
الفرقة واالنق�سام بني أالخوة أال�شقاء ،كما تهدف �إىل
تعزي ��ز اجلهود املبذولة �إىل الت�سري ��ع بان�ضمام اليمن
�إىل منظومة دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ت�شمل الرحل ��ة عوا�صم خليجية ه ��ي الريا�ض الكويت
املنام ��ة الدوحة أ�بوظب ��ي وم�سقط و�ص ��و ًال �إىل مدينة
ع ��دن يف الثالثني من أ�كتوبر املقبل تزامن ًا مع انطالق
فعالي ��ات خليج ��ي ع�شري ��ن ،وتت�ضمن �إقام ��ة لقاءات
�شبابي ��ة وم ؤ�مت ��رات �صحفي ��ة بالتن�سيق م ��ع �سفارات
اليمن يف تلك العوا�صم.
آ
يذكر أ�ن الرح ��االن �سيقطعان م�سافة � 5الف و605
كيل ��و مرتات على مدى  172يوم ًا و أ�لفا و� 737ساعة
وفق� � ًا خلرائط بري ��ة ودرا�سة مت أ�ني ��ة أل�ساتذة يف كلية
الرتبية البدنية و الريا�ضية بجامعة احلديدة.
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السياحة في ستون يومًا

ال��ي��م��ن ي��ح��ت��ض��ن أع���م���ال االج���ت���م���اع ال����راب����ع وال���ث�ل�اث���ون
ل��ل��ج��ن��ة م��ن��ظ��م��ة ال��س��ي��اح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ل��ش��رق االوس����ط

خرج االجتماع الرابع والثالثون للجنة منظمة ال�سياحة
العاملية لل�ش ��رق أالو�سط الذي احت�ضنته �صنعاء خالل
الف�ت�رة م ��ن ( 23-22يوني ��و املا�ض ��ي) مب�شاركة 65
�شخ�صي ��ة متثل 12دول ��ة عربية و أ�جنبي ��ة باقرار تبني
 12م�شروع ��ا تنموي ��ا �سياحيا ت�ضمنته ��ا خطة التنمية
امل�ستدام ��ة والتخفيف من الفق ��ر املقدمة من املنظمة
لتطوير ال�سياحة يف اليمن.
ؤ
ويف خت ��ام أ�عم ��ال االجتم ��اع ال ��ذي ت ��وج مب�مت ��ر
�صح ��ايف أ�ك ��د أالمني الع ��ام ملنظمة ال�سياح ��ة العاملية
ط ��ه الرفاعي أ�همية دع ��م وم�ساندة اليم ��ن والوقوف
بجانب ��ه �ض ��د احلمل ��ة ا إلعالمي ��ة ال�شر�س ��ة الت ��ي
يتعر� ��ض له ��ا املنت ��ج ال�سياح ��ي اليمن ��ي وانعكا�ساتها
ال�سلبي ��ة عل ��ى احلرك ��ة ال�سياحي ��ة القادم ��ة.
وب�ي�ن الرفاعي أ�ن االجتماع الـ 34خ ��رج اليوم بر�سالة
وا�ضح ��ة مفادها االقتناع بقدرات ه ��ذا البلد الواعد،
وبع ��دم القبول واال�ست�ل�ام لقوى ال�ش ��د العك�سي وقوى
الظالم الت ��ي حتاول الت�شوية بكل ماهو جميل باليمن.
م ؤ�كدا دعم املنظم ��ة العاملية لل�سياح ��ة التابعة أ
للمم
املتحدة جلهود اليمن نحو �إعادة رونق املنتج ال�سياحي
اليمني ب ��كل خ�صائ�ص ��ه ،وت أ�كد ال�ص ��ورة احل�ضارية
امل�شرقة لليمن عرب املراحل التاريخية املتعاقبة.
و أ��ش ��ار الرفاعي أ�نه مت االتفاق على �آلية تنفيذ م�شروع
املبادرة اليمنية اخلا�صة بالتنمية ال�سياحية امل�ستدامة
والتخفي ��ف من الفقر وعل ��ى أ�ن يب ��د أ� تنفيذها بنهاية
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ال�سنة احلالية  ..داعيا اجلهات املانحة والقطاع اخلا�ص
لل�سه ��ام يف تنفي ��ذ امل�شاريع التي ت�ضمنته ��ا املبادرة
إ
ألثره ��ا يف امت�صا�ص البطالة واحلد من الفقر وتوفري
فر�ص العمل باعتبارها واحدة من التوجهات التي تعرب
عن أ�هداف املنظمة وتوجهاتها جتاه التنمية ال�سياحية.
و أ�و�ض ��ح ب� � أ�ن االجتماع ال ��دويل كان يف اليم ��ن لت أ�كيد
مكان ��ة اليم ��ن عل ��ى اخلارط ��ة ال�سياح ��ة العاملي ��ة
وا إلقليمي ��ة ومراجعة امل�ستجدات عل ��ى قطاع ال�سياحة
عاملي ًا و�إقليميا وعربي� � ًا ،ومناق�شة العديد من التقارير
املتعلق ��ة ب أ�همية ال�سياحة البيني ��ة والداخلية والدينية
و أ�ثره ��ا االيجاب ��ي على التنمي ��ة االقت�صادي ��ة و�إيجاد
فر� ��ص عمل والكثري م ��ن الق�ضايا الت ��ي تهم املنظمة.
وا�ستعر� ��ض أالم�ي�ن الع ��ام االجن ��ازات الت ��ي حتققت
لل�سياحة العربية خالل الع�شر ال�سنوات املا�ضية مقارنة
عم ��ا كانت عليه يف ال�سابق .م ؤ�ك ��د ًا ب أ�ن ال�سياحة أ�هم
قطاع يف العامل لتحقيق ن�سبة النمو االقت�صادي وذلك
من خ�ل�ال التنمي ��ة االقت�صادية البيني ��ة والداخلية..
م�ش�ي�را �إىل أ�همية دور ا إلع�ل�ام يف مواجهة احلمالت
ا إلعالمية امل�ض ��ادة التي ت�ستهدف ت�شويه �صورة بع�ض
املنتجات ال�سياحية العربية يف منطقتنا والت�صدير لهذه
احلمالت عرب ا إلع�ل�ام االيجابي اله ��ادف وامل�سئول.
فيم ��ا أ��ستعر� ��ض وزي ��ر ال�سياحة نبي ��ل الفقية اجلهود
الت ��ي بذلته ��ا احلكوم ��ة اليمني ��ة يف �سبي ��ل تطوي ��ر
ال�سياح ��ة اليمني ��ة يف معر� ��ض رده عل ��ى أ��سئل ��ة

ال�صحفيني.م ؤ�ك ��د ًا أ�ن ال�ساح ��ة ليمني ��ة قطعت �شوط ًا
كب�ي�ر ًا عل ��ى �صعي ��د ت أ��سي�س البني ��ة التحتي ��ة وتطوير
البن ��ى امل ؤ��س�سي ��ة و الت�شريعي ��ة للقط ��اع ال�سياح ��ي.
وق ��ال الوزير الفقي ��ه� »:إن انعقاد االجتم ��اع يف �صنعاء
ملنظم ��ة ال�سياح ��ة العاملي ��ة التاب ��ع ل�ل أ��مم املتح ��دة
أ�كت�س ��ب أ�هميت ��ه مب ��ا حمل ��ه من بع ��د �سيا�س ��ي وفني
متث ��ل يف احل�ض ��ور الق ��وي ملمثل ��ي منظم ��ة ال�سياح ��ة
العاملي ��ة ومنظم ��ة ال�سياح ��ة العربي ��ة وت أ�كيده ��م يف
الدع ��م ا مل�ستمر والدائم لليم ��ن وتوجهاته نحو ت أ�مني
احلرك ��ة ال�سياحي ��ة وتنميته ��ا يف خمتل ��ف املج ��االت.
ورد الوزي ��ر الفقي ��ه على ت�س ��ا ؤ�الت ال�صحفي�ي�ن التي
تطرقت للكثري من اجلوانب املتعلقة بال�سياحة و أ�همها
ق�ضية ال�سياحة الداخلي ��ة معوقاتها� ،إىل جانب متثيل
اليم ��ن يف املجل� ��س العربي لوحدة أالزم ��ات ال�سياحية
ال ��ذي كان لليم ��ن املب ��ادرة يف ت أ��سي�س ��ه وت�شكيل ��ة
ومق ��ره يف �صنع ��اء ملناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن اجلوان ��ب
املتعلق ��ة يف أالزم ��ات ال�سياح ��ة يف الوط ��ن العرب ��ي.
فيم ��ا حتدث أالم�ي�ن العام ملنظم ��ة ال�سياح ��ة العربية
الدكت ��ور بن ��در ب ��ن فه ��د �آل فهيد ح ��ول معر� ��ض رده
أل�سئل ��ة ال�صحفي�ي�ن ع ��ن التح�ض�ي�رات النهائي ��ة
إلن�ش ��اء ال�صندوق اخلا� ��ص لدعم امل�شاري ��ع ال�سياحة
يف خمتل ��ف البل ��دان العربي ��ة وم�ساهمت ��ه يف عملي ��ة
التدري ��ب والت أ�هي ��ل للك ��وادر الب�شري ��ة والرتوي ��ج
ا إلعالم ��ي لل�سياح ��ة العربي ��ة ،وك ��ذا التح�ض�ي�رات

الختي ��ار املق ��ر الرئي�س ��ي لبن ��ك ال�سياح ��ة العربي ��ة.
و أ��ستعر� ��ض اجله ��ود الت ��ي تق ��وم املنظم ��ة العربية يف
�سبي ��ل تدعيم �سيا�سات وتوجه ��ات الدول العربية جنو
ت�شجي ��ع ال�سياح ��ة البينية وك ��ذا امل�شاري ��ع التي تخدم
التنمية االقت�صادية و�شرائح املجتمع من خالل �إيجاد
فر�ص عمل لهم مبا�شرة وغري مبا�شرة ،با إل�ضافة �إىل
امل�شاريع التي نفذته ��ا املنظمة مع اليمن ويف مقدمتها
م�ش ��روع أالكادميي ��ة العاملي ��ة لل�ضياف ��ة والفندق ��ة.
وكان امل�شارك ��ون ق ��د نقا�ش ��وا عل ��ى م ��دى يوم�ي�ن
ع ��دد م ��ن الق�ضاي ��ا واملح ��اور الت ��ي تهت ��م بت�شجي ��ع
ال�سياح ��ة العربي ��ة البيني ��ة م ��ن ناحي ��ة ،وحتلي ��ل
أ�داء أال�س ��واق يف 2009م و�آف ��اق الع ��ام 2010م
عل ��ى �ض ��وء ا آلثار الت ��ي خلفته ��ا أالزم ��ة االقت�صادية

العاملي ��ة عل ��ى ال�سياحة يف ا إلقلي ��م و�آف ��اق االنتعا�ش.
كم ��ا ناق� ��ش املجتمع ��ون تقرير ع ��ن االجتم ��اع الرابع
للجن ��ة تن�شي ��ط ال�سياح ��ة وع ��ن االجتم ��اع أالول
ملب ��ادرة وزراء ال�سياح ��ة يف جمموع ��ة الع�شري ��ن،
با إل�ضاف ��ة �إىل مناق�ش ��ة مب ��ادرة خا�ص ��ة لل�سياح ��ة
امل�ستدام ��ة والق�ض ��اء عل ��ى الفق ��ر يف اليم ��ن.
ووق ��ف امل�شارك ��ون بح�ض ��ور وكالء وزارة ال�سياح ��ة
مطهر أ�حمد تقي وعبداهلل بالغيث وعبد اجلبار �سعيد
أ�م ��ام عدد من التقارير أ�برزه ��ا تقرير عن خ�صائ�ص
واجتاه ��ات و�آفاق ال�سياحة الدينية يف ال�شرق أالو�سط
و�شم ��ال �إفريقي ��ا وو�ض ��ع خريطة ال�سف ��ر للتطبيب يف
ا إلقليم و�إط ��ار تنمية ال�سياح ��ة االلكرتونية يف ال�شرق
أالو�س ��ط و�شمال �إفريقيا و�إ�سه ��ام ال�سياحة اخل�ضراء

يف االقت�صاد الوطني من خالل اال�ستفادة من التجربة
امل�صرية لل�سياحة اخل�ضراء ب�شرم ال�شيخ و�آلية تطبيق
املدونة العاملية آلداب ال�سياحة ومناق�شة فريق القطاع
العام والقطاع اخلا�ص للدرو�س امل�ستخل�صة من أالزمة.
كم ��ا ناق� ��ش املجتمعون تنفي ��ذ برنامج العم ��ل العامني
املقبل�ي�ن 2010-2011م واالحتف ��ال بي ��وم ال�سياح ��ة
العامل ��ي ل�سنة  2010ال�سياحة والتنوع البيولوجي و�آلية
حتقيق أ�ه ��داف م�شرتك ��ة يف �سبيل تنمي ��ة م�ستدامة،
ومبادرة �شراكة بني منظمة ال�سياحة العاملية و أ�ماديو�س
لتعزي ��ز الق ��درة التناف�سي ��ة واال�ستدام ��ة يف املقا�صد
ال�سياحية يف ال�شرق أالو�سط وعر�ض املبادرة اجلديدة
للمعون ��ة التقنية يف جم ��ال ا إلح�صاء و�إع ��داد ح�ساب
ال�سياحة الفرعي.
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االنقراض بمنتجات حرفية
مستنسخـــــة ومقلدة!
«كانت منتجاتنا مزدهرة ،وتدر علينا ما نقتات عليه ويسد
الرمق ،لكن اليوم الوضع ق���د تغير كثيرا بظهور منتجات
حرفية ومش���غوالت تقليدية مستنس���خه ومقلده ال حصر
لها يتم استيرادها من الصين والهند وغيرها».

به ��ذه العب ��ارة املقتب�س ��ة ،مب ��ا حتمل ��ه م ��ن دالالت
وتعبريات ال تخلوا م ��ن ا إلح�سا�س باملرارة واحل�سرة
أ
والمل ،ال غراب ��ة أ�ن تب ��دو ل ��ك وك أ�نه ��ا ل�س ��ان حال
الكث�ي�ر مم ��ن تقابله ��م أ�و ت�صادفه ��م م ��ن حرفيني
و�صن ��اع وم�شتغلني مبج ��ال �إنتاج احل ��رف التقليدية
وامل�شغوالت اليدوية ممن تع ��ج بهم الكثري من املدن
العربي ��ة التاريخي ��ة ،ومدين ��ة �صنع ��اء التاريخية يف
مقدمته ��ا ،باعتباره ��ا املدين ��ة الت ��ي ت ؤ�ك ��د املراجع
التاريخي ��ة ن�سب ��ة أ��سمه ��ا لكرثة ما ازده ��رت به من
�صناع ��ات عرب تاريخها الطوي ��ل املمتد �إىل أ�كرث من
ثالثة ا آلالف عام.
كم ��ا أ�ن م ��ن غ�ي�ر امل�ستغ ��رب أ�ن تخت ��زل أ�حادي ��ث
احلرفيني وال�صناع تفا�صيل واحدة من أ�برز الظواهر
التي برزت على ال�سطح م ؤ�خرا على نحو غري م�سبوق،
وهي ظاهرة تقليد املنتج احلريف وامل�شغوالت اليدوية
اليمني ��ة خ ��ارج اليمن وغمر ال�س ��وق املحلية بكميات
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كب�ي�رة من تلك املنتجات ،وم ��ا حتمله هذه الظاهرة
م ��ن ت أ�ث�ي�رات وتبع ��ات �سلبية �س ��واء عل ��ى املنتجات
احلرفية الوطنية وافقادها قيمتها بل وتهديد بع�ضها
باالنقرا�ض والزوال ،أ�و على أال�سر املنتجة نف�سها يف
اجلمعيات املحلية واجلمعي ��ات احلرفية واحلرفيني
والعاملني يف امل�شغوالت اليدوية.
لك ��ن احلكوم ��ة اليمنية تنبه ��ت الثر تل ��ك الظاهرة
عل ��ى املدى البعي ��د ،و�سارع جمل�س ال ��وزراء م ؤ�خرا،
�إىل أ�قرار حظر ا�ست�ي�راد املنتجات احلرفية املقلدة
للمنتج ��ات احلرفية الوطني ��ة  ،م ؤ�كدا أ�ن ��ه يف حالة
و�صول هذه املنتجات �إىل املوانئ اليمنية تقوم الدوائر
اجلمركية ب�إلزام م�ستورديها ب�إعادة ت�صديرها على
نفقته ��م أ�و �إتالفه ��ا أ�و فر�ض ر�س ��وم �إ�ضافية بن�سبة
 25%من القيمة أ
بال�سعار العاملية على الواردات من
املنتجات احلرفية.
و�شدد املجل� ��س على م�صلحة اجلم ��ارك تبويب هذه

املنتج ��ات احلرفي ��ة وفق ًا لبن ��ود النظ ��ام اجلمركي
املن�سق خالل �شهر بالتن�سي ��ق مع وزارات (ال�سياحة
 ال�صناع ��ة والتج ��ارة  -الثقافة ) ،كم ��ا أ�لزم وزيراملالي ��ة ورئي� ��س م�صلح ��ة اجلمارك توجي ��ه الدوائر
اجلمركي ��ة بتح�صي ��ل الر�س ��وم ا إل�ضافي ��ة املحددة
الفق ��رة (ج) م ��ن البن ��د ( )1أ�ع�ل�اه وتوريدها اىل
ح�ساب اخلزينة العامة للدولة .
و أ�لزم املجل�س وزي ��ري ال�سياحة وال�صناعة والتجارة
ب�إخ�ض ��اع ال ��واردات م ��ن املنتجات احلرفي ��ة املبينة
يف الفق ��رة (ج) م ��ن البند ( )1أ�ع�ل�اه للموا�صفات
واملعاي�ي�ر واال�شرتاط ��ات املح ��ددة م ��ن قب ��ل الهيئة
اليمني ��ة للموا�صف ��ات واملقايي� ��س و�ضب ��ط اجل ��ودة
و�إخ�ضاع ال�صناعات احلرفي ��ة الوطنية للموا�صفات
واملعايري املحددة من قبل الهيئة اليمنية للموا�صفات
واملقايي� ��س و�ضبط اجلودة  ،وك ��ذا ت�سجيل النماذج
ال�صناعية وعالماتها التجارية لدى وزارة ال�صناعة

والتجارة حلمايتها من الغ�ش والتقليد يف �إطار قانون
حماي ��ة امللكي ��ة الفكرية وحتدي ��د البن ��ود التعريفية
وو�ضع التف�سري العلمي والتجاري بامل�سميات الواردة
يف الفقرت�ي�ن ( أ�-ج) م ��ن البن ��د ( )1اع�ل�اه ومب ��ا
يت�س ��ق والنظام أ
والعراف التج ��ارة باللغتني العربية
واالجنليزية .
أ
و أ�ك ��د املجل� ��س �ن عل ��ى وزراء ال�سياح ��ة واملالي ��ة
وال�صناع ��ة والتج ��ارة ورئي� ��س م�صلح ��ة اجلمارك

خالل فرتة ا إلجراءات امل ؤ�قتة �إعداد تقرير تف�صيلي
عن أ�و�ضاع ال�صناع ��ات احلرفية الوطنية أ
وال�ضرار
واخل�سائ ��ر الت ��ي حلق ��ت به ��ا ج ��راء ال ��واردات من
املنتج ��ات احلرفي ��ة أالجنبي ��ة املماثل ��ة ،والعالقات
ال�سببية بني هذه الواردات أ
وال�ضرار واخل�سائر التي
حلقت بها ليتم على �ضوئها مراجعة القرار و�إ�صدار
قرار باحلماية النهائية .
كم ��ا أ�ك ��د أ�ن يكون �ش ��راء الهدايا املقدم ��ة ل�ضيوف

اليمن من قبل الوزارات والهيئات وامل ؤ��س�سات العامة
من املنتج احل ��ريف اليمني دعم ًا للحرف وامل�شغوالت
اليدوية التقليدية اليمنية.
و أ�لزم وزير ا إلعالم �إعداد حملة توعية ب أ��ضرار هذه
الظاه ��رة وخماطرها االقت�صادية واالجتماعية عرب
ا إلذاع ��ة والقن ��وات الف�ضائي ��ة اليمني ��ة وال�صحافة
احلكومي ��ة  ،وت�شجي ��ع املواطن�ي�ن ل�ش ��راء املنتجات
احلرفية الوطنية.
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وت�شمل قائمة احلرف اليدوية املحمية:
� nصنادي ��ق الهداي ��ا والتح ��ف اخل�شبي ��ة ال�صغ�ي�رة
واملتو�سطة املنحوتة.
 nاللبا� ��س الن�سائي التقليدي ( املهري ،احل�ضرمي ،
ال�صربي ،ال�سقطري ،التهامي
(ال�سه ��ول ال�ساحلية) ،ال�صنع ��اين ،التعزي ،حجة،
املحويت ��ي ،اللحجي ،ال�صع ��دي ،ال�شبواين(�شبوة)،
الرميي).
 nاللبا� ��س الن�سائ ��ي التقلي ��دي املط ��رز( امله ��ري،
احل�ضرم ��ي ،ال�ص�ب�ري ،ال�سقط ��ري ،التهام ��ي،
ال�صنعاين).
 nالكبب ال�صوف (�صوف املاعز).
 nامل�شغ ��والت اليدوي ��ة – (اللث ��م امل�شغول ��ة ،ال�شال
الن�سائي امل�شغول ،ال�صناديق اخل�شبية ال�صغرية).
 nالعق ��ود والنقو� ��ش اجل�صي ��ة (امل�صنوع ��ة م ��ن
البال�ستيك).
أ
 nاحلدادة (الدوات الزراعية التقليدية).
� nص ��وف املاع ��ز( امل�شغوالت امل�صنوع ��ة من �صوف
املاعز).
 nاحلناء.
 nامل�شغ ��والت اليدوي ��ة م ��ن التح ��ف املقل ��دة للمنتج
احلريف اليمني كعمل اجلنابي.
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 nاخلناجر ال�صغرية واملعامل التاريخية وال�سياحية -9 .أ�حزم ��ة اجلناب ��ي املط ��رزة بجمي ��ع أ��شكاله ��ا
و أ�حجامها.
 nالرباقع.
 -10حرفة اخلزف ( املدر ).
� nشباك ال�صيد من اخليوط.
 -11حرفة العزف .
 nال�شملة من ال�صوف (�صوف املاعز).
أ
 -12حرف ��ة �صناع ��ة ال�صناديق اخل�شبي ��ة ب�نواعها
 nالفردة من ال�صوف (�صوف املاعز).
و أ�حجامها وامللتات املزخرفة وامل�صدفة .
 nمقرمة العر�س ال�سقطرية -ال�شبوانية.
 -13حرفة الفخار.
� nشمط �صنعاين.
 -14حرفة اخليزران.
 nمقرمة ُحدَ يْدِ َّية.
 nالفرادي ال�صنعانية ( زي ن�سائي» أ�حد القطع التي  -15حرف البخور.
أ�ما احلرف املحمي ��ة بفر�ض ر�سوم جمركية �إ�ضافية
تتكون منها الع�صبة الذهب»).
على املنتج امل�ستورد فت�شمل:
وت �� �ش �م��ل ق��ائ �م��ة امل �ن �ت �ج��ات احل ��رف �ي ��ة امل �ح �ظ��ور  -1حرفة أالقفال (القفل الغثيمي).
 -2حرفة ال�سيوف و أ�غمدتها.
ا�ستريادها من اخلارج:
 -3حرف ��ة عدد احليوان ��ات (القي ��ود -انعل اخليول
 -1العقيق.
– أالخطمة الركابات – ال�سرات احلديدية).
 -2احللي الف�ضية.
 4حرفة أالجلمة ب أ�نواعها ال�سروج ب أ�نواعها .
 -3اجلنابي بجميع �إحجامها و أ��شكالها.
 - 5حرفة املغالق اخل�شبية التقليدية .
 -4الن�صال بجميع أ�حجامها و أ��شكالها.
 - 6حرف ��ة احلياك ��ة ( الفري ��د وال�شمي ��ل والعب ��اة
 -5املعاوز بجميع أ�حجامها و أ��شكالها و أ�لوانها.
وامل�صاون واملقاطب والغراير –التزجة ).
 -6اللحف القطنية  ،اللحف التهامية.
 - 7حرفة تغليف أ�حزمة الع�سوب .
 -7الزنابيل والقفف وال�ضلل.
� -8صباغ ��ة املق ��ارم القطني ��ة امللون ��ة ( املق ��ارم  - 8امل�صاون.
 - 9املغامق.
امل�صبوغة).

 - 10االحزمة اجللدية مبا فيها واملحزق والطيار.
ِ - 11ع ��دد احليوانات (جلام ��ات –نعال –�سروج-
برادع – خطامات).
 - 12النحا�سيات (جميع النحا�سيات).
يف هذا ال�صدد أ��شاد مهتمني ومتعاملني بهذا القرار
واثره يف حماية املنتجات احلرفية الوطنية م�شيدين
ب ��دور وزارة ال�سياحة وقيادتها يف هذا االجتاه ،حيث
ق ��ال نائب رئي�س الغرفة التجاري ��ة ال�صناعية ب أ�مانة
العا�صمة ،حممد �صالح� ،إن الغرفة و�ضعت بالتعاون
م ��ع م ؤ��س�س ��ة التموي ��ل الدولي ��ة خطة لتطوي ��ر املهن
احلرفية مبختلف أ�نواعها.
و أ�و�ض ��ح أ�ن الغرف ��ة ب ��د أ�ت �ضم ��ن اخلط ��ة بتوزي ��ع
ا�ستم ��ارات على أ��صح ��اب احلرف اليدوي ��ة لتحديد
احتياجاته ��م م ��ن امل ��واد اخل ��ام واملع ��دات الالزمة
والدع ��م امل ��ادي ،خ�صو�ص ��ا و أ�ن هن ��اك م ��ا يقارب
� 5000آالف ح ��ريف م�سج ��ل ل ��دى املرك ��زي الوطني
للح ��رف اليدوي ��ة يفتق ��رون �إىل ا إلمكاني ��ات املادية
والتقنية لتطوير مهاراتهم.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال حمل ��ة تفقدي ��ة نفذته ��ا الغرف ��ة
التجاري ��ة بالتع ��اون م ��ع م ؤ��س�س ��ة التموي ��ل الدولي ��ة
(�آي�.إف�.س ��ي) واملجل� ��س املحل ��ي مبديري ��ة �صنعاء
القدمية عل ��ى املعام ��ل وامل�شاغل اليدوي ��ة يف مدينة
�صنعاء القدمية ملعرف ��ة التحديات التي تواجه قطاع
ال�صناعة احلرفية واحتياجات االرتقاء بها.
و�شدد �صالح على �ضرورة توفري ا إلمكانيات واملعدات
الالزم ��ة لالرتق ��اء به ��ذه امل�شغ ��والت واحل ��رف مبا
ميكنها من مناف�سة املنتج ��ات امل�ستوردة �إ�ضافة �إىل
توف�ي�ر املواد اخلام بتكلفة معقولة .وحماية املنتجات
احلرفية من ا إلغراق ،لدورها ا إلنتاجي والتنموي يف
حركة االقت�صاد الوطني.
و أ��ش ��اد نائ ��ب رئي� ��س الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعية
يف أ�مان ��ة العا�صم ��ة بجه ��ود احلرفي�ي�ن وحتم�سه ��م
و�إبداعاته ��م يف �إنت ��اج احل ��رف اليدوي ��ة اجلميل ��ة
واملتميزة يف جماالت الف�ضي ��ات أ
وال�شكال اخل�شبية
املزخرف ��ة للمحافظة عل ��ى طابعها اليمن ��ي أال�صيل
وتغلبها على مناف�سة املنتج اخلارجي.
و أ��شار �ص�ل�اح �إىل أ�ن احلكومة أ�ق ��رت خالل الفرتة
املا�ضي ��ة حظر ا�ست�ي�راد املنتجات احلرفي ��ة املقلدة
للمنتج ��ات احلرفي ��ة الوطني ��ة واملتمثل ��ة يف :العقيق
واملنتجات املرتبط ��ة به ،م�شغوالت احلل ��ي الف�ضية،
اللحف القطنية الوطنية ،الف ��وط واملعاوز ،الزنابيل
والقفف والظلل والعزف واخليزران ،املقارم الوطنية
امل�صبوغة ،اخلزف والفخار ،والبخور.
وخ�ل�ال الزيارة أ�و�ضح عدد م ��ن امل�شتغلني يف جمال
احل ��رف اليدوي ��ة أ�ن العدي ��د من املح�ل�ات واملعامل
وامل�شغوالت اليدوي ��ة اليمنية بحظ ��ر ا�سترياد ال�سلع
احلرفية توقف ��ت نتيجة قلة ا إلمكاني ��ات �إ�ضافة �إىل ف�ضال عن م�شغوالت الن�سيج على اخل�شب.
�إغ ��راق ال�س ��وق مبنتجات أ�جنبي ��ة م�ست ��وردة ،منها وطال ��ب عدد م ��ن امل�شتغل�ي�ن بتدري ��ب املهنيني على املقلدة وامل�شابهة له ��ا ،م ؤ�كدين ا�ستعدادهم لتغطية
املنتج ��ات الف�ضية والعقي ��ق وامل�شغ ��والت الن�سيجية ال�صناعة احلرفية اليمنية وحماية املنتجات احلرفية حاجة ال�سوق من جميع هذه احلرف وامل�شغوالت.
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الطيار الشراعي الفرنسي

جيل ريفيل

لـ

أنا مجنون في نظر الناس!!
كأي طف���ل حل���م منذ الصغر ب���أن يصبح طي���ارا أو طبيبا،
وعندما كبر حقق حلمه باجتهاده .جيل ريفيل طيار شراعي
فرنسي عشق الطيران منذ طفولته شبه الطيران بالعزف
على البيانو فاذا كنت ال تجيد قواعد اللعبة سيصبح الوضع
خطيرا( ..الس���ياحة ) التقته في إب بعد تنفيذه لعدة قفزات
واليكم الحصيلة...
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ما طبيعة زيارتك لليمن؟
ه ��ذه الزي ��ارة ته ��دف �إىل حتدي ��د مواق ��ع �صاحل ��ة
للطريان ال�شراعي .وهذه الزيارة والت�صوير للمناطق
لن ��ا �ستكون مبثابة و�سيلة ترويجية تخدم ال�سياحة يف
اليم ��ن عند عودتن ��ا �إىل فرن�س ��ا؛ ألن هن ��اك الكثري
من املدار�س واملعاه ��د التدريبية للطريان ال�شراعي،
ويتمنون أ�ن يجدوا أ�ماكن للمتعة وا إلثارة ،واليمن بلد
مالئ ��م لهذا ،و�سيج ��دون يف اليمن بغيته ��م ملمار�سة
هذه الريا�ضة ،وبالت أ�كيد �سيذهبون �إىل اليمن.
وما هي املواقع التي حددتها؟
بد أ�ن ��ا حالي� � ًا بتحدي ��د خم�س ��ة مواق ��ع يف املحويت،
با إل�ضاف ��ة �إىل مواق ��ع أ�خ ��رى يف تع ��ز و�إب و�صنع ��اء
للقالع
وعمران؛ ألنه عندما تتوفر الو�سائل املالئمة إ
نحت ��اج �إىل توفري مكان مالئم للهبوط ،وكل أالماكن
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الت ��ي زرتها تتوف ��ر فيها هذه ال�صف ��ات ،أ
والف�ضل أ�ن
يك ��ون موقع الهب ��وط قريبا من خط ��وط ال�سري ،على
أ��سا� ��س يت ��م أ�خ ��ذ الطياري ��ن وتتوفر و�سائ ��ل أالمن
وال�سالمة.
ما �سر تعلقك بالطريان ال�شراعي؟
�إن ��ه أ�م ��ر متعل ��ق بجمي ��ع الريا�ض ��ات اجلبلي ��ة التي
أ�مار�سه ��ا من ��ذ الطفول ��ة و أ�ن ��ا أ�طري منذ م ��ا يقارب
الثالثني عام ًا.
وهل كان التحليق ال�شراعي حلمك؟
لقد ب ��د أ�ت الطريان بـ»البارا�ش ��وت» منذ كان عمري
 ،17ومن ث ��م حتولت �إىل الط�ي�ران احلر؛ ألين كنت
أ�حلم دائم ًا بالطريان.
هل هي هواية أ�م مهنة؟
أ�نا هاو.

لديك مهنة أ�خرى؟
أ
نعم .أ�عمل يف فندق ،كما �نني مدرب تزلج.
ما هي م�شاعر أ�ول حتليق؟
أ
من ال�صعب �شرح ذلك .لقد �حببت ذلك ب�شكل كبري،
حتى أ�نني مل أ��ستط ��ع التوقف أ�بد ًا .ال يوجد اختالف
يف الط�ي�ران بكافة أ��شكال ��ه ،فالطريان هو الطريان؛
لك ��ن يكم ��ن االختالف يف ه ��ذا البل ��د اجلميل الذي
أ�حببته منذ و�ص ��ويل �إليه .فال�سفر هو املغامرة ،ومن
خالل ��ه ن�ستك�شف ونحلل .و أ��ستطي ��ع القول �إين أ��شعر
ب أ�ين حر طليق حيث ال يوجد حدود حتجزين.
م ��ا هو ال�ش ��عور ال ��ذي انتابك و أ�نت حتلق يف �س ��ماء
اليمن ،أ�هو �شعور خمتلف عن فرن�سا؟
تقني� � ًا ،نف�س ال�شيء .أ�ما على م�ستوى ا إلح�سا�س فهو
خمتلف متام ًا ،يكم ��ن االختالف أ�و ًال يف ال�سفر ،فقد

�ساف ��رت كثري ًا كما أ�نن ��ي أ�كت�شف أ�ماكن غري معروفة
و أ��شخا�ص جدد ،ففي فرن�سا الطريان ال�شراعي لي�س
بذلك القدر من املغامرة.
�شعور النا�س �إزاء هذه الريا�ضة؟
أ�ن ��ا جمن ��ون يف نظر النا� ��س ..اما بالن�سب ��ة يل فهذه
الريا�ضة متثل ال�شعور الغامر بال�سعادة
ما الذي مييز اليمن عن البلدان أالخرى؟
اجلم ��ال اجلغ ��رايف؛ فاليم ��ن بل ��د ج ��ذاب ،الرياح،
وال�شعب...
م ��ا أ�كرث املحافظ ��ات اليمنية التي تتمتع مبقومات
للطريان ال�شراعي؟
املحويت ،فهذه املحافظة اجلميلة حتتوي على الكثري
من مواقع الطريان ال�شراعي ،وتعترب أالوىل من حيث
مالءمتها للطريان والهبوط؛ نظر ًا لتنوع ت�ضاري�سها،
و�ستك ��ون أالوىل على م�ستوى اليمن متى ما ا�ستكملت
الط ��رق التي يجري فيها العم ��ل حالي ًا ،وتعترب أالوىل
حت ��ى ا آلن يف نظ ��ري ،وقد تكلمت م ��ع املحافظ حول
ه ��ذا املو�ضوع ،وبدا عليه ال�س ��رور باختيارنا املحويت
ك أ�ول حمافظ ��ة ميني ��ة متت ��از مبواقع متنوع ��ة لهواة
الط�ي�ران ال�شراع ��ي ،ووعدن ��ا ب�إجن ��از طري ��ق بيت
البحري يف أ�قرب وقت.
أ
والماكن فيها تطل على مناظر رائعة جد ًا� ،ضف �إىل
أ
ذل ��ك �ن حالة الري ��اح فيها لعملية ا إلق�ل�اع والهبوط
ممت ��ازة ج ��د ًا ،وطيبة أ�ه ��ل هذه املحافظ ��ة ،وحينما
هبط ��ت وج ��دت النا� ��س ي�ستقبلونن ��ي بحف ��اوة بالغة
وكرم.
أ
و� أس�ع ��ود �إليه ��ا بكل ت�كيد وقد جئت ع ��دة مرات �إىل
املحوي ��ت منذ ع�شرين عام ًا وكل ث�ل�اث �سنوات أ�قوم
بزي ��ارة �إىل املحوي ��ت وق ��د حلقت م ��رات عديدة يف
�سماء حمافظة املحويت و� أس�ع ��ود للطريان والتحليق
يف �سماء املحويت يف نوفم�ب�ر القادم أ�و دي�سمرب كون
اجلو �سيكون رائع ًا ومنا�سب ًا للطريان.
أ�ن�ش� � أ�ت مدر�س ��ة « أ�ك�س ��جينا» مبدين ��ة لومو�س ��ل يف
فرن�سا للتدريب على الطريان ال�شراعي؛ ما الغر�ض
من ذلك؟
�إنه م�ش ��روع ذو حماور عدة ،حم ��ور �سياحي ،وحمور
املمار�س ��ة له ��ذه الريا�ض ��ة ،و�سيت ��م من خ�ل�ال هذا
امل�شروع �إنعا�ش ريا�ضة الطريان ال�شراعي ،للممار�سني
أالجانب من أ�وربا وال�ش ��رق أالو�سط ،واالجتاه ا آلخر
ه ��و تدريب ثالثة من فرن�س ��ا ليكونوا مدربني ومن ثم
�سيقومون بتدريب اليمنيني.
ما هي �شروط اختيار املتدربني لهذه الريا�ضة؟
هناك أ��شخا�ص عرفتهم من قبل يجيدون التحليق يف
اجلو ولديهم مقدرة على التخاطب باللغة االجنليزية
�سيتم تدريبهم با إل�ضافة �إىل �آخرين �سيتم اختيارهم

يف أال�شه ��ر املقبل ��ة ،ب�شرط أ�ن يكون ��وا ريا�ضيني و أ�ن
يكون عمرهم بني � 20-35سنة و أ�ن يكون الطول 150
مرتا فما فوق و أ�ن يكون الوزن  75كيلوجرام فما حتت
و أ�ن يجيد �إحدى اللغتني الفرن�سية أ�و االجنليزية.
ل ��كل �ش ��خ�ص ت�ص ��ادفه يف حيات ��ه املهني ��ة مواق ��ف
طريفة .ماذا عنك؟
ال�سالم ��ة عامل مهم يف ه ��ذه الريا�ضة ،فهي ريا�ضة
خط�ي�رة ج ��د ًا ،و أ�نا أ��شبهه ��ا بالبيانو؛ فح�ي�ن ال تعلم
قوانني ه ��ذه اللعبة يكون الو�ضع خط ��را ،و�إن مل تكن
هناك ممار�سة جيدة يكون الو�ضع خطرا.
ما الذي ا�ستفدته من ريا�ضة الطريان ال�شراعي؟
نع ��ود �إىل ق�ص ��ة البيان ��و؛ فه ��و �شعور رائ ��ع ،كما أ�نه
يك�سبك حكم ��ة .حق ًا �إنها ريا�ض ��ة حتمل لك الكثري،
�إنه �شعور فيل�سويف ال ميكن �شرحه.
كيف تقر أ� واقع ال�سياحة يف اليمن؟

ال�سياح ��ة متر مبراحل �صعب ��ة يف اليمن ،وحتتاج �إىل
الكثري م ��ن اجلهود لكي يرتفع م�ستوى الوعي ب أ�همية
ال�سياح ��ة ،با إل�ضاف ��ة �إىل تنوع اخلدم ��ات ال�سياحية
الت ��ي تق ��دم للزائرين يف املواق ��ع ال�سياحي ��ة ،بحيث
يكون هناك مردود وعائد يخدم االقت�صاد.
وما اخلدمات التي تنق�ص ال�سياحة؟
البنى التحتية وخا�صة الطرق ثم الفنادق ال�سياحية،
كما يجب أ�ن يعط ��ى ال�سائح حرية التنقل من منطقة
�إىل أ�خرى ،وعدم حجزه يف نقاط التفتي�ش ملدة تزيد
ع ��ن ربع �ساعة ،رغ ��م وجود ت�صريح بامل ��رور� ،إال أ�ن
هناك عوائق تواجه ال�سائح.
ماذا تقول ملحبي الريا�ضة يف اليمن؟
أ�ن يهيئ ��وا أ�نف�سه ��م لتدري ��ب ق ��وي ،فه ��ذه الريا�ضة
متنحن ��ا ال�شعور بال�سعادة� ،إن مل يكن هناك حوادث،
وعليهم أ�ن يتمتعوا باحلكمة.
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قلعة صيرة
بعد أ�ن ق�ضينا وقتا طيب ًا م�ستمتعني بال�صعود والهبوط عرب مدرجات
�صهاريج عدن الرائعة أ�كرث من مرة ،والعيون ال متل التحديق وتتبع
ما أ�بدعه أالجداد من فن هند�سي ومعماري دقيق ومده�ش .اجتهنا
�صوب قلعة �صرية العريقة ،وبد أ�نا يف �صعود ،أ�و أ
بال�صح ت�سلق اجلبل،
لبلوغ قمته ،حيث ترب�ض القلعة .ومع أ�وىل اخلطوات اكت�شفنا وعورة
الطريق ال�صخرية املليئة أ
بالحجار ال�صغرية املتناثرة ،مما يجعل
اخلو�ض فيها أ�مر ًا �صعب ًا .وما كدنا نقطع م�سافة لي�ست بالكبرية من
اجلبل حتى بدى التعب وا�ضح ًا على اجلميع ،وفعلت حرارة ال�شم�س
فعلها ،ون�ضحت أالج�ساد عرقا غزيرا .أ��سلمنا منعطف الطريق �إىل
اجلهة أالخرى من اجلبل ،فكانت أ��سو أ� من اجلزء الذي قطعناه؛
�صخور مدببة حادة و�صلدة و أ�كرث وعورة ،وقد �ضاعت معاملها أ�و
كادت ،فال تعرف االجتاه ال�صحيح .وقبل أ�ن نبلغ منت�صف الطريق
�إىل القلعة فوجئت بزمالئي وقد عادوا القهقرى ،فلم أ�جد بد ًا من
موا�صلة ال�صعود وحيد ًا .وبعد ألي وجهد جهيد متكنت من بلوغ جدار
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القلعة ال�شاخمة .وب أ�نفا�س متقطعة رحت أ�تطلع ب�إعجاب وده�شة
�إىل ما تبقى من ج�سم القلعة ال�ضخم ،وقد غمر املكان �سكون عميق
ومهيب ال يخلو من رهبة تلف اجلبل والقلعة التي بدت وك أ�نها تطل
من القرون الغابرة وت�ستنجد من يعيد �إليها احلياة .ومن هذا املوقع
الفريد واملتميز لب�سط احلماية والدفاع عن مدينة عدن تتجلي الر ؤ�ية
اال�سرتاتيجية وبعد النظر ل�صد الغزاة والطامعني بو�ضع أ�قدامهم
على �شواطئ املدينة البا�سلة .أ�ن�ستني م�شقة ال�صعود متعة ت�سريح
الطرف يف كل االجتاهات ،أ�جيل الب�صر مت أ�م ًال مدينة خورمك�سر
على مقربة ،وكذا التواهي واملعال ...الخ ،فيما مياه البحر متتد من
أ�مامك وحواليك أ
والمواج ال تنفك تداعب �صخور اجلبل ومعانقتها
يف انت�شاء وحميمية أ�زلية .وقتها متنيت لو مت التعامل مع هذا اجلبل
و أ�ن ي�ستحدث على �سفح القلعة مبا�شرة منتجع �سياحي بعد ترميم
القلعة التاريخية؛ فاجللو�س هناك والت أ�مل فيما حولك من جمال
أ�خاذ وطبيعة �ساحرة متعة ق ّل أ�ن جتد لها نظريا.

رسام في زمن الالرسم ..شهاب المقرمي  :أول شخصية رسمتها الرئيس الحمدي!

حممد عبد اهلل ثابت

مطعم حميدة ..البيت اليمني من الداخل!
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ترحال

دمت..

مدينة الكبريت
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تفجرت جب���ال «دمت» حمم���ًا بركانية
قب���ل آالف الس���نين ّ
تركت آث���ارًا طبيعية عل���ى المدينة ّ
حفزته���ا ألن تصبح ذات
حركة ُعمرانية متس���ارعة ،معتمدة على آبارها الطبيعية
الفريدة ،ومناظر «حرضتها» البركانية السياحية.
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ترحال

ينتشر في مدينة «دم��ت»
ك���ث���ي���ر م������ن ال����م����واق����ع
االستجمامية أو العالجية
ال��ت��ي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ال��م��ي��اه
الكبريتية
ع�شرات احلمامات الطبيعي ��ة م ّيزت «دمت» وجلبت
�إليها النا�س م ��ن كل حدب و�صوب ،بغر�ض ال�سياحة
واال�ستحمام واال�ستثمار ،وهو أالهم يف «دمت» ،حيث
ي�صل ع ��دد الفن ��ادق ال�سياحية �إىل أ�ربع�ي�ن فندق ًا،
ف�ض ًال عن ع�شرات اال�سرتاحات ال�شعبية التي تكتظ
بالن ��زالء ،فيم ��ا مل يكن لـ»دمت» اجلدي ��دة وجود يف
ثمانينيات القرن املا�ضي.
أ
انتع�ش ��ت «دم ��ت» بعد ع ��ام � ،1990ي بع ��د حتقيق
الوح ��دة .حيث مير من «دم ��ت» الطريق الذي يربط
العا�صم ��ة �صنع ��اء مبدين ��ة ع ��دن .ومن ��ذ �سن ��وات
ف�صل ��ت مديري ��ة دمت التي ت�ضم ُع ��زل :احلبي�شية،
عم ��ار ،الع ��ود ،الريا�شي ��ة ،و�آل عم ��ر ،وغريها ،عن
حمافظ ��ة �إب ،وتبعد ع ��ن �صنعاء ح ��وايل  300كم،
ُ
و�ضم ��ت ملحافظة ال�ضالع ،لت�شهد املدينة نه�ضة غري
م�سبوقة.
الربكان الثمني
بفع ��ل الرباك�ي�ن ت�ش ّكلت اجلب ��ال كـ»احلر�ض» ،حيث
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و�إىل �شرق «احلر�ضة» الكب�ي�رة تقع «حر�ضة» أ��صغر
منه ��ا ت�سم ��ى «حر�ض ��ة الدردو�ش» (عل ��ى ُبعد عدة
الكيلوم�ت�رات) .ومازالت ه ��ذه «احلر�ضة» حمتفظة
بحمام طبيع ��ي ي�س ّمى «الدردو� ��ش»؛ �إال أ�ن ُبعده عن
الطري ��ق الرئي�س ��ي ق ّل ��ل م ��ن زائريه .وعل ��ى مدخل
مدين ��ة «دمت» من اجتاه ال�شمال تقع «حر�ضة نيام»،
وه ��ي يف م�ستوى منخف� ��ض ،ون�سبت �إىل قرية قدمية
ت�س ّم ��ى «ني ��ام» .و�إىل غ ��رب ال�ش ��ارع الرئي�سي املار
مبدينة «دمت» تقع ثالث «حر�ضات» متقاربة امل�سافة
أ��صغ ��ر من �سابقاتها ،وهي «حر�ضة عجمة ال�شويل»،
و أ�مامه ��ا قبلي� � ًا «حر�ضة عجمة الع�ش ��رة» ،و»حر�ضة
عجم ��ة ح�سن» .فيم ��ا تقع «حر�ضة» �صغ�ي�رة بجانب
«حر�ضة الدردو� ��ش» ت�سمى «حر�ضة احلمر» .وجميع
«احلر�ض» �آنفة الذكر تقع يف عزلة احلبي�شية.

