
09 سياحة وتراثسياحة وتراثالثــــورة

ــن العدوان الذي  ــهر م ــياحة طوال أش إن الحديث عن الس
ــاره، تم تناول الكثري  بلغت مدته مايقارب العامني يعجل بمس
من املواضيع التي تضم فيها جوانب عدة من جوانب االهتمام 
السياحي ومع ذلك الزالت مواضيع السياحة تتجدد بتجدد 
ــارس اإلبادة عىل  ــدوان التي تم ــارات الع ــداث وبتنوع غ األح
ــعب اليماني بكل ارصار وبتوافق عربي إسالمي دويل وأن  الش
ــة التحالف بقيادة  ــتنكار مرفوعا وحماق ــمعنا صوت االس س
اململكة ليس لرد عدوان وإنما تلبية لطغيان املال ووقوع أمراء 

النفط وملوكه يف غضب الله.

ــربى بقنابل أمريكية وطريان أمريكي  وما قصف الصالة الك
إال حالة متطورة من العنف الفايش والذي راح ضحيته املئات 
ــان يف واقعة إجرامية يندى لها جبني  من املعزين آلل الرويش

البرشية وما سبقها أو تبعها من جرائم بشعة .

إن سفك دماء املسلمني يف اليمن عدوانا وبغيا بحجج واهية 
ــريهم أطماع وجاهات  ــا ويصدقها تس ــم من يصنعها ويبثه ه
ــلطة من الذين يخرجون بأعمالهم عن  وأحزاب يمنية يف الس
ــعبه ووطنه  ــوالء لله ثم الوطن. نعم من يحرض عىل قتل ش ال
ــعبه قيمة وال  ــق لله يف جوفه والء وال لوطنه وفاء وال لش لم يب
ــال موثوقا به،  ــا وال حتى عمي ــون صديقا مخلص ــن ان يك يمك
ــتباحة  ــلم يبدأ بإس ــات اإليمانية للمس ــزع الصف ــا تن فعندم
ــالم إال  ــري الحياة ولم يعد اإلس ــك األعراض وتدم ــاء وهت الدم
ــل واليهمل وما  ــه األطماع والله يمه ــيلة اعالمية تحقق ب وس
ــا ال أكرث جمع تحته نخبة من  ــمار جح عودة الرشعية إال مس
ــة املؤمن باملؤمن وما  ــع فيهم اليمانيون ثق ــال الذين وض الرج
ــدرة عىل التمييز بني  ــن لوثة أفقدتهم الق ــدري ما حل بهم م ت
ــني الرشاكة يف الحكم  ــة والوطنية ب ــق والباطل بني العمال الح
ــل وإتقان الدعوة  ــفك دماء اليمانيني ب ــاركة يف قتل وس واملش
ــا وتحويلها إىل  ــح مناطق بأكمله ــش إلبادتهم ومس والتجيي
ــا وبيئتها وكل  ــة للحياة فأجواؤه ــة غري صالح أراض محروق
ــلحة محرمة  ــجارها ونباتها ملوث بأس ــا وحجارها وأش ترابه
ــرم الكبري وعىل  ــر كدليل قاطع عىل الج ــا هي األوبئة تظه وه
ــن رافقه وحكومته بكامل  ــؤولية الكاملة، هادي وم تحمل املس
ــارك إعالميا محرضا عىل قتل اليمانيني  أعضائها وكل من ش

ومربرا إبادتهم وداعيا الستمرار الحرب ودخول صنعاء .

ــي اجتمع عىل  ــن من الكوارث الت ــم الحرب يف اليم إن جرائ
ــالم يف مؤاتمراتهم وهم أذلة  ــادة العرب واإلس ــاركة فيها ق املش
ــم وبينهم من يدعي تمثيل اليمن الذي نكب  صاغرون لعدوه
ــه  ــي لم يرعها وإنما غمس نفس ــلطة واألمانة الت بتوليه الس
ــون رضاه  ــن كانوا يتمن ــو وزمرته م ــني لعفاش وه ــد دف يف حق
ــني  ــق وينفق عىل تحس ــن أنف ــم كان مل ــن والءه ــه لك ومنارصت
ــل إليه العرب  ــم بما وص ــكال حتى صدم العال ــوان واألش األل
ــي وأخالقي  ــي ودين ــقوط قيم ــا من س ــون خصوص واليماني
ــم والوانهم وأحجامهم ليس فيهم  واممي فالبرش بكل أطيافه
ــآته  ــكان بلده وتدمري منش ــفك دماء س من يجاهر ويعتز بس

ويرص عىل حصار شعبه وتلويث يده بدماء األطفال والنساء 
وهذا السلوك هو مايجعلنا نتساءل: من يستحق املواطنة ؟ . 

ــة والنخب ورجال األعمال وأصحاب رؤوس  هل هم الساس
ــاء الحكومات  ــوال الفارين وقادة األحزاب والوزراء ورؤس األم
الخانعون املستسلمون لألهواء والرغبات واألطماع القابعون 
ــون  ــعب ويدع ــن والش ــار بالوط ــة واالتج العمال ــواق  يف أس
ــعباً وتدعي  ــة أن تدمر وطناً وش ــة، إنها معادلة صعب الرشعي

رشعية حكمه .

ــارة الوطن الكبرية التي التعوض  ومع تراكم األحداث وخس
ــر إعالن  ــا الزلنا ننتظ ــادة إال أنن ــرية الرجال والق ــا خ بفقده
ــل هو مجرد  ــياحة القادم ه ــو دور وزارة الس ــة وما ه الحكوم
ــه  ــة وتوج ــة عام ــام سياس ــتقف أم ــرصاف أم س ــور وان حض
ــات األهداف  ــد أولوي ــدأ يف تحدي ــح املعالم وتب ــي واض حكوم
ــرتاتيجية الوطنية ومراجعة