تتو�س ��ط املدين ��ة «احلر�ض ��ة» الكب�ي�رة ،التي جتذب
ال�سي ��اح أالجان ��ب وز ّوار الداخل ،خا�ص ��ة بعد أ�ن مت
ا�ستحداث ال�سالمل �إىل ق ّمتها .ي�صعد الزائر اجلبل
من أ��سفله حتى املنت�ص ��ف لي�صل �إىل �س ّلم فيه 118
درج ��ة ،وباب �ضي ��ق ينفذ �إىل قم ��ة «احلر�ضة» التي
يبلغ قطرها  250م�ت�ر ًا تقريب ًا .وتتو�سط «احلر�ضة»
فجوة عميقة جد ًا مازالت حتتفظ ببع�ض املاء .تتّ�سع
فوه ��ة «احلر�ض ��ة» من أ�عل ��ى ،وت�ضي ��ق كلما اجتهت
نح ��و أال�سفل .يجد بع�ض ال ��ز ّوار �صعوبة يف ال�صعود
�إىل قم ��ة «احلر�ضة» الكبرية ،والبع� ��ض يتخ ّوف من
منظرها ال�شاهق والهاوية عن ميني وي�سار ال�س ّلم.
أ�ح ��د ُرع ��اة أالغنام من �س ��كان «دمت» حدّثن ��ا ب أ�نه
ا�ستط ��اع الو�ص ��ول �إىل قم ��ة «احلر�ض ��ة» ذاتها قبل
ا�ستح ��داث ال�س ّل ��م يف الثمانيني ��ات ،وم ��ن جه ��ات
«احلر�ضة» أالربع ،وتعد يف نظر من يزور «احلر�ضة»
ال ُك�ب�رى جمازف ��ة .ويج ��ازف البع�ض مم ��ن ال يروق �سياحة عالجية
لهم املقيل �إال يف ُ�شرفات فوهة «احلر�ضة» الوا�سعة .هن ��اك مقومات �سياح ��ة عالجي ��ة يف مدينة «دمت»

ترتكز على توفر م�صادر ال�ث�روة الطبيعية من املياه الطلب املتزاي ��د على العالج الطبيعي باملياه املعدنية
املعدني ��ة العالجية احلارة وقوة تدفقها نظر ًا حلجم احلارة يف مدينة «دمت».
خمزونه ��ا الكبري ،با إل�ضاف ��ة �إىل فوائدها العالجية
التي أ�كدته ��ا الدرا�سات العلمية أالولية ومتيزها كم ًا مواقع عالجية
وينت�ش ��ر يف مدين ��ة «دم ��ت» كث�ي�ر م ��ن املواق ��ع
ونوع ًا بح�سب املعايري الدولية.
أ
أ
وتعترب م�صادر املياه العالجية ��سا�س النمو والنه�ضة اال�ستجمامي ��ة �و العالجي ��ة الت ��ي تتوفر فيه ��ا املياه
االقت�صادي ��ة ال�سريع ��ة يف مدين ��ة «دم ��ت» مبختلف الكربيتية ،ومنها:
أ
املج ��االت ،ويف مقدمته ��ا جمال التنمي ��ة واال�ستثمار  -1منتج ��ع «دمت» ال�سياحي «فن ��دق ال�سدي» :ويقع
ال�سياح ��ي ،الذي يق ��ع يف مقدمة اهتمام ��ات الدولة يف و�س ��ط املدينة �إىل ال�شمال م ��ن «حر�ضة ال�شولة»،
ب�صف ��ة عام ��ة ،والهيئ ��ة العام ��ة للتنمي ��ة ال�سياحية وعل ��ى بعد ن�صف كيلومرت .ويوجد به �سبعة حمامات
ب�صف ��ة خا�ص ��ة ،حيث يرتكز االهتم ��ام احلايل على يف �إطار مكونات «فندق أال�سدي» .وت�شغل احلمامات
حت�سني ظ ��روف اال�ستخدامات الراهن ��ة للحمامات ج ��زء ًا من الطاب ��ق أالول ،وتعمل على م ��دار ال�ساعة
العالجي ��ة القائم ��ة و�إع ��ادة ت أ�هيلها مب ��ا يتالءم مع خلدم ��ة ن ��زالء الفن ��دق أ�و طالب ��ي اال�ستحم ��ام من
ال�شروط ال�صحي ��ة وبطريقة علمي ��ة ،با إل�ضافة �إىل خارج ��ه .كما يوجد �إىل جانب الفندق م�سبح وحمام
تهيئ ��ة الظ ��روف املنا�سبة خلل ��ق فر� ��ص ا�ستثمارية خا�ص بالرجال و�آخر خا�ص بالن�ساء.
جديدة لقي ��ام منتجعات �سياحي ��ة عالجية متكاملة  -2حمام العودي :يقع عند املدخل ال�شمايل للمدينة
وفق� � ًا ملوا�صفات حديث ��ة ومعايري دولي ��ة تلبي حاجة �إىل ال�شم ��ال من «حر�ض ��ة ال�شولة» على بعد كيلومرت

ون�ص ��ف .وهو عبارة عن حم ��ام مياه عالجية خا�ص
بالرج ��ال ،وتوجد بجانب ��ه تو�سع ��ات جديدة حلمام
خا� ��ص بالن�س ��اء ،و�شاليه عالجي ،وفن ��دق ،جميعها
قيد ا إلن�شاء حالي ًا.
 -3حم ��ام الدردو� ��ش :يقع �إىل ال�ش ��رق من «حر�ضة
ال�شول ��ة» عل ��ى بعد  150م�ت�ر ًا ،ويعمل م ��ن ال�صباح
حت ��ى الواحدة ظهر ًا للرجال ،وبقي ��ة �ساعات امل�ساء
للن�ساء.
توج ��د مواق ��ع أ�خرى حلمام ��ات مياه عالجي ��ة أ�دنى
م�ستوى من �سابقاتها ،من حيث املن�ش آ�ت واخلدمات
ا إلداري ��ة املحدودة ج ��د ًا ،مثل« :حم ��ام بئر عاطف»
الواق ��ع �إىل اجلنوب من «حر�ض ��ة ال�شولة» وعلى بعد
 1000م�ت�ر ،وكذلك «حمام احل�سا�سي ��ة» الواقع �إىل
اجلنوب من «حر�ضة ال�شول ��ة» وعلى بعد كيلومرتين
اثن�ي�ن ،با إل�ضافة �إىل «حمام الرببرة العليا» و»حمام
احل�سن» ،الواقعني �إىل ال�شمال ال�شرقي من «حر�ضة
ال�شولة».
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ذاكرة الصورة

الذاكرة
التي ال تصدأ

ألن ال�صور ذاكرة ال�شعوب التي ال ت�صد أ�؛ تقدم
«ال�سياحة» لقرائها الكرام يف كل مرة عرب هذا
الباب جمموعة خمتارة من ال�صور ،قدمية
وحديثة ،وهي ترمز ملدن وم�شاهد ومعامل ال
ح�صر لها ،أ�خذت تكت�سب بعدا وقيمة ال ت�ضاهى
مع بروز الكثري من التحوالت واملتغريات ،بالرغم
من أ�ن ال�صورة هي نف�سها التي مبجرد أ�ن ي�ضغط
ملتقطها على زناد �آله الت�صوير يبدو وك أ�نه
ا�ستوقف حلظة ما من الزمن ،قبل أ�ن تتحول تلك
اللحظة �إىل ن�ص ب�صري وحكاية ت�ستحق أ�ن تروى
ويقر ؤ�ها النا�س.
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هذه جمموعة ال�صور التي ح�صلت
على املجلة من ار�شيف أ�حد امل�صورين
االجانب الذين زاروا اليمن تبني
جانب من �ساحل مدينة احلديدة
ومدينة زبيد التاريخية ما بني عامي
1856-1855م
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مطعم البيك
الشيباني..
مطعم النجوم والمشاهير!!
36

لم يعد مطعم البيك عبد القادر الش���يباني -وسط العاصمة صنعاء-
يقتصر على كونه أحد أشهر المطاعم التي تقدم أشهى المأكوالت
اليمنية الش���عبية ،معتمدا عل���ى أرقى أنواع خدم���ات الضيافة؛ بقدر
ما بات يمث���ل وجهة مهمة يقصدها كل من يزور اليمن ،من س���ياح
عرب وأجانب ،الس���يما الوافدين من بل���دان الخليج ،والمملكة العربية
الس���عودية عل���ى وجه الخصوص ،مم���ن يفدون إليه ولس���ان حالهم
يردد تلك المقولة الشائعة القائلة« :من لم يأكل في مطعم البيك
الشيباني ،فكأنما لم يزر اليمن».
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م ��ا يث�ي�ر االهتم ��ام يف نوعي ��ة زوار ه ��ذا املطعم هو
ع ��دم اقت�صاره ��م عل ��ى الوافدي ��ن من ال�سي ��اح؛ �إذ
ي�شكل تن ��اول وجبة غداء د�سمة يف مطعم ال�شيباين،
الواق ��ع يف �شارع حدة بالعا�صمة �صنعاء ،واملكون من
ثالثة طوابق ،عرب أ��شهى أالطباق وامل أ�كوالت اليمنية
ال�شه�ي�رة ،حمط ��ة رئي�سية تت�ص ��در قائم ��ة اهتمام
الكث�ي�ر م ��ن الوف ��ود الر�سمي ��ة والنج ��وم وامل�شاهري
عل ��ى خمتل ��ف امل�ستوي ��ات� ،سيا�سي ��ا و�إعالميا وفنيا
واجتماعيا ،حمليا وعربيا.
أ�ول م ��ا ي�ستقب ��ل الزائ ��ر للمطع ��م بع ��د أ�ن تتج ��اوز
قدم ��اه عتبة البوابة الرئي�سية �إىل جانب العاملني يف
املطعم ،بثيابهم أالنيقة والنظيفة ،ذلك الكم الهائل
38

م ��ن ال�ص ��ور الفوتوغرافي ��ة التذكاري ��ة الت ��ي جتمع
ب�ي�ن احلاج عب ��د الق ��ادر ال�شيباين ،مال ��ك املطعم،
وم�شاه�ي�ر عامل ال�سيا�س ��ة والفن م ��ن زوار املطعم،
واملت�صدرة واجهة �صالة اال�ستقبال الرئي�سية ،ف�ضال
عن تلك ال�صور املوزعة على جدران املطعم و أ�روقته
م ��ن الداخل ،فيما تبقى االبت�سام ��ات العري�ضة التي
ترت�س ��م على حمي ��ا تل ��ك ال�شخ�صيات ه ��ي أ�برز ما
حتمله من ا إليحاءات وال ��دالالت التعبريية ،بحملها
لعالم ��ات ارتياح ور�ضا و�إعجاب أ��صحابها بجملة ما
يقدمه املطعم م ��ن أ�طباق وم أ�ك ��والت مينية متنوعة
�شهية طيبة املذاق.
با إل�ضاف ��ة �إىل الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح،

جت ��د �صورا ل ��وزراء ون ��واب ميني�ي�ن وق ��ادة أ�حزاب
و�صحفيني وم�سرحي�ي�ن وفانني ،عرب و أ�جانب ،كرث،
من أ�برزهم عبد الرحم ��ن العطية أ�مني عام جمل�س
التعاون اخلليجي ،الذي مل يرتدد يف ت�سجيل �شهادته
يف �سج ��ل الزوار م�شيدا باملطع ��م ،وهو�شيار زيباري
وزي ��ر اخلارجي ��ة العراق ��ي ،ون ��ور ال�شري ��ف ،وفنان
العرب حممد عب ��ده ،و أ�يوب طار� ��ش ،وهيام يون�س،
ومار�سي ��ل خليف ��ة ،وحمم ��د مر�ش ��د ناج ��ي ،وجنم
الكوميدي ��ا �سعيد �صالح ،و�سف�ي�ري النوايا احل�سنة:
حممود يا�سني ،وحنان ترك.
ؤ
كما جتد �شهادات تقديرية من وفود زائرة وم��س�سات
حكومية وخا�صة ومنظم ��ات مدنية ،ت�شيد كلها بهذا

املطع ��م ومتي ��ز خدمات ��ه .لك ��ن املفارق ��ة أ�ن مطعم
ال�شيباين ،برغم ما ح�صده من �شهرة �سياحية و�إقبال
متزاي ��د من ب�ي�ن �سل�سلة مطاعم حتم ��ل ذات اال�سم
واخلدم ��ات ،يقدم وجباته ب أ��سعار موحدة ومنا�سبة؛
فب�إمكانك تناول الطعام على نف�س الطاولة التي جل�س
عليها أ�ي م ��ن جنوم ال�سيا�سة والف ��ن وا إلعالم دون
أ�ن تدف ��ع أ�جرا �إ�ضافيا؛ فاملطع ��م يحافظ بدقة على
طابعه ال�شعبي ،رغم مكانته ال�سياحية ،وتعد أ��سعاره
رغم تذمر البع�ض منها -معقولة ومنا�سبة بالنظرلنوعي ��ة أالطعمة التي يقدمها و أ��صالتها اليمنية التي
تدل عليها نكهتها ذات اخل�صو�صية املميزة.
الالف ��ت أ�ي�ض ��ا بالن�سب ��ة لزائر املطع ��م أ�ن ي�صادف

الزائر لليمن الكثري من املطاعم� ،سواء تلك املنت�شرة
جوار املطعم نف�س ��ه ،أ�م يف مدن مينية أ�خرى كثرية،
مم ��ن يتعم ��د أ��صحابها ا�ستغ�ل�ال اال�س ��م وال�شهرة
ملطع ��م البي ��ك عب ��د الق ��ادر ال�شيب ��اين يف اجتذاب
الزبائ ��ن؛ بيد أ�ن البيك عبد الق ��ادر ال�شيباين الذي
التقين ��اه يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة أ�ثناء زيارته
للمملكة ،التي دعته الفتتاح عدد من املطاعم ،ال يثري
انزعاج ��ه ذلك ،بقدر ما يثري انزعاجه أ�ن تعمل مثل
هذه املطاعم دون مراع ��اة ألدنى أ�دبيات و أ�بجديات
املهنة.
يف �شخ�صي ��ة مال ��ك املطع ��م ،البي ��ك عب ��د الق ��ادر
ال�شيباين ،تكت�ش ��ف أ�نه رغم ال�شهرة التي ح�صدها،

�إال أ�ن ��ه �شخ�صي ��ة عادي ��ة ومتوا�ضعة وحمب ��ة للعمل
اخل�ي�ري� ،إىل جانب كون ��ه منفتح ��ا ومتطلعا ويعمل
وف ��ق منهجية مدرو�سة توحي مب ��دى خربته الطويلة
يف جم ��ال عمله ،و أ�ه ��م �شعاراته :النظاف ��ة أ
والمانة
وال�صدق ور�ضاء الزبون.
كانت امل�صادفة أ�ن التقيناه يف أ�حد املطاعم باململكة
عل ��ى م أ�دبة ع�ش ��اء أ�قامها على �شرف ��ه �سفري اليمن
باململك ��ة ( ،)...وكان من الطبيع ��ي أ�ن ي�سجل رجل
ب�شهرت ��ه وب�شهرة مطعمه و أ�طباق ��ه ال�شهية مبذاقها
أالخاذ ،أ�ن ي�سجل هم�سا يف أ�ذين ،وهو الذي كان �إىل
جواري على املائ ��دة ،الكثري من املالحظات وامل آ�خذ
ح ��ول الكثري من أالمور املتعلق ��ة بالطعام وال�شراب؛
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لذل ��ك اكت�شفت ،و أ�ن ��ا الذي أ�لتقي ��ه ألول مرة ،مدى
مو�سوعي ��ة الرج ��ل وحج ��م خربته وجتربت ��ه ،وكيف
ا�ستط ��اع أ�ن ي�سجل مطعم البي ��ك ال�شيباين ب�صنعاء
�ضم ��ن قائمة أ�ه ��م املحط ��ات واملقا�ص ��د ال�سياحية
يف العا�صم ��ة اليمني ��ة ،وبات ��ت زيارته وتن ��اول وجبة
في ��ه أ�مرا يت�صدر ج ��دول ال�سياح الع ��رب أ
والجانب
القادم�ي�ن �إىل اليم ��ن� ،إىل جان ��ب الوف ��ود الر�سمية
وجنوم ال�سيا�سة والفن وا إلعالم واملجتمع ،على نحو
جعل منه حمطة �سياحية بارزة.
وخ�ل�ال أالع ��وام أالخ�ي�رة ،أ��صب ��ح مطع ��م البي ��ك
ال�شيب ��اين ،ح�س ��ب �شه ��ادات الكثريي ��ن ،بطوابق ��ه
40

الثالث ��ة ،مكتظ ��ا عل ��ى ال ��دوام بال�سي ��اح الع ��رب
أ
والجان ��ب والوف ��ود الر�سمي ��ة الزائ ��رة� ،إىل جانب
زبائنه م ��ن اليمنيني .وال يختل ��ف زوار املطعم ،على
تباين خلفياتهم الثقافية ،على متيز وفرادة أالطباق
الت ��ي يقدمها .أ
واله ��م ا�ستحالة أ�ن جتد أ�حدا يخرج
من مطعم البيك عبد القادر وما يزال هناك م�ساحة
ف ��راغ يف معدته .بل �إن الغري ��ب أ�ن أ�ي زائر ال ميكن
ل ��ه أ�ن يتناول أ�كال مينيا بنف�س ال�شهية التي ميكن أ�ن
يتناول بها يف مطعم البيك.
وهناك الكثري من العب ��ارات التي �سجلها الكثري من
زوار ه ��ذا املطعم ،ومنهم من �سجلها ،ومنهم من ما

يزال يرددها يف نف�سه ،ومنها عبارة أ�طلقها �صحفي
عربي بعد وجبة غداء د�سمة� ،صارت مثال �شائعا بني
الزوار وال�سياح ،وذل ��ك حينما قال« :من مل ي أ�كل يف
مطعم ال�شيباين ،ف�إنه مل يزر اليمن».
كما أ�ن هناك الكثري من املو�ضوعات ال�صحفية التي
أ��سهب ��ت يف احلدي ��ث عن املطع ��م و�شهرت ��ه ،ومنها
ما ذكرت ��ه �صحيفة «ال�ش ��رق أالو�س ��ط» وغريها من
ال�صح ��ف ،متاما كما �سجل الكثري م ��ن أ��شهر زواره
الكث�ي�ر من العبارات ،ومنهم جن ��م الكوميديا �سعيد
�صال ��ح ،الذي مل يجد يف غمرة ا�ستمتاعه أ
بالكل بدا
م ��ن القول�« :إيه ده؟! أ�نا م ��ا أ�كلت�ش حاجات بالطعم

ده قبل ك ��ده» .ويقدم هذا املطعم الوجبات التقليدية
اليمني ��ة التي ورثت أ�هم خ�صائ�ص ومقومات املطبخ
الهن ��دي والرتك ��ي والفار�س ��ي؛ بحك ��م العالق ��ات
التاريخي ��ة والثقافي ��ة الت ��ي جمع ��ت ه ��ذه ال�شع ��وب
باليمن.
وا�ستط ��اع املطب ��خ اليمني املزاوجة ب�ي�ن خ�صائ�صه
التقليدية واخل�صائ�ص الوافدة برباعة و�إتقان ،مما
أ�ك�سب ��ه هوي ��ة وطعما خا�ص ��ا .ويعترب مطع ��م البيك
ال�شيب ��اين ،ل�صاحبه عبد الق ��وي ال�شيباين ،التجلي
أالك�ث�ر و�ضوحا إلرث وتراث املطب ��خ اليمني؛ فمذاق
أ�طباق ��ه ال�شه ��ي واملوا�صف ��ات التي أ�قل م ��ا تو�صف

بكونها عاملي ��ة ،هي توظيف دقيق لهذا التنوع الفريد
الذي ميتاز به املطبخ اليمني .وميكن اعتبار التجربة
على م�ستوى �آخر �إعادة �صياغة لقيم ثقافية ،قوامها
ع ��دد م ��ن الثقاف ��ات املحلي ��ة وامل�ستجلب ��ة .ومطعم
ال�شيباين بذل ��ك مرجعية حية ل�ت�راث املطبخ ،يعيد
�إنتاج ��ه وفقا ألحدث أ��ساليب الطبخ واملذاق واملزاج،
ودومنا تفريط يف اخل�صائ�ص التقليدية.
تتن ��وع أالطب ��اق وتتعدد يف ه ��ذا املطعم ،م ��ع وجود
م�ش�ت�رك بينه ��ا وب�ي�ن أالطباق يف جمتمع ��ات عربية
أ�خ ��رى� ،إال أ�ن طريق ��ة طهيه ��ا وتقدميه ��ا وجاذبية
مذاقه ��ا تعطيها خ�صو�صي ��ة وطعما ال يق ��اوم .تبد أ�

الوجب ��ة يف املطع ��م بتق ��دمي �سل�سل ��ة م ��ن املقبالت،
أ�وله ��ا كوب احل�ساء (امل ��رق) الذي هو خال�صة حلم
اخل ��راف البلدية بطعمه املده� ��ش ،ويعد تناول كوب
احل�س ��اء م�ضافا �إليه الليمون متع ��ة ال تقل عن متعة
تناول اللحم نف�سه ،ثم جمموعة من ال�سلطات املكونة
م ��ن الطماط ��م واجلزر واخلي ��ار واخل� ��س وامللفوف
ي�ض ��اف �إىل بع�ضه ��ا اجل�ب�ن أالبي� ��ض واملايوني ��ز
والفلف ��ل أالخ�ضر احلار �إىل جانب أ�نواع خمتلفة من
املخل�ل�ات والب�سبا�س (ال�شطة اخل�ض ��راء امل�سحوقة
مع الطماطم).
أ�ما أالطب ��اق الرئي�سية فال تقل تنوع ��ا وتعددا ،و�إن
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الغوص عميقا

أماكن

اليمن بخير
حممد أ�حمد الهوين

كان اللح ��م امل�سل ��وق أ
والرز البخ ��اري أ�برزه ��ا� ،إال
أ�ن هن ��اك أ�طباق ��ا أ�خرى ،كال�سم ��ك املتبل وامل�شوي
يف أالف ��ران التقليدي ��ة ،واجلمربي الط ��ازج املقلي،
وطبق العقدة (مزيج م ��ن �شرائح اللحم ال�صغرية،
م�ضافا �إىل البطاط� ��س والفلفل أالخ�ضر والبهارات
احلارة) ،ث ��م ال�سلتة ،وهي أ��شهر أالطباق التقليدية
اليمنية ،وهي طبخة مكونة من اللحم املفروم أ
والرز
والبي� ��ض وامل ��رق ،ت�ض ��اف �إليه ��ا احللب ��ة املطحونة
ال�سائلة ،وتقدم يف أ�وان فخارية تعرف بـ»احلر�ض»،
وتتمي ��ز ه ��ذه أالواين باالحتفاظ باحل ��رارة ويبقى
الطع ��ام بداخلها يغلي طوال فرتة أالكل ،وهو أ�مر له
أ�هميت ��ه يف املناطق الب ��اردة ك�صنعاء وذمار ،وت ؤ�كل
م ��ع اخلب ��ز البلدي الذي تع ��ددت أ�نواع ��ه ومذاقاته
(الر�شو� ��ش ،الرط ��ب ،الكر� ��س) ويخب ��ز يف أ�فران
خا�ص ��ة باملطعم .وتق ��دم �إىل جانب ه ��ذه أالطباق،
ع�صائ ��ر الفواك ��ه الطبيعي ��ة وامل�شروب ��ات الغازي ��ة
واملي ��اه املعدني ��ة .أ�ما أ�طب ��اق احلل ��وى فت�شمل بنت
ال�صح ��ن ،وهي عب ��ارة عن فطرية مكون ��ة من عدة
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طبقات ت�صنع من الدقيق وال�سمن والبي�ض املخلوط
باحلبة ال�س ��وداء ،وير�ش �سطحه ��ا بال�سمن والع�سل
الطبيع ��ي .ثم فتة املوز والع�س ��ل ،وتتكون من اخلبز
البلدي املفت ��وت املخلوط مع عجينة امل ��وز أ�و الع�سل
�إىل جان ��ب الفواك ��ه الطبيعية املعروف ��ة والطازجة،
و�إن كان امل ��وز ي� � ؤ�كل هنا بغم�س ��ه يف الع�سل البلدي.
وتختتم رحلة تن ��اول الطعام بتناول كوب من ال�شاي
أالحمر املغلي مع الهيل والقرفة.
وتع ��د البه ��ارات احل ��ارة �إح ��دى أ�ه ��م خ�صائ� ��ص
أالطب ��اق يف مطعم ال�شيباين ،وهي امتداد لت أـ�ثريات
املطبخ الهندي ،بحك ��م العالقات الوثيقة بني اليمن
والهن ��د ع�ب�ر الع�صور؛ لذا ف � أ
�الكل يف ه ��ذا املطعم
متع ��ة ال ت�ضاهيه ��ا متع ��ة ،وال ب ��د معها م ��ن التخلي
ع ��ن برام ��ج احلمي ��ة والرجيم ول ��و م ؤ�قت ��ا ،فمظهر
أالطب ��اق ال�شهي وامل ��ذاق الطبيعي الط ��ازج وروائح
الطع ��ام الفواحة احلارة ،حتا�ص ��رك لتفتح �شهيتك
عل ��ى مداها ،فت أ�كل وت�شبع ،حتى يخيل �إليك أ�نك لن
جتوع بعد ذلك أ�بدا .يحر�ص ال�سياح العرب ،خا�صة

القادمني من دول اجلوار ،والذين تزايدت أ�عدادهم
ب�شكل ملحوظ خالل ال�سنوات أالخرية ،نتيجة زيادة
مع ��دل تدفق ال�سياحة البينية م ��ع اليمن ،على زيارة
مطعم ال�شيباين وتناول وجباته ال�شهية .وهم يروون
يف غم ��رة ا�ستمتاعه ��م بالطع ��ام حكاي ��ات أ�قرب ما
تك ��ون �إىل أال�ساطري ح ��ول �سر هذه امل ��ذاق ال�شهي.
لك ��ن �صاحب املطعم ،عبد القوي ال�شيباين ،ي ؤ�كد يف
توا�ضع جم أ�نه لي�س هناك أ��سرار يف طهي أالطعمة،
و�إمنا ه ��ي أ�نفا�س يتميز بها الطباخ ��ون .لكنه ي�شري
�إىل أ�ن اخل ��راف التي يذبحها املطعم تتميز برتبيتها
يف م ��زارع طبيعي ��ة ،وتعل ��ف أ�وراق أ��شج ��ار أالراك
املعروف ��ة ،وهو م ��ا ي�ضفي على طع ��م حلومها مذاقا
طبيعيا و�شهيا .وزبائن مطعم ال�شيباين من اليمنيني
ال يقل ��ون اهتمام ��ا و�إقباال ،فالقادم ��ون من خمتلف
حمافظات البالد يجدون يف هذا املطعم �إطارا يجمع
أ�طعمة و أ�طباق خمتلف املناطق اليمنية ،ويتوفر لهم
ما يف�ضل ��ون من أ�طعم ��ة مناطقهم ،ب أ��شه ��ى و أ�حلى
مذاق.

من يتابع أالخبار التي تبثها بع�ض ف�ضائيات ا إلثارة والتهويل عن اليمن يذهب
يف ظنه أ�ن هذا البلد العربي قد �صار مثل أ�فغان�ستان و أ�ن مدنه أ��صبحت �شبيهة
�إىل حد كبري ب�صورة جبال تورا بورا خالل الهجوم أالمريكي على فلول القاعدة،
لكن احلقيقة على أ�ر���ض اليمن مغايرة متاما لل�صورة امل�ضللة التي �صنعتها
ف�ضائيات امتهنت التهويل والتوتري وحتريك الفنت لفائدة جهات ي�سو ؤ�ها أ�ن
تعي�ش أالمة حالة من اال�ستقرار أ
والمن وتتف ّرغ لبناء جتارب تنموية م�ستقلة.
غ�ب��ت ع��ن زي� ��ارة ال�ي�م��ن أل� �ش �ه��ر ،وح�ي�ن ق���ررت ال���س�ف��ر ه ��ذه امل���رة كانت
ال���ص��ورة ال�ت��ي ر�سمتها ف�ضائيات ا إلث� ��ارة حت�ضرين ب�ين الفينة أ
والخ ��رى
وت��دف �ع �ن��ي �إىل ال �ت �� �س��ا ؤ�ل :ت ��رى ك �ي��ف أ�ج� ��د ��ص�ن�ع��اء ب �ع��د ه ��ذا ال �غ �ي��اب؟
ومنذ أ�ن وط أ�ت قدماي أ�ر�ض اليمن وجدت أ�ن تلك ال�صورة كانت كاذبة وملفقة
وال عالقة لها با إلعالم القومي النزيه الذي يقدم احلقيقة كما هي وال يتواط أ� مع
أ�ي جهة وال يكون أ�داة لتحقيق أ�جندة أ�جنبية أ�يا كانت اجلهة التي تقف وراءها..
جتولت يف حمافظة �صنعاء وزرت حمافظات أ�خ��رى وما وج��دت �صدى لتلك
ال�صورة ،بل بالعك�س وجدت أ�ن جهود التنمية ت�سري ب�سرعة وامل�شاريع تنت�شر يف
أ�كرث من مكان ،وكان �آخرها تد�شني حمطة الغاز ،كما أ�ن أالجواء ال�سيا�سية تت�سم
بالتفاعل ا إليجابي مع مبادرات الرئي�س علي عبد اهلل �صالح حول احلوار وال�شراكة
ال�سيا�سية بني احلزب احلاكم واملعار�ضة املمثلة أ��سا�سا يف أ�حزاب اللقاء امل�شرتك.
وق��د غ��ذت ه��ذه امل� �ب ��ادرات احل���راك ال�سيا�سي ب��ال��داخ��ل وح�ق�ق��ت توافقا
ك �ب�يرا ح ��ول ���ض��رورة ح��ل �سيا�سي ي�ن�ب��ع م��ن داخ ��ل امل � ؤ�� �س �� �س��ات الوطنية
ل�ي�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق أ�م � ��ام دع � ��وات االن �ف �� �ص��ال و أ�م� � ��ام حم � ��اوالت ال �ت��وت�ير
أالم� �ن ��ي ال� ��ذي حت� ��اول ب�ع����ض امل �ج �م��وع��ات امل �ت �ط��رف��ة ج ��ر ال� �ب�ل�اد �إل �ي��ه.
وه� ��ذا ي�ع�ن��ي أ�ن ال �ي �م��ن ،ق �ي��ادة وق� ��وى وط �ن �ي��ة و� �ش �ع �ب��ا ،م�ت�م��ا��س��ك وق��وي
وي �ب �ح��ث ع��ن احل��ل��ول ب �ع �ي��دة امل� ��دى ال �ت��ي حت �ف��ظ اال� �س �ت �ق��رار ال�سيا�سي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي وت� �ف� �ت ��ح امل � �ج� ��ال أ�م � � ��ام اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار اخل� ��ارج� ��ي ال� ��ذي
� �س �ي �ك��ون أ�ح� ��د ال��رك��ائ��ز ال �� �ض��روري��ة يف ع�م�ل�ي��ة ا إلق� �ل��اع االق �ت �� �ص��ادي..
اجلميع يف اليمن ي�ع�ترف��ون ب�� أ�ن ال�ق�لاق��ل ال�ت��ي حت��دث هنا وه �ن��اك لي�ست
لها أ��سباب �سيا�سية أ�و دينية أ�و مذهبية ،فهذه العنا�صر ال تعدو أ�ن تكون
ظاهرة ال�صورة لي�س �إال ،ال�سبب الرئي�س هو أالزم��ة االقت�صادية التي تعيق

حم ��اوالت التطوير اجل ��ادة ال�ت��ي عمل اليمن على �إجن��ازه��ا منذ �سنوات.
وقد بد أ�ت أالزم��ة جتد طريقها �إىل احلل مع ما أ�بدته جهات خليجية �شقيقة
من جدية يف التعاطي مع امللف اليمني و�شروعها يف التح�ضري لال�ستثمار فيه،
ونود أ�ن ن�شيد هنا وب�صفة خا�صة بالدور الذي تلعبه ال�شيخة موزة ،زوجة أ�مري
قطر ،التي أ�دت زيارة �إىل �صنعاء وتكفلت مبهمة ت أ�هيل  100أ�لف �شاب ميني
ليكونوا جاهزين للعمل يف امل�شاريع االقت�صادية اجلديدة التي �ستنجزها جهات
خليجية و أ�خرى أ�جنبية يف �سياق تعهدات الدول املانحة بدعم اليمن وم�ساعدته
على جت��اوز و�ضعه االقت�صادي مبا يحول دون انت�شار ا إلره��اب يف املنطقة.
واحلقيقة أ�ن اخل �ط��وة ال�ت��ي أ�ق��دم��ت عليها ال�شيخة م ��وزة ال ينتفع منها
اليمن وح��ده ،بل �سيكون لها ت أ�ثري �إيجابي على دول اخلليج التي �ستع ّو�ضها
ال�ع�م��ال��ة اليمنية امل � ؤ�ه �ل��ة ع��ن ج��زء ك�ب�ير م��ن حاجتها للعمالة ا آل��س�ي��وي��ة
ال�ت��ي �صاحبت وج��وده��ا �آث���ار �سلبية ع��دي��دة ع�ل��ى املجتمعات اخلليجية،
وهناك خم��اوف من تو�سع دائ��رة امل�سخ اللغوي واالجتماعي والديني لدى
النا�شئة اخلليجية التي ترتبى يف رع��اي��ة عمالة ب�ل��دان جنوب �شرق �آ�سيا.
ون� ��ود ا إل��� �ش� ��ارة ،أ�ي�����ض��ا� ،إىل جن���اح ال �ي �م��ن يف ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال �ت �م��رد
احل� ��وث� ��ي ال � � ��ذي مل ي� �ع ��د ل� ��ه ت � � أ�ث �ي�ر ُي� ��ذك� ��ر ع�����س��ك��ري��ا و� �س �ي��ا� �س �ي��ا.
لكن هذا ال مينع من أ�ن ي�ستخل�ص اليمنيون ،والعرب عموما ،العربة مما حف
بهذا التمرد من أ�دوار م�شبوهة نه�ضت بها �إي��ران التي �صار همها يف الفرتة
أالخرية زرع الفنت يف أ�متنا وتعطيلها عن النهو�ض ،ومل يكفها تخريب العراق
ودف��ع أ�هله �إىل التناحر الطائفي واملذهبي وتواط ؤ�ها املف�ضوح مع االحتالل
أالم��ري�ك��ي ،فعملت على حتريك اجليوب املذهبية يف اليمن ودول اخلليج.
ول �ع��ل أ�ه ��م ع�ب�رة ه�ن��ا ه��ي أ�ال ي�ت�رك ال �ع��رب خ�لاف��ات�ه��م الثنائية ت�سيطر
عليهم وت�ف�ت��ح ال �ب��اب أ�م� ��ام ق ��وى دول �ي��ة لت�صري ح�ك�م��ا بينهم يف ظاهر
ال� ��� �ص ��ورة ،ل �ك �ن �ه��ا يف ال �ع �م��ق ت ��ري ��د اب� �ت ��زازه ��م وال �ت �ح �ك��م يف نفطهم
وم �ي��اه �ه��م ا إلق �ل �ي �م �ي��ة ودف �ع �ه��م خل��و���ض م��ع��ارك ال م���ص�ل�ح��ة ل �ه��م فيها.
ويف أالخ�ير ،ف�إن اليمن بد أ� يخرج �ساملا معافى من أ�زماته وقد انت�صر على
نزعات االنف�صال وا إلره��اب ،وبد أ� خو�ض معركة التنمية التي �ستكون الن�صر
احلقيقي.
رئي�س حترير �صحيفة العرب العاملية
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ملف العدد

توجت عاصمة للثقافة االسالمية2010

تريم..

قبلة تحدد إتجاه أنظار العالم!!
تري���مَ ،
«الغ َّناء» ،كانت عاصمة ومقرًا لملوك كندة،
ثم عاصم���ة لوادي حضرم���وت ،قبل س���يئون ،وأحد
المراك���ز العلمي���ة والفكري���ة ،وال يزال فيه���ا الرباط
المش���هور« ،رب���اط تريم» ،ي���ؤدي وظائف���ه العلمية
والديني���ة حت���ى اليوم .تق���ع تريم عل���ى ضفة وادي
حضرموت شمال شرق سيئون ،ومن أهم معالمها
الحص���ون والق�ل�اع األثري���ة ،كحصن النجير ومس���جد
ومنارة المحضار.

ال � � � � �� � � � � �س � � � � �ي� � � � ��اح� � � � ��ة
ترمي تاريخ تليد جميد ،زاخر بالعلم والعمل ،بالزهد
والتق ��وى ،باخل�ي�ر وا إلمي ��ان؛ ووج ��ه م�ش ��رق �ساطع
ب أ�بع ��اده العلمية والفكرية والثقافية ...ومن ال يعرف
ترمي؟! وكما قال عنها أال�ستاذ ابن ها�شم:
ع�ش ال َق ِوم أاللىَ
هذي تر ُمي ُم ْع ْ�ش ُ
ُو ِ�ص ُفوا ِب َأ� َّن ُه ُم ال َكث ُري َّ
الط ِّي ُب.
كما و�صفها �شاعرها أالكرب ابن �شهاب:
قدام َأالكا ِب ِر َأ� ُ
ر�ضها
ُد ِب َغ ْت ِب َأ� ِ
قيم ال َّن ِاح ِل.
فَترُ ا ُبها ِط ُّب َّ
ال�س ِ
م ��ن هنا -من ت ��رمي -هاجر ذات يوم رج ��ال حملوا
عل ��ى عواتقه ��م ن�شر الدع ��وة �إىل ا إل�س�ل�ام يف بقاع
�شتى م ��ن العامل�َ .شدُّوا الرح ��ال ،و أ�خل�صوا النيات،
و�ضرب ��وا يف أالر�ض يبتغون ف�ضال من اهلل ،إلميانهم
ب� � أ�ن ال�سماء ال متط ��ر ذهب ًا وال ف�ض ��ة .فتحوا العامل
بح�س ��ن أ�خالقهم و�صفاء �سرائره ��م وتوا�ضعهم مع
�س ��كان تلك البل ��دان .رفعوا لواء املحب ��ة والت�سامح،
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ومتثلوا معنى القدوة احل�سنة ،و أ��شهروا ثقافة التعاي�ش
مع ا آلخر ب�سالم.
يف أ�بريل املا�ضي كانت ترمي على موعد رمبا يعيد لها
تاريخها التليد ،ويظهر عظمة املهمة التي كانت ملقاة
على عات ��ق أ�بنائها يف ن�شر الدعوة املحمدية و�إخراج
النا� ��س من الظلم ��ات �إىل النور .فقد وق ��ع االختيار
عليه ��ا لتكون عا�صمة للثقاف ��ة ا إل�سالمية  2010من
قب ��ل منظم ��ة ا إل�سالمية للرتبي ��ة والعل ��وم والثقافة
(�إي�سي�سكو)؛ لذا حقّ لرتمي أ�ن تفخر مبجدها ،وحقّ
لن ��ا أ�ن ُنباهي بها ال�شم�س يف ه ��ذا العام اال�ستثنائي
والفعاليات اخلا�صة التي أ�عدت لها احلكومة �إعدادا
رائع ��ا يلي ��ق بـ»ت ��رمي أالعجوب ��ة» ،الواقع ��ة يف وادي
ح�ضرم ��وت -ال ��ذي ميتد م ��ن الغ ��رب �إىل ال�شرق-
عل ��ى ال�ضفة الي�س ��رى من املج ��رى الرئي�سي .وتبعد
عن مدينة �سيئون بحوايل  34كيلومرتا ،وعن مدينة
املكال بحوايل  356كيلومرتا.

ترمي يف النقو�ش آ
والثار
ي أ�ت ��ي ذك ��ر املدين ��ة يف النقو� ��ش العربي ��ة اجلنوبية
القدمي ��ة حت ��ت ا�سم «الهج ��ر» (هج ��رن) ،وجمعها
« أ�هج ��ر» .جاء يف «املعجم ال�سبئ ��ي»« :هجر :مدينة،
أ�ه ��ل مدين ��ة» .وبه ��ذا املعنى ج ��اء ذكر ت ��رمي ب أ�نها
«هجر» يف النقو�ش احلمريية ،فيقال« :هجرن ترم»،
أ�ي« :مدينة ت ��رمي»؛ وذلك ألن م ��ن خ�صائ�ص اللغة
العربي ��ة اجلنوبي ��ة القدمية عدم كتاب ��ة أ�حرف املد
أ
(اللف والواو والياء) ،فهي تنطق وال تكتب.
أ
وللتدليل على قِدَ م هذه املدينة و�هميتها نقتطف هذه
أال�سطر من النق�ش (�إرياينُ /كهايل « :)32وه�سبعو
– وهغرو– عدّى – عر أ�هلن – وترم – وعدو –
هجرهمو – �سحتم – وحويهمو – وظورن – تني –
ع�ش ��ر – ميتم – وجبذو – أ�لفن – أ�عمدم» .ومعنى
النق�ش« :ف أ�غار اجلي�ش احلمريي على عر أ�هالن ،أ�و
ح�صن أالهل وترمي ،فاكت�سحوا مدينتهم بعد ح�صار
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دام اثن ��ي ع�شر يوم ًا ،وا�ستولوا على أ�لف عري�شة من
عرائ�ش العنب و أ�تلفوها».
ه ��ذا النق�ش ،الذي يع ��ود تاريخه �إىل الق ��رن الرابع
امليالدي ،يتح ��دث عن غزو اجلي�ش احلمريي ملدينة
ت ��رمي ،وفر�ض احل�صار عليها مل ��دة اثني ع�شر يوم ًا،
ث ��م اكت�ساحه ��ا واال�ستيالء عليه ��ا ،وتدمري وتخريب
عرائ�ش العنب يف هذه املدينة ،حيث بلغ عدد عرائ�ش
العنب املتلفة أ�لف عري�شة.
ترمي يف امل�صادر العربية وا إل�سالمية
جاء ذكر ترمي يف الكثري من املعاجم وكتب امل ؤ�رخني
الع ��رب وامل�سلم�ي�ن .فق ��د ذك ��ر الهم ��داين يف كتابه
«ا إلكلي ��ل» مدين ��ة ترمي عند ذكره م ��دن ح�ضرموت،
فقال« :وبال�سرير اليوم �إبراهيم بن ح�سني ال�صديف،
وحبو�ض ��ة وم ��دودة ورتغ ��ة وتري� ��س وت ��رمي م ��دن
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ح�ضرموت» .ويف مكان �آخر يقول« :و أ�ولد ح�ضرموت
بن �سب� � أ� أال�صغر :م َّرة بن ح�ضرم ��وت ،وفيه البيت،
واحلارث ،و�شبيب ًا ،وربيعة ،وفهد ًا ،وترمي ًا» .ونالحظ
أ�ن الهم ��داين قد ربط ا�سم ه ��ذه املدينة ب أ�حد أ�بناء
ح�ضرم ��وت بن �سب أ� أال�صغر ،وهو ترمي ،حيث �سميت
املدينة با�سمه.
ويف اجل ��زء الثامن من «ا إلكليل» قال الهمداين حتت
عن ��وان «ح�صون ح�ضرم ��وت وحمافده ��ا»« :وترمي:
مو�ض ��ع املل ��وك من بني عم ��رو بن معاوي ��ة» .ويربط
الك ْندِ ِّيني من
الهم ��داين بكالمه ه ��ذا ترمي مبلوكه ��ا ِ
بني عمرو بن معاوية ،وهم الف�صيل الكندي الرئي�سي
يف ح�ضرموت ،الذي ين�سب �إليه امللوك من كندة .أ�ما
يف «�صف ��ة جزيرة العرب» فيق ��ول الهمداين« :وترمي
مدينة عظيمة».
واملع ��روف أ�ن الهم ��داين قد عا�ش يف الق ��رن الرابع

الهج ��ري؛ أالمر الذي يدل على أ�ن مدينة ترمي كانت
مدينة عظيمة يف تلك احلقبة.
وذك ��ر احلوايل يف حتقيقه لكتاب «ا إلكليل» معلومات
هام ��ة ع ��ن ت ��رمي ،ذ َّيله ��ا يف الهام�ش بقول ��ه« :ترمي
مدينة م�شه ��ورة يف و�سط ح�ضرم ��وت من وادي ابن
را�ش ��د؛ أ�ي :وادي ح�ضرم ��وت ،ال ��ذي ن�سب يف فرتة
معين ��ة �إىل �سلطان ترمي :عب ��د اهلل بن را�شد ،الذي
امت ��د حكمه لي�شم ��ل كل وادي ح�ضرم ��وت يف القرن
ال�ساد� ��س الهج ��ري و أ�وائل القرن ال�ساب ��ع .و�سكانها
قرابة �سبع�ي�ن أ�لف ًا .وهي م�سورة وله ��ا �سبعة أ�بواب،
أ��شهرها ال�سفلي مما يل ��ي �سيئون ،أ
والعلى مما يلي
دم ��ون .وفيها م�ساجد كثرية تزيد ع ��ن املائة ،وفيها
عدد كبري من حفاظ القر�آن الكرمي».
وقال ياقوت يف معجم ��ه« :ترمي :ا�سم �إحدى مدينتي
ح�ضرموت»؛ ألن ح�ضرم ��وت ا�سم للناحية بجملتها،

ومدينتاه ��ا �شب ��ام وت ��رمي ،وهم ��ا قبيلت ��ان �سمي ��ت
املدينت ��ان با�سميهم ��ا .وو�صفه ��ا عب ��د الرحم ��ن بن
عبي ��د اهلل ال�سق ��اف يف «�إذام الق ��وت» ب أ�نه ��ا قاعدة
ح�ضرموت.
و أ�ط ��ال احلديث عنه ��ا الكاتب الرو�س ��ي �سرجني يف
معر�ض حديثه عن قبيل ��ة ح�ضرموت ،فقال« :هناك
الكث�ي�ر م ��ن أالدل ��ة ت�ش�ي�ر �إىل أ�ن قبيل ��ة ح�ضرموت
بع ��د �سقوط �شب ��وة بيد احلمرييني يف الق ��رن الرابع
املي�ل�ادي انتقلت �إىل وادي ح�ضرم ��وت ،وكانت أ�هم
و�س ْي ُئ ��ون َومرْيمَ َ ة
م ��دن ال ��وادي ه ��ي ِ�شب ��ام وت ��رمي َ
وعينات ،ث ��م أ��صبحت مقر ًا له ��ذه القبيلة،
ِوم ْ�ش َط ��ة ِ
بعد أ�ن �سيطرت كندة على �شبام واجلزء الغربي من
وادي ح�ضرموت».
ويف م ��كان �آخر يق ��ول �سرجني« :ت�سم ��ى مدينة ترمي
بـ(مدين ��ة ح�ضرم ��وت) ،و أ�ول من أ�طل ��ق عليها هذه
الت�سمي ��ة هو ابن أ�عثم» .ويحل ��ل هذه الت�سمية بقوله:
«و�إطالق ابن أ�عثم على ترمي لقب مدينة ح�ضرموت
�إمن ��ا ج ��اء م ��ن انف ��راد ترمي ع ��ن غريها م ��ن مدن
ح�ضرم ��وت بخ�صو�صي ��ة ،وملكانته ��ا االقت�صادية أ�و
العلمي ��ة أ�و رمب ��ا أ�هميته ��ا ال�سيا�سي ��ة؛ كونه ��ا متثل
مق ��ر ًا ألغل ��ب ح ��كام وادي ح�ضرم ��وت .وكان عامل
الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم على ح�ضرموت :زياد
بن لبيد ،قد اتخذ م ��ن ترمي مقر ًا له ،وحا�صره فيها
جي�ش أال�شعث بن قي�س الكندي ،بعد خالف أال�شعث
مع زي ��اد حول الناق ��ة الت ��ي و�سمها زي ��اد لل�صدقة،
وم ��ا تتابع بعده ��ا من خالف بني زي ��اد وكندة انتهى
بحرب الردة يف ح�ضرموت يف عهد اخلليفة أ�بي بكر
ال�صدي ��ق ،واتخذها وايل بني أ�مي ��ة على ح�ضرموت
هو ا آلخ ��ر مقر ًا له ،و�إن مل يك ��ن داخل ترمي نف�سها،
حيث اتخذ من دمون بجوار ترمي مقر ًا له».
أ
واملع ��روف أ�ن مدين ��ة ت ��رمي كان ��ت حا�ض ��رة ��شه ��ر
الدوي�ل�ات الت ��ي قام ��ت يف وادي ح�ضرم ��وت عق ��ب
�ضع ��ف اخلالف ��ة العبا�سي ��ة وا�ستق�ل�ال ال ��والة
أ
بالم�ص ��ار .فاتخذها �آل قحط ��ان (�آل را�شد) مقر ًا
ً
لدولته ��م ،ثم �صارت مق ��را لدولة ابن مي ��اين ،التي
م ��دت �سيطرتها على جميع وادي ح�ضرموت يف عهد
حاكمها وم ؤ��س�سها :م�سعود بن مياين بن لبيد ال�ض ّني
�سنة621هـ1224 /م عل ��ى �إثر اندحار أاليوبيني من
ح�ضرم ��وت .وق ��د دام حكم ه ��ذه الدولة م ��ا يقارب
ثالثمائة عام ،حيث كانت نهايتها يف عام 927هـ.

الع ��امل املتباع ��دة ،يف ن�شر ا إل�س�ل�ام وتعليمه أ
للمم
البعي ��دة .كذل ��ك كان ع ��دد اخلريج�ي�ن م ��ن امل ��دن
اليمنية يف مدينة ترمي كب�ي�ر ًا ،وكان لهم دور وا�ضح
يف احلركة العلمية يف مدنهم اليمنية.
وكان أله ��ايل مدينة ترمي ق�ص ��ب ال�سبق يف الهجرة
�إىل الهن ��د .فلقد و�ص ��ل ال�سادة العلوي ��ون �إليها �سنة
617هـ ،دعا ًة للدين ا إل�سالمي.
ويقول امل ؤ�رخ حمم ��د ال�شاطري يف كالمه عن هجرة
احل�ضارم ��ة« :و أ�ول من ا�شته ��ر يف الهند من أ�بنائها
ه ��م بنو عبد امللك العلو ُّيون اليمني ��ون ،وقد انت�شروا
هن ��اك وات�صلوا مبلوك وزعم ��اء امل�سلمني يف الهند،
ولهم مكانة عالية ب�ي�ن م�سلمي الهند ،وكانوا ُيدعون
ترمي ..أ�خرجت العامل من الظلمات �إىل النور
كان ملدينة ترمي الدور الري ��ادي يف احلركة العلمية ،ب آ�ل عظمت خان».
داخ ��ل اليمن وخارج ��ه ،وذلك من خ�ل�ال معاهدها وكتب أال�ستاذ علي بدري م�شهوري عظمت خان كتا ًبا
و أ�ربطته ��ا العلمية التي تخرج فيها العلماء من أ�نحاء أ��سماه «الدعاة والفر�سان من �آل عظمت خان» ،أ��شار

في ��ه �إىل دور هذه أال�سرة يف ن�ش ��ر ا إل�سالم .وع َّرف
ب أ��سرة �آل عظمت خان قائ ًال�« :إن َع ْظ َم ْت َخان (بفتح
العني و�سكون الظ ��اء وفتح امليم و�سكون التاء) :لقب
هندي معناه :عائل ��ة حمرتمةُ ،ل ِّقب به عبد امللك بن
علوي (عم الفقيه املقدم) بن حممد �صاحب مرباط
اب ��ن علي خالع ق�س ��م بن علوي بن حمم ��د بن علوي
بن عبيد اهلل ب ��ن أ�حمد املهاجر ،وينتهي الن�سب �إىل
ال�سيدة فاطم ��ة الزهراء بنت ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم» .ثم ع ��رف أال�ستاذ علي بدري م�شهوري
بال�سي ��د عبد امللك فقال« :هاج ��ر �إىل الهند فرحبوا
ب ��ه خري الرتحيب ،وقابل ��وه ب أ�ح�سن القب ��ول ،ولقبوه
بـ|عظم ��ت خان) ،ف ��كان ه ��ذا اللقب علم� � ًا لعائلته
أ
ولوالده .و�سب ��ب ت ��رك ا�سم العائل ��ة أال�صلية –وهو
أ
بن ��و علوي– �نه ��م ال يري ��دون التميز ع ��ن غريهم،
ولئال يظه ��ر أ�نهم ع ��رب يعي�شون ب�ي�ن أالعاجم؛ �إذ
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م ��ن أ��سلوب الدع ��وة أ�ن يعي�ش ويظه ��ر الداعي ك أ�نه
من جن�س املدعو ،ثقافة ولغة ،أ�و على أالقل أ�ن َيظهر
مبحب ��ة املدعو واحرتام بل ��ده و أ�هله؛ ولذلك جتدهم
�صاه ��روا أالعاج ��م ،فنجح ��وا بهذا أال�سل ��وب .ومن
نتائج جناحه ��م انت�شار ا إل�س�ل�ام يف أ�ر�ض جاوا وما
حولها من أ�نحاء �إندوني�سيا».
ولق ��د ا�ستم ��رت هج ��رة احل�ضارم ��ة �إىل الهن ��د يف
الق ��رون املت أ�خرة ،فمن م�شاه�ي�ر املت أ�خرين �آل عبد
اهلل ب ��ن �شي ��خ العيدرو� ��س ،حي ��ث جن ��د ب�صماتهم
وا�ضح ��ة وناطق ��ة يف « أ�حم ��د أ�ب ��اد» ،و»�س ��ورت»،
و»كج ��رات» ،و»بيجاف ��ور» .وم ��ن م�شاه�ي�ر موالي ��د
« أ�حمد أ�باد» (الهندية) امل ؤ�رخ الكبري عبد القادر بن
�شي ��خ العيدرو�س املتوفى �سن ��ة 1048هـ و أ�مه هندية.
وكان لوال ��د امل� � ؤ�رخ مراكب �شراعية جت ��وب �سواحل ا إل�سالم يف �شرق �آ�سيا
أ
أ
الهند واجلزيرة العربية .و�إىل اليوم توجد �ساللتهم تقت�ض ��ي أالمانة الق ��ول ب�ن �ول الهج ��رات العربية

يف «�س ��ورت» ،وله ��م بها دور علمي كب�ي�ر ،ي ؤ�كد ذلك
مكتبتهم أالثرية العامرة.
واملهاجرون �إىل الهند من احل�ضارمة منهم من عمل
بالتج ��ارة ،ومنهم من اهتم بن�شر العلم والدعوة �إىل
اهلل ،وبع�ض املهاجرين �إىل «حيدر أ�باد» انخرطوا يف
�سلك اجلندية.
و َيج ��در بنا –ونحن نتكلم ع ��ن دور مدينة ترمي يف
ن�شر ا إل�سالم وعلومه يف الهند– أ�ن نذكر مناذج حية
من أالعالم الرتمييني الهنود؛ فممن ولد بـ»مليبار»
الهندية �سنة 1240ه� �ـ ال�سيد �سهل بن علوي موىل
الدويل ��ة .وممن ت ��ويف بـ»حيدر أ�ب ��اد» الهندية �سنة
1341هـ العالمة أ�بو بكر بن عبد الرحمن بن �شهاب.
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�إىل ال�ش ��رق أالق�ص ��ى كان ��ت يف الق ��رن الهج ��ري
أالول ،وحتدي ��د ًا زم ��ن امللك أالموي عب ��د امللك بن
مروان ،حيث و�صل الفاحتون �إىل ال�صني و�سومطرا
وم ��ا جاورهما .أ�ما احل�ضارمة ف ��كان و�صولهم �إىل
تل ��ك البق ��اع يف القرن الثامن الهج ��ري ،وا�ستمرت
هجرته ��م �إىل �شرق �آ�سيا حتى قيام احلرب العاملية
الثاني ��ة .وكانت و�سيل ��ة نقلهم �إىل تل ��ك البقاع هي
املراك ��ب ال�شراعي ��ة التي تبحر م ��ن �شواطئ البحر
العربي.
يقول امل ؤ�رخ حممد ال�شاطري« :دارت أ�بحاث وكتابات
ون ��دوات ،بل و أ�لف ��ت م ؤ�لفات مل�ست�شرق�ي�ن هولنديني
وع ��رب و�إندوني�سيني ،حول تاريخ دخول ا إل�سالم �إىل
�إندوني�سي ��ا ،وكلها جتمع عل ��ى أ�ن للعرب احل�ضارمة
ً
ق�سطا كبريا يف ن�شر ا إل�س�ل�ام فيها ،ومتذهب أ�هلها
مبذهب ال�شافعي».
�إن احل�ضارمة الذين أ�دخلوا ا إل�سالم �إىل �إندوني�سيا
ج ��اءوا من الهند ،وهم من أ��ص ��ل أال�سرة التي تقدم
الكالم عليها (�آل عظمت خان).
يق ��ول امل� � ؤ�رخ �صال ��ح علي احلام ��د« :فاملع ��روف �نأ
أ�ولئ ��ك الع ��رب الطاحمني الذي ��ن أ�دخل ��وا ا إل�سالم
�إىل ج ��اوا وما جاورها هم ال�س ��ادة �آل عظمت خان،
العلويون ،ح�ضرمي ��و أال�صل ،خرج جدهم عبد امللك
بن علوي ،عم الفقيه املقدم ،يف أ�واخر القرن ال�ساد�س
الهجري من َق َ�سم عند ثورة اخلوارج وهجومهم على
ت ��رمي بح�ضرموت يف تل ��ك ا آلونة ،وق�ص ��د الهند هو
وجماعة من ال�سادة العلويني ،وانت�شرت ذريته هناك
بربوج و أ�حمد أ�باد وما بينهما».
وتتابع ��ت هج ��رات احل�ضارم ��ة �إىل �ش ��رق �آ�سي ��ا،
نظ ًرا ل�صعوب ��ة املعي�شة يف ح�ضرم ��وت ورغد العي�ش
ب�إندوني�سيا .ولكرثة هجرته ��م قال حم�سن بن علوي
ال�سقاف:
َمنْ َت َر ْع َرع َ
اعزم لجِ َ ا َو ْه
و�ش ْب قالوا لهِ :
هَ اتْ دُنيا نع ِّر�س لك و َن ْل ِقي َح َرا َوه.
عل ��ى أ�ن احل�ضرم ��ي ن�شي ��ط يف العمل� ،صب ��ور على
الكد وحتمل املتاعب ،حت ��ى امتلك احل�ضارمة ُ�سفن ًا
ب أ�كمله ��ا .فم ��ن م�شاه�ي�ر أال�س ��ر التي ملك ��ت �سفنا
�إندوني�سية� :آل الكاف� ،آل ال�سقاف� ،آل �شهاب الدين،
�آل بارقب ��ة� ،آل مديح ��ج� ،آل الفاخ ��ر� ،آل م�ساوى� ،آل
جمل الليل ،و�آل ال�شيخ أ�بي بكر ،وغريهم.
أ�م ��ا ع ��ن دور احل�ضارم ��ة يف �سيا�سة أالوط ��ان التي
ا�ستقروا بها ،فلقد �شاركوا يف اجلانب ال�سيا�سي ،بل
وو�صلوا �إىل احلكم .فمن أ��شهر �سالطني احل�ضارمة
يف �إندوني�سيا:
� )1سلطنة �آت�شيه :حكمها ال�سيد بدر العامل ال�شريف
�إبراهيم بن ها�شم جمل الليل.

� )2سلطنة �سياك :حكمها أ�والد ال�سيد عثمان بن عبد
الرحمن بن �شهاب.
� )3سلطن ��ة جامبي :حكمها ال�سي ��د حممد بن علوي
اجلفري.
� )4سلطن ��ة بونتياناك :حكمها ال�سي ��د عبد الرحمن
بن ح�سني القدري.
� )5سلطن ��ة كوبو :حكمه ��ا ال�سيد عيدرو� ��س بن عبد
الرحمن العيدرو�س.
� )6سلطنة باالل ��وان :حكمها ال�سيد عبد الرحمن بن
عثمان بن �شهاب.
ا إل�سالم يف مدغ�شقر وجزائر القمر ( أ�فريقيا)
�إن الفاحت�ي�ن جلزيرة مدغ�شق ��ر وجزائر القمر هم
أ�ولئ ��ك ال�سالطني م ��ن ال�سادة العلوي�ي�ن احل�سينيني
احل�ضرمي�ي�ن ،املعروف ��ة أ�ن�سابه ��م و أ��سما ؤ�ه ��م
و أ�خباره ��م و أ�نبا ؤ�ه ��م واملت�ضمن ��ة �شج ��رات أ�ن�ساب
ال�س ��ادة العلويني أل�سمائهم ف ��ردًا فـردًا ،كما جاء يف
«حا�ضر العامل ا إل�سالمي» ل�شكيب أ�ر�سالن.
قال الدكتور أ�حمد عبد الرحمن ال�سقاف�« :إن هجرة
�سكان �سواح ��ل اليمن التهامية ب�ص ��ورة رئي�سية �إىل
احلب�شة وال�صومال ،بينما �شملت هجرة احل�ضارمة
كل أ�نح ��اء ال�شرق أالفريقي؛ ب ��د ًءا من أ�ق�صى �شمال
�إريرتي ��ا ومرو ًرا باحلب�شة وال�صومال وكينيا وتنزانيا
و أ�وغندة وج ��زر القمر ومدغ�شقر وحتى املوزنبيق يف
أ�ق�ص ��ى اجلنوب .ولي�س ه ��ذا مب�ستغرب؛ فقد عرف
احل�ضارم ��ة منذ القدم ب أ�نهم ج َّوابون لبحار املحيط
الهن ��دي ،خوا�ض ��ون لعبابه لغر� ��ض التج ��ارة ون�شر
ا إل�سالم...
أ
ومن أ�برز ال�س ��ر احل�ضرمية التي ا�ستوطنت ال�شرق
أالفريقي واحتلت مكانة اقت�صادية واجتماعية ودينية
مرموقة� :آل ال�شاطري ،و�آل ال�سقاف ،و�آل جمل الليل،
و�آل عل ��ي و أ�حمد واحلامد واحل�سني أ�بناء ال�شيخ أ�بي
بكر بن �سامل ،و�آل عبد اهلل باعلوي ،و�آل بافقيه ،و�آل
با�سكوتة ،و�آل القدري ،و�آل الن�ضري ،و�آل باعبود و�آل
اخلرد ،و�آل ال�شلي ،و�آل موىل الدويلة ،و�آل بن �سميط
وغريهم .وتذكر امل�صادر التاريخية أ�ن أ�ربعني داعية
منهم و�صلوا �إىل ميناء بربرة بال�صومال عام 835هـ
ث ��م تفرق ��وا يف أ�قالي ��م ال�صوم ��ال واحلب�ش ��ة لن�شر
الدع ��وة ،وكان منه ��م ال�شيخ علي أ�بوزرب ��اي املتوفى
بهرر ،وقربه �إىل اليوم معروف.
وكان للح�ضارم ��ة الذي ��ن ا�ستق ��روا بال�صوم ��ال
واحلب�ش ��ة دور بارز يف اجله ��اد والدفاع عن ا إل�سالم
من هجمات أالحبا�ش الن�ص ��ارى ومن نا�صرهم من
الربتغاليني».
أ
وم ��ن ف�ضل اهلل ا�ستمرت عالقة ح�ضرموت ب�فريقيا

حت ��ى الع�ص ��ر الراه ��ن .ومم ��ن هاج ��ر �إليه ��ا م ��ن
املعا�صرين:
 nال�سيد أ�حمد م�شه ��ور بن طه احلداد ،املتوفى �سنة
1416ه� �ـ ،ودوره يف كيني ��ا و أ�وغن ��دا وتنزانيا ظاهر
عيان� � ًا لكل باحث ،حي ��ث أ��سلم على يدي ��ه نحو مائة
أ�لف من أالفارق ��ة الوثنيني وامل�سيحيني .كما ت�صدى
باحلج ��ة البالغ ��ة لنحل ��ة القادياني ��ة املنت�شرين بني
�شباب م�سلمي أ�وغندة.
 nال�سيد عبد الق ��ادر بن عبد الرحمن اجلنيد ،يف
دار ال�س�ل�ام بتنزاني ��ا .ول ��د برتمي �سن ��ة 1345هـ،
وتلقى تعلميه مبعالمة باغريب ،ثم مدر�سة الكاف،
فزاوي ��ة م�سجد بايعقوب ،ثم التح ��ق برباط ترمي.

وبع ��د أ�ن ح�صل من العلم مبتغ ��اه رحل �إىل أ�وغندا
�سن ��ة 1378هـ ليد ِّر�س يف مدار�س التقوى ب أ�وغندة،
ث ��م انتق ��ل �إىل دار ال�سالم حيث فت ��ح ال�سيد علوي
ب ��ن عبد الرحمن بن ال�شيخ أ�بي بكر مدر�سة لتعليم
اللغة العربية و أ�وكل التعليم فيها لل�سيد عبد القادر
اجلني ��د ،ولق ��د تنق ��ل يف أ�فريقي ��ا ف ��زار نيجريا،
وغينيا ،وغانا ،و�ساحل العاج ،و�سرياليون ،و�إثيوبيا،
وكينيا ،وج ��زر القمر ،فعا�ش عم ��ره لنفع امل�سلمني
حتى ت ��ويف رحمه اهلل بتنزانيا �سن ��ة 1427هـ .وقد
ات�صل بع� ��ض ه ؤ�الء العلم ��اء بحكام البل ��دان التي
هاج ��روا �إليه ��ا ونالوا منهم كل احلف ��اوة والتقدير
مبا هم أ�هل له.
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من االغتسال بالماء البارد
إلى االكتحال بسحر الطبيعة الخالب

مهرجانات الصيف 		
السياحية اليمنية..
دعوة مفتوحة للدهشة والمتعة والفرح!..
س���واء كنت زائ���را عربيا أو أجنبيا أو يمنيا مقيما ف���ي الخارج ،وحللت في هذا
البلد أهال ونزلت فيه س���هال لقضاء إجازتك الصيفية الس���نوية مع أفراد عائلتك،
فأنك س���تجد نفسك ،في أرض نفسها التي جاء وصفها في الكتب السماوية
ب” بل���دة طيبة ورب غفور”،وعلى موعد مع كل جديد وممتع وش���يق ومثير
للدهش���ة واالنبهار ،حيث س���تكون مهرجانات الصيف اليمنية التي تقام في
عدد من المحافظات اليمنية مناسبة بديعة في استقبالك ،وهي ال تستهدف
وف���ق المنظمين -جذب الس���ياح العرب والخليجيين من عش���اق اليمن،وكذاتنش���يط حركة الس���ياحة الداخلية وإبراز التنوع والثراء الذي يكتنزه هذا البلد
فحس���ب ،بل لتأكيد حقيقة مفاده���ا أنك اخترتك الوجه���ة الصحيحة واألفضل
على مستوى المنطقة.
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جملة ال�سياحة ت�ستعر�ض يف هذا امللف م�ضامني
مهرجانات ال�صيف اليمنية ،حيث من بني أ�هم
ما يتم التح�ضري له حاليا من مهرجانات مب�شاركة
العديد من الفرق العربية أ
والجنبية ،يربز
مهرجان �صيف �صنعاء املقرر أ�قامته من 1يوليو
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وحتى1اغ�سط�س املقبلني عرب عددا من أالن�شطة البلدة ال�سياحي اخلام�س واملقرر �إقامته يف
والفعاليات ال�سياحية والرتاثية والرتفيهية حمافظة ح�ضرموت.
والريا�ضية مب�شاركة  12دولة عربية و أ�جنبية و 12واملهرجانات التي يجري الرتتيب لها حاليا ت أ�تي
�ضمن خطط وبرامج وفعاليات وزارة ال�سياحية
فرقة خارجية و 35جمعية حرفية .
أ
أ
وبا إل�ضافة �إىل مهرجان �صنعاء يقام مهرجان الهادفة �إىل ت�كيد مكانة و�همية ال�سياحة اليمنية

على اخلارطة الدولية وا�ستمرار اليمن يف حتقيق
تنمية �سياحية �شاملة. .فما تت�ضمن برامج
املهرجانات ال�سياحية ان�شطة �سياحية وفنية
وترفيهية وحرفية وت�سويقية وريا�ضية متنوعة ..
بهدف خلق مو�سم ت�سويقي و�سياحي وجتاري كبري
يف عدد من املدن اليمنية مبا يعود بالنفع على
املواطن واملجتمع ككل ،وتقدمي اليمن بطبيعته
وب�شكله احل�ضاري كمكان مثري ومده�ش لل�سياح
مبنتجاته ال�سياحية وبرتاث الغني والفريد الذي
حتفل به مناطقه ومدنه من �صنعاء �إىل �إب
وح�ضرموت وترمي وغريها.
مهرجان �صيف �صنعاء  ..تعبد يف حمراب
التاريخ
ميتاز مهرجان �صيف �صنعاء ال�سياحي اخلام�س
مبفاج آ�ت حتملها فقرات فنية وتراثية وترفيهية

وت�سويقية وا�ستعرا�ضية ي�شارك فيها عدد من
الفرق اال�ستعرا�ضية العربية والدولية كما
يتوقع أ�ن يد�شن مب�سرية كرنفالية كبرية كما
هو احلال يف كل عام ،وتكون مب�ستوى فعالياته
و أ�ن�شطته املتنوعة ت�شارك فيها عدد من الفرق
الفنية الوطنية فكلورية وان�شادية باال�ضافة اىل
فنانني ومبدعني مينيني مربزين يحيون حفالت
فنية و أ�م�سيات أ�دبية وعرو�ض وفعاليات اخرى
متنوعة مبافيها م�سابقات يف الفن الت�شكيلي
احلي،
والت�صوير الفوتوغرايف واملنتج احلريف
ّ
باال�ضافة اىل حديقة أ�لعاب أ
للطفال وم�سرحيات
دمى ومعار�ض للت�سوق ..
ويعد مهرجان �صيف �صنعاء ال�سياحي تظاهرة
�سنوية تقيمها وزارة ال�سياحة حيث ي أ�خذ هذا
املهرجان بعدا عربيا و�إقليميا ورمبا دوليا بالنظر

مل�ستوى براجمه وفعالياته التي تعدها وزارة
ال�سياحة اليمنية ب�شكل متكامل مما يعك�س بجالء
خمتلف جوانب التاريخ والرتاث والطبيعة.
وي أ�تي اختيار مدينة �صنعاء كمقر للمهرجان على
أ��سا�س عدة اعتبارات ،فهي ت�ضم اكرب قدر من
اخلدمات أ
والمن ،كما أ�نها أ�ي�ضا مدينة تاريخية
ذات خ�صو�صية ثقافية وتراثية ت�ضم عددا من
املواقع أالثرية والتاريخية �إىل جانب املتاحف
أ
وال�سواق التقليدية ومعار�ض منتجات احلرف
اليدوية ف�ضال عن مناخها املعتدل خالل ال�صيف
وحفاوة أ�هلها بالزوار العرب أ
والجانب.
ومن بني فعاليات املهرجان احلفلة ما حتييه
فرق فنية مينية متنوعة من حفالت فنية ،وفرق
�إن�شادية متنوعة ،وال تقت�صر فعاليات املهرجان
على الفعاليات الرتاثية وال�سياحية والفنية بل
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ثقافة العمل يف املجال ال�سياحي لدى الن�شء،مبا
ي�سهم يف توطني ثقافة العمل يف قطاع
ال�سياحة،و�إيجاد �شراكة فاعلة مع القطاع اخلا�ص
من خالل االرتقاء باخلدمات ال�سياحية أ
والن�شطة
املرتبطة بها عالوة على اال�سهام يف انعا�ش قطاع
ال�سياحة ملا له من مردود اقت�صادي هام على
االقت�صاد الوطني ،يف زيادة ن�سب ا إل�شغال
الفندقي و أ�ماكن ا إليواء خ�صو�ص ًا يف غري موا�سم
ال�سياحة الدولية.
كما ت�سعى �إىل جذب ر ؤ�و�س أالموال الوطنية
والعربية أ
والجنبية لال�ستثمار ال�سياحي وا�ستغالل
املحفزات املمنوحة باال�ضافة اىل ا�ستهداف ت�شجيع
الت�سوق العائلي يف ال�سوق اليمنية عرب تقدمي عدد
من العرو�ض والتخفي�ضات وال�سحوبات العديدة
على الكثري من اجلوائز،ومنها �سحوبات على
جوائز مغرية تنظمها معار�ض الت�سوق امل�شاركة
يف عمليات التخفي�ضات املغرية للمهرجان.

ت�شمل ح�سب املنظمني م�سابقات متنوعة حول
اف�ضل منتج تقليدي حريف حي قيمتها مليون ريال
و جائزة اف�ضل لوحة فنية ت�شكيلية ملنظر �سياحي
بيئي ميني قيمتها �ستمائة الف ريال وم�سابقة
اف�ضل �صورة فوتوغرافية ملنظر �سياحي ميني
قيمتها �ستمائة الف ريال.
وت�ستهدف فعاليات املهرجان جميع الفئات العمرية
وب�شكل أ��سا�سي العائلة ..كما ي�سعى املهرجان �إىل
حتقيق الرواج العام واجلذب ال�سياحي لليمن
عامة وملدينة �صنعاء خا�صة،باعتبارها بوابة
مفتوحة أ
لل�شقاء يف الدول العربية واملغرتبني
يف بلدان املهجر واملواطنني ،مل�شاهدة أ�لوانها
وم�ساءاتها و�صباحاتها وهي جزء من �صباحات
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الوطن و�إبداعاته يف �شمولية جت�سد ما�ض وحا�ضر
وم�ستقبل هذا الوطن العظيم بطبيعته اخلالبة
وكنوزه وتراثه وثقافته وتاريخه الوحدوي.
و ت�ستهدف جميع املهرجانات جذب ال�سياح العرب
واليمنيني املغرتبني يف خارج اليمن،والرتويح
والرتفيه عن املواطنني وعائالتهم،والرتويج
للمنتج ال�سياحي،واحياء الرتاث الثقايف واملوروث
ال�شعبي و�إبراز ال�صورة ال�سياحية الطبيعية
واجلمالية والتاريخية لليمن،وتقدميها أ
لل�سواق
ال�سياحية املحلية وا إلقليمية والدولية.
وتلتقي املهرجانات يف التوعية ب أ�همية ال�سياحة
بني أ�و�ساط املجتمع،و أ�همية احلفاظ على دميومة
امل�صادر الطبيعية واملوروث احل�ضاري،وغر�س

ال�سياحة يف اليمن
تقدم اليمن �سياحيا العديد من املنتجات
ال�سياحية فهي باال�ضافة اىل ال�سياحة العائلية
و�سياحة املغامرات تقدم ال�سياحة التاريخية
والثقافية با إل�ضافة �إىل ال�سياحة اجلبلية
وال�صحراوية والبحرية والرتفيهية والريا�ضية
والدينية والعالجية والتي يتوقع لها النمو م�ستقبال
وخا�صة مع بدء تنفيذ وت�شغيل العديد من امل�شاريع
اال�ستثمارات اخلليجية والعربية والدولية.
وي�ضم اليمن أ�كرث من( )360ح�صنا وموقعا
تاريخيا ،عالوة على ما يزيد من  450قرية
ومدينة ومق�صدا �سياحيا تقريبا ،ونحو(كم مرت
مربع ) من امل�ساحة ال�صحراوية و()2500كم
مربع من ال�سواحل املمتدة على البحر االحمر
وخليج عدن والبحر العربي و أ�كرث من ()150
جزيرة مينية واعدة القامة املنتجعات ال�سياحية
لع�شاق اجلزر أ�برزها جزيرة �سقطرى.
كما يتوفر يف اليمن املرتفعات وال�سال�سل
اجلبلية ال�شاهقة بارتفاع ي�صل اىل ()3600
مرت عن �سطح البحر ،تتناثر عليها قرى و�سهول
تتفرد بتنوع حيوي وبيئي وطبيعي ونباتي
و أ�مناط متعددة من ا�ساليب احلراك االن�ساين.
وت ؤ�كد الدرا�سات و�شهادات ال�شركات ال�سياحية
وع�شاق ال�سياحة اجلبلية أ�ن يف اليمن مواقع

تعترب من اجمل مواقع ال�سياحة اجلبلية يف
العامل والتي ميكن ا�ستمثارها يف جمال الت�سلق
واالنزال والقفز املظلي وبناء(العربات التي
مت�شي يف اجلبال على خراطات) مثل النا�صرة
يف حجة وم�سور حجة و�شهارة ومنبه والنظري يف
�صعدة وبكر والريادي يف املحويت وجبال اريان
والعدين وجبال �صرب وجبال عتمه وجبال رمية .
ويعد اليمن من أ�هم املواقع لع�شاق ال�سياحة
ال�صحراوية،حيث ياتي من بني اهم املناطق
على جانب �صحراء الربع اخلايل رملة ال�سبعتني
الواقعة بني مارب و�شبوة وح�ضرموت والتي تعد
من اجمل �صحاري العامل،حيث متيل كثبانها
الرملية �إىل اللون الذهبي مع �شروق ال�شم�س

فت�شاهد لوحة �صحراوية بديعة باال�ضافة اىل
ا�ضافة �إىل ثبوت الرمال يف كثري من املواقع ...
ومن مزايا �صحراء رملة ال�سبعتني امتدادها عرب
مناطق تاريخية مينية مثل مارب و�شبوة القدمية
وح�ضرموت وعدد من املواقع ال�ساحلية وال�سيول
التي جتعل منها متنف�س �سياحي رائع لال�ستجمام
يف ف�صل ال�صيف .ويتميز املنتج ال�سياحي
اليمني ببيئته ال�سياحية املتنوعة واخل�صبة
وموروثه الثقايف الغني ب أ�كرث من ( )600لون
ومنط ثقايف وفني وفلكلوري ،و أ�كرث من4 000
منوذج ونوع من أ�نواع وفنون العمارة والنق�شات
املتنوعة على اخل�شب واجل�ص واحلجر والطني.
وحتظى ال�سياحة العالجية يف اليمن باهتمام

متزايد خ�صو�صا من قبل الزوار القادمني من
منطقة اخلليج العربي  ..حيث تنت�شر يف كثري
من املناطق اليمنية العديد من عيون املياة
املعدنية احلارة التي تفيد يف عالج العديد
من امل�شاكل ال�صحية و متثل بيئة منا�سية
القامة املنتجعات اال�ستجمامية ال�سياحية .
اما على �صعيد ال�سياحة الدينية في�شتهر اليمن
باحت�ضانه للعديد من مواقع اال�ضرحة و�شواهد
القبور و دور العبادة من م�ساجد و كنائ�س وقبور
لالولياء ،والتي متثل مزارا للعديد من �سكان
وديانات وطوائف العامل ،أ�برزها طائفة البهرة
وال�شبزي للطائفة اليهودية وعدد من قبور
االولياء
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عر�ض  /عماد مهدي الديني
جمدي حممد بازياد
قب���ل أن نب���دأ حكايتنا عن
نج���م البل���دة بي���ن األمس
والي���وم والغ���د نتع���رف
وإياكم عل���ى نجم البلدة
ماهو؟ ومتى يبدأ وينتهي
؟ وماه���ي أب���رز مزاي���اه؟
الفلك���ي المع���روف في
محافظ���ة حضرم���وت األخ
سالم الجعيدي يعرف نجم
البلدة فيقول :هكذا هي
تس���مية منازل القمر لدى
أهل حضرم���وت ،فالمنازل
عب���ارة عن بقعة شاس���عة
من الس���ماء مدى قطرها
ث�ل�اث عش���رة درج���ة تقريبًا
ينزل فيه���ا القمر في كل
شهر ليلة واحدة وقد تكون
نجمة أو ثالثا أو أكثر.

مهرجان نجم البلدة
في المكال..

(حكاية البحر باإلنسان بين االمس واليوم والغد)
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أ�ما البلدة فهي املنزلة الوحيدة التي تخلو من
النجوم وتقع بني برجى (القو�س) و(اجلدي) أ�و
بني منزلتي النعامي واملرزم.» ،
ومعلوم لدى اجلميع أ�ن �آثار ومظاهر الف�صول
االربعة ال تظهر مبا�شرة مبجرد دخول أ�ول يوم
يف الف�صل اجلديد ،مثلما أ�ن الثلوج يف أ�وروبا
ال ت�سقط مبا�شرة فور دخول أ�ول يوم من ف�صل
ال�شتاء و�إمنا يتدرج أالمر يف ذلك �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى
ن�شعر بعد م�ضي أ�كرث من أ��سبوع ب أ�جواء الف�صل
اجلديد ،فف�صل اخلريف بح�ضرموت يبد أ� كما هو

معلوم من أ�ول جنمة النعامي ولكن ال ن�شعر متام ًا
ب أ�جواء اخلريف ومبظاهره و�آثاره �إال مع حلول
جنمة البلدة التي يرتبط حلولها يف أ�ذهان النا�س
بالعديد من املوا�سم واملنا�سبات أ�همها برودة
البحر بح�ضرموت ال�ساحل ون�ضوج التمر وت�سويقه
بالوادي وال�صحراء ،وغر�س ف�سائل النخيل،
وت�سويق الفواكة واحلم�ضيات ،وا إلعداد لزراعة
امل�شاتل للمو�سم ال�شتوي ،وبداية ا�شتداد حركة
أالمواج البحرية بخليج عدن ،واعتدال وتلطيف
الهواء م�سا ًء وبرودته ن�سبي ًا فجر ًا ،كل ذلك يتزامن

مع العطلة ال�صيفية للمدار�س واملعاهد والكليات
وزيارة املغرتبني و أ�بناء املهجر ألر�ض الوطن.
ومن أ�برز مظاهر االحتفاء يف ح�ضرموت بنجم
البلدة االغت�سال يف البحر البارد طلب ًا لال�ستجمام
والرتفيه والريا�ضة ،وجري ًا على العادة املتبعة منذ
القدم يف مثل هذه املنا�سبة.
وتعيد بع�ض املراجع العلمية ظاهرة برودة البحر
�إىل الدورة العامة حلركة مياه املحيطات ،والتي
تنتقل فيها املياه ال�سطحية ببطء نحو القطبني،
بينما تتحرك املياه العميقة �إىل ال�سطح نتيجة
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تلتقي بال�شاطئ �صباح كل يوم لرت�سل ر�سائل
الع�شق أالبدي بني الطرفني
هكذا كانت حكاية البحر وا إلن�سان يف بدايتها
عالقة ود وحب و�إت�صال أالمر الذي جعل كل
واحد منهم الي�ستطيع التخلي عن ا آلخر ف�إذا
ماغاب ا إلن�سان تدافعت أ�مواج البحر لدعوته ،
للن�سان تغنى �إبن املكال
و�إذا ما أ�غلق البحر خريه إ
أ
برتاثه البحري أال�صيل لتتجه الحياء البحرية
دون �شعور ل�سماع هذا ال�صوت القادم لدعوتها.

دفع الرياح املو�سمية للمياه ال�سطحية بعيد ًا داخل
البحر فت�صعد املياه الباردة نحو أالعلى لتحل
حملها ،ويبلغ متو�سط ذروة برودة البحر ب�ساحل
ح�ضرموت يف أ�ول منزلة البلدة أ�ي بتاريخ  15يوليو
من كل عام ،وقد تت أ�خر نادر ًا �إىل حلول منزلة
املرزم مثلما حدث ذلك عام 2001م
أ� هذا كله لك يامكال
�شكل البحر للمواطن يف املكال عرو�سة بحر
العرب أ�همية خا�صة �إمتد �إىل احلياة مبختلف
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جماالتها وبات والزال م�صدر اخلري والرزق
والعطاء الالحمدود ألهل املكال أالمر الذي جعل
أ�بناء هذه املدينة التي تعانق البحر �صباح م�ساء
يرتبطون بالبحر بعالقة حب ومودة و�إت�صال
عجيبة ماا�ستدعى جعل البحر مطرح الهموم
وحالل امل�شكالت � ،إذ يكفي �إبن املكال أ�ن يقف على
عتبات هذا البحر لريمي بكل أ�ثقاله من ال�ضغوط
وامل�صاعب ليدير ظهره على حيوية ون�شاط متجدد
ملوا�صلة احلياة  ،حيث �شكل املد واجلزر مو�سيقى
تناغم بني البحر و أ�هل املكال وكانت أ�مواج البحر

جنم البلدة ...حكاية أالم�س واليوم والغد
عا�شت املكال كغريها من مدن اجلمهورية نه�ضة
عمرانية وتنمية �شاملة يف خمتلف القطاعات أ�تت
على بع�ض املعامل الرتاثية القدمية وانح�سر البحر
أ�متارا �إىل الداخل بعد احل�صار الذي أ�فرزته
عوامل التطور و�ضرائب التمدن  ،وا�صبحت
العالقة مقت�صرة على �شهر يوليو من كل عام
بقدوم طالئع جنم البلدة ون�سائم الهواء العليل
التي تلطف أالجواء وتطفئ لهيب املكال الذي
ي�شتعل �آنذاك فتتقاطر جموع املواطنني ذكورا
و�إناثا على �سواحل ال�سندريال التي تزدان يف تلك
الفرتة ب أ�ثواب الفرح والبهجة وال�سرور
وتتويجا مل�سرية النماء التي عاي�شتها ح�ضرموت يف
عهد الوحدة اليمنية املباركة بد أ� يف املكال تدار�س
للحتفاء بنجم البلدة كل عام
ر ؤ�ى وت�صورات إ
والرتويج لهذا احلدث والظاهرة الطبيعية التي
حريت الكثريين
و�إدراكا خل�صو�صية هذا النجم البحري وحفاظا
على املوروث الثقايف وا إلرث احل�ضاري الذي ت�شتهر
به ح�ضرموت ب�شكل عام وتختزنه ذاكرة أالجيال
وتوظيف كل ذلك بوجه ح�ضاري جديد وا�ستغالل
ا إلمكانيات اجلمالية وال�سياحية والرتفيهية
حلا�ضرة ح�ضرموت �ساحرة املكان والزمان و�شهد
يوليو من عام 2004م �إنطالق أ�ول مهرجان لنجم
البلدة ورفع �شعار ال�سياحة جلذب ال�سياح والزوار
من خمتلف املحافظات ودول اجلوار
قال ال�شاعر حممد بن علي الكلدي يف و�صف بحر
املكال
أ
بحر املكال طيب و�هله يا�سمني
وترابه الغايل بخور الزائرين
نا�سه رجال أ�جواد نعم متح�ضرين
بالعلم والتاريخ ظلوا مبدعني

و أ�ن�سى الفجر حني بدا كذوبا
بحر املكال واجلبال الرا�سية
أ
و�ن�سى الليل م�سود ا إلهاب
لوحة جميلة مذهلة للوافدين
وقال ال�شيخ في�صل ال�سلمي الذي زار املكال يف و أ�ن�سى كل �صحراء يباب
أ��ضعت على مفاتنها �شبابي
�إحدى ال�سنوات
أ
�هذا كله لك يامكال
ما أ�جمل الليل وهذا النجم والبدر
فما أ�بقيت للغيد الكعاب
وهذي املكال لهذا البحر حتت�ضن
و أ�ف�ضل ماقيل مدحا يف املكال أ�بيات أال�ستاذ
القدير مبارك ح�سن اخلليفة أ��ستاذ اللغة العربية وقال �آخر
بكلية الرتبية بجامعة عدن عندما زار املكال ف أ�طلق جربت أ�هل املكال جيت من ثم
وجحبت املهنم عن كثيبه
دررا من ال�شعر يقول فيها
مكالكم مكنه جتلي الهم
أ�بعد ال�شيب يلب�سني الت�صابي
وكل مبعد مكالكم جتيبه
و أ�ن�سى عند عينيك �إكتئابي

وكم و�صف ال�شعراء املكال ب أ�و�صاف جميلة
وحتدثوا عن أ�مل الفراق فقال أ�حدهم
كل �شيء موجود عندي يف املكال
بعدها يانا�س ي ؤ�ملني ويوجع
�إ�سمها طعمه ع�سل وان قلت أ�حلى
ذكرها بل�سم دواء للقلب ينفع
والهوى بلوى وياكم نا�س تبلى
من ع�شق �ضحى وحل الدفع يدفع
ويف أ�يام جنم البلدة ت�شهد املكال حراكا �إجتماعيا
وثقافيا وتراثيا من خالل التجمع على �سواحل
املكال للتمتع مبزايا جنم البلدة وا إلغت�سال يف
البحر الذي ي�شهد برودة عالية قد ت�صل �إىل 17
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الجعيدي  :يدرك أبناء سواحل حضرموت أن البحر بموسم البلدة
يتجلى في وجدانهم بمعان س���حرية يعجزون في الوصف عن
بالغة أس���رارها واس���تجالء جمالها ،ولطالما استجاشت البلدة
في نفوس���هم عبق الماضي ،وذكريات الطفولة البريئة التي
ارتبطت دومًا بالبحر ،ويتجلى بوضوح في غسل موسم البلدة
اإلحساس الجميل الذي نجده في الجميع بين النقيضين..

أ�جدادنا واحلفاظ عليها من ا إلندثار وا�ستغالل
كافة ا إلمكانات واملقومات والفر�ص ال�سياحية
التي تتمتع بها ح�ضرموت وعا�صمتها املكال
وال�سعي لفتح باب جديد للجذب ال�سياحي وتعريف
أالخرين بقيمة هذه املحافظة املعطاءة
وتاتي أ�همية �إقامة املهرجان يف �إرتباطه با إلجازة
ال�صيفية للطالب وعودة املغرتبني من أ�بناء
ح�ضرموت من أ�ر�ض املهجر باخلليج لق�ضاء �إجازة
ال�صيف بني أالهل واملحبني أالمر الذي يتيح أ�كرب
قدر من امل�شاركة واملتعة

درجة مئوية ومتار�س العديد من العادات والتقاليد
أ
واللعاب ال�شعبية وامل�ساجالت ال�شعرية ،
دعوة كرمية من رجل كرمي
أ
حمافظ ح�ضرموت ال�سابق ال�ستاذ عبدالقادر
للبداع والتميز واحل�ضور
علي هالل أ�طلق العنان إ
ملهرجان البلدة على ال�ساحة املحلية والعربية
وا إلقليمية بعد أ�ن �سمع �صدى املهرجان جنم
هنا وهناك وبعد التغطية ا إلعالمية التي حظي
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بها مهرجان البلدة توالت أ��صداء املهرجان يف
ال�سنوات املقبلة يف املهرجان الثاين والثالث
والرابع واخلام�س �إىل أ�ن تعر�ض يف حمطته
ال�ساد�سة لعطل يف حمركه أال�سا�سي (اجلانب
املادي) ف أ�لغي املهرجان �إال من مبادرات �شبابية
أ�قيمت على ا�ستحياء على �سواحل بحر امل�شراف
و�سيف حميد و�شارع ال�ستني
ويف املهرجان االول أ��ضاء حمافظ ح�ضرموت
الهالل بفكرة �إقامة املهرجان أالول يف مدينة

املكال ومت ا إلعالن عن �إقامة مهرجان �سنوي
خالل الفرتة  29_15من يوليو من كل عام
بالتزامن مع جنم البلدة والرتويج ملحافظة
ح�ضرموت ب�شكل عام واملكال ب�شكل خا�ص وعر�ض
كافة الفر�ص واملزايا ا إلقت�صادية وال�سياحية
وخا�صة ال�سياحة العالجية التي يرتبط بها جنم
البلدة املعروف بربودة مياه البحر التي يقال أ�ن
ثمة فائدة لها المرا�ض عدة  ،و�شهدت املكال يف
املهرجان أالول ومابعده �إحتفاالت يف كل أ�حيائها

ونظمت أالم�سيات ال�شعرية والغناء والرق�صات
ال�شعبية املت�صلة بالدان احل�ضرمي مب�شاركة كبار
الفنانني والراق�صني و أ�قيمت على هام�شها معار�ض
جتارية والعاب ترفيهية وم�سابقات ثقافية وفكرية
وجاء يف كلمة املحافظ الفذ عبدالقادر هالل
يف مفتتح مهرجان جنم البلدة أالول � :إن فكرة
�إقامة مهرجان يحتفي بنجم البلدة ي ؤ�كد �إهتمام
قيادة املحافظة و أ�بناء ح�ضرموت ب�إحياء الرتاث
ال�شعبي والرتويج للعادات والتقاليد التي ميار�سها

جنم البلدة�.....سحر وجمال
يقول الفلكي املعروف �سامل اجلعيدي :يدرك
أ�بناء �سواحل ح�ضرموت أ�ن البحر مبو�سم البلدة
يتجلى يف وجدانهم مبعان �سحرية يعجزون يف
الو�صف عن بالغة أ�� سرارها وا�ستجالء جمالها،
ولطاملا ا�ستجا�شت البلدة يف نفو�سهم عبق
املا�ضي ،وذكريات الطفولة الربيئة التي ارتبطت
دوم ًا بالبحر ،ويتجلى بو�ضوح يف غ�سل مو�سم
البلدة ا إلح�سا�س اجلميل الذي جنده يف اجلميع
بني النقي�ضني من برد ودفء ،الو�ضع خمتلف
جد ًا يف بحر املكال مبو�سم البلدة والذي تنقلب
فيها الربودة �إىل دفء ،فما أ�ن تتقدم بخطواتك
أالوىل قبل �شروق ال�شم�س على رمال ال�شاطئ
حتى ت�شعر برعدة ت�سري يف بدنك وق�شعريرة
من �شدة برودة املاء حتى �إذا ارمتيت يف أ�ح�ضان
البحر وا�ست�سلمت ملداعبات أ�مواجه ينقلب عليك
البحر فج أ�ة من بارد �إىل دافئ يبعث فيك ال�شعور
بالن�شوة واالنتعا�ش ويبدد عن وجهك �آثار النوم
والك آ�بة ويخلق فيك طاقة عجيبة مل جتربها من
قبل ،حتى أ�ن الفرد منا ليتمنى أ�ن ال يخرج من
البحر من روعة اال�ستمتاع باالغت�سال ،ورمبا هذا
هو ال�سر يف أ�ن بحر املكال مبو�سم البلدة يجمع بني
النقي�ضني يف �صورة ي�ستلذ بها ا إلن�سان.

الفوائد الطبية لنجم البلدة
رغم ما ي�شاع عن االغت�سال يف البحر البارد
بقدرته العالجية على �شفاء أالمرا�ض اجللدية
و�آالم املفا�صل والظهر والتقليل من �ضغط الدم
والقلب وغري ذلك� ،إال أ�ننا ن�شعر أ
بال�سف حيال
عدم قيام اجلهات الطبية والعلمية املحلية
ب�إجراء أالبحات والدرا�سات الالزمة والتحقيق
حول فوائد االغت�سال يف املاء البارد ومدى
قدرته العالجية وال�صحية على الفرد ،أالمر
الذي جعل البع�ض مييل �إىل أ�ن الكالم عن
فوائد االغت�سال يف البحر البارد ال يعدو أ�ن يكون
دعاوى مبالغ فيها تفتقر �إىل ا إلثبات العلمي.
�إال أ�ن املنطق هنا ي ؤ�كد أ�ن عدم ا إلثبات ال
ي�ستلزم بال�ضرورة �صحة النفي ،فقد يت أ�خر
�إثبات بع�ض هذه احلقائق لدواعي الوقت
واحلاجة أ�و لنق�ص يف أالدوات البحثية  ،لكني
أ�ود هنا أ�ن أ�لفت االنظار �إىل �إ�شارات ب�سيطة
وردت حول أ�همية االغت�سال باملاء البارد.
أ�و ًال :ذكر اهلل عزوجل يف �شفاء �سيدنا أ�يوب
عليه ال�سالم مما ابتلي به بقوله تعاىل {ارك�ض
برجلك هذا مغت�سل بارد و�شراب} (�سورة
�ص )35 /فرغم علمنا أ�ن ال�شفاء كان بطريق
املعجزة �إال أ�ن ربطها باملغت�سل البارد ي�ضفي
معنى الت أ�كيد على أ�همية االغت�سال باملاء البارد.
ثاني ًا :قول احلبيب امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم يف دعاء اال�ستفتاح (واغ�سل خطاياي
باملاء والثلج والربد) رواه البخاري .فاخلطايا
وال�سيئات هي أ�مور معنوية ولكن طلب تطهريها
ب أ�مور مادية كاملاء البارد والثلج ي�شعر أ�ن املعنى
يراد به التطهري املعنوي واملادي مما ي ؤ�كد مكانة
املاء البارد.
ثالث ًا :د أ�بت �شعوب ال�صني ومنذ القدم على
االغت�سال يف املاء البارد طيلة ف�صل ال�شتاء،
ومعلوم عن ال�صينيني أ�نهم من أ�كرث �شعوب العامل
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ثرا ًء يف موروثاتهم ال�شعبية والثقافية ،فتجدهم
يحطمون أ�لواح اجلليد عن �سطح البحرية يف
�ساعات ال�صباح الباكر ،ثم يغت�سلون فيه زرافات
يقطعون فيه م�سافة أ�ربعني مرت ًا من الطرف أالول
للبحرية �إىل طرفها ا آلخر ،والالفت للنظر أ�ن
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أ�غلب امل�شاركني يف هذا االغت�سال هم ممن قد
جتاوزوا �سن ال�ستني أ�و أ�كرث وما زالوا يتمتعون
بكامل حيويتهم ون�شاطهم ويعزي الكثريون منهم
ذلك �إىل االغت�سال يف املاء البارد وك أ�نهم ي ؤ�كدون
املثل احل�ضرمي القدمي(غ�سلة البلدة ترجع

العجوز ولده) أ�ي وليدة يف ن�شاطها وقوتها.
مهرجان جنم البلدة 2010م (كل مبعد مكالنا
جتيبه)
النجاح الكبري الذي حققته املهرجانات ال�سابقة
ي�ضع ال�شركة املنظمة ملهرجان هذا العام أ�مام

م� ؤس�وليات كبرية خا�صة بعد ا إللغاء الذي تعر�ض
له معرجان العام املا�ضي  ،لكن م ؤ��س�سة بيت
اخلربة ال�شركة املنظمة أ�علنت منذ توليها �إدارة
املهرجان بالتن�سيق مع ال�سلطة املحلية باملحافظة
أ�ن مهرجان هذا العام �سيكون مميزا ومغايرا يف
كثري من فعالياته عن املهرجانات ال�سابقة وحتقيقا
لذلك �إ�ستنفرت ال�شركة املنظمة كافة طاقاتها
وقدراتها من أ�جل �إظهار مهرجان هذا العام
الذي يحمل �شعار (بعد املكال �شاق)بحلة جديدة
فبد أ�ت التح�ضريات وا إل�ستعدادات املكثفة واللقاء
باجلهات ذات العالقة يف وزارتي ال�سياحة والثقافة
و أ�ثمرت هذه اللقاءات ت أ�كيد وزارة ال�سياحة على
بذل كافة االمكانيات إلجناح فعاليات مهرجان
جنم البلدة ال�سياحي هذا العام  ،خا�صة و أ�ن

يتميــ���ز مهرج���ان نج���م
البلدة يتميز عن غيره من
المهرجانات كونه مرتبط
بحدوث ظاهرة فريدة في
منطقة جغرافية واحدة ..

مهرجان البلدة يتمتع بخ�صائ�ص ومزايا متنحه
أالف�ضلية عن غريه من املهرجانات التي تقام يف
املنطقة  ،و أ�علنت ال�شركة املنظمة م�شاركة ت�سع
دول عربية و أ�جنبية يف فعاليات مهرجان هذا
العام منها م�شاركة م�صرية وفل�سطنية واندوني�سة
ومغربية وماليزية وخليجية وجزائرية وفرن�سية
م ؤ�كدا م�شاركة ال�سريك العربي يف املهرجان

ال�شركة املنظمة للمهرجان أ�كدت أ�ن ال�سياحة
متثل موردا �إقت�صاديا مهما يف ظل عك�سه للوجه
ال�سياحي والرتاثي والثقايف الذي تت�سم مدينة
املكال وح�ضرموت عموما من مقومات ومزايا
وفر�ص �سياحية وح�ضارية و�إمكانيات �إ�ستثمارية
من املمكن ت�سويقها داخليا وخارجيا مبا ي�سهم
يف تن�شيط العمل ال�سياحي والتجاري وا إلقت�صادي
باملحافظة واليمن مباميهد لفتح أ�بواب جلذب
ال�سياح والزوار ،يف ظل اخل�صو�صية التي يتمتع
بها جنم البلدة
ويتميز مهرجان جنم البلدة يتميز عن غريه
من املهرجانات كونه مرتبط بحدوث ظاهرة
فريدة يف منطقة جغرافية واحدة يف العامل خالل
الفرتة  15-29يوليو من كل عام  ،وتبدو ا آلمال
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بقعة ضوء

هاجس القرية
حم � �م� ��د ال �� �س �ي��اغ �ـ �ـ��ي

معقودة لتحويل املهرجان من مهرجان حملي
�إىل �إقليمي بعد ال�سمعة وال�صيت الكبري الذي
اكت�سبه منذ ال�سنوات أالوىل لتنظيمه خا�صة بعد
اال�ستعانة مب ؤ��س�سة بيت اخلربة املتخ�ص�صة يف
هذا املجال والتي من املتوقع أ�ن ت�سهم يف نقل
املهرجان �إىل ا إلقليمية ومن ثم العاملية خالل
ال�سنوات القادمة
م ؤ��س�سة بيت اخلربة ال�شركة املنظمة ملهرجان
جنم البلدة بد أ�ت منذ �إ�ستالمها للمهرجان على
التح�ضري وا إل�ستعداد ملهرجان هذا العام و أ�كدت
انه �سيكون مميزا من حيث م�ستوى االعداد
والتح�ضري
أ
ووعدت ب أ�ن يكون حفل افتتاح املهرجان الروع
أ
والف�ضل من حيث الفعاليات املتميزة املتعددة
يف خمتلف املجاالت الثقافية والرتاثية والريا�ضية
والرتفيهية والتي �ستعك�س بدورها املوروث الثقايف
وا إلرث احل�ضاري ملحافظة ح�ضرموت �ساحال
وواديا و�صحراء
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و�سيت�ضمن مهرجان هذا العام أ� وبريت أ�عرا�س
ح�ضرموت الذي �سي�شارك يف ر�سم لوحته الفنية
ثالثمائة فنان وراق�ص �إ�ضافة �إىل �إقامة ليلة
فرائحية       مبنتجع حيد اجلزيل ال�سياحي
بخيلة بق�شان بدوعن.
وكذا ليلة زهراء �سقطرى التي �ستنظم ب أ�رخبيل
�سقطرى واملت�ضمنة عادات وتقاليد أ�بناء �سقطرى
يف قالب فني رائع با إل�ضافة �إىل فعاليات ثقافية
وريا�ضية وترفيهية وجتارية �ست�سر أ�عني الناظرين
واملتابعني
و أ�خريا ف�إننا ونحن ن�ستقبل �صيف هذا العام
ب�سخونته املعهودة وحرارته الالهبة ف�إننا نرتقب
مهرجان هذا العام ليكون مبثابة نقلة للمهرجان
�إىل ا إلقليمية ومن ثم العاملية فلي�س ذلك مب�ستحيل
�إذا مات�ضافرت اجلهود املخل�صة لنحقق مقولة
ال�شاعر (كل مبعد مكالكم جتيبه) ويتحقق �شوق
ا آلخر الذي يلتهب �شوقا لفراق املكال يف رائعته
بعد املكال �شاق حيث يقول:

ي�شتاق لك كل عا�شق
من وقت الخر ونادوب املدى م�شتاق
بعد املكال �شاق
باعطيك يف بعدها عال�شوق
يالنوخذه بامعاكم
لوهوعلى �صنبوق م�شعوق
حيا زمن فيك رايق
عدى وياريت ماعدى الزمن يل راق
ع البعد قلبي يعانق
أ��صحاب يف برع ال�سدة طوال العناق
قل يف هواهم قاق
ع الرا�س باحطهم من فوق
�صيطهم مال ا آلفاق
من حبهم قط مابافوق
حب الوطن دوب عالق
علقت قلبي يف اخلي�صة على معالق
يف بعدها ماالق
قلبي وعا�شوفها حمروق

ماذا يعرف الغريب عن أ��سرار قرانا النائية؛ قرانا املتناثرة على ذرى و�سفوح
اجلبال و أ�عايل اله�ضاب والتالل ،حيث ت�سكن الذاكرة ،وحيث جتد للحياة
طعما ولونا ورائحة ،كما هو طعم اخلبز ال�ساخن؟! ماذا يعرف عن �سر تعلقنا
وت�شبثنا بتلك القرى يف القيعان وال�سهول وبطون الوديان ال�سحيقة ،حيث
تقبع طفولتنا احلاملة؟ ماذا يعرف عن جمال قرانا الراب�ضة يف و�سط و أ�عماق
ال�صحارى والقفار ال�شا�سعة ،م�سقط ر ؤ�و�سنا وميالد بذراتنا أالوىل؟ ثم ما
الذي يعرفه البع�ض منا عن القرية وخ�صو�صيتها يف النف�س؟
ماذا يعرف عن تلك القرى امللونة ب أ�لوان قو�س قزح ،ليحدث به الغريب ،عن
عاداتها وتقاليدها وطريقه معمارها و أ�زيائها و أ��سواقها و أ�مناط احلياة فيها،
عن عجائب جمال �صباحاتها وم�ساءاتها املتوردة بلون قلوب كل من ا�ستوفوا
فيها �آجالهم وخلدوا بهناء حتت ترابها وبات لزاما علينا تذكرهم باخلري؟
�إنها القرى التي كلما حملتنا �إليها أ�جنحة ال�شوق واللوعة ،وجدناها هناك يف
مكانها م�ستلقية على ظهرها يف أ�قا�صي حدود الذاكرة والوجدان؛ هناك يف
جبال مناخة ،حجة ،عمران ،م�سور ،املحويت ،الطويلة� ،صرب ،بعدان ،عيبان،
نقم ...حيث تعي�ش بيوتنا امل�سكونة با إلدها�ش ،أ�فراحها و أ�حزانها و أ�حالمها
املتوا�ضعة بدون ت�صنع وال تكلف وال زيف ...حيث ترفل أ�رواحنا باعتزاز
وكربياء ،وهي تعانق عنان ال�سماء ،ون�ستمد منها نكهة حياتنا� ،شموخنا،
ب�ساطتنا ،تلقائيتنا ،قوتنا� ،صالبتنا ،جمدنا التليد ...وحتفظ لنا كهوفها
ومراعيها ومدرجاتها ق�ص�ص وحكايا تعلقنا وارتباطنا أالول باملكان ،ال�شجر
واحلجر والب�شر ...حيث ما يزال ال�صفاء والطهر هو ل�سان حال من فيها،
وللكرم وال�شجاعة وال�شهامة طعم ولون ورائحة كرائحة اخلبز ،ال تف�سده
مغريات ومتغريات احلياة اجلديدة واملعا�صرة وقيمها بكل ما فيها من ترف
وم�سخ ومادية!
يف تلك القرى امل�سكونة يف دواخلنا بالهدوء أ
والمن والطم أ�نينة ،ير�ضع ال�صغار
مع لنب أ�مهاتهم -قيم اخلري واحلب وال�سالم والت�سامح وا إلخاء والتما�سكوالتعا�ضد ،وال ي�سمح ألخبار احلوادث والكوارث واجلرائم ،التي تغزو غري
قرانا مع ن�شرات أالخبار عرب أالطباق الهوائية ،أ�ن تتوج أ��سطحها مع ما تبثه
من أالفكار الهدامة والبدع ال�ضالة تلك التي تت�سلل وتت�سرب من ال�شقوق
املواربة �إىل قلوب غري قلوبنا!
هناك ،يف قرانا البعيدة ،حتتفظ الذاكرة ،يف كل زاوية وركن منها ،برباءة
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وذكريات طفولة مل تغادرنا حتى اليوم ،حيث كنا منار�س أ�لعابنا و أ��شياءنا،
ون�ستفيق على العامل من حولنا منده�شني لكل ما فيه من جديد وغريب ،مهما
بدا �صغريا و�سطحيا وهام�شيا يف عيون غرينا.
�إىل قرانا ال�شاخمة ،حيث ما يزال يرتدد �صداها يف أ�عماقنا وحوا�سنا مع
أ��صوات الديكة امل�سكونة بها أالذهان والوجدان ،وهي تخرتق ال�صمت وت�شق
عباءة الليل احلالكة ال�سواد ،لتفجر ال�صبح عند �إ�شراقة كل نهار جديد ،حيث
كان ي�شرق علينا كل يوم جديد وال يعود ثانية ...ر�سمنا ب أ�ناملنا اليانعة أ�ول
خطوط أ�حالمنا و�آمالنا ،وتفتحت مع تفتح الزهور يف روابينا البعيدة ثمارنا
وحوا�سنا ،وات�سع �إدراكنا للعامل من حولنا.
هناك ،قبل أ�ن جتري مياه الينابيع واجلداول يف �سواقينا ،كنا نكرب ،وجنري �إىل
حيث تقودنا أ�قدامنا وخطانا املرتبكة املرتابة من القادم� ،إىل �صخب وزحمة
و�ضجيج املدن على ات�ساعها وامتداد ال�شعور فيها بالغربة والك آ�بة� ...إىل حيث
تراودنا م�شاعر الغربة ،لت�شعل جذوة ال�شوق واحلنني �إىل قرانا النائية ،حيث
ما تزال أ�مهاتنا هناك تطعم أالبقار ،وتن�سج من جتاعيد الزمن املرت�سمة على
حمياها عباءة �صربنا وحلمنا.
«�صبرِ » ال�شموخ والعز ،فتهامة
من املحويت ،عا�صمة ال�ضباب وال�سخيم� ،إىل َ
اخلري والت�سامح والعطاء ،و�شبوة التاريخ ،و�صعفان الكربياء والرفعة ،وحتى
كل أ�نحاء الوطن الكبري الغايل ،نبحر مع ذكرى القرية ،يف « أ�حوال» القمح
و�شعابه ،من قلوب الزراع و أ�عماق �شبابات الرعيان ،قبل أ�ن حتط بنا الرحال
عند تلك أالبراج واملباين أال�سطورية للقرى املتناثرة واملعلقة يف ال�سفوح،
وحيث تن�ساب أال�صوات عذبة وطرية مع أالدخنة املت�صاعدة من غرف الطهي
التقليدية على ال�شعاب أ
و»الحوال» وامل�ساحات واملدرجات الزراعية امل�ستلقية
على ال�سهول واله�ضاب والوديان املرتعة مبياه العيون و�شالالت املطر التي
مت�سح دموعها احلزن ،ويتحول اجلمع الكبري من امل�شاهد واملناظر الطبيعية
�إىل �سنابل تنتج احلبوب :الذرة والقمح وال َغ ِرب وال ُدخْ ن...
كم هي منوذجية قرانا! وت�ستحق منا املحافظة عليها وتقدميها كما هي على
�سجيتها .يرحل الزائر �إليها لينت�شي طربا ،وهو ي أ�خذ من غب�ش « أ�يوب» �إىل غروب
«املر�شدي» ،و�إىل حيث مل تغن أالر�ض ومل يف�ض الوجدان مب�شاعر الغبطة والفرح،
ومل تتعاظم م�شاعر احلنني والوجد واللوعة واال�شتياق للوطن يف قلوب قوافل
املغرتبني �إال من تلك أالفئدة اخلفاقة ب�شغف احلب �إىل م�سقط الر أ��س أالول.
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«المدر»..
صناعة لينة
في مهب الريح!
تتع���دد أن���واع وأش���كال صناع���ة «الم���در» (الفخ���ار) ،وتتع���دد
استخداماته ومواد تصنيعه؛ فـ»الزير» والجرار تستخدم لحفظ
و»الب َرم» تس���تخدم
مياه الش���رب وحفظ العس���ل والدهون،
ُ
كأوان لطهي وحفظ الطعام ،ناهيك عن االستخدامات األخرى،
ك���ـ»دالل» القهوة ،واألكواب أو –بحس���ب التس���مية المحلية–
«الحياسي»؛ نسبة إلى مديرية «حيس» في محافظة الحديدة.
ُجلها مصنوع من الطين ،الذي استطاع اإلنسان اليمني قديما
وحديثا التعامل معه بطريقة متقنة.

(ال�سياحة)  -علي التوهمي

ويع ��د ف ��ن �صناعة الفخ ��ار م ��ن ال�شواه ��د املالزمة
واملمي ��زة حل�ض ��ارات أ�مم الع ��امل؛ �إذ يعرب عن مدى
تطورها ورقيها .كم ��ا أ�ن �صناعة الفخار ،يف الواقع،
رغ ��م ب�ساطة أ��شكاله ��ا ،تعترب م ��ن أ��صعب احلرف؛
فه ��ي أالب�سط ألن له ��ا طبيعة بدائي ��ة ،أ
ولنها �شائعة
بني العامة؛ ومع ذلك فهي أال�صعب ألنها تنطوي على
�شكل من التجريد.
و�شاعت �صناع ��ة الفخار يف اليمن من ��ذ القدم .وما
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نتائ ��ج التنقيب ��ات أالثري ��ة املعلن ��ة خ�ل�ال ال�سنوات
أالخ�ي�رة ،والت ��ي ك�شف ��ت وج ��ود أ�وان �صنع ��ت م ��ن
الفخار� ،إال �شاهد ودليل على أ�ن ا إلن�سان اليمني برع
يف هذا املجال منذ القدم.
يق ��ول جعفر ال�سق ��اف (باحث وكاتب ل ��ه اهتمامات
باملوروث ال�شعبي ،وله العديد من البحوث والدرا�سات
يف هذا املجال)« :ا�ستط ��اع ا إلن�سان اليمني التعامل
مع مادة الطني منذ القدم ،ب�شكل خا�ص ،ومبا يالئم

بيئت ��ه .فق ��د ا�ستخدمه ��ا يف �صناع ��ة أ�واين ال�شرب
وطه ��ي وحف ��ظ الطع ��ام .كم ��ا ا�ستخدمه ��ا يف بناء
منزله ،بخلطها مع مادة التنب كي تتما�سك».
وم ��ن أ�هم أالماك ��ن واملواق ��ع التي ت�شته ��ر ب�صناعة
الفخ ��ار يف اليمن منطق ��ة تهامة« :حي� ��س»« ،زبيد»،
«عتمة»« ،و�صابني»،
«اجلراحي»« ،بيت الفقيه»؛ تليهاُ :
«رمي ��ة»« ،احلجرية» ...والعديد م ��ن مناطق �صنعاء
وح�ضرموت وغريها.
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حافظت هذه املناطق على �صناعة الفخار ب أ�مناطها
التقليدي ��ة و أ�لوانها املتعددة والزاهي ��ة .و أ�قدم أ�نواع
الفخار كان ي�صنع يدويا من الطني ،ثم يرتك ليجف
حتت ال�شم�س .وبعد اكت�شاف النار كان الفخار يحرق
لي�صبح أ�كرث �صالبة ومتانة ويعمر أ�طول.
واخرتع ��ت عجل ��ة «الفخ ��راين» يف ع�ص ��ر الدول ��ة
القدمية لت ��دار باليد الي�سرى ،بينم ��ا ت�شكل القطعة
الفخاري ��ة بالي ��د اليمن ��ى .ويف الع�ص ��ور املبكرة من
احل�ض ��ارة امل�صري ��ة كان ��ت قط ��ع الفخ ��ار تزخرف
منطي ��ا ب أ��ش ��كال حيواني ��ة و أ��ش ��كال معق ��دة وحل ��ي
هند�سية ونباتية وحيواني ��ة ملونة .وبدء ًا من أال�سرة
الرابع ��ة ق ��ل االهتم ��ام بالزخ ��ارف و�صن ��ع الفخار
العادي لال�ستخدام اليومي.
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كيف ي�صنع الفخار؟
الفخ ��ار ي�صن ��ع م ��ن طينت�ي�ن خمتلفت�ي�ن� ،إحداهما
بي�ض ��اء خال�صة ،والثانية حم ��راء .فالبي�ضاء ي�صنع
منه ��ا أ�دوات حف ��ظ ماء ال�ش ��راب ،مث ��ل «اجلحال»
و»الي ��داوي» .أ�ما احلم ��راء في�صنع منه ��ا «اجلرور»
و»اخلرو�س» وما �شابه.
ويف ه ��ذا ال�صدد يقول حممد عبد الرحيم (�صاحب
حمل بي ��ع أ�وان فخاري ��ة)« :من ال�ض ��روري أ�ن يكون
الطني نظيفا وغري خمل ��وط بجري أ�و ح�صى أ�و نبات
أ�و أ�ي ��ة �شوائب أ�خرى .ونحن ن أ�تي بكميات كبرية من
الطني م ��ن عدة مناط ��ق ،أ�همها زبي ��د ،ويتم نخلها
لت�صبح نظيفة من أ�ي ��ة �شوائب ،ون�ضعها يف أ�حوا�ض
مائي ��ة ،ينتقل الطني من حو� ��ض �إىل �آخر حتى يخلو

م ��ن ال�شوائب ،ومن ثم يتعر� ��ض لل�شم�س حتى يجف
�إىل �آخر قطرة ماء».
و أ��ض ��اف« :عندم ��ا ينق ��ي ال�صان ��ع الط�ي�ن م ��ن كل
ال�شوائ ��ب ،يعجن ��ه م ��ن أ�ج ��ل �إفراغ ��ه م ��ن اله ��واء
ليتما�سك ،ومن ثم يتم تثبيته على الفخراين الدوارة،
أ�و ال ��دوالب ،وتق�س ��م ح�س ��ب املقادير الت ��ي حتتاجها
�صناع ��ة كل أ�داة ،وتب ��د أ� �صناع ��ة املباخ ��ر ،اجلرار،
اجلم ��ان ،الزي ��ران ...وغريه ��ا .وال ي�ستخ ��دم ط�ي�ن
ج ��اف أ�و م ��ا �شابه �س ��وى املاء فق ��ط» .يب ��د أ� ال�صانع
بتحريك القر� ��ص من أال�سفل برجل ��ه اليمنى ،ليدور
القر� ��ص ومعه الطينة ،فيت ��م ت�شكيلها ح�سب املطلوب
بالي ��د ،مع �إ�ضاف ��ة املاء؛ لتك ��ون مرنة .وبع ��د أ�ن يتم
الت�شكيل النهائي للقطعة ،ويكون أ�غلب املياه قد �سقط

م ��ن الطينة ،يتم نق�شها ،ث ��م يتم ف�صلها عن القر�ص تواجه �صناعة الفخ ��ار أ�و «املدر» يقول عبد الرحيم :اجل ��اد لرعاية أ��سر �صناع ��ة «املدر» ،الت ��ي توارثتها
ال ��دوار بوا�سطة حبل رفيع ،ثم جتف ��ف ملدة يومني أ�و « أ�ه ��م ال�صعوبات يف �صناعة امل ��در ،يتمثل يف ارتفاع ع ��ن ا آلباء أ
والج ��داد ،ورعاية املهن ��ة و�إحيائها حتى
أ�كرث يف مكان م�ستو ،بعدها تو�ضع يف «املحرقة» (فرن �سعر الط�ي�ن ،و�صعوبة احل�صول عليه؛ نظرا لدخوله ال تندث ��ر ،ب�إن�ش ��اء ع ��دة معام ��ل ل�صناع ��ة «املدر»،
مبن ��ي من الطني) ملدة ترتاوح بني خم�سة و�سبعة أ�يام كذل ��ك يف البن ��اء .كما نواج ��ه �إقباال فات ��را من قبل وتدريب ال�شباب على �إحياء هذه احلرفة ،لتكون هذه
للج ��رار الكب�ي�رة .أ�ما أالدوات الب�سيط ��ة فتو�ضع ملدة املواطن�ي�ن على �ش ��راء أالواين الفخارية .وال�صعوبة ال�صناعة «ختما باقيا» يتوارثه أ�بناء اليمن.
ترتاوح بني � 12ساعة وي ��وم .لكن عملية حرق الفخار أاله ��م :مناف�س ��ة ال�صناعة املعدنية ،الت ��ي أ�دت �إىل
أ
أ�و «املدر» ال بد أ�ن تكون يف الفرتة امل�سائية.
�إغ�ل�اق حمال كث�ي�رة ل�صناعة الفخ ��ار ،وتركز هذه �صناعة طينية �خرى
ويق ��ول عبد الرحي ��م �إن أالدوات امل�ستعملة يف عملية املحال يف املناط ��ق القريبة من أالرياف ،وندرتها يف وكما برع ا إلن�سان اليمني يف ا�ستخدام الطني ل�صناعة
أ�دواته املنزلية ،ط ��وع الطني يف بناء املنازل .والطينة
�صناع ��ة الفخ ��ار أ�و «امل ��در» ه ��ي :العجلة ال ��دوارة ،العا�صمة �صنعاء».
و أ��ض ��اف« :تلك ال�صعوبات أ�دت بكثري من أال�سر التي امل�ستخدمة يف بناء البيوت يف الوادي نوعان رئي�سيان،
ال�سكني« ،املنك�ش»« ،املنقا�ش» ،حبل ،واملنخل.
أ
أ
توارثت �صناعة املدر �إىل االجتاه نحو �عمال �خرى ،ما هما« :الزبر» ،و»الغب ��ة» ،ولكل منهما خ�صو�صيته من
يهدد هذه ال�صناعة التي ظلت �صامدة منذ زمن طويل» .حي ��ث الربودة ودرجة ملوحة الرتبة .وهناك نوع ثالث
�صعوبــات
ؤ
ويف رده عل ��ى �س�ال «ال�سياح ��ة» عن ال�صعوبات التي ودعا اجله ��ات الر�سمية املعنية �إىل االهتمام والعمل وهو الطني العادي الذي ال ينتمي �إىل النوعني ال�سابقني.
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ويتم بن ��اء العم ��ارة الطينية من «ال ِّل�ْب�نْ » ،وهو أ�نواع
خمتلفة ،يخت�ص كل منها ب أ�حد طوابق البناء :الطابق
أالول أ�و الث ��اين أ�و الثال ��ث وهك ��ذا ،ومنها ما يخ�ص
«العك ��ف» (بن ��اء أال�سقف على �شكل قب ��اب بـ»اللنب»
فق ��ط) وي�صل ط ��ول «الطوبة» الواح ��دة من «اللنب»
�إىل � 18إن�ش ًا وعر�ضها � 12إن�شا ،أ�ما �سمكها في�ساوي
�إن�ش�ي�ن فقط .وتعرف أ�داة �صناع ��ة طوب «اللنب» يف
البن ��اء بـ»املفت ��ل» .أ�ما مكوناتها فه ��ي :الطني ،التنب
(يجلب م ��ن املزارع بعد ح�ص ��اد حم�صول القمح)،
وامل ��اء .وتب ��د أ� عملي ��ة �صناع ��ة «الل�ب�ن» بـ»ال�ضرب»
(التخمري) ،أ�ي ملء أالحوا�ض -التي يقوم عدد من
العمال بعملها فوق الطني املراد «�ضربه» -باملاء حتى ملحة تاريخية
�صب ��اح الي ��وم التايل ،كي ي�سهل التعام ��ل معها وقلب البداي ��ات أالوىل ل�صناع ��ة الفخ ��ار يف اليمن ترجع
�إىل ح ��وايل  2600ق .م .وبح�س ��ب اكت�شافات البعثة
الطني ب�سهولة.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد يق ��ول ال�سق ��اف �إن الباحث�ي�ن
واملخت�ص�ي�ن يف جم ��ال العم ��ارة الطينية وج ��دوا أ�ن
هناك عالقة قوية بني التنب وم�سامات الطني ،حيث
يت�صلب الطني وي�شب ��ه �إىل حد كبري احلجارة .ولعل
ذل ��ك م�صداقا لقول ��ه تعلى} :حج ��ارة من طني{؛
فالطني من املواد القوية والتي تعمر طويال.
ولف ��ت �إىل خمتلف امل ��دن التي حت ��دت الزمن ،مثل
«�شب ��ام  -ح�ضرم ��وت» التاريخي ��ة ،و»زبي ��د» ،اللتني
جت ��اوز عمراهما مئ ��ات ال�سن�ي�ن ،وهم ��ا �شاخمتني
تعك�سان مهارة و�إبداع ا إلن�سان اليمني يف العمارة.
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ا إليطالي ��ة يف املرتفعات الو�سطى بقي ��ادة دميغريه،
وكذا احلفريات التي ق ��ام بها عبده عثمان غالب يف
�سنة  93أ�ثناء رئا�ست ��ه لق�سم ا آلثار بجامعة �صنعاء؛
�إذ ع�ث�ر عل ��ى فخ ��ار �سمج خ�ش ��ن امللم�س م ��ن النوع
الب�سيط جدا يف �صناعته.
أ�م ��ا يف املناط ��ق ال�سهلي ��ة من اليم ��ن ،وحتديد ًا يف
�سه ��ل تهام ��ة ،فقد ظ ��ل أالمر جمهوال؛ لع ��دم قيام
أ�عم ��ال تنقي ��ب �آث ��اري منتظ ��م ب�شكل علم ��ي .ويف
عامي  96و ،97قامت البعثة الكندية التابعة ملتحف
«اونتاري ��و» امللك ��ي ب أ�عم ��ال تنقيب يف �سه ��ل تهامة
بقي ��ادة �إدوارد كي ��ل ،وحتدي ��د ًا يف قري ��ة «امليتنة»،
ت�ضمن ��ت حتري ��ات يف «ت ��ل الكتف أالحم ��ر» الكبري
الذي أ� ّرخ للف�ت�رة الزيادية (دولة بني زياد) مبعنى
احلقبة ا إل�سالمية.
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تشكيل

الخط المسند ..

في حضرة الخط العربي القديم!

متكن العرب منذ وقت مبكر من فك رموز اخلط
امل�سند؛ فقد أ�حرف الهمداين هذا اخلط يف
ترجمته لنقو�ش أ�ثرية.
أ
قد ي�صل العلماء �إىل معرفة ت�سل�سل �حداث
التاريخ أ�و حتى الك�شف عن وجود ح�ضارة وملوك
يف منطقة معينة من هذه النقو�ش ،حتى لو مل يكن
هنالك �آثار حقيقية جالية لهذه احل�ضارة .حتتوي
بع�ض النقو�ش على أ�خبار املعارك والغزوات
و أ�حداث التاريخ ،كما هو موجود يف منطقة حائل
وغريها.
تارخ خط امل�سند
يعتقد ب أ�ن اخلط امل�سند مر مبراحل تطور حتى
النق�ش على أالحجار .فقد ظهرت دالالت على
ا�ستعمال اخلط منذ القرن التا�سع قبل امليالد كما
يف اللغة ال�سبئية ،القتبانية ،احل�ضرمية ،احلمريية
واملعينية .أ�ما اخلط امل�سند ب�شكله احلديث يعود
للقرن الثامن امليالدي أ�ي قبل اخلط الفينيقي.

كان خط المسند أو الخط
المسندي الخط األساسي
في أبجدية جنوب الجزيرة
العربية القديمة وخصوصا
الحجاز ،اليمن وعمان ،فقد
س���اد ق��ب��ل ال��خ��ط العربي
الحالي .يطلق عليه بعض
ال��م��ؤرخ��ي��ن خ���ط مسند
الحميري الرتباطه بحضارة
الجنوب العربي الحميرية.
وج��دت نقوش لهذا الخط
في جنوب الجزيرة العربيه
وبالد بين النهرين والعراق
تدل على أن هذا الخط كان
الخط الرسمي في الجزيرة
العربية ،وقد تمكن باحثو
اآلث�����ار م���ن ال���وص���ول إل��ى
الكثير من آث��ار الحضارات
القديمة في جنوب الجزيرة
ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ�ل�ال ق���راءة
النقوش المكتوبة على
ال��ص��خ��ور ،ف��ي ال��م��غ��ارات،
على بقايا ال��ق�لاع ،القبور
واألبراج القديمة.

72

أالبجدية العربية باخلط امل�سند
كانت قد وجدت عبارات مكتوبة بخط امل�سند
العربي على قرب يف �إيرلندا مما يثبت امتداد أ�ثر
هذه احل�ضارة �إىل أ�قا�صي أ�وروبا..
خ�صائ�ص اخلط امل�سند
ميكن الكتابة به من اليمني �إىل الي�سار والعك�س.
عند االنعكا�س ميكن قلب احلرف أ�ي�ضا ب�شكل
املراة انظر ال�صورة لرتى االنعكا�س بني ال�سطر
أالول والثاين مثال .يفيد هذا االنعكا�س يف توفري
الوقت بدال من االنتقال �إىل بداية ال�سطر أالول.
 nيكتب ب أ�حرف منف�صلة وغري مت�صلة.
 nيف�صل بني الكلمات بخط عمودي .
 nي�ضاعف احلرف عند الداللة على الت�شديد.
 nال يحتوي على حركات أ�و تنقيط.

حيث كانت املنطقة املركز ال�سيا�سي والعلمي
للمملكة فيما كانت البرتاء املركز االقت�صادي
والبنكي لها.
أ
يف املقابل كانت الرقام تكتب بخط امل�سند ب�شكل
خا�ص م�شابه لطريقة كتابة أالرقام الالتينية
بحيث تعرف الكتابة من واحد �إىل ثالثة كمركبات
من الواحد ثم ي أ�تي الرمز اخلا�ص خم�سة وال�شبيه
بحرف اخلاء يف خط امل�سند أ�ي�ضا لتكتب أ�ربعة
و�ستة و�سبعة وثمانية برتكيبة منه ومن الواحد
وهكذا.

اجلنوبية وقد و�صل �صيتهم �إىل بالد اليونان
والرومان فدعوهم با�سم (Hamiroel,Hom
 )ertal,Omyrtalوقد بد أ� الدور احلمريي عام
115ق.م حيث انتقلت عا�صمة ال�سبئيني �إىل
ريدان “ظفار” و أ�ماطت اللثام النقو�ش عند ملوك
العرب اجلنوبية وهم يحملون لقبا جديدا هو ملك
�سب أ� وريدان.
وتختلف دولة حمري عن �سب أ� �إذ نبغ من ملوكهم
زعماء فتحوا املمالك وحاربوا الفر�س أ
والحبا�ش
وغريهما وتنتهي دولة حمري بذي نوا�س عام 525م
وعلى هذا فقد حكمت الدولة احلمريية زهاء
460عام ق�سمت �إىل مرحلتني متعاقبتني:
 .1دولة حمري أالوىل وتبتدئ من عام (115ق.م
275م) .2 .دولة حمري الثانية وتبتدئ من عام
(275م 525م).
n

أالرقام العربية
دولة حمري
أ
مقال تف�صيلي �:رقام عربية
هي دولة من الدول العربية التي ت أ��س�ست قبل
أ
هنالك من يذهب �إىل أ�ن الرقام الهندية ما هي ا إل�سالم بني �150سنة قبل امليالد �إىل  525ميالدي
�سوى أ�رقام عربية قدمية حيث ت�صممت حوايل وكان ذلك يف اليمن
�سنة  2700ق م يف مملكة وادي العرب ومركزها
وادي عربة يف أالردن—وادي هاعربا بالعربية ح�ضارة ح ْمري
دولة حمري أالوىل
القدمية والتي أ�خذت منها العربية احلديثة— لعب احلمرييني دورا خطريا يف ال�سيا�سة العربية وكانت عا�صمة كل من الدولتني مدينة ريدان
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“ظفار” التي حلت حمل م أ�رب عا�صمة ال�سبئيني
وقرناو عا�صمة معني وكان لقب ملوك الدولة
احلمريية أالوىل “ملك �سب أ� وذو ريدان”وعددهم
18ملكا أ�ما الدولة احلمريية الثانية املعروفة لدى
العرب بدولة التبابعة فكان لقب ملوكهم “ملك
�سب أ� وذو ريدان وح�ضر موت ومينت “وقد أ��ضيف
لها فيما بعد كلمات “وعربهم يف اجلبال وتهامة
“وعددهم 14ملكا.
أ
أ
ويف قرب نهاية الع�صر احلمريي الول ابتد�ت
قوة عرب اجلنوب تنزل من عليائها وكان ذالك
نتيجة لتفرقهم بني الطريق الربي والبحري يف
نقل التجارة وغريها ي�ضاف �إىل ذالك مزاحمة
n
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الرومان للعرب يف الطريق مزاحمة خطرة
وخا�صة بعد تنظيم املتاجرة البحرية خالل القرن
أالول امليالدي �إال أ�نهم ثبتوا على الطريق الربي
عرب احلجاز الذي كان غا�ص ًا باملحطات احلمريية
وكان �آمنا من أ�ن يزاحمهم فيه �آخرون وهذا
الطريق الربي مبحطاته املتعددة هو الذي أ��شار
به القران الكرمي (.)1
مظاهر ح�ضارية لدولة حمري أالوىل
ين�سب �إىل أ�حد ملوك دولة حمري وهو �إلي�شرح بن
يح�صب ت أ��سي�سه لق�صر عمران امل�شهور يف �صنعاء
والذي كان مكون من ع�شرين طابق هو أ�ول ناطحة

لل�سحاب وقد �شيد هذا الق�صر من اجلرانيت
واملرمر وغطيت أ�عل طبقة منه ب�صفحة واحدة
من حجر املرمر الذي بلغت �شفافيته أ�ن ا إلن�سان
ي�ستطيع أ�ن ينظر من خالله �إىل ال�سماء وكان
الغر�ض من ت أ��سي�س هذا الق�صر وغريه من
الق�صور التي كانت �شائعة يف اليمن هو حماية
أ�مراء احل�ضر ألنفهم من غارات البدو)2(.
دولة حمري الثانية :أ�حرز احلمرييني انت�صارات
كبرية يف املجال احل�ضاري والتجاري خا�صة يف
ع�صر الدولة احلمريية الثانية (275م ــ525م)
كما ا�سطاعوا ال�سيطرة وب�سط النفوذ يف جنوب
اجلزيرة العربية كافة وا�ستطاعت دولة حمري

الثانية يف عام 250م أ�ن ت�ضم القبائل املجاورة
من بدو وح�ضر ف أ�خ�ضعت ح�ضر موت وكل بالد
اليمن ف أ��صيح لقب امللك احلمريي هو “ملك �سب أ�
وذو ريدان وح�ضر موت ومينت وعربهم يف اجلبال
وتهامة “ ويفهم من هذا أ�ن الدولة احلمريية
الثانية أ��صبحت �شبة �إمرباطورية تخ�ضع بالد
كثرية ل�سلطانها وهذه الدولة هي الدولة املعروفة
عند العرب بدولة التبابعة وكانت احلركة
التجارية يف اليمن هي امل�صدر الرئي�سي الذي
يقوم عليه كيان البالد االقت�صادي وال�سيا�سي يف
ذالك الوقت بالذات .وحولت ال�سفن التجارية
اجتاه �سريها عابرة املحيط أالطل�سي ألول مرة

بعد اكت�شاف هيبالو�س اليوناين الجتاه الرياح يف وكانت روما ت�شجع الديانة وت�ستعني أ
بالحبا�ش
املحيط الهندي .وبد أ�ت حالة اليمن التجارية من الذين تن�صروا على ن�شرها وكان هدفهم من ن�شر
�سيئ أل�سوء ب�سبب توقف حركة القوافل وب�سبب امل�سيحية �سيا�سيا أ�كرث منه ديني ًا.
ن�شوب اخلالف املحتدم والنزاع الدائم والذي
ذكر امل ؤ�رخني أ�نها كانت بني الهمالنيني وما تبعت نهاية دولة حمري الثانية
من �ساللة الديدانيني وان�صراف ملوك حمري يف عام 70م نزح اليهود من بالد فل�سطني بعد أ�ن
�إىل االهتمام بالغزو واحلرب و�إخ�ضاع أالطراف دمرها ا إلمرباطور الروماين بنتو�س وحطم هيكل
أ�كرث من اهتمامهم بالزراعة والعمران وفتح أ�ور�شليم فوجدوا يف اليمن بلدا ً أ�من ًا ي أ�وون �إليه
�آفاق جديدة يف املجال التجاري والذي كان أ�هم ومكان ًا ح�صين ًا يقيمون فيه وبعد م�ضي برهة من
مقومات احلياة يف البالد.ويعترب االجتاه احلربي الزمن متكنوا من ال�سيطرة على مرافق احلياة
الذي �سلكه امللوك احلمرييني أ
وبالخ�ص ملوك التجارية يف اليمن مما �ساعدهم عل ن�شر الدين
أ
أ
الطبقة الثانية واهتمامهم بت�شييد احل�صون اليهودي يف اليمن وكان �ول من �عتنقه هو امللك
والقالع احلربية وا�ستبدالهم مدينة م أ�رب مبدينة أ��سعد الكامل ثم من بعده ذو نوا�س وهو �آخر امللوك
ظفار ا إل�سرتاتيجية أ��ضر هذا كثريا بحالة اليمن الكبار لدولة حمري الثانية هذا وقد أ�دى تع�صب ذو
االقت�صادية كما أ�ثر يف عمرانها وازدهارها نوا�س الذي �سمى نف�سه يو�سف للدين اليهودي �إىل
با إل�ضافة �إىل ما أ��صاب اليمن من نكبات كربى� .إيقاعه بن�صارى جنران وحفره أ
للخدود الذي
وميتاز الع�صر احلمريي الثاين بدخول أ�لقى فيه الن�صارى وقد ذكرت ق�صة أالخدود يف
الن�صرانية واليهودية �إىل اليمن وحماولة زحزحة القران الكرمي يف �سورة الربوج ،وكان هذا الفعل
الديانة الوثنية التي كانت تدور حول عبادة مثار ًا لال�ستنكار ملعتنقي الديانة الن�صرانية يف
النجوم والكواكب وال�شم�س وقد بد أ�ت امل�سيحية أ�وروبا واحلب�شة و أ��صبحت اليمن م�سرح ًا للنزاعات
على املذهب املنوف�ستي القائل �إن امل�سيح له طبيعة واحلروب بني اليهودية وامل�سيحية ،والتي انتهت
واحدة ،ت�سلك �سبيلها من ال�شمال �إىل اجلنوب با�ستيالء أالحبا�ش على اليمن
n
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سقطرى..
األرض العجيبة!!
بقلم :آ�الن بورديك
“نيويورك تاميز”
ترجمة :جهاد ال�صلوي

 ..يف ال�صباح التايل توجهنا �إىل غابة كثيفة ب أ��شجار
“دم أالخوي ��ن” ،وتعترب �شجرة أ��سطورية؛ للمظهر
ال ��ذي تتميز بـ ��ه :جذع عمودي ،وظل ��ة مقو�سة ت�شبه
املظل ��ة ال�شم�سي ��ة العادية املنتفخة م ��ن الداخل �إىل
اخل ��ارج ،وعندما يخد�ش جذعها ير�شح �سائل أ�حمر
يك ّون ف�صو�صا حمراء ،له قيمة طبية .ر أ�ينا أال�شجار
مبعرثة هنا وهناك على �سهل اجلزيرة؛ لكن الرتكيز
الكبري كان على خم ��زون الطبيعة الذي يزين أ�عايل
اجلب ��ال .كان ب�إمكانن ��ا القيادة �إىل قاع ��دة �سل�سلة
اجلبال والتنزه فيها.
أ
أ
ويف توجهن ��ا بال�سي ��ارة �إىل العلى ،وق ��ف “�حمد”
للحدي ��ث م ��ع رج ��ل ب ��دوي يرع ��ى املا�شية م ��ع ولده
ال�صغري .ومن خالل ناف ��ذة ال�سيارة املفتوحة الم�س
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“ أ�حم ��د” والرجل جبهتيهما و أ�نفيهما بلطف؛ وهي
التحي ��ة ال�سائدة بني الرج ��ال يف �سقطرى .ومبقابل
ق ��دره  10دوالرات واف ��ق الرج ��ل أ�ن يك ��ون مر�شدنا
الراج ��ل .رك ��ب يف املقع ��د اخللف ��ي وت ��رك ابن ��ه،
ال ��ذي يبدو أ�ن ��ه ال يتعدى ال�سابعة م ��ن العمر ،ليهتم
أ
بالغنام.
أ
وتعترب ه ��ذه القمم هي املرتفعات ال�صلية للجزيرة،
وكله ��ا من اجلرانيت الب ��ايل املتفت ��ت .طريقنا أ�دى
بن ��ا �إىل م ��كان ع ��ال مك�س ��و بال�صخ ��ور املتكاث ��رة
وال�شج�ي�رات وروث أالغن ��ام أ
والبقار .وق�سمت خطة
أالمم املتح ��دة لع ��ام � 2000سقط ��رى �إىل مناط ��ق
م�ستخدم ��ة ،وهذا يعني أ�ن أ�كرث من  70يف املائة من
اجلزي ��رة ه ��و متنزه طبيع ��ي حم ��دود التمنية ،حتى
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أ�ن الرع ��ي م�سم ��وح به يف هذا امل ��كان .وعلى م�سافة
بعي ��دة ا�ستطع ��ت أ�ن أ�رى جدرانا م ��ن أالحجار تدل
على حدود املراع ��ي القبلية .وحينها تعجبت ب�صوت
مرتف ��ع :ما هي املرحلة التي �ستب ��د أ� بها خطة أالمم
املتحدة لو�ضع حدود للدواب؟
قال “ أ�حمد”“ :يجب أ�ن نكون حذرين يف التعامل مع
املجتمعات املحلية .ال ميكننا أ�ن نقول :توقف ،توقف،
توقف! فهم يريدون أ�ن يروا الفائدة أ�وال” .فهمت من
ذلك أ�ن مر�شدنا الذي ا�ست أ�جرناه بع�شرة دوالرات ال
يتعدى م�ستواه اخلطوة أالوىل من العملية التعليمية.
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و�صلن ��ا القمم ،على ارتفاع أ�لفي قدم ،بعد �ساعتني “ .أ�حم ��د”“ :لقد ر أ�يته دون بذل عناء يذكر” .لقد
ب�إمكان ��ك أ�ن ت ��رى ال�شاط ��ئ من حتت ��ك ،و أ�ن حتدد التقط ��ت �صورا لرجال ون�س ��اء �سافروا �آالف أالميال
ح ��دود منطق ��ة حديب ��و علي ��ه .ناولن ��ي “ أ�حم ��د” لت�سجي ��ل قائمة ب أ�ن ��واع احلياة هنا ،و�شع ��رت فج أ�ة
منظاره ،وحددت مكان طائر على بعد ب�ضعة ياردات أ�ين ل�س ��ت مت أ�كدا مما �إذا كان م ��ن غري احلكمة أ�ن
يحلق نحو أالر�ض .ه ��ذا الطائر من الطيور الفريدة أ�حتف ��ظ مبثل ه ��ذه الالئحة أ�م أ�ن م ��ن املخزي أ�نني
يف �سقط ��رى ،له �صدر أ�حم ��ر ور أ��س خمطط بخيوط مل أ�قم بذلك.
�س ��وداء وبي�ض ��اء ،وه ��و يعد م ��ن أال�صن ��اف النادرة عندم ��ا و�صلن ��ا �إىل غاب ��ة �شج ��رة “دم أالخوي ��ن”
الت ��ي ت�سك ��ن اجلزيرة ،وه ��و مه ��دد باالفرتا�س من حتما مل تك ��ن �شبيهة ب أ�ي غابة حلد كبري ،فال يوجد
قب ��ل القط ��ط الربي ��ة الوح�شية .ي أ�تي حمب ��و الطيور على أالق ��ل أال�شج ��ار الكثيفة والزواح ��ف العمالقة
أ
وال�سطورة .فكانت مفتوحة وقممها مك�سوة ب أ��شجار
م ��ن أ�نحاء الع ��امل ليلتقطوا نظرة ل ��ه .وهنا قال يل

ت�شب ��ه املظالت وغ�ي�ر مكثفة .و�شه ��دت اجلزيرة يف
ال�سنوات أالخرية انحدارا مزعجا يف عدد أال�شجار.
رغ ��م أ�ن أالن ��واع القدمي ��ة موج ��ودة يف اجلزي ��رة
(وبا�ستطاعته ��ا أ�ن تنم ��و مل ��دة  300ع ��ام أ�خ ��رى
أ�و أ�ك�ث�ر) ،لك ��ن اجلي ��ل ال�ش ��اب غائب كل ��ه ،وتبقى
فق ��ط �شج�ي�رات �صغ�ي�رة مزروعة عل ��ى املنحدرات
واملرتفعات .وقد يكون النوع كله مهددا باالنقرا�ض.
ورغم أ�ن علماء اجل ��زر اليمنيني غري مت أ�كدين ملاذا
أ��شجار اجلزيرة مهددة باالنقرا�ض ،قد يكون الرعي
أ�ح ��د هذه أال�سباب .وم ��ع أ�ن م�شاريع التنمية قدمت

متويال دائما للماء لقرى البدو ،تت�سع مراعي املا�شية
ب�ش ��كل م�ستمر .لكن قد يكون العام ��ل أالكرث أ�همية:
التغري املناخ ��ي ،حيث �شهدت اجلزيرة انخفا�ضا يف
ال�سح ��ب وغطاء ال�ضباب ،وهو العامل الذي قد ي ؤ�ثر
على تكاثر �شجرة “دم أالخوين”.
وبع ��د تن ��اول غدائنا ،م ��ن الربتق ��ال ال�ب�ري ،بد أ�نا
النزه ��ة الطويل ��ة يف الغاب ��ة .كنت تعب ��ا ،و أ�ح�س�ست
بدوخ ��ة من ال�شم�س� .شعرت با�ضط ��راب يف الر ؤ�ية،
و أ��صبح ��ت م�شغ ��وال بارتف ��اع وهبوط رجل ��ي املر�شد
أ�مام ��ي ،وتعجب ��ت من طريقة م�شي ��ه وثباته وحقيقة

أ�نه حاف .واختلطت أ�ف ��كاري باملفهوم الغام�ض عن
أ�ن املنظ ��ر الطبيع ��ي الدرام ��ي ال ��ذي مل أ�ر مثله من
قب ��ل� :سقطرى أ
والرخبيل وجزي ��رة “كيب برايتون”
الكندي ��ة ووادي “يو�سميت” ...كله ��ا كانت واحدة،
�شبيهة بكل املناظر الت ��ي أ�راها هنا .بعد ذلك عدت
للرتكي ��ز مرة أ�خ ��رى على القدم�ي�ن احلافيتني أ�مام
ناظ ��ري ،وتذك ��رت أ�نن ��ي مل أ�ك ��ن يف كل م ��كان يف
العامل؛ لكن يف احلقيقة يف مكان ال ي�شبهه أ�ي مكان.
واخرتعت عل ��ى �إثر املنظر أ�غنية ق�ص�ي�رة “ :أ�نا يف
اليمن ،أ�نا يف اليمن .أ�رى أ�نا�سا كثريين يف اليمن”.
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أ�نه وه ��م) يف أ�ن تواجدنا مل يغري بع ��د ال�شيء الذي
أ�تين ��ا �إلي ��ه لنجرب ��ه� .إىل متى �سيظ ��ل يحتفظ ذلك
ال�سح ��ر بكماله؟ وقد قال يل ب ��اول �شولت م�سبقا �إن
العدد الب�سيط من ال�سياح الذين ي أ�تون �إىل �سقطرى
يتذمرون من �شيء واحد ،هو أ�نهم �شاهدوا كثريا من
ال�سياح!
وعالوة عل ��ى النباتات واحليوانات الن ��ادرة ،بدا يل
أ�ن ال�ش ��يء اله�ش يف �سقطرى هو منط حياتها ،حيث
�إن هن ��اك أ�نا�سا لهم أ�فكارهم اخلا�صة يف أ�ن ال�سفر
بالن�سبة لهم هو مطاردة أالغنام .وهم يف الواقع أ�نا�س
أ�نه ��ى �سلفه ��م حياتهم هن ��ا قبل ق ��رون ومل يغامروا
باخل ��روج م ��ن هذا امل ��كان .ولع ��ل أ�كرث من ��ط حياة
حماط باخلطر هذه أاليام هو ألي �شخ�ص ال يرحل،
�إن مل يكن ألي م ��كان ،فهو ملكان ما ببطء �شديد ،يف
ح�ي�ن يتوجب على امل�سافر أ�ن يذهب �إىل �آخر أالر�ض
لريى هذا املكان.
أ
أ
ت ��رددت يف أ�ن أ��س� ��ل مر�شدنا عما يري ��د �ن يرى يف
الع ��امل �إذا كان مبقدوره ال�سفر .لكنني امتنعت ،فقد
ال يعن ��ي ال�س� � ؤ�ال �شيئ ��ا بالن�سبة له .وعندم ��ا و�صلنا
�إىل عربتن ��ا ،قدم ��ت ل ��ه قطع ��ة طعام جميل ��ة كنت
أ�حتف ��ظ بها لنف�س ��ي .التقطها ول َّوح بي ��ده ليعرب عن
ا إل�شارة املتعارف بها دوليا لل�شكر ،لكن لي�س باملعنى
ا إلجنليزي ولكن بال�سقطري“ :خيباك”.

انغم�س ��ت طويال به ��ذه الرتنيمة الداخلي ��ة وو�سعتها
�سريع ��ا �إىل ق ��واف منظوم ��ة .وعندم ��ا خاطبن ��ي
“ أ�حمد” با إلجنليزية انتبهت من غفلتي بده�شة.
كان ��ت كلمات “ أ�حمد” الت ��ي أ�يقظني بها من غفلتي
ه ��ي جمل ��ة �س� � ؤ�ال :ملاذا يري ��د النا� ��س ال�سف ��ر �إىل
�سقطرى؟
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حريين ه ��ذا ال� ؤس�ال؛ فقد كان ذرائعي ��ا ،و أ�نا مت أ�كد
م ��ن ذلك؛ لكن بدا يل �س� � ؤ�اال واقعي ��ا؛ بالفعل :ملاذا
ي�ساف ��ر النا�س؟ وم ��ن هم ال�سياح؟ ومل ��اذا يتمنون -
أ�و نتمن ��ى العودة �إىل الوط ��ن؟ هل للتعبري عن فرحة
م�شاهدته ��م �شيئا جديدا؟ طبعا ،لك ��ن أ�ي�ضا الفخر
يف امتياز ر ؤ�ية هذا ال�ش ��يء والتطمني الذاتي (رغم

ه��ام
قب ��ل أ�ن تذهب �إىل �سقط ��رى ُز ْر موقع ��ا رئي�سيا عن
برنام ��ج حماية أ�رخبيل �سقط ��رى ا إلمنائيwww. :
Socotraisland.org؛ فه ��و يحت ��وي عل ��ى خلفي ��ة
معلومات جميلة ،وميكنك احل�صول على الت أ��شريات
من موقع امل�سافرين أالمريكيني،www.cdc.gov :
للح�صول عل ��ى معلومات عن اللقاح ��ات والعالجات
املو�صى به ��ا قبل ال�سفر .ورغ ��م أ�ن وزارة اخلارجية
أالمريكي ��ة تتحف ��ظ بتحذي ��رات �سفر لليم ��ن� ،إال أ�ن
معظم اخل�ب�راء يتفقون على أ�ن ��ه ال يوجد قلق أ�مني
عل ��ى امل�سافرين �إىل �سقطرى .قد يكون تنظيم رحلة
�سف ��ر �إىل �سقطرى مهمة �صعبة؛ لكن وكيل �سفر قد
ي�ساعدك كثرياُ .ز ْر موقع “بو ترافل” الرائع800- :
.www.poetravel.com ;727-1960
أ
مت ��ى تذهب؟ أ�كتوب ��ر وحتى أ�بريل ه ��و أ�ف�ضل �وقات
ال�سف ��ر ،وخ�صو�ص ��ا مار� ��س و أ�بري ��ل ،عندم ��ا يكون
َ
وحتا�ش
البح ��ر هادئ ��ا ،ميك ��ن أ�ن ت�سب ��ح وتغط� ��س.
مو�سم الرياح املو�سمية من مايو وحتى �سبتمرب.
كيف ت�صل �إىل هن ��اك وتتجول؟ هناك فقط رحلتان
أ��سبوعيتان �إىل اجلزيرة للخط ��وط اجلوية اليمنية:
 . www.yemenia.comواحلج ��ز املق ��دم ه ��و

أالف�ضل للمقاع ��د .ويف اجلزيرة �ستكون بحاجة �إىل
ا�ستئج ��ار �سي ��ارة دفع رباع ��ي ،وكذا �سائ ��ق يتحدث
ا إلجنليزي ��ة ومر�شد� .ستدفع ألج ��ل هذا 250-350
دوالرا ألربع ��ة أ�يام؛ لكن علي ��ك أ�ن تتفاو�ض أ�وال .كل
ه ��ذه الرتتيبات وكذل ��ك احلجز الفندق ��ي ميكن أ�ن
جتريها جمعية �سقطرى لل�سياح ��ة البيئيةecosoc :
جت
.cotra@socotraisland.org

الفن��ادق
أ
أ
تعت�ب�ر الفن ��ادق القليل ��ة يف اجلزيرة �م ��را ��سا�سيا.
بع�ضه ��ا فيه غ ��رف بحمامات منف�صل ��ة ومراحي�ض
م�سطح ��ة؛ لكنه ��ا كلها لي�ست غالي ��ة ،حيث ميكن أ�ن
للقامة.
تدف ��ع ع�شرة دوالرات أ�جرة غرف ��ة واحدة إ
ويعترب فن ��دق “تاج �سقط ��رى” (ال يت�ص ��ل ب�سل�سلة
الفنادق الهندية) الواق ��ع يف حديبو ،ب�سيطا ونظيفا

ول ��ه مطع ��م خارجي �شعب ��ي .وهن ��اك أ�ي�ض ��ا فندق
“املوهت” اجلديد .وخارج املدينة وحتديدا بالقرب
م ��ن املطار يوجد �شاليه �سقطرى .لكن ن�صب اخليم
هو الطريقة املثلى للنوم؛ كون املواقع البيئية للجزيرة
ال تبع ��د مبقدار �ساعة عن حديبو بال�سيارة .وميكنك
ا�ستئج ��ار دراجات نارية أ�و ق ��ارب مبحرك و أ�نت يف
اجلزيرة.
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برلين مرة أخرى ..لم يتغير
ش���يء ..هك���ذا يب���دو لك
الح���ال من الوهل���ة االولى؛
ش���ارع مكت���ظ بصخ���ب
وضجي���ج حرك���ة الم���ارة
والمركب���ات ،كان يخض���ع
ج���زء كبير من���ه لإلصالحات
والترميمات قبل أن تنتهي
االعمال باعادة الش���ارع إلى
طبيعته ،مسارح ومراقص
ومطاعم ومالهي مطلة،
ال تكف عن جذب زوارها ،وال
تقذف شعور الملل والرتابه
إل���ى نفوس���هم ،ورصي���ف
الش���ارع الممت���د بأمت���داد
الليل كعادته يحيل الظالم
الدامس إلى نهار صاخب.

برلين..

عاصم���ة الفص���ول االربع���ة!
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م�سرحياته ذات االهتمام بالفن الغربي ،أ�م��ا
ال�صباحات املبتلة ب��رذاذ املطر وت�ساقط الثلج،
حتاول كالعادة غ�سل الزوايا املحيطة ،مما علق
بها من دن�س وخطايا ليل املدينة ال�صاخب..

وح��دة ال�ع��م ر�شيد ال�ع��راق��ي اجلن�سية �صاحب
الكافترييا امل�ج��اورة لفندق «ل��وال» ال��ذي اعتدنا
النزول فيه للمرة الرابعة على التوايل ،يبدو أ�ن
حلمه قد ب��د أ� يتحقق -وه��و كاتب م�سرحي من
الطراز الرفيع ،-وهاهو ذا يبدو منت�شيا ي�ستعد
لتد�شني امل�شروع ال��ذي انتظره طويال ،كثريا ما دموع برلني
حلم بتحويل املكان املجاور كم�سرح يعر�ض فيه كذلك هو احلال عند النهر الذي يقطع املدينة،

دم��وع بطعم العزة والكربياء ،أ�نهمرت على خد
«االمرية العذراء» لت�ستبيح اللحظة وحتدث �شرخا
يف النف�س ،دون أ�ن تت�سرب �إىل غريها ،أ�ما املدينة
فهي كما هي يف كل م��رة ،ال تعب أ� ب��االغ��راب وال
تكرتث لل�صمت ،تكره التوقف وت أ�بى االنتظار،
ايقاعها حركتها ال�سريع وح��دة م��ن يتحكم يف
عملية النب�ض ،وينظم ح��رك��ة احل �ي��اة ،ويحيل
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الرتابة وال�شعور بامللل �إىل ال �شيء ،رغم الطبيعة روحي عميق مع الكلمة حيث موعد ميالد أ�عظم
االع�م��ال االدب�ي��ة واك�ثره��ا �شهرة يف ال�ع��امل ،وما
ال�صارمة واجلادة التي تبدو عليها املدينة.
اقد�س بالن�سبة ملثلي من الليل ومن اللحظات التي
ت�سبق موعد اال�ستغراق يف �سبات عميق.
ق�ص�ص احلب امليتة
يف برلني تعي�ش الليل بطولة وعر�ضه وحيدا ،لكن
�شعورا ما بالوحدة والرتابة واململ وال�ضيق ،ال أ�ظنه ليلة ميانية و�سط برلني
ينتاب من قلبه ملكوم بالكثري من جتليات ق�ص�ص أ�ن مت�ضي ليلة ميانية بكل تفا�صيلها يف هذه املدينة،
احلب امليتة ،التي تتخاطف دهنه وتفكريه املبعرث فهذا امرا ال يو�صف ،مل ا�شعر باال�سى مثلما �شعرت
لت أ�خده �إىل عاملها اال�سطوري ،الليل وال�سكون دلك به يومها عندما ام�ضينا ليلتنا اليمانية على ايقاع
املخلوق العجيب والتوقيت املقد�س ،هو نف�سه يف كل االنغام واالوت��ار اليمانية لندرك حقيقة كم هو
مكان ال يتغري وال يتبدل ،يف �صنعاء عنه يف برلني ،الرتاث الفني والغنائي الذي ميتلكه اليمن عظيم،
ان��ه م�لاد الهاربني من أ�زع��اج و�ضجيج و�صخب وقادر على تخطي كل احلواجز لي�صل �إىل قلوب
احلياة اليومية بكل ا�شكالها املادية �إىل حلظات االخرين ويحظى باعجابهم وده�شتهم .
الت أ�مل وال�صفاء ال��روح��ي والفكري والنف�سي ،يف برلني ،الكثري من الوقت مت�ضيه لوحدك ،مع
و�سفر للتائهني يف ا�سفار الع�شق وامللدات ،وترحال ذلك يبقى االح�سا�س بالوحدة ورغم انه �شعورا
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م أ�لوف بالن�سبة لك� ،إال أ�ن��ه غري موح�ش البته،
بالن�سبة ملن تتناوب على زيارته الكثري من جتليات
ق�ص�ص احلب امليتة ،قبل ان تذهب به بعيدا يف
�سباق مع الليل والطيور.
وح��دة الليل والذكريات هي التي تلوح يف االفق
وحتيل كل �شيء �إىل حلم �سرمدي �سرعان ما
يتال�شى وتتباعد خيوطه مع حلول �ساعات ال�صباح
وبد أ� �ساعات العمل ..أ�ما برلني فهي بالد وبلد يف
�آن واحد ،عا�صمة اجلمهورية الفدرالية أالملانية
ويقطنها ق��راب��ة ث�لاث��ة م�لاي�ين ون���ص��ف مليون
�إن�سان ،منهم حوايل ن�صف مليون مواطن أ�جنبي
وهم ينتمون �إىل مائة واثنني وثمانني �شعبا.
أ�م��ا ِم�ساحتها فمن املعلومات الهامة التي يجب
على الزائر معرفتها أ�نها تعادل م�ساحات املدن،
ميونخ و�شتوجتارت وفرانكفورت جمتمعة ،وهي

حماطة بالبحريات م��ن ك��ل اجل�ه��ات .ت أ� ّ�س�ست
برلني يف القرن الثاين ع�شر مبثابة مدينة جتارية
وغدت بعد ب�ضعة ق��رون ،وعلى وجه التحديد يف
عام  ،1871عا�صمة الرايخ أالمل��اين ،ويف أ�عقاب
احل��رب العاملية الثانية ُق ّ�سمت املدينة �إىل أ�ربع
مناطقَ  ،ويف عام �ُ 1961ش ّيد �سور برلني الذي أ�زيل
يف الثامن من أ�يلول عام  ،1989ويف العام 1990
ّمت توحيد أالملانيتني.
هكذا تقدم لك املدينة نف�سها وهي تعترب مركزا
ثقافيا بارزا يف أ�وروبا ،فيها أ�ربع جامعات معروفة
عاملي ًا مثل اجلامعة احل� ّرة وجامعة هومبولدت،
ويقدّر عدد الطالب مبائة أ�لف ،أ��ضف �إىل ذلك،
وجود ع�شر جامعات علمية تطبيقية و 17متحفا
خا�صة
وطنيا و أ�كرث من مائتي �صالة عر�ض فنية ّ
و150م�سرحا و 1700ج�سر .

كانت املدينة حتتفل مب ؤ�متر عاملي حول الدرا�سات
املندائية وال�سامرية ،وذلك �إحياء لذكرى مرور
ع�شر �سنوات على رحيل ا إلن�سان والباحث الف ّذ،
رودل��ف مات�سوخ  1919-1993الت�شيكو�سلوفاكي
أال�صل ،والذي �شغل من�صب أ��ستاذية اللغة العربية
وال�ساميات يف جامعة برلني احلرة منذ عام 1969
وحتى وفاته.
أ
يف م��دي �ن��ة ب��رل�ين ع��ا��ص�م��ة ج �م �ه��وري��ة �مل��ان �ي��ا
االحت��ادي��ة  ،ك��ل �شيئا ي�ستوقفك وي�شدك �إليه
على الرغم من ب�ساطته أ�حيانا  ،ورمب��ا تفاهته
أ�ح�ي��ان��ا أ�خ ��رى � ..إي �ق��اع ح��رك��ة احل �ي��اة اليومي
ال�شاق  ،م�سحه التقدم احل�ضاري وال�صناعي
املتناغم  ،ون��دى �صباحاتها الناع�سة املغرقة يف
ثمالة لياليها ال�صاخبة  ،وحتى فو�ضى ال ُقبل
ال�شاردة التي ت�ستبيح اللحظة لو�ضح النهار ،

وت�شدك مل�شهد ذوب��ان اللوعة مع جليد العبث .
رغ��م ر�صيد ه��ذه املدينة احل�ضاري وال�صناعي
ال�ضخم � ..إال أ�نها ال ت�شعرك بالغربة  ،وال ت�شيع
حفال ر�سميا خا�صا على �شرف ا�ستقبالك فيها
الول م��رة ،كما أ�نها ال حتتاج منك �إىل جمهود
كبري ال كت�شافها  ..فهي تك�شف لك عن حقائقها
وتناق�ضاتها  ،وتلبي كل رغباتك وطلباتك مثلك
مثل أ�ي ف��رد م��ن أ�بنائها  ،دومن��ا أ�ي حتفظ أ�و
مقدمات ..فقط حاول ان تفتح لها �صدرك  ،وع�ش
أ�دق تفا�صيل حياة �ساكنيها بطولها وعر�ضها.
على ط��ول الطريق ا إل�سفلتي املمتد م��ن مدينة
فرانكفورت �إىل برلني العا�صمة جنوبا حوايل 350
كيلو مرت  ..كانت م�شاهد اجلمال الطبيعي أالخاذ
للم�ساحات الزراعية املغطاة بكثبان اجلليد ،
والغابات ،وال�سهول املك�سوة باخل�ضرة  ،أ
والدوية
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امل�ترع��ة بعذوبة مياه اجلليد املن�ساب م��ن قمم
ال�سال�سل اجلبلية  ،واملدن التجارية وال�صناعية
املتناثرة  ..كافية الن مينحني �سحرها أال�سطوري
الطاقة الكافية  ،للتكيف مع حالة الطق�س البارد
مدة ا إلقامة ت�سعة أ�ي��ام  ،بداية من و�صويل مع
الوفد اليمني امل�شارك يف يوميات معر�ض بور�صة
برلني لل�سياحة الدولية يف م�ساء ي��وم اخلمي�س
بجوه ال�صقيع .
ب��د أ� ليل برلني حينها مغريا �إىل حد حتري�ضي
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للتقاع�س على �إجهاد م�شقة ال�سفر  ،فلم أ�من ليلتها
� ..شدتني أ��ضواء املباين الزجاجية أ
وال�سمنتية
امل�سلحة  ،وال���ش��وارع املكت�ضة بحركة املركبات
واملارة من خمتلف أالجنا�س واجلن�سيات  ،و�شغف
الت�سوق اجلنوين ال��ذي يبد أ� يف الت�ضا ؤ�ل روي��دا
رويدا  ،كلما توغلت املدينة يف ليلها الطويل .
رحت أ�جوب يف �شوارع املدينة بنظراتي املنك�سرة
امل��وح�ل��ة يف احل��زن  ،تفا�صيل م�لام��ح أ�ن��ا���س ال
يكرتثون بالغرباء يف مدينتهم التي تعج أ
بالجانب

من خمتلف أالجنا�س  ،أ�عني مملوءة بالكربياء ،
وخطى واثبة يعتليها االعتداد بالنف�س  ،ومع ذلك
�سرعان ما تلتم�س العذر لذلك التباهي  ،مبجر
ارتطام نظراتك املرتبكة وه��ي حت��اول ا إلف�لات
من حما�صرتها  ،ب�سيارة فارههه أ�و ما ي�شري �إىل
حالة التطور والنمو املذهل لهذا البلد الذي كاد ان
يكون مركز قوة عظمى �سيا�سيا و�صناعيا وعلميا
وثقافيا لوال الغلطة التي ارتكبها النازيون بتفجري
احلرب العاملية الثانية.

أ�ما حلظة ال�سكون فتبقى حالة ا�ستثنائية  ،نادرا
م��ا متنحك ب��رل�ين �صفاءها ال��روح��ي والذهني
لتت أ�مل يف أ��سرارها  ،و�سط دوي �سيارات ال�شرطة
وا إل�سعاف املتعايل بني الفينة أ
والخ��رى  ..ها أ�نا
ذا أ�عود ملقر �إقامتي يف الفندق  ،بعد تلك اجلولة
 ،واطل من نافذة الغرفة ال ت أ�مل يف حالة ال�سكون
وال�صمت واحلزن الذي تغط فيه املدينة  ،بعد ان
اغت�سلت ببقايا املطر مما علق بها من خطايا على
مدى ما�ض حافل أ
بالحداث .
فعرب قرون طويلة من مراحل تطورها �شهدت هذه

املدينة الكثري من أالحداث امل أ��ساوية املحزنة  ،التي
أ�دت �إىل تدمري م�ساحة وا�سعة من بينتها التحتية
 ،وتهجري �سكانها  ،وتق�سيما من القوى العظمى
 ،بداية من حتولها من قرية ل�صيادي ال�سمك
ومركز للتجارة على نهر �شربيه  ،مرورا بتحولها
�إىل مركز للدولة الربو�سية  ،وت أ��سي�س الرايخ
أالمل��اين عام 1871م  ،وحتى �سقوط جدار برلني
عام 1989م وانهيار املع�سكر ال�شيوعي وا�ستعادة
الوحدة الوطنية أالملانية عام 1990م .
بيد أ�ن الوجه امل�شرق لهذه املدينة يتجلى بو�ضوح
يف �صباح اليوم التايل ،حيث كان اجلو باردا كثيف
املطر  ..فرغم أالج ��واء الغائمة �إال ان مالمح
العا�صمة االحتادية وال�سيا�سية جلمهورية أ�ملانيا
امل��وح��دة أ�خ��ذت تلمع حتت املطر  ،لتقودك �إىل
التمعن يف أالهمية التي باتت حتتلها كواحدة
م��ن ك�برى احلوا�ضر الثقافية يف قلب أ�وروب ��ا ،
و أ�ب��رز العوا�صم وامل��راك��ز االحت��ادي��ة وال�سيا�سية
واالقت�صادية يف العامل  ،التي يحتذي بها كنموذج
للعا�صمة ال �ت��ي ا��س�ت�ط��اع��ت يف ف�ت�رة قيا�سية
أ�ذاب �ت��ه جميع ال �ف��وارق ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية بني �شعب أ�ملانيا الغربية وال�شرقية
�سابقا  ،ما جعل من أ�ملانيا االحتادية عموما اكرث
من أ�ي وقت م�ضى مبثابة قطب الرحى بني ال�شرق
والغرب ودول و�سط أ�وروبا و�شرقها خ�صو�صا بعد
انتمائها لالحتاد أالوروبي وحلف �شمال أالطل�سي.
تتلفت مينه وي�سره  ،يف م�ضيك ملقر افتتاح املعر�ض
 ..امل��دي�ن��ة تعج بحركة ال�ن��ا���س ال�سريعة حتت
املطر  ،الكل مي�ضي �إىل حال �سبيله وفق برنامج
زمني يبدو مدرو�سا وخمططا له �سلفا  ..والوقت
وااللتزام أ
بالنظمة واللوائح حتى يف حركة التنقل
واملوا�صالت  ،يت�ضح ب أ�نها �سمة رئي�سية من �سمات
املجتمع  ،وكذلك احلال بالن�سبة للهاج�س أالمني
الذي يبدو طابعا يوميا م أ�لوف اعتاد �سكان املدينة
عليه هنا يف ظل انت�شار اجلرمية املنظمة ب�شكل
ملفت خا�صة يف ا آلونة أالخرية .
فيما تبدو االحتياطات أالمنية  ،وحالة الرتقب
والتوج�س احل��ذر حت�سبا ل��وق��وع أ�ي ك��ارث��ة عند
مداخل معر�ض بور�صة برلني لل�سياحة الدولية
على مدى أ�يامه أ�كرث كثافة خ�صو�صا وقد بد أ� ان
الذعر من �شبح ا إلرهاب مل يعد حم�صورا على بلد
ومنطقة بعينها أ�و يتوقف عن حدود الزمان واملكان
 ،بقدر ما بات كابو�سا ف�ضيع ي ؤ�رق اجلميع.

معر�ض
أ
هكذا فتح معر�ض بور�صة برلني الذي يعد �كرب
تظاهرة �سياحية من نوعها يف العامل أ�بوابه أ�مام
ال��زوار مب�شاركة  188دولة وما يزيد عن خم�سة
�آالف �شركة ووكالة �سياحية عربية و أ�جنبية بينها
�إ�سرائيل  ،وك��ان االهتمام أالمل��اين باملعر�ض قد
عك�س أالهمية التي حتتلها ال�سياحة بوقوعها يف
املرتبة الثانية �ضمن قائمة القطاعات ال�صناعية
التي يعتمد عليها االقت�صاد أالملاين بعد �صناعة
ال�سيارات .
كنا نرتدد يوميا على املعر�ض  ،وكان الالفت حقا
�إىل جانب جتهيزات املعر�ض التقنية والفنية
 ،وم�ساحته الكبرية ج��دا  ،وع��دد زواره الذين
يتجاوز عددهم اكرث من 2ر4مليون زائر �سنويا ،
هو عدد املعار�ض التي تقام يف أ�ملانيا عموما على
مدار العام ،والتي تتجاوز خم�سني معر�ضا عامليا
وتوزيعها بنف�س التقنية والتجهيز العايل على
خمتلف الواليات أالملانية ال(.)16
�سجلت ال�ب�ل��دان العربية بتعدد وث ��راء منتجها
ال�سياحي وت �ف��رده ح���ض��ورا متميزا يف معر�ض
ب��ور��ص��ة ب��رل�ين لل�سياحة ال��دول�ي��ة ع�بر عر�ضها
ملنتجات متنوعة �شكلت خال�صة امل� ؤ�روث الثقايف
واحل�ضاري والتاريخي الغزير  ..غري ان ح�ضورها
كان متوا�ضعا ب�شكل عام يف ظل املتغريات التي
ي�شهدها عامل التكتالت اليوم و غياب ر ؤ�ية عربية
وا�سرتاتيجية موحدة .
وهو ما يجعلنا نت�ساءل هنا  :متى ت�صبح ال�سياحة
يف الوطن العربي قاطرة التنمية كما هو احلال
يف معظم البلدان التى تعتمد عليها يف تعزيز
اقت�صادياتها الوطنية ان مل تكن ه��ي ال��راف��د
الوحيد له ؟  ..غري ان ا إلجابة كما يبدو يف نظر
املعنيني بال�سياحة العرب �ستظل معلقة طاملا وان
هناك ما يحول دون حتقيق التكامل فيما بينها
على خمتلف امل�ستويات !
مع ذلك كانت م�صر مناف�سا عربيا قويا يف املعر�ض
ال��ذي �شاركت فيه �إ�سرائيل يف اجلهة املحاذية
للجناح امل�صري  ..مالمح احل�ضارة والتاريخ
امل�صري العريق جتلت عرب كم هائل من التماثيل
واملج�سمات وال�صور وامل�شاهد التي تبعث بالفخر
واالعتزاز  ..وكان أالجمل يف امل�شاركة امل�صرية
ا�ستح�ضار القائمني على اجلناح امل�صري لفرقة
الك�سرتا رومانية كبرية بزيها التقليدي لتحول
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�ضجة املو�سيقى يف اجلناح ا إل�سرائيلي �إىل �ضرب
من العبث.
من بني أالجنحة العربية برز اجلناح ا إلماراتي
ك��واح��د م��ن أ�ك�ب�ر واف�ضل أالج�ن�ح��ة بت�صميمه
الهند�سي ال��رائ��ع  ،وم��ا اح�ت��واه م��ن معرو�ضات
�سياحية عك�ست يف الواقع احل�س ال�سياحي الراقي
للقائمني على املعر�ض واالهتمام الكبري الذي
توليه دولة ا إلمارات العربية بالقطاع ال�سياحي .
فبينما ان�ح���س��رت م���ش��ارك��ة ب �ل��دان ك �ث�يرة على
م �� �س��اح��ات ��ص �غ�يرة وخ �ج��ول��ة  ،ف ��ان امل���ش��ارك��ة
ا إلماراتية بتكري�س ح�ضورها املتميز هذا املو�سم
ألمارة أ�بو ظبي فقط  ،قد لفتت االنتباه �إىل مدى
التقدير ألهمية القطاع ال�سياحي واال�ست�شعار
بقيمة التظاهرة واحلر�ص على �ضرورة ا�ستغاللها
وت�سخري كافة ا إلمكانيات لها لتح�سني �صورتها
ال�سياحية على امل�ستوى الدويل .
يقول مبارك حمدي املهريي املدير العام لهيئة �بوأ
ظبي لل�سياحة «حر�صنا يف �إب��راز مقومات املنتج
ال�سياحي ينبع من اعتبار الرتويج ال�سياحي ا�صبح
�صناعة تعتمد على التجربة والكوادر العلمية امل ؤ�هلة
 ،واخلربات الفنية والتقنية ال على االرجتال.
مت �ي��ز اجل� �ن ��اح ال�����س��وري ك��ذل��ك ب��ال��زخ��ارف
وامل���ص�ن��وع��ات احل��رف �ي��ة القما�شية والف�ضية
واخل�شبية واخلزفية الراقية التي تدلل على تقدم
فن ال�صناعة احلرفية التي عرفتها ح�ضارة بالد
ال�شام منذ وقت مبكر  ،وات�سمت أ�خرى بال�شمول
والتعدد يف منتجها ال�سياحي  ..فيما انفردت
اليمن التي كان ح�ضورها العام املا�ضي اف�ضل
من هذا املو�سم باعتماد م�شاركتها بدرجة رئي�سية
على العرو�ض الفنية التي كانت تقدمها فرقة
الرق�ص ال�شعبية الفلكلورية اليمنية و�سط حتلق
الزوار.
كان املعر�ض على م�ساحته متنف�سا وا�سعا  ،تبحث
ال��دول فيه عن موطئ ق��دم يف أ���س��واق ال�سياحة
العاملية  ،وحت��اول ق��در ا إلم �ك��ان حت�سني �صورة
أ��سواقها ال�سياحية املحلية  ،و�إيجاد أ��سواق جديدة
لها مبا يعزز من حجم ال�سياحة الوافدة أ�ليها ،
ويقوي من قطاعاتها ال�سياحية خ�صو�صا بعد
ال�ضربة العنيفة التي وجهتها أ�ح��داث احل��ادي
ع�شر من �سبتمرب لل�سياحة يف كثري من بلدان
العامل ب�شكل عام .
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ملتقى
ع�ل��ى ه��ام����ش ي��وم �ي��ات م�ع��ر���ض ب��ور� �ص��ة برلني
لل�سياحة الدولية الذي يعد اكرب معر�ض �سياحي
على م�ستوى العامل  ،عقد امللتقى ال�سياحي العربي
أالملاين بح�ضور جمموعة من البلدان العربية ..
امللتقى كان فر�صة هامة اللتقاء رج��ال أالعمال
ال�ع��رب أ
والمل ��ان وغ�يره��م النا�شطني يف القطاع

ال�سياحي ب�شكل مبا�شر  ،فيما ركزت أ�عماله على
تقوية وتعزيز التعاون يف جماالت ال�سفر وال�سياحة
بني أ�ملانيا والبلدان العربية  ،والبحث يف موا�ضيع
حتديث البنية التحتية  ،وحت�سني مناخ اال�ستثمار
ال�سياحي الداعمني لهذا التعاون  ،با إل�ضافة �إىل
بحث �سبل تعزيز تواجد ال�شركات أالملانية يف
الدول العربية � ،سيما و أ�ن ال�شركات أالملانية تعطي

أ�ولوية تطوير �صناعتها ال�سياحية لت�صبح أ�حد أ�هم
م�صادر الدخل القومي خالل ال�سنوات القادمة .
كالعادة يف كل عام ي�سبق اليوم أالخري للمعر�ض
ي��وم��ا خم�ص�ص ل��رج��ال امل ��ال أ
والع��م��ال  ،يتم
فيه توقيع مئات االتفاقيات وال�صفقات املالية
بني ال�شركات ووك��االت ال�سياحة وال��دول بع�ضها
البع�ض بهدف تفعيل وتعزيز التعاون فيما بينها

يف املجاالت ال�سياحية  ..ويف هذا اليوم بالذات
يبقى م�شهد املعر�ض أ��شبه بخلية نحل كبرية تبلغ
فيه احلركة ذروتها والكل من�شغل ب�إبرام وعقد
ال�صفعات مع الطرف ا آلخر يف أ�جواء يغلب عليها
طابع امل�صالح واملنافع املتبادلة .
وك��ان من بني اب��رز أال�سئلة التي طرحت نف�سها
على الطاولة  ،هل ا�ستطاعت الوحدة أالملانية ان

تذيب كل الفوارق بني أ�فراد ال�شعب أالملاين بالفعل
أ�م ان هناك بع�ض املالحظات ؟ وهل غري أالملان
فعال نظرتهم لليهود مبا يوازي م�ساحة تواجدهم
الكبري يف أ�ملانيا ؟ وما �سر احتالل الن�ساء مل�ساحة
وا�سعة يف الهرم ال�سكاين؟
يقول د .عبد اهلل ر�سام ميني اجلن�سية م�ضى اكرث
من  12عام على أ�قامته يف أ�ملانيا  ،وهو من كان
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له دور كبري يف اطالعنا على الكثري من مالمح
احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية يف
أ�ملانيا عموما وبرلني على وجه اخل�صو�ص مبرافقته
لنا طوال أ�قامتنا :الوحدة أالملانية �صهرت تقريبا
معظم الفوارق بني أالملان مع بع�ض املالحظات ..
فمثال بع�ض أالمل��ان الغربيني ما يزالون ينظرون
لل�شرقيني ب أ�نهم أ�قل حت�ضرا منهم و أ�نهم أ��صحاب
ف�ضل عليهم  ،فيما ينظر ا آلخرون للغربيني ب أ�نهم
90

متعالون ومغرورون ب أ�نف�سهم.
لكن ه��ذه النظرة لي�ست نظرة عامة ميكن ان
تبنى عليها أالح�ك��ام كما يقول ر�سام مبعنى أ�ن
مثلها مثل تلك النظرة غري املعلنة التي ال ترقى
�إىل م�ستوى اخلطاب العام  ،والتي تلمحها يف
اجلل�سات اخلا�صة لبع�ض أالمل ��ان جت��اه اليهود
ب أ�نهم غري نظاميون ،ويتجاوزون الكثري من اللوائح
أ
والنظمة.يذكر ر�سام حادث ما يزال حمفور يف

ذاكرته منذ االحتفاء يف برلني بيوم �إعادة الوحدة
الوطنية والتي ا�ستمرت حتى وقت مت أ�خر من الليل
 ،وكيف اعرت�ضه أ�ملانيان يف حديقة احليوان يف
برلني يومها  ،وهو يف طريق عودته ملنزله  ،ووجها
له ال� ؤس�ال ال�صعب واملحري  :مار أ�يك يف الوحدة
أالملانية؟
يقول ر�سام وا�صفا امل�شهد  :ك��ان الوقت حينها
مت أ�خر ح��وايل ال��واح��دة والن�صف بعد منت�صف
الليل  ،وال �ظ�لام حالك داخ��ل احلديقة املليئة
أ
بال�شجار  ..ورغم ان أالجواء العيدية الفرائحية
كانت هي امل�سيطرة على اجلو العام� ،إال أ�ن القلق
ب�ش أ�ن عدم حتم�س الغربيون للوحدة وقتها وحتم�س
ال�شرقيني  ،وعدم معرفتي ألي من أالملان ينتمي
ال��رج�لان  ،جعلني يف م� � أ�زق حقيقي  ..ومثلما
أ�ن املوقف أ�ث��ار خم��اويف من التعر�ض ألي أ�ذى ،
ف أ�نه ك��ان يحتم علي التفكري ب�سرعة يف أ�جابه
مر�ضية ومقنعة  ،وتبعد عني أ�ي �سوء  ..فقلت
لهم  :ان الوحدة لها �إيجابيات و�سلبيات  ،ورحت
اع ��دد أ�ق���ارن  ،حتى ت��رك��اين يف ح��ال �سبيلي .
ويتحدث عبد اهلل ر��س��ام ع��ن بع�ض اخل��روق��ات
والتجاوزات لليهود فيما يخ�ص أالنظمة والقوانني
العامة يف �إ�شارة �إىل اجلرائم التي غالبا ما يكون
لهم �ضلع فيها  ..مرجعا �سبب الفائ�ض يف عدد
الن�ساء �إىل احلرب العاملية الثانية التي ح�صدت
الكثري من أالرواح على م��دى املعارك الطاحنة
 ..وم��ا يلفت االنتباه هنا ان تكت�شف ان الن�ساء
يف أ�ملانيا ك��ان لهن ال��دور الكبري يف حتمل عاتق
م�سئولية البناء أ
والع �م��ار يف الكثري م��ن امل��دن
أالملانية .
أ
م��ع ر� �س��ام وابنتيه م��ن زوج �ت��ه المل��ان �ي��ة (��س��ارة
وكرمية) و أ�كرب أ�بنائه (علي  28عام) من زوجته
اليمنية  ،كنا بعد انق�ضاء �ساعات العمل يف املعر�ض
و�إغالق أ�بوابه عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء  ،نختل�س
من وقتنا ب�ضعه  ،يوميا أ�ثناء الليل  ،ونتجول على
عجالة يف �شوارع املدينة  ..،تعرفنا على الكثري من
املعامل ال�صناعية والتاريخية والطبيعية التي تزخر
بها برلني مبا فيها املنطقة احلدودية  ،عند جدار
برلني  ،ونهر �شربيه ومتحف بوده  ،و�شارع العرب .
ويف �إحدى املطاعم املوجودة يف �شارع العرب املليء
باملحالت التجارية املت�صدرة لواجهاتها لوحات
مكتوبة باللغة العربية  ،ا�ستمتعنا بتناول وجبه
ع�شاء لبنانية لذيذة هي (الكفتة ) ..ال�شارع أ�عاد

�إىل أالذهان حالة ا آللفة القائمة بني أ�بناء اجلالية
العربية أ�ينما حلو  ،والتي تكاد تكون مفتقدة حتى
فيما بني العائالت الغربية نف�سها عموما .
أ�ما �شقاوة الطفلتني اللتان مل تكفا عن اللعب مع
بع�ضهما أ�ثناء مرورنا  ،وكالم الطفلة (�سارة )
عن أ�ن ما يعجبها يف اليمن هو دفء أ��شعة ال�شم�س
 ،واللعب يف ال�شارع  ،فقد لفت انتباهي �إىل طق�س
برلني املتقلب ك�سمة رئي�سية  ،واىل حالة الرتابة
التي يعي�شها أالطفال يف ظل عدم ال�سماح لهم
باللعب �إال يف أ�ماكن معينة هنا  ،على عك�س ما هو
عليه احلال يف البلدان العربية التي عادة ما تتميز
أ�حياءها ب�ساحات خا�صة للعب أالطفال.
أ�نت يف برلني  ..أ�كرب املدن أالملانية ..ومن منطقة
(موابيت)اىل منقطة (تري غارتن) ومن �شارع

�إىل �آخر تتوزع أالحياء الراقية والفقرية  ،وت�شاهد
أ�حياء تعتلي مبانيها الروافع الربجية حيث يجرى
ترميم و�إعادة �إ�صالح الكثري من املباين القدمية
 ،و أ�ح �ي��اء أ�خ��رى غ�ير مكتملة واخ�ي�رة مهجورة
متاما ..ويبقى ال��دب كرمز ملدينة برلني حمتال
مل�ساحة املج�سمات اجلمالية فيها  ..بينما يظل
هو�س اقتناء الن�ساء للكالب من خمتلف أال�شكال
والنواع أ
أ
والحجام يف اوجه ،لي�شي لك ب أ�ن أالمر
ال يعدو كونه مو�ضة ال تختلف كثريا عن مو�ضة
الف�ساتني واجلمال ....وووالخ .
ومثلما قد تلمح حالة الفو�ضى والعبث يف �صورة
كتابات وتعليقات غري الئقة على حوائط اجلدران
يف الطرقات وامل�م��رات العامة  ..فيمكن لك ان
ت�ستمع باجلانب الرومان�سي يف م�شهد حمزن ال

يغادر الذاكرة  ،عندما جتل�س �إىل ج��وار ام��ر أ�ة
أ�ملانية م�سنة يف مقربة ت�ضم �ضحايا احلرب  ،وهي
مبالحمها الذابلة متجه �صوب أ�ح��د أال�ضرحة
أ�ثناء الليل تناجي فقيدها على �ضوء �شمعة يتيمة
ب�صوت تعتليه نربة احلزن واملرارة .
أ
مل أ�ح�س بالغربة على مدى ت�سعة أ�يام �م�ضيتها يف
برلني وكانت متر مثل ملح الب�صر  ،حتى عندما
فارقني أ��صدقائي ورحلوا  ..رحت مبفردي أ�جوب
�شوارع املدينة أ�تطلع يف مئات الوجوه التي أ��صادفها
يف م��روري ب�ين امل�ح�لات  ،وال���ش��وارع  ..غ�ير ان
�شعوري بالغربة تعاظم و أ�نا أ�ودع برلني  ،وعندما
أ�ح�س�ست باين � أس�فتقد “لوال “ االوكرانية اال�صل
�صاحبة الفندق التي طاملا اكرمتنا واحاطتنا
برعايتها وودعتنا بفي�ض من الدموع !
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وكيل وزارة السياحة المساعد لقطاع المنشآت السياحية:

لن نستسلم للتحديات
ح � � � � � � ��اوره حم� � �م � ��د ال� ��� �س� �ي ��اغ ��ي
ب��دأ م��ش��واره العملي ،بعد أن ن��ال درج��ة الماجستير في االقتصاد والعلوم
السياسية ،بتسنمه منصب مدير إدارة الدراسات القانونية بوزارة الثقافة ،بعد
تحقيق الوحدة المباركة عام 1990؛ رغم أال عالقة له بالقوانين والتشريعات ،حسب
قوله .ثم انتقل إلى إدارة التخطيط؛ رغم أنه لم يكن يفقه شيئا في مجال
التخطيط .اضطر لدراسة الدبلوم العالي في مجال التنمية والتخطيط؛ ليلم
بالمجال الذي ُع ِّين فيه .شعاره دائما« :اإلخالص والحب للعمل ،أيا كان نوعه».
ضيفنا في هذا الحوار وكيل وزارة السياحة المساعد لشؤون المنشآت السياحية،
عبد الجبار سعيد .التقته «السياحة» بمكتبه ،وحاورته حول الوضع السياحي
في اليمن ،ومستقبله .وأكد أنه متفائل بمستقبل جيد للسياحة اليمنية؛ ألن
السياحة حسب قوله« :صناعة وتخطيط للمستقبل» .فإلى نص الحوار.

نب ��د أ� مع ��ك أ��س ��تاذ عب ��د اجلب ��ار مبا أ�جنزت ��ه وزارة
ال�سياحة خالل العام املا�ضي...؟
الواق ��ع ،أ�نن ��ا يف وزارة ال�سياح ��ة كان لدين ��ا خ�ل�ال
الع ��ام املا�ضي خطة خا�صة �ضم ��ن خطط احلكومة،
وما مت �إجنازه يفوق  90باملائة مما ت�ضمنته اخلطة.
فعل ��ى ال�صعي ��د الت�شريعي مت �إجن ��از و�إ�صدار قانون
ال�سياح ��ة املع ��دل رق ��م  22لع ��ام  ،2009وال ��ذي مت
ا إلع ��داد له خ�ل�ال أالع ��وام ال�سابق ��ة ،وعر�ض على
احلكومة وجمل�س الن ��واب ،ثم �صدر به قانون رئي�س
اجلمهوري ��ة يف العام املا�ضي .ه ��ذا أ�هم �شيء يف ما
أ�جنزته الوزارة.
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وعل ��ى �صعي ��د البن ��اء امل ؤ��س�س ��ي انتهين ��ا م ��ن كافة
الق�ضايا املرتبطة بالبناء امل ؤ��س�سي للوزارة ،حتديدا
يف م ��ا يتعلق بالهيكل التنظيم ��ي ،و أ�ي�ضا على �صعيد
القطاعات و أ�ي�ضا على �صعيد املكاتب ا�ستكملت.
أ�م ��ا عل ��ى ال�صعي ��د العمل ��ي ،وبالن�سب ��ة للم�شاريع
املح ��ددة لل ��وزارة �ضم ��ن املوازن ��ة العام ��ة له ��ذا
الع ��ام ،وفيم ��ا يتعل ��ق مب�شاري ��ع ال�سياح ��ة اجلبلية
وال�صحراوي ��ة ,فقد بد أ�نا هذا امل�ش ��روع يف منطقة
«حليل» ،والعمل جار يف تنفيذه .ونقوم بت أ�هيل بع�ض
املن�ش� � آ�ت يف املناط ��ق ال�سياحية ،الط ��رق واملن�ش آ�ت
ال�سياحية وغريها ،لتكون مناذج ناجحة .ويف �إطار

ال�سياح ��ة البيئية ف�إن العمل جار يف �إعداد ال�شروط
واملرجعي ��ات وبع� ��ض الربو�ش ��ورات والكتيب ��ات
اخلا�ص ��ة والتعليمات لل�سي ��اح باملناط ��ق ال�سياحية
البيئية .طبعا انتهينا من �إعداد املرجعية وال�شروط
اخلا�ص ��ة ب�إعادة ت أ�هي ��ل الق�ص ��ور ال�سياحية ،فهي
أ�درج ��ت �ضم ��ن موازنة الع ��ام اجل ��اري ،ليتم على
�ضوئه ��ا ا�ستكمال ا إلج ��راءات التنفيذي ��ة اخلا�صة
بت أ�هيل بع�ض الق�صور التاريخية ،يف �صنعاء وبع�ض
امل ��دن أالخرى .وكان �ضم ��ن امل�شروعات التي كانت
�ضم ��ن خط ��ة الع ��ام  2009 /2008االنته ��اء م ��ن
الت�صميم ��ات والدرا�سات اخلا�ص ��ة بامل�شاريع .ويف
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السياحة سرعان ما تنكفئ
وسرعان ما تنمو ،والسياحة
ع��م��ل��ي��ة ض���روري���ة للناس
وال��ب��ش��ر .وح��س��ب الخبراء
الدوليين في مجال السياحة
فإن السفر اليومي للسياح
لن يتوقف

بعائ ��دات و�صل ��ت �إىل  899ملي ��وندوالر مقارنة مع

 886مليون دوالر يف العام 2008وبزيادة قدرها 13

عملي ��ة التنمي ��ة ال�سياحية لدينا عدد م ��ن امل�شاريع
اخلدمي ��ة أال�سا�سية ،مث ��ل القرى والن ��زل البيئية،
وكذلك املطاعم التقليدية واحلديثة ،واال�سرتاحات
عل ��ى الطرق الطويلة ويف املواق ��ع ال�سياحية ...هذه
طبعا نزلت �إعالنات مناق�صاتها ومت �إر�سا ؤ�ها .لكن
نتيجة ل� آض�ل ��ة املبالغ املر�صودة لتل ��ك امل�شروعات،
والت ��ي �صرف ��ت حت ��ى للمكات ��ب اال�سرتاتيجية التي
نف ��ذت الدرا�س ��ات طبع ��ا ،كان هن ��اك تكلف ��ة أ�كرث
مم ��ا هو معتم ��د .ووزارة �سياح ��ة ال ت�ستطيع تنفيذ
م�شروعات على أ�ر�ض الواقع ،لكن مهمتها يف البداية
توف�ي�ر الدرا�سات أالولي ��ة والت�صاميم للمواقع التي
اختريت يف �إطار خطط التنمية ال�سياحية ،ومن ثم
عر�ضه ��ا على القطاع اخلا� ��ص ،املحلي أ�و أالجنبي،
كفر� ��ص ا�ستثمارية نعمل على ترويجه ��ا .ويف �إطار
خطة الوزارة يتم الرتويج لهذه امل�شروعات.
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لك ��ن م ��ا الفائدة من هذه امل�ش ��روعات التي تتحدث
عنها طاملا وامل�شروعات القائمة حاليا ال يتم العمل
فيها ،ولي�س هناك �سياح؟
ه ��ذا ال ��كالم غ�ي�ر واقعي وغ�ي�ر �صحي ��ح .بالن�سبة
لل�سياح ��ة نحن ن�صنع أ�و جنهز اخلدمات للم�ستقبل،
وهذه قاع ��دة على م�ست ��وى العامل .ينبغ ��ي أ�ال ننظر
للو�ضع القائم؛ لكن ه ��ذه �صناعة للم�ستقبل ،كالذي
ينتج وال يدري من هو زبونه.
أ
لك ��ن مل ��اذا ال يت ��م العم ��ل بامل�ش ��روعات �و امل ��زارات
القائمة؟
أ
بالن�سب ��ة لهذا املو�ض ��وع� ،وال ا إلح�صائيات التي بني
أ�يدين ��ا م ��ن م�صدره ��ا ،م ��ن الهجرة واجل ��وازات،
ت ؤ�كد أ�ن عدد ال�سي ��اح خالل العام املا�ضي و�صل �إىل
ملي ��ون و 24أ�لفا و� 870سائح ��ا و�سائحةمن خمتلف
اجلن�سي ��ات ،مقارن ��ة مبلي ��ون و 22أ�لف ��ا يف،2008

ملي ��ون دوالر ،بن�سبة منو ن�سبة منو ترتاوح بن�سبة بني
 4و 5باملائة عن العام املا�ضي.
ونح ��ن نقول :أ�ين وج ��ه اخل�سارة بال�ضب ��ط بالن�سبة
لل�سياحة؟ ن�سبة النمو املطروحة �ضمن خطة الوزارة،
�سواء ال�سنوية أ�و اال�سرتاتيجية 15 ،باملائة ،ونحن مل
ن�صل �إىل هذه الن�سبة ،وهذا بناء على درا�سات.
وعموم ��ا فامل ؤ��شرات ت�شري �إىل أ�نه �إذا كانت أالو�ضاع
م�ستقرة وم�ستتبة �سنحقق ن�سبة  15باملائة و أ�كرث من
ذل ��ك .لكن وجه اخل�سارة أ�ننا مل ن�صل �إىل ما نطمح
�إلي ��ه .ف� ��إذا كنا حققنا ن�سبة من ��و  6باملائة وهناك 9
باملائ ��ة مل نحققها فه ��ذا هو وجه اخل�س ��ارة .وطبعا
ن�سب ��ة النمو تلك مل ت أ�ت م ��ن فراغ ،خ�صو�صا يف ظل
التحذيرات التي تطلقها الدول  -ومن حقها أ�ن تطلق
التحذي ��رات وترع ��ى مواطنيها .ا إلع�ل�ام اخلارجي
كذلك ي�شن حم�ل�ات وا�سعة على اليمن .أالو�ضاع يف
البل ��د ال تر�ضينا؛ االختطاف ��ات ،أالعمال ا إلرهابية،
القالق ��ل أالمني ��ة املختلف ��ة يف كث�ي�ر م ��ن املناط ��ق،
القر�صن ��ة يف البحر ،امل�ش ��كالت أالمنية املوجودة يف
البل ��د ،يف ال�شمال ويف اجلنوب ...ه ��ذه أالمور تنقل
للع ��امل؛ بحكم أ�نه أ��صبح قرية واح ��دة� .إذن ،يف ظل
هذه احلملة ا إلعالمي ��ة أ
والو�ضاع نحن حققنا ن�سبة
منو قليلة ،وهذا مل ي أ�ت من فراغ.
هن ��اك من يق ��ول :ملاذا تذهب ��ون للخ ��ارج للرتويج؟
ونحن نقول له ؤ�الء :نح ��ن حافظنا على هذه أالعداد
أ
والرقام من ال�سياح ا آلتني �إىل اليمن بفعل م�شاركتنا
يف املعار� ��ض وامل ؤ�مت ��رات الرتويجي ��ة ،العاملي ��ة
وا إلقليمية� ،إىل جانب �سعي الوزارة وجمل�س الرتويج
ال�سياحي مع الدول أالخرى� ،سواء عن طريق ح�ضور
امل ؤ�مترات أ�و التن�سيق مع القنوات الدبلوما�سية.
وكاالت ال�س ��ياحة اعرتف ��ت وقال ��ت �إن ال�س ��ياحة
يف اليم ��ن من ��ذ ع ��ام  1997ت�ش ��هد تده ��ورا كب�ي�را،
با�س ��تثناء تط ��ور ملح ��وظ عام  ،2000ث ��م تراجعت
خالل عام  2008تراجعا خطريا ،ومازال الرتاجع
حتى اللحظة...؟

طبع ��ا ال�سياحة مل تتعر�ض فق ��ط ألزمتها املا�ضية أ�و
احلالي ��ة بفعل الظ ��روف ال�سابقة فق ��ط؛ ولكن بفعل
والمرا� ��ض أ
أالزم ��ة االقت�صادي ��ة العاملي ��ة ،أ
والوبئة
املنت�شرة عامليا ،والتي أ�لق ��ت بظاللها على ال�سياحة
يف اليم ��ن .طبعا هناك منطقان يف العمل ال�سياحي.
وعدد ال�سياح بيننا وبني القطاع اخلا�ص والوكاالت.
نح ��ن يف وزارة ال�سياح ��ة نعم ��ل وفق ��ا للمعايري التي
حددته ��ا منظمة ال�سياح ��ة العاملية ،وهي أ�ن كل زائر
ي�ص ��ل �إىل البلد به ��دف ا إلقامة مل ��دة ال تقل عن 24
�ساع ��ة وال تزيد ع ��ن � 12شهرا ،فهو يعت�ب�ر �سائحا،
�س ��واء جاء عن طريق وكالة أ�و بطريقة فردية أ�و على
�شكل جماميع.
للخوة يف الوكالة مازالوا يعتربون �نأ
لكن بالن�سب ��ة إ
ال�سياح ��ة هي التي ت أ�تي عن طريقهم أ�و التنظيم عن
طري ��ق الوكاالت .ه ��ذا هو الف ��ارق أالول .وال�سياحة

املنظمة مبجموعات ع ��ن طريق الوكاالت طبعا أ�كيد
�شه ��دت انح�س ��ارا كب�ي�را؛ لك ��ن ال�سياح ��ة أالخرى،
وبال ��ذات ال�سياح ��ة الت ��ي رمب ��ا يق�صده ��ا أ��صحاب
ال ��وكاالت ،ال�سياح ��ة ا آلتي ��ة م ��ن أ�وربا؛ لك ��ن أ�غلب
ال�سياح ��ة الت ��ي ت أ�تي �إىل اليمن هي م ��ن دول ال�شرق
أالو�س ��ط ،دول اخلليج العربي ،وه ��ذه متثل بالن�سبة
لل�سياح ��ة يف اليم ��ن  75 - 70باملائ ��ة ،وه ��ذه طبع ��ا
ال�سياحة ا إلقليمي ��ة .ال ن�ستطيع أ�ن نقول �إنها ال متثل
�سياحة وهي ال ت أ�تي عن طريق الوكاالت أ�و عن طريق
منظمني ...حت ��ى املواطنون اليمنيون الذين يقيمون
يف دول اخل ��ارج وهم مقيمون هن ��اك و أ�توا �إىل البلد
لق�ض ��اء وقت م ؤ�قت يعت�ب�رون �سياح ��ا .وهذا منطق
ا إلح�ص ��اءات الذي يتم يف الع ��امل أ�جمع .ال ن�ستطيع
أ�ن نكون خارج هذا املنطق.
هن ��اك مقايي�س موحدة يعمل بها يف كل الدول .نحن

نتبع ذلك .وهذا هو وجه اخلالف يف احت�ساب العدد
مع الوكاالت ال�سياحة؛ فهم يريدون أ�ن يكون احل�ساب
من ي أ�تي من الوكاالت ،فبالن�سبة ألوربا عدد ال�سياح
كان حوايل  18أ�لف �سائ ��ح خالل الن�صف أالول من
الع ��ام  ،2009وه ��ذا عدد قليل ج ��دا ،عن طريق كل
الوكاالت ،وهذه هي التي عليها �سياحة منظمة ،وهي
طبع ��ا مقارنة بالن�صف أ
الول م ��ن العام املا�ضي 17
أ�لف لنف�س الفرتة ،وفارق الزيادة قليل جدا.
لك ��ن �إذا كانت أالو�ض ��اع م�ستتبة بالت أ�كي ��د �سيزداد
الع ��دد؛ ألن ال�سياحة يطلق عليه ��ا اخلرباء الدوليون
«�صناعة ه�شة وح�سا�س ��ة ألب�سط املتغريات الداخلية
واملحيط ��ة والعاملي ��ة»؛ فه ��ي تت أ�ثر ب أ�ي تغ�ي�ر مناخي
أ�و �صح ��ي أ�و �سيا�س ��ي أ�و أ�من ��ي أ�و اقت�صادي ...هذه
طبيعة ال�سياحة ،لكنها لي�ست كال�صناعات أالخرى،
ت أ�خ ��ذ مرحل ��ة طويل ��ة للع ��ودة �إىل م ��ا كان ��ت عليه.
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بالعك� ��س ،ال�سياح ��ة �سرعان ما تنكف ��ئ و�سرعان ما
تنم ��و ،وال�سياح ��ة عملي ��ة �ضرورية للنا� ��س والب�شر.
وح�س ��ب اخلرباء الدولي�ي�ن يف جم ��ال ال�سياحة ف�إن
ال�سف ��ر اليومي لل�سياح لن يتوقف ،فهناك حوايل 5-
 8مالي�ي�ن �شخ�ص ي�سافرون يومي ��ا يف العامل ،أ�عني
أ�ن عملية ال�سف ��ر �ستظل قائمة� ،سواء برا أ�و بحرا أ�و
جوا ،وحوايل  80 - 50مليونا ي�سافرون على م�ستوى
بلدانهم .فهذه عملية م�ستمرة.
أ�ي أ�ن  18أ�ل ��ف �س ��ائح م ��ن أ�ورب ��ا وحم�ل�ات تروي ��ج
ترتكز عل ��ى أ�وربا وحوايل  70باملائة من ال�س ��ياحة
الوافدة �إىل اليمن �إقليمية...؟
أ
لي�س �صحيحا أ�ن احلم�ل�ات ترتكز على �وربا ،نحن
ركزنا على �شرق �آ�سيا...
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هناك تناق�ض أ��ستاذ عبد اجلبار؛ ملاذا التعويل على
ال�س ��ائح أالورب ��ي ،وهو -بح�س ��ب م ��ا أ�علنت منظمة
ال�س ��ياحة العاملي ��ة وخ�ب�راء ال�س ��ياحة الدولي ��ون-
يق�ض ��ي  5 - 3أ�ي ��ام فق ��ط ،يف البل ��د الت ��ي يزوره ��ا،
حتى يف بريطانيا ،بينما ال�س ��ائح العربي يق�ض ��ي 4
  5أ��شهر؟أ
ح�س ��ب املعلومات الت ��ي لدينا �قل برنام ��ج لل�سياحة
أالوربية املنظمة عرب الوكاالت ال تقل عن أ��سبوع.
أ�نا أ�تكلم عن فرق كبري؛  5 - 3أ�يام يق�ضيها ال�سائح
أالورب ��ي ،بينما ال�س ��ائح العربي يق�ض ��ي  4-5أ��ش ��هر
�إقام ��ة ،وهذا يعني �إنفاقا لل�س ��كن أ
والكل وال�ش ��رب
والرتفيه ،وغريها؟
ه ��ذا غري �صحي ��ح .بالن�سبة لليم ��ن ،املعلومات التي

لدينا من ال ��وكاالت واملنظمني تقول �إن أ�قل مدة هي
أ��سبوع.
أ��س ��بوع ال يعني �ش ��يئا مقابل �إقامة ال�سائح العربي،
وهذه �إح�صاءات من منظمة ال�سياحة العاملية؟
ه ��ذه �إح�ص ��اءات تتكلم عن الع ��امل أ�جم ��ع .لكن �ناأ
أ�حدثك عن ال�سياحة الوافدة �إىل اليمن .وامل ؤ��شرات
تق ��ول �إن أ�ط ��ول برنام ��ج يق�ض ��ى ه ��و يف اليمن؛ ألن
ال�سائ ��ح �إذا أ�ت ��ى �إىل اليمن ك ��م �سيق�ضي يف �صنعاء
�إذا أ�راد أ�ن يذهب �إىل م أ�رب أ�و �سيئون أ�و غريها من
امل ��دن ،فال�سائح يحتاج �إىل برنام ��ج ووقت أ�كرب من
ذلك.
�إذن ،ملاذا الرتكيز على ال�سوق أالوربية بالذات؟
ألن �شركات ال�سياح ��ة واملنظمني لل�سياحة هم قاموا
عل ��ى هذا أال�سا� ��س ،وظلوا ومازال ��وا متم�سكني أ�كرث
بهذه ال�سوق.
أ�لي�س ألن ال�سائح أالوربي يدفع أ�كرث؟
طبعا هذا جانب مهم بالن�سبة للوكاالت .فمثال تكلفة
الفرد الواحد ال تقل عن  150دوالرا يف اليوم الواحد
كمتو�س ��ط ،مبعنى أ�ن هناك من يدفع أ�كرث من ذلك؛
ولكن املتو�سط الذي نحدده كمعيار لقيا�س العائدات
النقدي ��ة ال�سياحي ��ة ه ��و  150دوالرا بالن�سب ��ة لليوم
الواحد.
أ
ح�س ��نا� ،ص ��ناعة ال�س ��ياحة اليمني ��ة� ،و الرتوي ��ج
لل�س ��ياحة اليمنية يف اخل ��ارج يرتكز يف النق�ش على
اجل�س ��د و»ال�ب�رع» والرق�ص ��ات أالخ ��رى ،يعن ��ي مت
اختزال ال�سياحة يف النق�ش والربع؟
لي�س �صحيحا.
هذا ما يتحدث به ا إلعالم واملواطن؟
هذا كال غري �صحي ��ح .و�إذا كنا نتحدث بهذا املنطق
نحن «ن�ستهبل» النا�س وعقولهم.
احلدي ��ث أ�ن ��ه مت اخت ��زال ال�س ��ياحة يف نق� ��ش
ورق�صة...؟
ال ،ال ،ال ...ه ��ذا كالم غ�ي�ر �صحي ��ح .يعن ��ي نح ��ن
ن ؤ�ث ��ر على النا� ��س بـ»نق�شة» و»برع ��ة»� .إذا كان ذلك
�صحيح ��ا ،فهذا جيد ،ا�ستطعن ��ا أ�ن ن�ستخف بعقول
أالوربي�ي�ن الذي ��ن ي أ�ت ��ون �إىل اليمن .و أ�ق ��ول لك �إن
�سياح ��ة اليم ��ن لي�س ��ت �سياح ��ة جماهريي ��ة ي أ�تيها
ال�شب ��اب أ�و عم ��وم النا� ��س ،فمعظم ال�سي ��اح الذين
يف ��دون اليم ��ن م ؤ�رخ ��ون ومفك ��رون وفنان ��ون...
واحلديث عن «النق�ش» و»الربعة» هذا منطق �صادر
من نا�س غري مهنيني أ�و احرتافيني يف عملهم ،ولكن
ه ؤ�الء نا�س مت�صيدون.
�إذا كان ه ��ذا م ��ا يقول ��ه املواطن ��ون كاف ��ة يف اليمن،
فهل هم مت�صيدون؟
هذا غري �صحيح .هذا غري �صحيح.

يعن ��ي «النق� ��ش» و»الربع ��ة» �ص ��ار �ش ��عارا ل ��وزارة
ال�سياحة...؟
ؤ
أ
يا أ�خي هذا لي�س �صحيحا ،وه�الء �نا�س مت�صيدون.
و�إذا كان ��ت ه ��ذه الو�سيل ��ة تغ ��ري النا� ��س لت أ�تي �إىل
اليم ��ن ،فمرحبا بها! وما الذي مين ��ع أ�ن نن�شر ذلك
ونزي ��د منه �إذا كان يغري ال�سائح لي أ�تي �إىل اليمن؟!
لك ��ن أ�ن ��ا أ�عترب ذل ��ك ا�ستهب ��اال ،فينبغ ��ي أ�ن تعرف
أ�ن ��ك �إذا مل ت ��زر أ�و تذهب يف م�شارك ��ة دولية لوزارة
ال�سياحة أ�و ملجل�س الرتوي ��ج ال�سياحي ،و أ�دخل النت
و أ�ع ��رف ما ه ��و «اال�ستايل» اخلا� ��ص باليمن ،تعرف
أ�ن ا إلع ��داد للحم�ل�ات الرتويجي ��ة يكل ��ف مالي�ي�ن
ال ��دوالرات ،أ
فالمر لي� ��س ب�سيطا كما تت�ص ��ور؛ ألنه
عندم ��ا ي أ�ت ��ي ا آلخ ��رون ويزورونك م ��ن ال�صعب �نأ
تقن ��ع ا آلخري ��ن بزيارة اليم ��ن بـ»برع ��ة» أ�و «نق�شة»؛
ألنه �إذا مل تكن وا�ضحا مبكانك والت�صميم وا إلبهار،
ال ت�ستطي ��ع جذب ال�سائ ��ح؛ ألن ا إلبه ��ار والت أ�ثري يف
النف�سيات واتخاذ القرار لي�س �سهال؛ أ�ن امر أ�ة تنق�ش
ل�سائحة �ستقنع أالخري ��ات باملجيء �إىل اليمن ،هذا
أ�وال ،ومن ث ��م عندنا مطبوع ��ات وبرو�شورات و�صور
و�سيديه ��ات وخرائط بكل اللغ ��ات نقدمها للزائرين

وال�شركات ،وبعد ذلك لقاءات مبا�شرة مع املنظمني
العامليني وم ؤ�مت ��رات �صحفية ي�س� � أ�ل فيها ال�صحفي
عن معلوم ��ات ال ت�ستطيع أ�نت ك�صحفي يف اليمن أ�ن
ت أ�تي مبثلها ،و أ�ن ��ت جتادلهم وتقنعهم ب أ�ن الو�ضع يف
اليمن م�ستت ��ب و أ�ن الو�ضع لي�س بتلك اخلطورة التي
ي�صورها ا إلعالم العاملي.
مل ��اذا ال تنظمون رح�ل�ات جمانية ل�س ��ياح من الدول
الغربي ��ة لزي ��ارة اليم ��ن ب ��دال م ��ن �إنف ��اق مالي�ي�ن
الدوالرات يف احلمالت الدولية،وتثبتونلهمالعك�س؟
تنظ ��م الرحالت املجانية لنوعني من النا�س� :إما من
ال�صحفي�ي�ن أ�و الكت ��اب أ�و ال�سيا�سيني؛ فنحن نبحث
عم ��ن ي ؤ�ثر يف عق ��ول النا�س ،وال نبحث ع ��ن النا�س
أ�نف�سهم .فمث�ل�ا �إذا مت ا�ستدعاء كاتب كبري وموثوق
وق ��ال �إن اليمن بلد �آم ��ن� ،سي�صدق ��ه �آالف النا�س؛
ولك ��ن لو كتب ملي ��ون �شخ�ص ع ��ن أ�ن ال�سياحة �آمنة
ل ��ن ي�صدقهم النا�س ،ولو حتى �شخ�ص واحد .لذلك
ينبغ ��ي أ�ن ن�سته ��دف يف رحالت اال�ستدع ��اء النا�س
امل ؤ�ثري ��ن .وجمل�س الرتويج نظم عدة رحالت� ،سواء
كان ب�شكل مبا�شر أ�و عن طريق التن�سيق مع الوكاالت
والقطاع اخلا�ص.

الن ��وع الثاين الذي تنظم له الرح�ل�ات اال�ستدعائية
منظم ��و الرح�ل�ات أالجنبي ��ة الذين ي�سوق ��ون لعدة
وكاالت و�سي�ساع ��دون يف الت�سوي ��ق لبل ��دك .فه ��ذان
النوعان هما اللذين ينبغي أ�ن نركز عليهما.
الت�سوي ��ق يت ��م أ�ي�ض ��ا عن طري ��ق مكات ��ب العالقات
وامل�ست�شاري ��ن ال�سياحيني ،وهم قل ��ة يف بع�ض الدول
أالوربي ��ة .واللذان ين�سقان لنا هما م�ست�شارين اثنني
م ��ن �إيطالي ��ا وفرن�س ��ا .فالتنظي ��م للنوع�ي�ن اللذين
حتدثنا عنهما يتم عن طريق ه ؤ�الء امل�ست�شارين .أ�ما
أ�نن ��ا ننظم ملواطنني أ�وربي�ي�ن ،ال أ�تفق معك يف ذلك
و�إن كانت الفكرة قابلة للدرا�سة.
لك ��ن درا�س ��ات ا إلع�ل�ام احلديثة تق ��ول �إن املدونات
ال�شخ�ص ��ية على �ش ��بكة االنرتنت أ�و ما يطلق عليه
«ال�ص ��حافة املجتمعي ��ة» ،مبعن ��ى أ�ن كل مواط ��ن
�ص ��حفي ،تق ��ول الدرا�س ��ات �إن ه ��ذه ال�ص ��حافة هي
التي �س ��تنتع�ش .ملاذا ال يتم ا�ستقطاب أ��شخا�ص من
ه� � ؤ�الء الذين يبن ��ون ر أ�يا عاما وي�س ��تقطبون عددا
كبريا من املواطنني؟
هذا مو�ضوع �آخر .كيف تنتقي أال�شخا�ص الذين ميكن
أ�ن ي ؤ�ث ��روا يف ا آلخرين� ،سواء كان عن طريق الـ»ويب
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نحن مسؤوليتنا في وزارة السياحة والوزارات والجهات األخرى أن
نذلل الصعوبات أمام هذا القطاع ونعطيه تس���هيالت وتشجيعا
في س���بيل النهوض ب���دوره ،ومن ثم نراقبه ونحاس���به؛ ألن في
القط���اع الخ���اص هناك من يقدر المس���ؤولية وهناك أش���خاص
دخالء على هذه المهن���ة وال يجيدونها باحترافية ،وهؤالء يجب أن
تطبق القوانين والرقابة عليهم.

�ساي ��ت» أ�و عن طريق مواقعهم على �شبكة االنرتنت؟
عندما يزور بلدك ويخ ��رج بانطباع �إيجابي أ�ن البلد
م�ضي ��اف و�آم ��ن ،ه ��ذا ير�س ��ل ر�سالة �إىل م ��ن ي ؤ�ثر
فيه ��م ،ويعطيهم انطباعا �إيجابيا ،وميكن أ�ن يغنيك
عن �إنفاق مالي�ي�ن ال ��دوالرات يف املعار�ض الدولية.
ولكن هنا يجب أ�ن يتم االختيار بعناية ،وملن يجب أ�ن
ن�صل ونوجه الر�سالة ،وعرب من...
وحمالتن ��ا اخلارجي ��ة ينبغ ��ي أ�ن ت�سه ��م يف ج ��ذب
اال�ستثم ��ارات .واال�ستثم ��ار ،كال�سياح ��ة ،ه ��و بيئ ��ة
بحاج ��ة �إىل أ�م ��ن وبيئة منا�سب ��ة .والبيئ ��ة املنا�سبة
لي�س ��ت يف يدن ��ا وحدن ��ا ك ��وزارة �سياح ��ة؛ ولك ��ن
نح ��ن ج ��زء م ��ن املنظوم ��ة ا إلداري ��ة والت�شريعي ��ة
يف البل ��د ،والو�ض ��ع الع ��ام ي ؤ�ث ��ر عل ��ى ال�سياح ��ة.
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ونح ��ن يف هذا ا إلطار وزارة ال�سياحة انح�صر دورها
يف �إع ��داد الدرا�سات والتفاو�ض مع اجلهات أالخرى
يف �إيجاد املواقع ال�سياحية ،وبادرنا من خالل جمل�س
الرتويج ال�سياحي كذلك �إىل تنفيذ بع�ض م�شروعات
اال�سرتاح ��ات ال�سياحية يف بع�ض املواقع خالل العام
املا�ض ��ي  4ا�سرتاح ��ات ،وه ��ي أ�منوذج فق ��ط ،ولكنا
ن أ�م ��ل من القطاع اخلا� ��ص امل�شاركة بفاعلية يف هذا
اجلانب.
وعل ��ى �صعي ��د الرتوي ��ج ،عملي ��ة الرتوي ��ج م�ستمرة.
وم ��ع احرتام ��ي أ�ري ��د أ�ن أ�ر�س ��ل ر�سال ��ة �إىل ا إلخوة
ال�صحفي�ي�ن الذين ينظرون �إىل ال�سياحة أ�نها لي�ست
للبل ��د أ�و الوطن ،ولكن العائد �سيك ��ون للمواطن قبل
الوطن أ�ي�ضا ولهم �شخ�صيا .فمثال أ�حد ال�صحفيني

يريد من وزارة ال�سياحة أ�و جمل�س الرتويج ال�سياحي
أ�ن ي�سف ��ره ،و�إذا رف�ض طلب ��ه يكتب ب�شكل �سلبي كما
تف�ضل ��ت يف نق ��ل بع� ��ض ا آلراء ب� � أ�ن الرتوي ��ج عملية
«نق�ش» و»برع» ،وهذا ا�ستهبال ي�ستهبل بنف�سه وبالنا�س
وبال�سائ ��ح أ�ي�ض ��ا .العملي ��ة لي�س ��ت كذل ��ك ،الرتويج
يدخل فيه علم اجتماع ،علم نف�س اقت�صاد...
ذهبت �إىل �ص ��نعاء القدمية يف جولة ا�س ��تطالعية،
وقابل ��ت أ�ح ��د أ�ع�ض ��اء املجل� ��س املحل ��ي ،و أ�خ�ب�رين
أ�ن ��ه مل يزر �ص ��نعاء حت ��ى ولو مدير ع ��ام من وزارة
ال�سياحة لالطالع على املتحف احلي ،وما حتتاجه
املدينة يف اجلانب ال�سياحي؟
ال ،ال ،ال .نح ��ن ال نريد أ�ن نعل ��ن ،و أ�نا ممكن أ��سجل
�سبقا له ��ذا املو�ضوع ،ب أ�نه يف �إط ��ار �صنعاء القدمية

يجري التح�ضري لتنفيذ م�شروع بال�شراكة مع القطاع
اخلا� ��ص وجمل� ��س الرتوي ��ج ال�سياحي ،وه ��و م�شروع
«القط ��ار الكهربائ ��ي» يف �إط ��ار �صنع ��اء القدمي ��ة،
و�سيك ��ون هذا القط ��اع فيه عدة عرب ��ات وحمطات،
بحي ��ث ي�صبح لل�سائ ��ح و�سيلة للتنق ��ل والتعرف على
�صنعاء القدمية بكل مكوناتها ال�صغرية والكبرية من
خالل هذا القطار الكهربائي.
كم تبلغ تكلفة هذا امل�شروع؟
لي�س عندي تفا�صيل لهذا امل�شروع؛ لكن هذا خرب.
لكن أ�نت امل�س ؤ�ول عن املن� آش�ت ال�سياحية؟
عندم ��ا ينجز أ�ن ��ا � أس�كون م� ؤس�وال علي ��ه .لكن مازال
م�شروعا .وبالن�سبة للذين يقولون �إن الوزارة ال تكلف
نف�سها للنزول �إىل �صنعاء القدمية وتفقدها ،الوزارة

لديها مكاتب و�صنعاء القدمية حتت م� ؤس�ولية مكتب
أالمانة يف العا�صمة.
لك ��ن مدي ��ر مكتب أالمانة قالت يف حوار �س ��ابق مع
املجل ��ة �إنه ��م ي�ض ��عون درا�س ��ات وم�ش ��روعات ،لك ��ن
الوزارة ال تعريها اهتماما...؟
نح ��ن ل�سن ��ا جهات تنفي ��ذ م�شروع ��ات .وا إليرادات
ال�سياحي ��ة أ�ين تذه ��ب؟ تتجه �إىل ال�سلط ��ة املحلية،
ف ��كل الر�س ��وم ال�سياحي ��ة :الرتاخي� ��ص ،الغرامات،
ا إل�صدارات ال�سياحية ،ا إليواء ،وا إليرادات أالخرى،
تذه ��ب �إىل ال�سلط ��ة املحلي ��ة .وطامل ��ا أ�ن ا إليرادات
تذه ��ب لل�سلط ��ة املحلي ��ة عليه ��ا أ�ن تتبن ��ى م�شاريع
ال�سياح ��ة ،ينبغ ��ي أ�ن يك ��ون هناك ت ��واز يف العملية،
�إيرادا و�صرفا.
وهل قدمتم م�شروعات؟
نحن ل�سنا معنيني بتقدمي امل�شروعات.
طيب درا�سات جدوى للم�شروعات...؟
ينبغ ��ي أ�ن يقدمها مكت ��ب ال�سياحة يف أ�ي حمافظة،
فاملكت ��ب ال�سياح ��ي ميثل ال ��وزارة .فنح ��ن ن�شعرهم
ب�ض ��رورة �إعداد م�شروع ��ات ملن�ش� � آ�ت �سياحية .ومع
أال�سف ال�سلطات املحلية يف كافة املحافظات ترف�ض
م�شروع ��ات مكاتب وزارة ال�سياح ��ة ،و أ�كرث من ذلك
ال تعتم ��د له ��م �إمكانيات كافية للن ��زول للرقابة على
املن�ش آ�ت وخدماتها .واملكاتب دائما ت�شكو للوزارة أ�نه
ال توجد لهم �إمكانيات� .إذن ،كيف �ستتطور وتتح�سن
اخلدم ��ات وتوج ��د امل�شروع ��ات ال�سياحي ��ة؟ العناية
باملواق ��ع ال�سياحية لي� ��س مهم ��ة وزارة ال�سياحة ،بل
مهمة ال�سلطة املحلية؛ ألنه ��ا حتت م� ؤس�وليتها .كيف
ا إليرادات لها ويريدون من وزارة ال�سياحة تعمل لهم
م�شروع ��ات؟ ه ��ذا ال ميكن .ولكن يبق ��ون ا إليرادات
ل ��وزارة ال�سياح ��ة و�ستنف ��ذ م�شروعات .حت ��ى وزارة
املالي ��ة عندما نناق� ��ش موازن ��ة وزارة ال�سياحة معها
تقول لك :أ�ين �إيراداتك ��م؟ ما هو ا إليراد الذي ت أ�تي
به وزارة ال�سياحة؟
و أ�ري ��د أ�ن أ�قول هنا �إن �إيرادات وزارة ال�سياحة تذهب
أل�صح ��اب املن�ش آ�ت ،فال�سياحة الواف ��دة ماذا ت�ستفيد
الدولة منها؟ ال�ضرائ ��ب والر�سوم التي تفر�ضها على
ال�سائ ��ح .نح ��ن عملن ��ا ح�سب ��ة ب�سيطة أ�ن م ��ا يدفعه

ال�سائ ��ح ا آلت ��ي �إىل اليم ��ن ح ��وايل  110دوالرات يف
رحلت ��ه� ،سواء كان يوم ��ا أ�و أ��سبوعا ،موزعة ك�ضرائب
ور�سوم .ور أ�ينا أ�ن هذا املبلغ �إذا �ضرب يف عدد ال�سياح
يف ال�سن ��ة ،وليكن مث�ل�ا � 206آالف �سائح ،وانظر كم
�سيكون املبلغ! فهذا املبلغ �سيذهب �إىل خزينة الدولة.
أ�ما ما ينفقه ال�سائح يف اليوم فيذهب ك�إيواء ومعي�شة
و�إنف ��اق ل�صاحب املن�ش أ�ة ،ويعني ذلك أ�ننا �ساهمنا يف
الت�شغيل يف البلد ،جتاريا واقت�صاديا.
بعد أالزمة االقت�صادية العاملية ع ّول على ال�سياحة
يف ردم فجوة انخفا�ض �إيرادات الدولة ورفد خزينة
الدولة بالنقد أالجنبي...؟
أ
آ
 ينبغي أ�ال ننظر �إىل ال�سياحة مبنظور �ين؛ لنه هذاالعام ح�ص ��ل لليمن ظروف جرت ��ه �إىل هذه امل�شكلة
أ�و تده ��ور ال�سياح ��ة .ينبغ ��ي أ�ن يك ��ون عندنا تفكري
وتخطي ��ط ا�سرتاتيجي يف عملية �صناع ��ة ال�سياحة.
يعني �إذا حللنا أالزمات املوجودة يف بلدنا هذا العام
والع ��ام التايل ،هل ال يعني ذلك أ�ن ال�سياحة لن ت أ�تي
العام املقبل أ�و أالعوام الذي تليه؟!
لك ��ن الدول ��ة تبح ��ث عن م ��وارد لتغطي ��ة مواردها،
و أ�ين ال�سياحة من ذلك؟
ي ��ا حكومة ،يا دولة ،أ� ِّمني البلد و�ست أ�تي ال�سياحة .ال
تقول يل :أ�ين ال�سياحة؟ وزارة ال�سياحة لي�ست وزارة
الدف ��اع ،ولي�ست وزارة الداخلي ��ة ،ولي�ست أ�ي أ�جهزة
تابع ��ة أ
للم ��ن .فال�سياح ��ة �شراكة ب�ي�ن كل اجلهات
احلكومي ��ة .فال�سياحة هي وجه ،وثقاف ��ة ،و�سيا�سة،
وملف اليمن ،نحن الديكور اخلارجي لليمن.
�إذا أ�ردت أ�ن ت�ب�رر ،أ�عطن ��ي رقم ��ا ،كم امل ��وارد املالية
التي �ساهمت بها ال�سياحة؟
�إذا تكلمن ��ا ع ��ن املوارد أ
بالرقام خ�ل�ال العام 2008
كان عندن ��ا عائ ��دات نقدي ��ة بح ��دود  453ملي ��ون
دوالر ،م ��ن � 404آالف �سائ ��ح قدموا خ�ل�ال ،2008
ه ��ذه كتلة نقدي ��ة دخلت اليمن ،توزع ��ت بني القطاع
اخلا�ص واملواطن .أ�ي�ضا كان لدينا حوايل  690أ�لف
مين ��ي مقي ��م يف اخلارج ع ��ادوا خالل نف� ��س الفرتة
�إىل اليم ��ن ،وهم يعتربون �سياح ��ا ،ولو افرت�ضنا أ�نه
مل يدفع بنف�س ن�سبة �إنف ��اق ال�سائح أالجنبي ،فعائد
ه ؤ�الء كان حوايل  433مليون دوالر.
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أ�ري ��د أ�ن أ�ق ��ول ل ��ك �شيئ ��ا قب ��ل أ�ن أ�دخ ��ل يف ه ��ذا
اجلان ��ب ،و أ�ري ��د أ�ن أ�وج ��ه ر�سالة يف ه ��ذا املو�ضوع،
ينبغ ��ي أ�ن نف ��رق دائم ��ا يف ال�سياح ��ة� ،س ��واء كانت
الواف ��دة أ�و املحلية ،بني عدد من الق�ضايا ،ينبغي أ�ن
نفرق بني دور وزارة ال�سياحة كجهة حكومية م� ؤس�ولة
ع ��ن التنظيم وا إلدارة امل ؤ��س�سية لل�سياحة� ،سواء كان
دوره ��ا اخلا�ص املحدد لها بالئحته ��ا أ�و الدور الذي
ينبغ ��ي أ�ن تقوم ب ��ه بالتن�سيق والتكام ��ل مع اجلهات
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أالخ ��رى؛ ألن ال ��دول أالخ ��رى كل م�س� � ؤ�ول يذه ��ب
للخارج يعترب نف�سه مروجا لبلده ،وينبغي أ�ن يكون كل
م�س� � ؤ�ول يف أ�ي جهة كانت ك أ�ن ��ه يروج لبلده ،وعندما
يك ��ون يف بلده ينبغي أ�ن يك ��ون ممثال ومروجا لبلده،
مبعن ��ى أ�ن ق�ضية التن�ص ��ل عن امل� ؤس�ولي ��ات ورميها
عل ��ى ا آلخرين هذا لي�س �صحيح ��ا .فاليمن م� ؤس�ولية
كل ف ��رد ،وينبغي أ�ن يقدر ويقدم هذه ال�صورة يف كل
م ��كان .واجلانب ا آلخر :عندما ننظ ��ر �إىل م� ؤس�ولية

وزارة ال�سياح ��ة ومكاتبها هي م� ؤس�ولية جزئية ،نحن
م� ؤس�وليتنا جلب ال�سائح ،ولك ��ن عندما ي أ�تي ال�سائح
يج ��ب أ�ن ت�شرتك معنا كل اجلهات يف حتقيق الرغبة
والر�ض ��ا لل�سائ ��ح .اجلان ��ب الثاين :ينبغ ��ي أ�ن نفرق
ب�ي�ن دور وزارة ال�سياحة ودور القطاع اخلا�ص .اليوم
القط ��اع اخلا�ص هو امل� ؤس�ول ع ��ن حت�سني اخلدمات
والرتوي ��ج لها وتو�سيعه ��ا ،ولكن نح ��ن م� ؤس�وليتنا يف
وزارة ال�سياح ��ة وال ��وزارات واجله ��ات أالخ ��رى أ�ن
نذلل ال�صعوبات أ�مام هذا القطاع ونعطيه ت�سهيالت
وت�شجيع ��ا يف �سبيل النهو�ض ب ��دوره ،ومن ثم نراقبه
ونحا�سب ��ه؛ ألن يف القط ��اع اخلا�ص هن ��اك من يقدر
امل� ؤس�ولية وهناك أ��شخا�ص دخالء على هذه املهنة وال
يجيدونها باحرتافية ،وه ؤ�الء يجب أ�ن تطبق القوانني
والرقابة عليهم.
يعن ��ي ه ��ل القط ��اع اخلا� ��ص غائ ��ب ع ��ن اجلان ��ب
ال�سياحي؟
 لي� ��س غائب ��ا؛ ولكن نق ��ول �إن هن ��اك ظروفا حتولدون امل�شاركة الفاعل ��ة للقطاع اخلا�ص يف ال�سياحة.
والف�ساد عامل من عوامل ا إلحباط والتنفري.
اجلان ��ب الثالث يف ر�سالت ��ي :دور املجتم ��ع أ
والفراد
واملنظم ��ات أ
والحزاب ،ه ؤ�الء ج ��زء من املنظومة يف
تقدمي البلد ور�سم �صورة البلد.
لنخ ��رج م ��ن ه ��ذا اجلان ��ب ،وننتق ��ل �إىل ال�س ��ياحة
الداخلية .أ�غلب مواطني اليمن ال يعرفون اليمن،
ف أ�غلب اليمنيني يعي�ش ��ون يف �إطار قراهم ومدنهم،
طبع ��ا ه ��ذا �إذا ا�س ��تثنينا الهج ��رة الداخلي ��ة �إىل
العوا�صم...؟
ال�سياحة الداخلية أ�عتقد أ�نها عملية ثقافية وتعليمية
وتوعوية ،مبعنى أ�نه �إذا اقتنع ا إلن�سان ب أ�همية الراحة
له أ
ول�سرته ،ينبغي أ�ن يفكر ب أ�ن يكون هناك جزء من
وقته وماله للراحة .وكما يقول احلديث ال�شريف�« :إن
لبدنك عليك حق» .مبعنى أ�ن تعطي ج�سمك و أ�والدك
ج ��زءا من ال�سن ��ة راح ��ة� .إذن ،هي اقتن ��اع ومعرفة
ووع ��ي ب ��ذات ا إلن�س ��ان يج ��ب أ�ن تتوفر في ��ه .وهذه
امل� أس�لة تعتمد على كيفية خل ��ق الوعي لدى ا إلن�سان.
كل أالجه ��زة املكون ��ة وامل ؤ�ث ��رة يف الوع ��ي ينبغ ��ي أ�ن
تقوم بها الدولة :ا إلعالم ،التعليم ،الثقافة ،ا إلر�شاد
الدين ��ي ...ينبغي أ�ن تتكاتف كل هذه الو�سائل وتقول
للن�سان �إن ��ه ينبغي أ�ن يكون هناك جزء من وقته له
إ
أ
ولوالده للراحة.
أ
اجلان ��ب الثاين يف م�س�ل ��ة ال�سياح ��ة الداخلية ،وهو
مو�ض ��وع اقت�ص ��ادي ،وه ��و مكم ��ل للو�سائ ��ل ال�سابق
ذكرها ،ف� ��إذا اقتنع ا إلن�سان ب� � أ�ن الراحة مفيدة له،
�سيب ��د أ� يف التفك�ي�ر يف ادخ ��ار جزء من وقت ��ه وماله
لل�سياحة.

لكن م�س ��توى دخل املواطن ٍّ
متدن وال ي�س ��اعد على
ذلك؟
أ
�صحي ��ح �ن تدين م�ستوى دخل الف ��رد عامل مثبط،
لك ��ن ال أ�تف ��ق معك يف ذل ��ك ،فلماذا يدف ��ع املواطن
يوميا ح ��وايل  500ريال ل�شراء الق ��ات؟ وكيف يوفر
املواطن ه ��ذا املبلغ ،وال ي�ستطيع توف�ي�ر مبلغ ب�سيط
لل�سياح ��ة والراحة؟ �إذن ،فهن ��ا امل� أس�لة االقت�صادية
وم� أس�ل ��ة دخ ��ل الف ��رد مرتبط ��ة بـ»وعي» الف ��رد �إذا
توف ��ر لدي ��ه الوع ��ي بادخار ج ��زء من وقت ��ه �سيكون
مبق ��دوره أ�ن يوفر خالل العام  50أ�لف ��ا أ�و  100أ�لف
ليق�ض ��ي فرتة راحة يف أ�ي منطقة أ�خرى غري قريته.
وال�سياح ��ة الداخلي ��ة م� أس�لة تنظيمي ��ة وثقافية لدى
الف ��رد ،كيف يدخ ��ر جزءا م ��ن وقته ومال ��ه للراحة

البدني ��ة والنف�سية .فال�سياح ��ة والرتفيه يف اليمن مل
تدخل �ضمن ال�ضرورات احلياتية لدى املواطنني.
الق�ضية الثالثة يف ال�سياحة الداخلية ،هي دور القطاع
اخلا� ��ص وال ��دور التنظيمي للجه ��ات احلكومية ،مبا
فيها وزارة ال�سياحة ،أ�نه ملاذا مل ن�ستطع �إقناع اخلا�ص
بتنفيذ برامج رحالت داخلية للموظفني ولل�شركات،
رغم أ�نه �ضمن خططنا ،وطرحنا هذه الفكرة؛ لكننا
مل ن�ستطع أ�ن ننجح يف حتقيق هذه العملية؛ والعملية
بحاج ��ة �إىل ت�ضحية من القط ��اع اخلا�ص واجلهات
ذات العالق ��ة� ،سواء الط�ي�ران أ�و النقل الربي .وهنا
أ�عتق ��د أ�ن الظ ��روف االقت�صادي ��ة الت ��ي م ��رت به ��ا
ال�سياحة والقطاع اخلا�ص تثبط هذه العملية.
طبعا الوزارة تبنت م�ش ��روع «اعرف وطنك» ويعترب

م�ش ��روعا راقي ��ا ،مل ��اذا ال تنف ��ذون ه ��ذا الربنام ��ج
بالتعاون مع امل ؤ��س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص
وتنظيم رحالت لت�شجيع ال�سياحة الداخلية؟
�إن �ش ��اء اهلل نتبنى ونطور هذه الفك ��رة وتكون أ�عم.
و أ� ؤ�كد هنا أ�ن ال�سياحة الداخلية موجودة.
املوجود هجرة داخلية للبحث عن العمل...؟
ال ،ال ،لي� ��س �صحيح ��ا ،وال أ�تف ��ق مع ��ك يف ذل ��ك.
نح ��ن فقط مل تتوف ��ر لدينا �آليات �إح�ص ��اء ال�سياحة
الداخلي ��ة ب�شكل دقي ��ق .ولكن يف منا�سب ��ات أالعياد
الدينية عندما جتد املدن �شبه خالية ،عليك أ�ن ت� أس�ل
نف�س ��ك :أ�ين ذهب النا�س؟ ه ��ذا يف منطق ال�سياحة
«�سياح ��ة»� ،شخ�ص يقيم يف مدينة وانتقل �إىل مدينة
أ�خ ��رى ،معنى ذلك أ�ن ��ه ذهب يف �سياح ��ة� ،سواء يف
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العطلة ال�صيفي ��ة أ�و أالعياد ،هي �سياحة .وال�سياحة
الداخلية طبعا هي مو�سمية ومرتبطة ب أ�عياد.
مل ��اذا ال ت�ستغلون م�ن��ا��س�ب��ات معينة أ�و تنظمون
م �ه ��رج ��ان ��ات ل �ت �� �ش �ج �ي��ع ال �� �س �ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة؟
 ه ��ذا أالمر موجود لدين ��ا .وم ؤ�خرا املجل�س أالعلىلل�سياح ��ة وجمل� ��س ال ��وزراء عر�ض ��ت علي ��ه خط ��ة
لتن�شي ��ط ال�سياحة يف عدن بعد زي ��ارة كافة املناطق
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ال�سياحي ��ة يف املحافظ ��ة .وبر أ�يي ع ��دن ال ينبغي �إال
أ�ن تك ��ون مدينة للتجارة وال�سياح ��ة .أ�ما الذي يقول
�صناع ��ة ل�س ��ت معه ،أ�م ��ا �صناع ��ة جت ��ارة و�سياحة
وخدمات أ�نا أ�تفق مع ذلك.
نتح ��ول �إىل املن�ش� � آ�ت ال�س ��ياحية؛ بع� ��ض الفنادق ال
ترق ��ى �إىل م�س ��توى النجومي ��ة التي ت�ض ��ع نف�س ��ها
فيها...؟

يف ه ��ذا اجلانب هناك ثالث أ�و أ�ربع ق�ضايا رئي�سية:
أ�وال :م� أس�ل ��ة �إيجاد ا إلطار الت�شريع ��ي إلعادة ت أ�هيل
وت�صنيف املن�ش آ�ت ،وهذا انتهينا منه ،بلوائح منظمة.
أالم ��ر الثاين� :إعادة ت أ�هيل املن�ش� � آ�ت ،وهذا امل�شروع
ظللن ��ا أ�ربع �سنوات نقدم ��ه لوزارة املالي ��ة ويرف�ض.
والعام املا�ض ��ي اعتمد هذا الت�صني ��ف ،و�إذا ا�ستمر
اعتم ��اد ه ��ذا امل�شروع �سنب ��د أ� خالل الع ��ام اجلاري

بتطبي ��ق �إعادة ت أ�هي ��ل املن�ش� � آ�ت وفق ��ا ملوا�صفاتها.
وامل�ش ��روع الثالث ه ��و :الرقابة عل ��ى اخلدمات وفقا
للموا�صف ��ات ،وه ��ذا مدرج �ضم ��ن االرتق ��اء بجودة
اخلدم ��ات ال�سياحي ��ة ،و�إذا اعتم ��د وتوف ��رت ل ��ه
االعتم ��ادات �سننتق ��ل بالتنفي ��ذ يف املحافظات على
ح�ساب املوازن ��ة املركزية ل ��وزارة ال�سياحة ،رغم أ�ن
هذه هي مهمة املجال�س املحلية ،بادر مكتب ال�سياحة
مبحافظ ��ة تعز ب�إعادة ت�صني ��ف املن�ش آ�ت وعجز عند
ثالثمائة أ�لف ري ��ال مكاف أ�ة اللجنة وتكاليف النزول.
حماف ��ظ املحافظ ��ة واملجل�س املحلي أ��ص ��دروا قرارا
مبواجهتها م ��ن املرك ��ز (وزارة ال�سياح ��ة) رغم أ�ن
ا إليرادات تذهب �إىل املجال�س املحلية.
م ��ا ال ��ذي أ�ت ��ى بعب ��د اجلب ��ار �س ��عيد �إىل وزارة
ال�سياحة؟
طبع ��ا أ�ن ��ا كن ��ت يف وزارة الثقاف ��ة وال�سياحة عندما
قامت الوحدة ع ��ام  ،1990مبا�شرة أ�تيت �إىل وزارة
الثقاف ��ة وعينت مدي ��ر �إدارة الدرا�س ��ات القانونية.
أ�نا در�ست االقت�ص ��اد والعلوم ال�سيا�سية ،يف بلغاريا،
وعينت مدي ��ر �إدارة الدرا�سات القانونية ،رغم أ�نه ال
عالق ��ة يل بالقان ��ون ،وا�ضط ��ررت �إىل االطالع على
القوان�ي�ن املنظمة ،كي أ�ك ��ون ملما بامل ��كان الذي أ�نا
فيه .وتوجه ��ت لدرا�سة القان ��ون ،ويف بع�ض أالحيان
أ�وكل ��ت يف الدفاع عن ق�ضاي ��ا بع�ض املواطنني ،يعني
«وكيل �شريعة».
ا�شتغلت حماميا؟
ال؛ ألن ��ه ال يح ��ق يل أ�ن أ�ك ��ون حمامي ��ا؛ ألين مل
أ�در� ��س؛ ولكني عندما كنت أ�تكل ��م مع بع�ض الزمالء
ع ��ن القوان�ي�ن والت�شري ��ع ،أ�وكل ��وا � إ َّ
يل ق�ضاياه ��م
وم�شاكلهم.
وه ��ل ا�س ��تمررت طوي�ل�ا يف �إدارة الدرا�س ��ات
القانونية؟
ال .كان ��ت هن ��اك �إدارة �شاغرة ا�سمه ��ا «التخطيط»
ا�ضطررت أ�ن أ�نتقل �إليها ،رغم أ�ن م ؤ�هلي ماج�ستري،
لكن ��ه ع ��دل �إىل بكالوريو� ��س ،وتقدم ��ت �إىل جامعة
�صنع ��اء عام  90/91و أ�خ ��ذت الدبلوم العايل ،ا�سمه
«دبل ��وم تنمية وتخطي ��ط»؛ من أ�ج ��ل أ�ن أ��شغل �إدارة
التخطيط .وظلل ��ت يف �إدارة التخطيط خالل الفرتة
92-96م .ويف ع ��ام  93دجم ��ت وزارت ��ا ال�سياح ��ة
والثقافة بوزارة واحدة .ويف عام  96عينت نائب مدير
ع ��ام التنمية واال�ستثمار ال�سياحي يف قطاع ال�سياحة
ب ��وزارة الثقاف ��ة وال�سياحة ،وهذا ال ��ذي جاء بي �إىل
وزارة ال�سياح ��ة ،ومن يومها وجدت نف�سي أ�مام عمل
جدي ��د ،هو ال�سياحة ،رغ ��م أ�ال عالقة يل بال�سياحة،
ومل أ�در�سه ��ا حت ��ى� .صحي ��ح أ�ين اطلع ��ت على بع�ض
الق�ضايا التي تخ� ��ص ال�سياحة ،وا�ضطررت للدخول

يف دورة تدريبي ��ة يف جم ��ال ال�سياحة من أ�جل ا إلملام
بق�ضاي ��ا املعرف ��ة التخ�ص�صي ��ة يف ال�سياحة؛ ألين ال
أ�ح ��ب أ�ن أ�عمل يف مكان و أ�جه ��ل ماهيته ،وينبغي أ�ن
أ�ك ��ون يف امل�ست ��وى املعريف والعملي ال ��ذي ي ؤ�هلني أ�ن
أ�كون يف هذا املوقع ،و�إال ال ينبغي أ�ن أ�كون فيه .وبهذا
طبعا هناك بع�ض الدار�س�ي�ن الذين در�سوا �سواء يف
الع ��راق أ�و م�صر أ�خذت كتبهم واطلعت عليها وبد أ�ت
أ�بحث يف املكتب ��ة عن جوانب ال�سياح ��ة ،حتى أ�ملمت
ببع� ��ض أالمور العامة يف اجلان ��ب ال�سياحي .واعترب
الع ��ام  1996بدايت ��ي مع ال�سياح ��ة ،ويومها ح�صلت
م�صادفتان :أالوىل :طلب من وزارة ال�سياحة �إ�صدار
كت ��اب عن �إجنازات فخام ��ة الرئي�س خالل  17عاما
م ��ن توليه رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،ومت تكليف ��ي وبع�ض
الزم�ل�اء ب�إع ��داد كتاب ع ��ن املنج ��زات ال�سياحية،
فجمعنا �إح�صاءات ع ��ن ال�سياحة يف اليمن .وكذلك
يومه ��ا أ�عل ��ن ع ��ن م�سابق ��ة مل ؤ��س�سة ال�سعي ��د للعلوم
والثقافة يف املج ��ال البحثي ،ومن �ضمن املو�ضوعات
املطلوبة «ال�سياحة يف اليمن» ،فعندما قر أ�ت ا إلعالن
ر أ�يتها فر�صة للتقدمي يف امل�سابقة ،و أ�عددت بحثا يف

هذا اجلانب ونلت مبوجبه جائزة تقديرية مببلغ 500

أ�لف ري ��ال ،وكان هذا بداية ظهور ب�صمتي يف جمال
ال�سياحة ،و�شهرة أ�ي�ضا يف هذا املجال ،والف�ضل يعود
هلل �سبحانه وتعاىل وجمهودي ال�شخ�صي.
هل تعترب عملك يف جمال ال�سياحة «�صراع»؟
أ�كيد! والعمل يف أ�ي مكان هو م� ؤس�ولية ،ودائما أ�طرح
للن�سان
هذه القناع ��ة عند كل �شخ�ص ،أ�ن ��ه ينبغي إ
عندم ��ا يكون يف عمل مع�ي�ن أ�ن يكون حمبا وخمل�صا
له ��ذا العم ��ل؛ ألن أالقدار �شاءت و أ�ت ��ت بك �إىل هذا
العم ��ل ،وينبغ ��ي أ�ن تك ��ون على ق ��در م ��ن امل� ؤس�ولية
بح�س ��ب املعرف ��ة والق ��درة واخل�ب�رة الت ��ي ميكن أ�ن
تكت�سبها.
أ
و أ�ما مل ��اذا �عترب عملي �صراعا يف جم ��ال ال�سياحة،
فه ��ذا ن ��اجت ع ��ن أ�ن ��ه يف وقت م ��ن أالوق ��ات مل تكن
هن ��اك هوي ��ة م ؤ��س�سي ��ة وا�ضح ��ة لل�سياح ��ة ،فكانت
بني مد وج ��زر ،مع وزارة الثقافة ،م ��ع وزارة البيئة،
ب�ي�ن هيئة ،ومل يكن هناك هوي ��ة معينة ،فكان جمال
ال�ص ��راع أالول �إداري ��ا ،مع امل� ؤس�ول�ي�ن الذين ي أ�تون،
مبعن ��ى أ�نه يتطلب منك أ�ن تو�ص ��ل للم� ؤس�ول اجلديد
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قناعاتك جت ��اه هذا القطاع وكيف ينبغ ��ي أ�ن يكون،
وه ��ذا بحاج ��ة �إىل وق ��ت ومعرفة معين ��ة ،ومن أ�جل
ذلك يتطلب أالمر من ��ك أ�ن ت�صارع ليقتنع ا آلخرون
ب آ�رائك .ال�صراع الثاين كان مع الذين يحيطون بك،
و أ�نا أ�عترب نف�سي عندم ��ا أ��شتغل مع مر ؤ�و�سي أ�حاول
أ�ن أ�ك ��ون متخ�ص�صا وم�ست�ش ��ارا وخبريا أ�مينا يف ما
أ�عتق ��د أ�نه �سليم ،ومن ثم أ�طم ��ح أ�ن يتبنوا ما أ�تبناه
م ��ن ق�ضايا ،و أ�ب ��ذل جه ��ودا يف �سبيل ا إلقن ��اع ،و أ�نا
كنت م ��ع ا إلخوة ا آلخرين م ��ن امل�صارعني واملنادين
ب�ض ��رورة �إيج ��اد وزارة م�ستقل ��ة خا�ص ��ة بال�سياحة،
ودخل ��ت يف �صراعات يف هذا اجلان ��ب مع بع�ض من
تول ��وا م� ؤس�ولية وزارة ال�سياح ��ة يف املراحل املا�ضية،
وخا�صة مرحلة الدمج بني الثقافة وال�سياحة.
مبعنى أ�نه يف امل�ستقبل أ�و يف احلكومات القادمة لن
يكون هناك دمج بني وزارة الثقافة وال�سياحة؟
أ�عتق ��د أ�ن احلكوم ��ة اقتنعت بامل�ب�ررات املو�ضوعية
وامل�ستقبلي ��ة وم ��ن التجرب ��ة املا�ضي ��ة ب� � أ�ن ال�سياحة
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بحاج ��ة �إىل الرعاية ،باعتبارها قطاعا واعدا �ضمن
القطاع ��ات الواع ��دة أالخ ��رى ،كالنف ��ط والزراع ��ة
أ
وال�سم ��اك وال�صناع ��ات ...وينبغ ��ي أ�ن ي�ستمر هذا
أ
االهتم ��ام ،وه ��ذا ال ميك ��ن �ن يك ��ون �إال م ��ن خالل
وزارة م�ستقل ��ة لل�سياح ��ة .ه ��ذا جان ��ب .اجلان ��ب
الث ��اين ،م ��ن �ضمن م ��ا أ�جنزن ��ا يف وزارة ال�سياحة،
التوجه اال�سرتاتيج ��ي ،مبعنى أ�ن هناك ا�سرتاتيجية
وطني ��ة لتنمية ال�سياحة ،و أ��صبح لدينا خطة للرتويج
للع�ل�ام
والت�سوي ��ق ال�سياح ��ي ،وا�سرتاتيجي ��ة إ
ال�سياح ��ي ،مبعن ��ى أ�ن العمل القادم كي ��ف ينبغي �نأ
يك ��ون بالن�سب ��ة لل�سياحة ويتط ��ور ،أ�ر�سينا املداميك
أالوىل يف وزارة ال�سياح ��ة ،وانتهين ��ا م ��ن البني ��ة
الت�شريعية لل�سياحة والبنى امل ؤ��س�سية ،مبعنى أ�ن هذا
املنجز الذي تو�صلنا �إليه ينبغي أ�ن نحافظ عليه ،أ�ي
�إذا ذهب ��ت احلكومة �إىل ما ته ��دف �إليه أ�نت وبدون
ق ��رارات مدرو�س ��ة وا�سرتاتيجي ��ة ف أ�عتق ��د أ�ن ذلك
�سيكون نوعا م ��ن التخبط وعدم اال�ستقرار ،و�سيعود

بنا أالم ��ر لي�س �إىل ما كان عليه �سابقا ،ولكن �إىل ما
ه ��و أ��سو أ� .و أ�نا هن ��ا ال أ�هدد يف ه ��ذا اجلانب ،ولكن
من جتربة ومعا�ص ��رة منذ عام 96م مع كل الوزراء،
فعندما تكون وزارت ��ان مدموجتني يكون هناك حتيز
وتركي ��ز على قطاع على ح�ساب قط ��اع �آخر ،وتركيز
على موظفني على ح�ساب �آخرين.
و أ�ق ��ول هنا :العم ��ل يف املجال ال�سياح ��ي �شيق؛ لكنه
�صعب أ�ي�ضا.
يعن ��ي بق ��در متني ��ك ا�س ��تمرار ال ��وزارة امل�س ��تقلة
لل�س ��ياحة ،ه ��ل تطم ��ح ألن تك ��ون وزيرا لل�س ��ياحة،
خا�صة و أ�نك تدرجت يف املنا�صب التي توليتها؟
بالن�سب ��ة مل� أس�لة الطموح لل ��وزارة ،ال أ�طمح أ�ن أ�كون
وزيرا.
ملـــــــاذا؟
�صحي ��ح أ�ن كل �إن�سان يطمح أ�ن يحتل منا�صب أ�على
�إذا م ��ا أ�هلت ��ه يف �إمكانيات ��ه وقدرات ��ه ،و»رح ��م اهلل
امر ًئ ��ا عرف قدر نف�سه»؛ مل ��اذا؟ ألين عملت بالقرب
م ��ن جمم ��ل ال ��وزراء الذين �سبق ��وا الوزي ��ر احلايل
يف ه ��ذا املن�صب ،و أ�ن ��ا ال أ�دعي أ�و أ�زك ��ي نف�سي ،وال
أ�دع ��ي ،ولكن ��ي أ�ق ��ول احلقيق ��ة ،فقد عمل ��ت معهم
كم�ست�ش ��ار وخب�ي�ر وكم�ساعد له ��م يف قراراتهم ويف
أ�هم توجهاتهم فيم ��ا يتعلق بال�سياحة ،و أ�عترب العمل
م�ضني ��ا ،خا�ص ��ة يف ظ ��ل حمدودي ��ة امل ��وارد املالية
والب�شري ��ة الت ��ي ميكن أ�ن ينطلق به ��ا ال�شخ�ص ،ويف
ظل ظ ��روف و أ�و�ضاع ،أ�نت تخط ��ط ل�شيء والظروف
ت ؤ�دي بك �إىل مكان �آخر.
أ
تعني أ�نك اكت�سبت من اخلربة ما يكفي لن تت�سنم
وزارة ال�سياحة �إذا أ�مكن؟
أ
أ
هذا لي�س بيدي أ�نا ،خا�صة و�ن ا إلن�سان عليه �ن يعمل
وي� � ؤ�دي واجبه .فمثال أ�نا كوكيل م�ساعد أ�نا أ�قوم بكل
أالعمال التي تخ�صني ،ممكن أ�عمل كمرا�سل وطباع،
ومدي ��ر ملكتبي ،وال أ�عيب هذا العمل ،و أ� ؤ�ديه بكل ثقة
وفخر ،وال يعيبني ذل ��ك ،ألين �إذا كنت أ�فهم و أ�درك
م ��ا أ�ريد فلي� ��س عيبا أ�ن أ�عمل ��ه؛ ألن العيب أ�ال تعرف
�شيئ ��ا ،ال تقدر مكانتك ،ال حت�ت�رم مكانتك وعملك،
ف أ�ن ��ت أ�ينما ت�ضع نف�س ��ك و أ�ينما تق ��در أ�ن تكون من
خالل �سلوكك وعملك ومعرفتك.
كلم ��ة أ�خ�ي�رة ...م ��اذا يتمن ��ى أال�س ��تاذ عب ��د اجلبار
�سعيد؟
أ�متن ��ى لبل ��دي اال�ستقرار والنمو والتط ��ور ،و أ�ن ت أ�تي
املنا�سب ��ات� ،س ��واء الديني ��ة أ�و الوطني ��ة ،ونح ��ن يف
و�ض ��ع أ�ف�ضل م ��ن الو�ض ��ع القائ ��م .وعل ��ى ال�صعيد
ال�شخ�ص ��ي أ�متنى يل �صحة حياة �سعي ��دة وم�ستقرة
يل أ
ول�سرتي.

تراث

االغنية الشعبية اليمنية
االغنية اللحجية نموذجًا
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اع � � � � � ��داد :ح� ��� �س ��ن حم � �م� ��د زي� ��ن
�...ساهم ��ت املجالت الفنية التي �ص ��درت يف عدن،
م�ساهم ��ة فاعل ��ة يف تطوي ��ر احلرك ��ة الفني ��ة ،مث ��ل
جم�ل�ات « :أ�نغ ��ام» وه ��ي أ�ول جمل ��ة فني ��ة عدني ��ة،
«الفن ��ون»« ،املواه ��ب» ،و»الغ ��د» .وانتع�ش ��ت احلركة
الفني ��ة يف ال�ستينيات ،وظهر �شعراء كثريون ،أ�مثال:
أالدي ��ب أال�ستاذ لطفي جعفر أ�مان ،وال�شاعر أالديب

الدكتور حممد عبده غامن .و�صدرت بع�ض الدواوين
الغنائي ��ة ،أ�مثال :ديوان «ليايل» أ
للديب لطفي جعفر
أ�م ��ان ،وديوان « أ�نغام» أ
لل�ستاذ علي أ�مان .وت�ضمنت
تل ��ك الدواوي ��ن أ�روع الق�صائد الغنائي ��ة .ويف بداية
النه�ض ��ة الفني ��ة يف ع ��دن ،ظه ��ر بع� ��ض أال�ص ��وات
الغنائي ��ة الن�سائي ��ة .أ
ولول م ��رة يف تاري ��خ اليم ��ن،

ظهرت عل ��ى خ�شب ��ة امل�س ��رح الفنانة نبيه ��ة عزمي،
فكان ��ت الرائ ��دة أالوىل التي حطمت قي ��د التقاليد،
التي كان ��ت حترم ظهور امل ��ر أ�ة على خ�شب ��ة امل�سرح
لتغن ��ي يف تلك الف�ت�رة .وتلتها الفنان ��ة فتحية ح�سن
فقي ��ه املعروف ��ة بـ»فتحي ��ة ال�صغ�ي�رة»؛ مم ��ا �شج ��ع
الفنان ��ات رجاء با�سودان و�صب ��اح من�صر و أ�م اخلري
107

تراث

عجم ��ي ،على الظهور ،بعدما كان حمرم ًا على الفتاة ومن أ�برز الفنان�ي�ن :خليل حممد خليل ،حممد �سعد
اليمني ��ة أ�ن تظهر على خ�شبة امل�سرح �سافرة .و أ�طلق عب ��د اهلل ،حممد عبده زيدي ،حممد �صالح عزاين،
عل ��ى الث�ل�اث أالخ�ي�رات «الثالثي اللطي ��ف»؛ ملا كن احم ��د بن احمد قا�س ��م ،حممد مر�ش ��د ناجي ،عبد
يقدمنه من أ�غانِ جماعي ��ة .وجاء بعدهن الفنانات :الرحم ��ن باجنيد ،فتحية ال�صغ�ي�رة� ،صباح من�صر،
منرية �شم�س ��ان ،ا�سمهان عبد العزي ��ز ،ونادية عبد وطه فارع.
أ
ً
ولنعط ��ي مثاال على اللون الغنائي العدين ،ن�خذ هذه
اهلل ،بطريقة أالداء اجلماعي نف�سها.
وم ��ن أ�ب ��رز �شعراء حمافظ ��ة ع ��دن :الدكتور حممد أالبيات من ق�صيدة الدكتور حممد غامن ،والتي جاء
عبده غامن ،لطفي جعفر أ�مان ،حممد �سعيد جرادة ،يف أ�حد مقاطعها يخاطب فيه ال�شاعر حمبوبته:
فالنا�س فتنة
		
�إدري�س حنبلة ،و�آخرون .كما ظهر ملحنون ،أ�برزهم :ال ت�سمع النا�س
فالبعد حمنة
		
خلي ��ل حممد خلي ��ل ،احمد بن احم ��د قا�سم ،حممد ال تر�ضى بالبعد
يا �سيد نعمة
مر�ش ��د ناجي ،حمم ��د �سعد عب ��د اهلل ،احمد �صالح والقرب منك		
ب ��ن غودل ،حمم ��د حم�سن عطرو�ش ،أ�ب ��و بكر �سامل ماذا جرى لك؟
يا خل قل يل!
بلفقيه ،احمد تكرير ،وحممد عبده زيدي.
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أ�نواع الدان اليمني
 nالبالة يف �شمال اليمن.
 nالدان اللحجي.
 nالدان احل�ضرمي.
أ�هم الرق�صات ال�شعبية اليمنية
«الربع»« ،ال�شرح» اللحجي« ،الع�سكرية»« ،الهندية»،
«واعل ��ى ام�سي ��ف»« ،الزفنة» أ�و «املرك ��ح»« ،الركلة»،
الع ��دة»« ،الرزح ��ة»« ،الدمن ��دم»« ،احلن ��ا» ،و»جنيم
ال�صباح».
أالغنية احل�ضرمية
أ
ب ��رزت أالغنية احل�ضرمية ،مع ب ��روز �حلان ال�شاعر

الفنان ال�سيد ح�س�ي�ن أ�بوبكر املح�ضار ،رائد أالغنية
احل�ضرمي ��ة ،وعل ��ى وج ��ه التحديد يف ع ��ام .1965
ويعود الف�ض ��ل الكبري يف انت�شارها وتطويرها للفنان
الكبري �صاحب ال�ص ��وت ال�شجي واحلنجرة الذهبية
الفن ��ان أ�بوبك ��ر �سامل بلفقي ��ه .وا�ستطاع ��ت أالغنية
احل�ضرمي ��ة جت ��اوز احل ��دود اليمنية بف�ضل ��ه ،وقد
ا�شته ��رت وذاع �صيتها يف اجلزي ��رة واخلليج وجند،
ويف عهد املح�ضار ظلت أالغنية احل�ضرمية مزدهرة،
ومتي ��زت بطابعه ��ا اخلا� ��ص ،وات�سم ��ت باحليوي ��ة
والتجديد املو�سيقي .ومن أ�برز أالغاين احل�ضرمية:
«ي ��ا ر�س ��ويل»�« ،سلم ول ��و حتى بك ��ف ا إل�ش ��ارة»« ،يا
زارعني العنب» ...وغريها من أالغاين.
أ�م ��ا أ��شه ��ر �شع ��راء ح�ضرم ��وت :ح ��داد ب ��ن ح�سن

ال ��كاف ،احمد بن �شهاب ،عبد القادر الكاف� ،سعيد
باحارثة ،د� .سامل عمر بكري ،و�آخرون.
و أ��شه ��ر الفنان�ي�ن يف ح�ضرموت ي أ�ت ��ي يف مقدمتهم
عمالق ��ة الفن اليمن ��ي :أ�بوبك ��ر �س ��امل بلفقيه ،عبد
الرحمن احلداد ،كرامة مر�سال ،عبد الرب �إدري�س،
حمم ��د جمعة خان ،حمفوظ بن بريك ،وغريهم من
الفنانني ا آلخرين.
ال�شعر ال�شعبي اليافعي
أ
لل�شعر ال�شعبي اليافع ��ي �لوان عديدة ،منها :الغزل،
الفخ ��ر ،احلما�س ��ة ،الت�صوف ...وت�ب�رز خ�صو�صية
ال�شع ��ر ال�شعبي اليافع ��ي يف مقدرته على اجلمع بني
�صفتي القوة واالعتزاز ال�شديد بالنف�س.

ومن أ�ب ��رز �شع ��راء ياف ��ع الغنائيني ال�شاع ��ر الذائع
ال�صي ��ت يحي ��ى عم ��ر ،وال ��ذي ا�شته ��رت ق�صائ ��ده
الغنائي ��ة يف اليمن واخلليج وبع� ��ض البلدان العربية
أالخرى.
ومن ق�صائد يحيى عمر الغنائية:
يا مركب الهند يا ابو دقلني
يا ليتني كنت ربانك
بادخل بك ال�شام والبحرين
واحمل املال يف خانك.
وق ��د كان يحيى عم ��ر ي ��راوده احلنني وال�ش ��وق �إىل
م�سقط ر أ��سه بيافع؛ فنظم ق�صيدته التي تقول:
يحيى عمر قال :ليت الهند يف يافع
أ�و ليتكم بار�ض يافع يا اهل هند�ستان
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ما كان انا�شي من اهلي والوطن �ضائع
وان �سبتكم قال يل ذا القلب :عود ا آلن
كم يل وانا باملراكب ناز ًال طالع
تلعب بي امواج بحر اللول واملرجان.
ويف بداي ��ة خم�سيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي �سطع جنم
�شاعر يعترب من أ�برز ال�شع ��راء ال�شعبيني يف منطقة
ياف ��ع واليمن؛ �إن ��ه ال�شاع ��ر ال�شعب ��ي �شايف حممد
اخلال ��دي ،الذي أ�ثرى ال�شعر ال�شعبي اليمني بغزارة
�إنتاجه وق�صائده اجلميلة .لقد تفاعل «اخلالدي» مع
ث ��ورة يوليو يف م�صر ،و�صم ��ود ال�شعب امل�صري أ�مام
العدوان الثالثي ،ونظم ق�صيدته ال�شعبية التي يقول
فيها:
أ
يهنا�ش يا م�صر �ن تتحرري
         و أ�ن تظلي �سالية كل بال
راحت بريطانية ظهر احمري
        وراح «�إيدن» وجي�ش االحتالل
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من يا عرب مثل نا�صر نا�صري
        يعلن بثورة �سريع اال�شتعال.
أالغنية ال�شعبية اللحجية
«حلج» بلد الطبيعة واجلمال والفن أال�صيل ،مزدانة
باحلدائ ��ق والب�سات�ي�ن الزراعي ��ة ،و أ��شهرها «ب�ستان
احل�سيني» امل�شه ��ور بحدائقه الغن ��اء ،والتي تتحفنا
ب أ�طي ��ب الفواك ��ه واخل�ض ��روات .كم ��ا ت�شتهر «حلج»
بزراع ��ة الف ��ل و»ال ��كاذي» الذي يفوح �ش ��ذى عطري ًا
زكي ًا .ولقد ك�ست الطبيعة «حل ��ج» ب�سند�سية زاهية.
وبني اخلمائل والزهور ،و أ�ريج الرياحني ،يعي�ش املرء
حلظات �شاعرية ،ي�ستلهم منها ا إلبداع ،وتتنامى �إىل
�سمع ��ه أ��صوات الف ��ن أال�صيل ،ورجع أ��ص ��داء الغناء
اللحجي من املا�ضي ،البعيد  -القريب.
حق� � ًا! فـ»حلج» رو�ضة تنفث ال�سح ��ر وتت أ�رج بالعطر،
والطي ��ار تغ ��رد عل ��ى مناب ��ر أالزه ��ار أ
أ
وال�شجار يف
«احل�سيني» و»الرم ��ادة» ،تطرب ومتتلئ بحلو اجلني

ويانع أالثمار .أ
والر�ض تزف احلياة يف ثوبها الق�شيب.
واجلداول يرتقرق ما ؤ�ها بال�صفاء .وتختال أ�رجا ؤ�ها
باخل�صب والنماء...
«حل ��ج» اخل�ض ��راء ،مثلما هي أ��شع ��ة الزهور ،كذلك
ه ��ي ابت�سام ��ة الب�شر� .صحي ��ح أ�نها منطق ��ة �صغرية
امل�ساح ��ة؛ ولكن خريها ،ال ��ذي ت�صنعه هب ��ة لبنيها
وحتبوه ��م ب ��ه ،ه ��و ال ��ذي يج ��ذر خي ��وط امل�شاع ��ر
الوجداني ��ة وا إلبداعات الفني ��ة املت أ��صلة يف �شرايني
من ارتوى من «وادي تنب».
لق ��د �شهدت «حل ��ج» ،منذ الوهل ��ة أالوىل ،أ�ي الفرتة
ما ب�ي�ن الع�شريني ��ات والثالثينيات ،مي�ل�اد أالغنية
اللحجي ��ة ،والت ��ي تعترب ج ��زء ًا ال يتج ��ز أ� من الرتاث
الغنائي يف عموم اليمن الطبيعي .حيث ي�شري التاريخ
�إىل أ�ن ��ه قد كان لـ»حلج» �صوالت وج ��والت ،وكان لها
ال�سبق يف م�ضمار أالغنية اليمنية.
ويف ه ��ذا ال�سياق ،ينبغي علين ��ا أ�و ًال أ�ن ن�ضع النقاط
على احل ��روف ،و أ�ن ن�ش�ي�ر �إىل أ�ن ال�شاع ��ر وامللحن
أالديب أالمري احمد ف�ضل ب ��ن علي العبديل ،امللقب
بـ»القمن ��دان» ،يعت�ب�ر علم ًا من أ�ع�ل�ام أالدب والفن
يف اليم ��ن؛ حيث �شه ��دت «حلج» يف عه ��ده حالة من
االنتعا�ش يف م�ضمار الكلم ��ة واللحن والغناء ،والذي
م ��ازال يتناوله العديد من فنانينا حتى هذه اللحظة.
لي� ��س هذا فح�سب ،ب ��ل لقد كان «القمن ��دان» م ؤ�رخ ًا
و أ�ديب� � ًا ومثقف� � ًا .ويت�ض ��ح ذلك من خ�ل�ال ق�صائده
و أ��شعاره املختلفة.
لنتعرف �إىل الق�صيدة التي كتبها «القمندان» بعنوان
«تاج �شم�سان» ،ويقول يف بع�ض أ�بياتها:
�إذا ر أ�يت على �شم�سان يف عدن
تاج ًا من املزن يروي املحل يف تنب
لكم
قل لل�شبيبة :نبغي هكذا ُ
تاج ًا من العلم ميحو اجلهل يف اليمن.
وتت�ض ��ح روعة الت�صوي ��ر وا إلب ��داع يف ق�صيدته التي
حمل ��ت عن ��وان «حمبة الوط ��ن» ،حيث ج ��اء يف هذه
الق�صي ��دة أالبي ��ات التي تع�ب�ر عن �ص ��دق �إح�سا�سه
وحبه للوطن:
«حلج» الهنا «تنب» الرخاء
هلل درك من وطن
بالروح نفديك وهل
لك أ�يها الوادي ثمن!
أ�جر كما تهوى ف�إن
الرعد فوق احليد حن
وا�سق «العبادل» يا «تنب»
�إما ع�سل واال لنب
يا «حلج» أ�نت غرة الـ
دنيا ويع�سوب اليمن.

سفــــرة

مرســـــى

السوسي والسبايا..
من التراث إلى التراث نتذوق أيضا!
تزخ ��ر املائدة اليمنية بالكثري من أالكالت ال�شعبي ��ة اليمنية الرتاثية التي رغم قدمها
�إال أ�نه ��ا م ��ا ت ��زال حتظى ب ��ذات القبول واالهتم ��ام وا إلقب ��ال من قب ��ل جمهورها من
اليمني�ي�ن وغ�ي�ر اليمنيني ،ولدرجة جت ��د أ�ن املائدة اليمنية من ك�ث�رة ما حتفل به من
وجبات واكالت لذيذة وذات قيمة غذائية متكاملة حتتل أ�همية بالغة يف ن�سيج مقومات
اجلذب ال�سياحية لليمن.
م ��ن هذه أالكالت ما يع ��رف �شعبيا بال�سو�سي (فتة باحللي ��ب والبي�ض )وال�سبايا وهي
أ�كالت عرفت بخ�صو�صيتها ال�صنعانية ومذاقها اللذيذ  ،لكن ذلك ال يعني عدم �إقبال
ا آلخري ��ن عليها من �سكان اليمن على اخت�ل�اف مناطقهم ومدنهم وميولهم و أ�ذواقهم
ممن جتدهم أ�مام املائدة اليمنية ب�شهية مفتوحة.
أ
�إىل مطب ��خ الوالدة حليمة املعاف ��ى نتعرف على طريقة التح�ضري واملقادير كما �عدتها
لنا..
ال�سو�سي

ال�سبايا

املقادير:
خب ��ز بل ��دي ( من ح ��ق التن ��ور) زميك ��ن ا�ستبداله ��ا باخلبز
العادي
 2كا�س حليب �سائل
 3بي�ضات
قليل من حبه ال�سوداء
ر�شة ملح
ملعقه �سمن جامد

املقادير :
 4اكواب دقيق
ملعقة ملح ملعقة خمرية
 2أ�كواب حليب �سائل
كوب ون�صف �سمن �سائل
ملعقة حبه �سوداء  -حبه بي�ضه

الطريقة :
اوال :
نقوم بتقطي ��ع اخلبز اىل قطع مت�ساوية ون�ضعه يف احلر�ضة (
ممكن فخار ) او يف وعاء عميق كما يف ال�صورة
ثانيا :
نق ��وم بت�سخني احلليب م ��ع امللح وال�سمن ون�ضع ��ه جانبا حتى
يربد
وبعد ان يربد ن�ضع عليه البي�ض ونحركه جيدا
ون�ضع عليه حبه ال�سوداء
ونر�ش اخلليط على اخلبز
ثالثا :
نر� ��ش اخللي ��ط على اخلب ��ز ونت أ�كد بان املزيج و�ص ��ل أ
لل�سفل
ويدخل للفرن
وممكن لو جف نقوم ب�صب احلليب عليه
ويقدم �ساخنا
وهذا �شكله النهائي
على فكره
ممكن حتتفظي بقليل من احلليب يف حال تاخرتي يف تقدميه
ون�شف اخلبز
و ميكن و�ضعه على البوتاجاز بدل الفرن
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الطريقة :
ن�ضع احلليب يف �صينيه وي�ضاف له امللح واخلمرية والبي�ضة ويحرك جيدا
ن�ضي ��ف الدقي ��ق بالتدريج و ربع ك أ��س من ال�سمن �إىل املقادير ال�سابقة و تعجن جيدا حتى ت�صبح عجينه
لينه
( حتتاج أ�نها تعجن كثري تقريبا اكرث من ع�شر دقائق)
(كلما عجنت العجينة كلما ح�صلت على نتائج رائعة)
نرتكه للراحة بعد العجن ملده ربع �ساعة
يف هذه ا إلثناء نقوم بتجهيز ال�صحن ويف�ضل انه يكون هكذا
وجنهز املفردة
وبعد م�ضي ربع �ساعة نقوم بتقطيع العجينة قطع �صغريه وترتك ملده ع�شر دقائق لكي ترتاح مره أ�خرى
بعد ذالك نقوم بفرد كل قطعه لوحدها
أ
يعني نفرد طبقه ون�ضع عليها ال�سمن ( مقدار  3مالعق بني كل طبقه و�خرى ويكون ال�سمن �سائح )
وهكذا �إىل أ�ن تنتهي الطبقات
نقطع اجلوانب �إذ كانت زائدة
وبعني أ�خر طبقه ن�ضيف عليها
ال�سمن وقليل من احلليب ال�سائل وحبه ال�سوداء
وهذا �صورة مقربة أ�كرث
يعني ممكن ت�ضعي كل القطع يف �صحن واحد وممكن يف �صحنان
بعد ذلك ن�ضعها ع�شر دقائق
يف أ�ثناء ذلك نقوم بفتح الفرن لكي ي�سخن
وبعدين ندخلها الفرن
وتخرج وتقدم �ساخنة

د .ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��ق��ال��ح

سياحة نظيفة
يف حديث عابر مع �سائح فرن�سي متخ�ص�ص يف درا�سة ا آلداب
ال�شعبية ،لفت انتباهي �شكواه ،بل تذمره من بع�ض مواطنينا،
الذين ي�شنون هجمات قا�سية على ال�سياحة ،بو�صفها من وجهة
نظرهم منطلق ًا �إىل ا إلف�ساد والف�ساد.
أ
أ�بدى ذلك ال�سائح ا�ستغرابه ،وهو ي ؤ�كد �ن ال�سياحة يف اليمن
هي أ�نظف �سياحة فوق أالر�ض ،وال يتخللها أ�ي �سوء مما
يحدث يف أ�ماكن �سياحية أ�خرى على م�ستوى العامل .و أ��ضاف
أ�ن اليمن بالد �سياحية من الدرجة أالوىل ،وهي �سياحة -كما
كرر القول -نظيفة ،يبحث فيها ال�سياح أالوربيون ،وغريهم من
ع�شاق ال�سياحة ،عن جمال التكوينات الطبيعية كالقرى املعلقة
يف ر ؤ�و�س اجلبال ،والقالع والقدمية ،وا آلثار التي تعود �إىل
أ�قدم حقبة يف تاريخ الب�شر.
قلت له :رمبا أ�ن اخلوف الذي يبديه البع�ض يعود �إىل
احلر�ص على �ضرورة حمافظة املواطنني على تقاليدهم
دعواهم .ف أ�جاب ب أ�ن أ�جمل ما يريد ال�سائح أالجنبي أ�ن يراه
يف هذا البلد ،هو حمافظة أ�بنائه على عاداتهم وتقاليدهم،
وعلى طريقة معمارهم و أ�زيائهم و أ��سواقهم ...أ�ما ال�سياحة
أالخرى� ،سياحة اللهو واملجون ،فهي موجودة يف أ�وربا و أ�ماكن

أ�خرى ،ولي�س ال�سياح من هذا النوع بحاجة �إىل حتمل م�شاق
الرحالت الطويلة ليلهوا ويعبثوا .وختم ذلك ال�سائح حديثه
قائال« :بالدكم جميلة ،ولو فتحت أ�بوابها لل�سياحة حلققت
من وراء ذلك الكثري مادي ًا ،وال خوف على العادات والتقاليد،
فال�سائحون الذين يقبلون على زيارة اليمن يحلمون أ�ن يتعلموا
من هذه العادات والتقاليد».
هل فيما طرحه ذلك ال�سائح الفرن�سي �شيء من ال�صواب الذي
ي�ستحق أ�ن نناق�شه ،ونحاول اال�ستفادة منه ،ليعود على اقت�صادنا
باخلرب العاجل ،ال�سيما بعد أ�ن ذهبت ا آلمال أ�و كادت يف أ��شقاء
اليمن و أ��صدقاء اليمن ،الذين ُيخ�شى أ�ن يقت�صر عونهم على
الوعود؟ علم ًا ب أ�ن بع�ض ال�شعوب ،وفيها �شعوب ذات مكانة
كبرية يف الواقع الدويل ،يقوم اقت�صادها على ال�سياحة ،أ�و أ�نه
ي�شكل حجر الزاوية .وكان احلديث قد بد أ� عن ت�شجيع ال�سياحة
يف اجلزر اليمنية ،وما أ�كرثها و أ�بدعها! ومنذ أ�يام فقط قر أ�ت
أ�ن ملكة بريطانيا احلالية أ�م�ضت �شهر الع�سل مع زوجها أالمري
فيليب يف جزيرة كمران ،وبقدر قليل من التنظيم وا إلخال�ص،
م�شات عاملية ،ي أ�تي �إليها
تتحول هذه اجلزيرة و أ�مثالها �إىل
ٍ
ال�سائحون من أ�نحاء العامل ،فمتى يكون ذلك؟!
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Blade and Head bottom (mabsam) of
Jambia
There are various types of blades with
different names used for Jambia in Yemen.
Some have a special fame that adds to the
financial and historical value of Jambia.
According to what Adel Al-Ezairi, the
blades are carefully picked in the making
of Jambia, as they are appropriately
selected to match shape and nature of the
Jambia’s horn value.
In addition, there are many of the famous
blades, starting with the «Hadrami,» a
graceful and powerful blade with a thin
metal line in the middle. He mentions
that the current price of such blade is
more than 100 thousand Yemeni Riyals.
Followed by the «Alnakhiri,» blade and
«Aljobi» blade attributed to nomadic areas
in Marib Governorate, which usually
used for Bedouin Jambias, characterized
by purity of their heads that are extracted
from hair free rhinoceros horn («Basali
Jambia», which is cut off from both sides
of the horn and not from his heart or pulp

20

of the horn). «Al-Qasabi» blade has the
same rank of fame, which is also used for
expensive and luxurious Jambias, and is
characterized by the tapered blade and
thick middle line, which is opposite to
the Hadrami blade.
As for the blades used in the dominance
for Jambias with least values, blades made
of «steel», «Benz» and «Hinduan» are
used with other types of blades of less
cost and value.
«Mabsam» ( Jambia’s head bottom)
making is one of the industry
components used for the decoration
of Jambias, which is made of different
types and forms depending on the
nature and value, matching the value
of Jambia. Ammar Al-Ezairi clarifies
the making of this part saying that this
part industry was associated with Jews
handicrafts, which used to make such
parts of Jambias of silver due to their
skilful jewelry professions throughout
history. However, certain families of the
Old City of Sana’a were also known to

practice such industry. According to AlEzairi, Al-Akwa’ and Al-Nunu families
have made their traces in this industry
with high quality, using silver or other
metals to mak Jambias’ Mabsams.
Jambia Passion and Fondness
Ammar Al-Ezairi points out that
Jambia industry is mainly related to
the fondness of this craft, and that
high quality and command cannot be
performed by manufacturers unless they
are fully convinced and willing to work
in this industry, stressing that this is what
brought Al-Ezairi Family to this industry
over hundreds of years to acquire such
fame and famous name. This is confirmed
by Sheikh Ali Saleh Muqbil Al-Gholi,
an expert in Jambia industry, who also
said that passion for Jambias might
be comparable to love and passion for
women and children, explaining that he
found himself overwhelmed working in
this industry after he has fallen in passion
with Jambias.

Prohibition of The Rhinoceros Horn
Rhinoceros horn made Jambia Industry
faces an uncertain future, especially after
the ban imposed by the national concerned
authorities on the import of rhinoceros
horn, in response to international calls
to maintain this endangered species and
to prevent its extinction, given the killing
of this animal in the past to extract its
horn and skin for use in many medicine
industries.
However, recent studies made by the
Humane Society has overturned those
claims, stating that the rhinoceros horn

can be extracted using narcotic without
causing the animal’s death, referring to a
new horn growth potential for the animal
replacing the extracted horn, especially
when animals psychologically and
phisically are in a good condition and mood.
As a result, Al-Ezairi requests concerned
authorities in Yemen to allow even small
quantities of rhinoceros horns, as is
happening in many other countries such
as India and China, given the benefit of
such action to the historical value of the
Yemeni people and their pride of their
traditions and customs. (Saba Net)
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Bin Mohammed Bin Mohsin Al-Ezairi,
placed the head of his Jambia on the snake
and extracted the poison. This is a popular
and famous story narrated by most of the
Jambia sellers. Another story tells that a
man was hit by an epilepsy spasm in the
market. and an old man came taking out
his rhinoceros’ horn made Jambia from its
sheath drawing three line around the ill
man causing the epilepsy disappear, and
the man returned to normal, according to
what he says.
Jambia Fame
As widely known, fame of Ezairi Jambia
has grown and became specifically an
example of famous and expensive Jambia
since three and a half decades, and even
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prevailed on the other types and names
of Jambias, such as «Saifani Jambia»
attributed to the Saifan Family, «Asa’adi
Jambia» to the Asa’ad Family and finally,
«Karak Jambia». These are the families
preceded in practicing the Janabi making
profession.
Abdullah Al-Ezairi says that the fame
and prestige of Jambia holding his family’s
name, which started in the seventies due
to many factors, most notably because
«the most rapid changing in its head color
to become a good head Jambia, 10 times
faster than other quality and fame Jambias
holding other names.» He clarifies. He,
then, starts describing Ezairi Jambia as
«characterized by a distinctive work cut
(shape) and best handicraft making it

remarkably interesting in addition to the
selection of parts used as heads of Jambias
extracted from the heart (center) of the
horn, which makes it more and more
expensive in just a few years, starting
from the year it was manufactured in to
20 years to be priced several doubles the
value of its purchasing price.»
Jambias of Presidents and Kings
According to what Al-Ezairi and his
other colleagues say, «Al Ezairi Jambia»
was used as gifts for presidents, kings
and princes, such as the late President
of the UAE, Zayed Bin Sultan, the late
President of Iraq, Saddam Hussein, who
has received a lot of Jambias as gifts, King
Faisal Bin Abdul Aziz, King Fahd Bin

Abdul Aziz and Sheikh Muhammad Bin
Rashid Al Maktoum, the ruler of Dubai.
According to what an expert in Jambia
market, Hajj Yahya Saree, 55 years old,
says that Al-Ezairi Center is visited as a
market reference for many people in the
sale and purchase of Jambias checking
the value of the product. «The price
estimated by Abdullah Al-Ezairi is final,
having become a market pricing reference
in Yemen over the years.» He added.
The expert also points out that the way
of cutting a Jambia when it is made is a
prerequisite for high value, indicating that
if this part is not carefully made, Jambia
would not be valuable with good price
satisfactory even to its owner.
The financial value is also determined

according to the part of the horn of
which the cut was made for making the
head of Jambia. Heart of the horn is the
most expensive and more pleasant, while
Jambias cut from back or head of the horn
have less values.
The Making of Jambia
The making of Jambia undergoes - as AlEzairi describes - different phases well
known to Jambia makers, starting from
the cut of the horn to many pieces with
different sizes, between 10-12 cm L and
4 cm W, followed by shaping the Jambia
head piece to be rasped and then, stick the
head, cauterization of its surface with shell
fire, and then installation of the blade to
be garnished with small pieces.

Horns for Jambia
According to Al-Ezairi, although the use
of other animals horns, such as Indian
cows, caribou, and ivory besides the
rhinoceros horn, in the making of the
heads of Jambias, the latter has ranked
top one by far in terms of its financial
value or its short time to transform into
ripe good colored, which in turn raises the
Jambia price .
Moreover, the price a Jambia made of
horns of other animals is equivalent to
just one-eighth or a quarter of the price
of a Jambia made of rhinoceros’ horn.
Ivory occupies the second rank in terms
of value and popularity, followed by the
African antler and then, the Indian cow
horn.
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Inscriptions and images engraved on
ancient stones and monuments show how
kings of Yemen carry their daggers since
6000 years ago, emphasizing on how proud
Yemenis are with this bladed weapon,
which has been acquired and inherited
over generations up to our time.
Despite the different titles and names of
daggers, which carried titles and names
of their manufacturing families, such
as «Sifan Family», «Asa’ad Family»,
«Al-Karak Family», Etc..., the «Ezairi»
(named after Al-Ezairi Family) Jambias
(Yemeni Dagger) are currently the most
famous in the Jambias industry, yet, all
other titles and names of daggers come
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under this name, because of its high
quality and ingenuity artistry techniques
in its industry known only by those who
are interested
Sheikh Abdullah Bin Abdullah Al-Ezairi
mentions that the making and trade of
Jambias has become closely coupled with
and ancestral in his family, which had
been engaged in practicing this profession
since about 1100 years ago, and has a great
fame in the historical city of Sana’a.
«This family has made itself under an
obligation to continue to practice this
profession and preserve its historical value
as a popular tradition.» says the expert in
Jambias making whom we have met while

he was sitting with his sons, Ammar and
Adel, in his shop in the «Jambias market»
of the historical city of Sana’a.
«It is more precious than gold, to ensure
that it has high value and its price increases
every year, without being affected by any
circumstances.» he adds referring to
Jambias made of the rhinoceros’ horn.
He also emphasizes that a Jambia with
long history, whether in a Gulf or in any
other country, has originally made in
Yemen.
Mr. Al-Ezairi points out that studies
and antiques proved that Jambias have a
long history. It was founded 6000 years
ago, and that the inscriptions and images
show the kings of Sheba and Himyar
ancient Kingdoms, such as King Shamar
Yar’oush, King Tubba’ and others, wearing
their Jambias. He also mentioned that
the first phase of Jambias industry began
according to historical evidences by using
rhinoceros’ horn as a sword and dagger
handgrip parts and then, used in making
Jambia’s head during the reign of King
Asa’ad Al-Kamil.
Al-Ezairi, who inherited Jambia’s making
profession from his ancestors, who
have practiced this profession for more
than 1100 years, links the historical,
healthy and social value of Jambia to the
material used as an input in this industry,
rhinoceros horn.
In this regard, he says that rhinoceros
horn has many values and characteristics.
It shows the poison in the food if used as
a tableware vessel. It is also used in many
medical treatments, as is happening in
China, India and other countries.
Adel Al-Ezairi also confirmed that he
and his brother Ammar are keen to gain
experience and learn from their father,
by which the famous Ezairi Jambia has
received its great fame over three decades
inside and outside of Yemen.
Most Famous Jambias
Adel, who is in charge of buying and selling
of Jambias in his father’s establishment,
mentions many popular Jambias owned
by different families or notabilities in
Yemen, saying that the most famous of
all previously was owned by Sheikh Rajeh
Bin Sa’ad, senior tribes leader of «Bani
Siraih» tribe in Amran governorate, which
was given as a gift to the Imam Yahya Bin
Hamidaddin (a former king of Yemen).

Other ancient families still own famous
Jambias, such as Al-Ahmar family, the
late Sheikh Abdullah Bin Hussein and
his sons, and Al-Shayif family, headed by
Sheikh Naji Bin Abdul Aziz Al-Shayif,
who keeps the most expensive Jambias,
with an estimated price of about two
million US dollars.
History of Jambia
Talking about the history of the Yemeni
Jambia, Abdullah Al-Ezairi says that the
rhinoceros horn Jambia is not a recent
product, but has a very long and wellfounded history.
According to some historical studies on
Yemeni Jambia, one may find that the
current form of «horn» (head of current
Yemeni dagger) used in the early stages
as sword or gagger handgrip part. A
story narrates that an ancient kings of
Yemen (King Asa’ad Al-Kamil) has his
sword’s blade broken and ordered that the
handgrip part should be used for a blade
smaller than the sword’s blade, which has

become the current blade of Jambia.
While others go for believing that the
current shape of Jambia, taking the
shape of «Crescent» has occurred due
to religious rituals practiced by Yemenis
in ancient immemorial times, as they
worshiped the moon god, which was
god of love in Greece. As well known,
the form of the Yemeni Jambia takes
the shape of the moon in more than one
aspect. This is reflected in the curvature of
the head to both sides and the extending
head from the top to the bottom of the
so-called «Almabsam» which enthrones
the body (blade) and attaches to its upper
part «Alluck». The form of crescent is also
obvious in the curvature of the dagger
blade.
«Yemenis were frequent migrants and
travelers to Africa, and it was usual to
bring something of the known items
from places they have visited to confirm
their visits to such parts of Africa, and
they used to bring the horn of this animal
as a souvenir or prove for their completed

travel.» Al-Ezairi mentions referring to
entry of the rhinoceros horn to Yemen.
«The monuments and inscriptions have
shown many purposes for use of this
animal’s horn, especially by kings and
dignitaries, such as a vessel for drink
and food, because of its ability to detect
poison. In case poison is added to food or
drink, the vessel shows marks and stains
confirming the presence of poison in the
drink or food.» He added.
He also refers to the use of rhinoceros
horn in some of rituals and beliefs for the
treatment of magic and the expulsion of
the demons, where traditional perfumery
shops crush the horn to be used as incense,
claiming that the smell of its smoke is
harmful to the demons pushing them to
get out of haunted places and possessed
persons.
In an attempt to demonstrate such uses,
Al-Ezairi narrates a story occurred 40
years ago for one of his grandfather’s
workers, who was encountered a snake bite,
immediately, the grandfather, Abdullah
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Yemeni
Dagger..
The

A Symbol
of
Identity

T

By: Muhammad Faraj

he Yemeni dagger is distinct as one of the most
important pristine Arabian daggers, which has
incomparable importance as a component of
Yemeni identity and its traditional, Social and
Cultural structure. It is considered an integral
part of its general composition as well as its heritage and
civilization characteristics, a source of pride with all of the
symbolism of the beauty of general appearance, which would
not be complete without.
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for extracting silver, copper, zinc, gold and
precious stones; but they all are still at
their beginning.
Mountains in Yemen, Currency in
circulation
Yemeni people get several benefits from
mountains, where they find many precious
natural resources. In ancient times, people
of Yemen have made money from precious
stones and metals extracted from inside of
mountains.
The people of Yemen used shells and
stones in ancient times as means of
trading and barter. However, through the
various stages of history, they made their
own currencies that witnessed ancient
civilization for more than four thousand
years.
«Currencies in Yemen through the Ages»
encyclopedia reveals, in its second edition,
issued by the Central Bank of Yemen,
the details of the dramatic evolution
of coins made of silver, gold, iron and
copper, used in old and made if materials
mined by Yemenis from nature, especially
mountains.
The encyclopedia shows stones engraved
with images of humans, animals and birds,
and also mentions currencies known as the
«Owl,» which is a cameo mixing metals in
the form of a triangle that believed to be
made in the third millennium BC. The
most famous Sabaean (Sheba Kingdom)
currency is the King of Sheba Head and
other golden pieces in the form of a falcon,
king, head of the bull, religious symbol or
Royal logo and the Falcon in red color.
The encyclopedia indicates that people
in the ancient Ma’ien Civilization
knew, used and made currencies. Their
currencies were made in the form of king
and hawk heads. Whereas the Hadramaut
Civilization era witnessed the making of
the Hadrami coins made of bronze and
mixture of other metals, all of which are
extracted from the mountains.
Yemeni Swords... And the relationship
with the mountains of Yemen
Yemen is famous for extracting iron from
the times of Thul-Qarnain, who built a dam
between the village and the armies of Gog
and Magog. Industry of bladed weapons
was well known in Yemen, especially the
famous Yemeni swords, which were made
of iron originally extracted from the
mineral-rich Mountains.
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The Yemeni swords are - according to Dr.
Mustafa Shiha - considered one of the
cultural and artistic manifestations of the
arts in Yemen through the ancient and
the Islamic eras, and Yemen was widely
known for its different types and high
quality manufactured swords
Perhaps, the existence of many metal
mines in Yemen was the most important
factor in the advanced industry of bladed
weapons, and foremost, the making of
swords.
Al-Hamadani, a Yemeni historian,
mentions in his books «Al-Ekleel»

and «The Desciption of the Arabian
Peninsula» A lot of metal mines located
in the various mountains of Yemen, which
are found in «Mount Khawlan» for gold
and silver, in Ibb town, «Bani Ghusain»,
«Alradharadh», and «Nihm» in which
there are many mines for iron extraction, as
well as many mines in «Mount Nuqum»,
overlooking Sana’a City, including gold
mines and iron mines in addition to
the other mines for emerald, sapphire,
crystal and glass. In the city of Marib, and
near its ancient dam, there are some old
metal mines, as well as black lead mines

in «Brto Balat» and «Alma’afir.» One of
these types of metal was very famous and
known as the «Alshazab» used for making
plates and blades of swords and knives.
Sa’ada City was famous for extracting the
raw materials needed for making swords.
In addition, iron was also imported from
outside the country, particularly from
India. The most famous Yemeni old
swords type was known as «Alyar’ashiah»
which was made in the reign of King
Shamar Yar’oush, known as «Himyarite
swords.» It is known that Yemeni swords
are characterized by quality, durability

and softening at the same time, and were
described by many of the poems that
describe a variety of their characteristics.
In general, mountains of Yemen are
considered great, real beacons dressed
with green planted terraces, which are not
known in countries other than Yemen, and
built by the great Yemeni human. Visitors
are attracted to the types of hobbies that
can be exercised starting with mountain
climbing and ending with fly gliders of
the highest peaks in the mountains of
Manakhah, Sana’a, Bani Matar, Khawlan,
and Al-Mahweet.
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hidden in these mountains, which contain
the treasures of Yemen’s ancient history,
the secrets of its old Kingdoms, and
the diversity of the precious stones and
metals.

Closer to the Stars...
When an Arab visitor came to Yemen, his
friend took him to his village, located at
the top of Sabir Mount. The Night was
in a deep dark, no part of the road was
seen; only twinkling stars were visible in
the heart of the sky, he was guided by the
twinkling stars climbing slowly upward
the road, as if sailing into a tough, large sea,
nothing shows that they are getting closer
to their destination; only approaching the
stars that were far too, «we are heading for
the sky! Stars are getting closer to us.» the
visitor suddenly shouts.
Declaring the uniqueness of Yemen peaks;
higher above sea level than other peaks
in the Arabian Peninsula and the world,
wherein the highest peak in the Arabian
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Peninsula, Prophet Shuaib Mount Peak,
with an altitude of 3,760 meters above
sea level, along with mountain peaks in
Haraz, Alhiamah, Hajjah, Mahweet, Ibb,
Taiz, AlBaidaa, Aldalie, Tihama, Otmah
in Dhamar in addition to Mountains in
Rimah, Abyan, Hadramout and Sana’a
with tremendous height...
These mountains were associated with the
ancient history of Yemen, which make up
some in the form of mountain ranges
extending from one end to the other;
it is on these mountains where ancient
civilizations have been raised and still tell
stories supported by numerous evidences,
ancient monument and innumerable forts
and palaces, some of which are still used,
lived and populated, and some are hidden

under the piles with their mastery needs
to be uncovered.
In Ibb Governorate, random explorations
made by citizens revealed remnants of
Ancient Himyar Civilization on the tops
and slopes of green mountains covered
by meadows of the diverse beauty of
nature. This discovery reveals that Kings
of Himyar Civilization were associated
to this land and its mountains referring
to the power, pride and strong anchors in
those Ancient Civilizations.
Although the mountains of Yemen,
which are covering most of the land
area, did not reveal their secrets and have
not fairly received enough attention of
serious scientific, archaeological surveys,
indications refer to great treasures still

Dangling Lights...
Breathtaking different colors and
overwhelming colorful images in Yemen.
Mountains with several names and colors
according to the color of their stones:
white, black, green, yellow, brown, gray,
and navy blue, with other colors that
remind you of the breathtaking paintings
of international artists. One of these
stones Yemeni people built their famous
houses, which are distinguished by the
wonderful and unique architectural forms
in history.
In ancient times, Yemeni people have
sculptured in mountains with their own
fingertips creating carvings showing their
uncovered traces. Wherever you go, those
beautiful carvings reveal their beauty, and
scattered villages seem to be sparkling on
peaks of mountains like dangling lights
in clusters telling the beauty of human
creativity.
The world has benefited from Yemen’s
stones in buildings, and Yemen has
exported its stone to neighboring
countries and other countries abroad,
which made one of the reliable economic
resources of Yemen.
It is on these mountains Yemen was
known as the country of palaces, where
Ghamdan Palace was considered one
of the oldest skyscrapers in the ancient
civilizations, which was built in the first
century AD, and was demolished during
the reign of Caliph Othman Bin Affan.
This palace consisted of twenty stories,
built with marble and granite stones.
However, all the mountains of Yemen
still embrace many of these palaces that
have not yet been discovered, and some of
which have great historical fame.
Caves and Mines
Yemen Mountains hold great caves telling
another story of the history of Yemen,
where the first human being used these
caves for habitation, and has drawn his
life story on their walls; describing the
tools used and memoirs lived since early
times of the Stone Age.
However, these numerous caves are

still unknown and attract many people
to explore, especially of the amateur
mountain tourists. Some of these
mountains extend to several kilometers
deep in the mountainous areas, with others
only to few meters. Yemen caves and
cavern also witnessed important historical
stages in ancient times. Some discovered
caves contain flowing water in the form of
lakes, others streaming as rivers, and some
of which contain groundwater fountains.
On the other hand, in caves located close
to the first human sculptures, human

mummies that have yet to unveil the
relationship between Yemeni people and
the famous mummification activities,
and perhaps scientific research on these
mummies might uncover many of the
secrets of the ancient civilization of
Yemen and its association with other
civilizations of the world, especially the
Egyptian civilization.
There in the mountains of Yemen,
many of the mines used as stone quarry
«Haradhah», which is used in making
household utensils, as well as mines used
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emen beauty has no limitations, as well as its diverse
geography, topography and breathtaking nature; all are verses
of the divine creativity, unmatched beauty and diversity
of terrain that does not exist in any other spot of this world.
Here, in the northern side of the country, the eastern, western
and southern sides as well; you would find the mountains stealing minds and
hearts. No Governorate could be mentioned aside from its mountains. Not
only seas, deserts, plains and valleys are gifted by the nature, but also homes
settled at the middle of the sky!

Homes
on Top of
Mountains...

Peaks Teased by clouds
8

9

foot, wrist and neck to include the entire
leg, from fingers to the top of the thigh,
and the hand to up to the shoulder, and
married women and brides started to use
the body art more on the chest and on
different areas of their body.
«Do not compare the body art between
the past and the present; women are
no longer abide by the customs and
traditions, even in villages, where there
were limits to the parts of the body both
for unmarried girls and married women.
Now there are no longer restricted parts
of the body, and body art is to be made
as women wish. Women nowadays prefer
the Sudanese body art in their back,
while other single girls prefer it in their
hands up to the shoulder and in legs up
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to the thigh in the form of a tattoo on
the wrist or bracelet in the forearm. The
married women come and request body
art for each of them as favored by their
husbands. Only few women come for
body art regularly, while the majority
of them make it in special occasions.»
says Najat, 30 years old woman body art
maker working in Sana’a city.
Eid Body Art
Parts of the body differ according to the
occasion, however, in an occasion such
as Eid, or in a weddings or engagement
occasion, demand for body art doubles
in different parts of the body. Workers
in this field become very popular and
during Eid or estivals season, which

brings them more income as mentioned
by Intisar Abdullah (a body art woman
maker), supported by Nouria, Khathab
seller. Intisar, owner of the «Women
Today» shop in Sana’a, points out that
the demand for body art doubles in Eid
times especially for Henna and Khathab,
and that price depends on the part of the
body. Recently, there is an expansion in
parts of the body for this art, where some
women request body art in parts other
than hands and the legs.
In the Eid festivals, one may notice
in popular areas in Yemen young girls
wearing new dresses with body art on
their hands, as women work full-time
on the night of Eid for making body
art and for as much as possible of the
family and neighborhood young girls.
We met Shayma’a Sadiq Al-Furas (7
years old girl) during the days of Eid,
accompanied by her father and brothers.
She said of the body art: «May mother,
my grandmother or my aunt makes it for
me in my hands and feet with Henna
and Khathab in every Eid, particularly in
the night before Eid.»
Henna and Kathab is preferably
demanded mixture by many during the
days of Eid, or perhabs, a good legacy,
but, «the moment of making on Henna
and Khathab together with parents and
neighbors is a moment full happiness
and joy» according to Shima. Fawzia
Qaid, college student, agrees with
Shayma’a in her remark that the most
beautiful things in society is the Henna
night of Eid. The process begins after
ten o’clock at night, because Henna
takes three to four hours to dry before
being washed, and usually, hands are
to be covered with a piece of cloth to
avoid fall of Henna paste after it is put
on. There are those who sleep with her
hands covered until the dawn prayer
time, and then to be washed from hands
and legs with removal of the Henna
paste peel, then the distinctive color and
beautiful smell of Henna appears and
remarkably shines with the first day of
Eid, as is the case with the young kid,
Abeer Khaled.
What attracts the attention is the mixing
of Henna and Khathab, more coupled
to one another, however, black Khathab
body art has become the fashion that
distinguishes girls and young women in

Yemen from other older women using
Henna in shyness trying to avoid the
comments and annoyance by others.
Benefits!
Henna plant is known for its multiple
uses depending on the quality of Henna
powder, whether taken from Henna
leaves, blossoms or from the roots. Many
people use sophisticated ways to prepared
it to suit different tastes. Leaves are used
in cosmetics, and leaves paste used to by
daubing the fingers of the hands and feet
of women, as well as hair of both women
and men. Also used in the treatment
of swellings and sores if kneaded and
bandaged..
Also, it is used in coloring when used
with other ingredients. girls with shining
white skin also prepared Henna paste in
a bathtub and sit inside for some time to
gain attracting crimson or copper skin
color.
It has been scientifically proven that if
the Henna paste placed on the head of
a person for long time after fermented,
its antiseptic elements work to purify
the scalp of microbes and parasites,
and from excess fatty secretions. It is
also a useful treatment against dandruff
and inflammation of the scalp. The
Henna paste is used in the treatment of
headache and reducing fever if placed
on the forehead. Henna, according to
specialists, is useful in the treatment of
cracked feet and treating the various
fungi infecting the skin.
Henna and blossoms used in the perfume
industry. Inhaled Henna blossom helps to
invigorate the senses and revive the heart
and strengthens the nerves. The roots of
Henna are used when boiled and soaked
in rinsing the mouth to strengthen the
gums, and help strengthening teeth.
Henna paste is preferred to be used with
vinegar or lemon; because the coloring
element of Henna does not color in
acidic elements.
Legends
Henna has been associated to many of
the beliefs and myths, some beliefs are
fabulous, and others may not be approved
by modern science. However, a man
cannot deny them, especially those that
call for experiencing, since experience
is the best proof. Among the most

prominent beliefs, the story that people
who widely use Henna found to be meek
loving, and that Henna nourishes the
body and soul together, and that it is not
preferred to sit near Henna tree in the
night, because it is the home demons,
mostly female demons.
Another belief mentions that if a handful
Henna leaves powder be buried in
agricultural land, it increases the fertility
of the land, even if the land area is as
large as a football field. It is also believed
that if a girl wears Henna leave as a
necklace until it is fully dry, it brings her
good luck for marriage, and that paralysis
that occurs when a person daubs his/her
hair with henna then, it is the work of
demons, and it is better that a person

should take caution when putting henna
on the head, not to put it on the head
while cold, and not to expose himself/
herself to the air and the cold weather
immediately after that.
Accordingly, it seems that the body art
is one of the most prominent chapters
in the festivals of Yemeni women and
girls, as it gives women more beauty
and attractiveness. However, one should
note that there is a perception that the
body art is originally an ancient Indian
tradition that was taken by Yemenis in
coastal areas due to the mixing with
Hindi and other nationalities and
cultures in immemorial times, and is a
sign, according to legends transmitted, of
cases of torture of women.
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which grows in many parts of Yemen,
like Haraz, Hadramoaut, Etc. Henna is
also used in the manufacture of a several
of medical supplies and various cosmetics
products, such as industry of lipstick,
shampoo, bath soap and body lotion.

Body Art is a Natural Adornment...
Body art is widely practiced in Yemen.
The interesting thing is that this art has
been associated with amazing Yemeni
rejoicing occasions, such as marriage and
religious festivals (Eid), to which this art
provide colored decoration and drawings
on the body of a woman that beautifully
adds to her fascinating femininity and to
the beauty of the rejoicing occasion she
prepares her beauty for.
Use of Henna is largely practices on
important occasions, like the wedding
night, Eid night, or during all days of Eid
festivals. Many of the girls and women
in Yemen society are keen to make body
decorations on their hands and legs
with Henna and Khathab in such joyful
nights; and Henna name is now coupled
with joy and delight.
In recent years, the market was dumped
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with many types of imported cosmetics,
which attract young women curiosity
when reading the specifications
encouraging them to buy such products,
such as resistant to hair loss, resistant
to weather changes, anti dandruff,
hairdressing conditioner, ...Etc. Due to
the growing popularity of Henna and
Khathab as body decoration products,
many of painters and plastic and
talented artists invented local drawings
and designs, some of which are taken
from natural plants or simulates the
imaginations of artists. Gifts and students
stationery shops are widely offering such
drawings and designs with reasonable
prices, and the girl needs is to enjoy a
high sense of taste to selected what is
appropriate for her skin and place it on
her hands or feet or chest to have more
beauty and excitement!

This art is practiced in most areas of
Yemen, yet spreads widely in coastal
areas: Aden, Hadramout, Lahjj and
Hodeida, unlike the mountainous areas,
such as Taiz, Sana’a, Etc.
In most cases, the Yemeni body art raises
astonishment and admiration for the
many tourists, especially women, who
visited Yemen and closely witnessed the
features of this natural ornament, just as
is happening in the historical town of
Shibam Kawkaban (90 km north of the
capital city, Sana’a) or in the old city of
Sana’a, where many of the tourist women
pounce at such art on their bodies,
especially with Henna.
Diverse products used in the body art,
just as multiple colors of Henna in
various degrees, including light, dark and
black, all come from the tree so-called
Henna and its sweet-smelling leaves,

Body Art for Unmarried Woman and
Girls
The Yemeni body art,whether using Henna
or Khathab, was not found spontaneously
or randomly, but established in ancient
times with its special tools and rules
consistent with the social conservative,
tribal customs and traditions in Yemen.
There are many cases where customs and
traditions make obligations on women
not to make body art with Henna and
Khathab in Yemen, such as during the
absence of their husbands, also prohibit
unmarried girls from using Henna and
Khathab on their palms and feet, except
on relatives’ marriage occasions and Eid.
Married women make body art during
the presence of their husband in various
parts of the body.
«In the past, we used Henna for body
art or mix it with «Zirr» (a type of
condiment) and a little sugar and put on
the fire in order to give dark color, or used
dark black Khathab, which is brought
from Al-Attar (spice dealer), and women
select the color based on their the color
of skin. Most of the women prefer Henna
drawing only, especially here in Aden. In
making body art, we used a thin stick as a
needle taken from the tamarisk tree or a
needle after breaking its head.” says Om
Abdul-Razak, a 65 years old woman.
Until recently, the career body art making
in Yemen was performed by a woman
known as «Ashari’a» or «Almzaina», who
belongs, by social classification in Yemen,
to despised professions. However, due to
the developments and the openness of
society and the emergence of modern
beauty salons, as well as the worsening
economic situation, this profession is
no longer limited to this category of
women, beauty salons and hairdressing
shops are available now everywhere, as
well as inividual women who are now
engaged in the profession with no any
embarrassment or hesitation.
«Body art in the past used to take rounded
shapes of small points in a circular motion
around the fingers and drawing adjacent

points on the back of the palm take a tree
shape up to the mid forearm only, it was
wrong to go higher or increase this limit,
and for married women only, in addition
to drawing points on the toes and around
the edge of the foot, draw a flower on the
forehead and points on the eyebrows and
cheeks and neck and so-called Khatat.»
Om Abdul-Razak continues while
working on body art making for brides
and other women.
Body Art for Married Woman… As
They Wish
However, as for the single girls, they get
body art only during weddings and Eid
occasions only, in the fingers only, but
this case has changed, where «no one
could distinguish between married and
unmarried women today,» she adds.
Tools and pattern of designs were not

away from the ongoing development
and the movement of fashion, but has
also been promoted with other modern
tools, to take a privileged place in
modern beauty salons. some of the girls
who carry this profession state, talking
about the tools used, that they used to
use thorns taken from the acacia plant
to draw pigments on the body in thin
lines, and that the used material was
made from the «gall oak» and «Sikka»
trees. Nevertheless, the evolution that
hs led to move body art profession from
homes to modern hairdressing shops,
it also replaced local Khathab with
imported materials (mostly from India),
and replaced the plant thorn with small
paintbrush and metal needle.
Body art drawing also extended to more
parts of woman body, just as the tools
have changed, to go beyond the hand,
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The Most Exciting Chapter in the
Festivals of Yemeni Women & Girls

he art of body art, whether using pigment or
Henna, is one of the most important rituals and
demonstration of rejoicing events and occasions
for women, not just in Yemen, but also in many
societies and civilizations, especially the ancient
Arab and Islamic ones, in which such art was associated closely
with rejoicing social events, holidays and special events.

However, talking about this art in
Yemen has a special distinctive flavor
and uniqueness, it is like sinking in the
art world that is full of beauty, warmth
and excitement... lasted for centuries and
is still one of the oldest arts of beauty
throughout history, and a popular art
that has its own fans and admirers, and
most importantly, an important element
of excitement to the visible parts of the
woman body.
This art is distinguished due to its
antiquity, being one of the most important
legacies of the ancient traditions in
Yemen, and the early emergence of its use
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in different ways throughout the history
of Yemen, as shown in temples and in
wall drawings and inscriptions scattered
in historical palaces and ancient castles.
Many of the discovered archaeological
evidences show that «Henna» cultivation
and use was found by Yemenis in ancient
times along with pigment “Khathab»
(black color powder). Both were used by
Yemenis in woman cosmetic and body
art and coloring, and even in medicine.
However, it will remain entirely new by
all means; it could even be competitor to
many of the products in trendy shops of
adornment and cosmetics, as long as the

mouthpiece of the Yemeni women says:
«All of this, for your eyes».
Discovered archaeological findings in
Yemen, multitude discoveries proclaimed,
in most cases include tools specially used
cosmetic and body art profession, such as
pottery, copper, metal and bronze vessels,
which proves that ancient use of Henna
and Khathab by Yemenis in processes for
decorating hands, nails and hair. Elderly
people are still using Henna for coloring
their beards and mustaches, and in
several parts of Yemen, men also decorate
their hands and feet using Khathab until
today.
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OUT OF THE AGENDA

By Nabil Hassan al-Faqih
Minister of Tourism,
Chairman of the Board of
Directors
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Festival Tourism
Until
recently,
festival
tourism
remained like other kinds of modern
tourism anonymous and away from
interest, though its characteristics and
heritage, civilizational, cultural, sport,
entertainment and economic elements
make it one of the most important kinds
of tourism at regional level if it is just
well utilized to serve comprehensive
tourist development.
The talk about this kind of tourism
started in the last few years at national
level through advertising the launch of a
number of tourist festivals in a number
of Yemeni governorates. However, some
festivals announced were then shortlived while others were swinging and
appeared as a voice phenomenon not
serving tourism and being used by some
for bidding or reminding us they were
still there.
Today the festival tourism has not only
become a new approach to promote and
market the Yemeni tourist product in all
areas, but also forms part of a new and
serious governmental direction to revive
the festival tourism and benefit from
Yemen’s civilizational, cultural and rich
heritage in developing and investing
the Arab tourist movement into Yemen,
particularly from the Arabian Gulf States.

In 2009, Saudi Arabia came first in terms
of visitors who arrived in Yemen by 70
per cent.
Following up the interest the tourist
festivals have started to receive in Yemen
and positive results they have started
to produce towards achieving more of
wanted goals, a wise monitor of the
Yemeni tourist landscape can transpires
the position this kind and other kinds of
tourism as well as the entire tourist sector
have held in the country. Their position
was within the priority ladder of the
government and the leadership led by
President Ali Abdullah Saleh who gives
more attention to the tourist sector.
Here comes the Sana’a Summer Tourism
Festival in its fifth season for 2010, as if
it has grown up and started to take more
than one dimension and one meaning
and as being one of the most important
tourist movements Yemen has recently
witnessed.
The festival has gained more interest
ever.
Throughout a whole month, the
festival is full of specific activities with
the participation of local, Arab and
international bands targeting all social
strata and turning into an occasion not
only for entertainment but also providing

the opportunity of exercising hobbies
and discovering the new in the field of
knowledge and creativity.
It also represented an open invitation
for all those who love and adore Yemen
from the Arabian Gulf to benefit from
its unique and various tourist products,
especially within the family tourist
product offering alluring activities and
shows that make the Yemeni market the
most economical and the most suitable
at regional level.
The Sana’a Summer Tourism Festival
was deemed the light for a series of
Yemeni tourist festivals that has been and
will be organized at governorate level in
Hadramout, Aden and Ibb including AlBaldah Tourist Festival in Mukalla city,
Aden Shopping Festival and Ibb Tourist
Festival.
According to the interested people,
the festival has started to take an Arab
and regional and maybe international
dimension regarding the level of its
programs and activities which were
prepared very early by the Ministry
of Tourism and the Yemen Tourism
Promotion Board to employ the aspects of
the Yemeni history, culture and beautiful
nature.
I think the tourist festivals could achieve

more goals that we aspire to meet topped
by activating the pan- Arab tourism
through attracting more Arab visitors
particularly from the Arabian Gulf and
Arabian Peninsula to Yemen besides
foreign visitors as well as motivating
the Yemeni expatriates to visit their
homeland during summer vacation.
I believe they could also display the
national tourism pillars through spotting
light on and drawing attention to them
and their rich history.
Moreover, they could meet through
their specific programs the desire of
most of their visitors with tens of
various activities that included singing,
entertainment, sports, heritage, cultural
and intellectual activities.
Holding these festivals with the aim
to attract Arab visitors and Yemeni
expatriates; entertaining the families;
promote the Yemeni tourist product;
display the distinguished picture of
Yemen and its beauty and nature and
introduce them to the local, regional and
international tourist markets; and revive
all elements of the Yemeni cultural
heritage such as customs and the folklore
does not make the interest in developing
this kind of tourism an urgent necessity

but an imperative necessity that can
contribute to serving and achieving
more goals and aspirations at the tourist
sector as well as activating handicrafts,
industries and jewelry that are common
in Yemen.
The development of the festival tourism
can also help raise awareness about the
importance of tourism among the public
and the importance of protecting the
sustainability of natural resources and
cultural heritage, reinforce the tourist
culture which in turn can contribute to
inculcating the culture of the young to
work at the tourist sector and establish
an effective partnership with the private
sector to improve the tourist services and
activities.
In addition to reviving the tourist sector
and its incomes to boost the national
economy and increasing the rate of hotel
employment in non-tourist seasons, the
development of the festival tourism can
also contribute to attracting more local
and foreign investments.
Moreover, it can encourage the family
tourism at the local market through
offering a number of shows, discounts
drawings and awards as well as
contributing to benefiting from the
suitable products at the local markets.
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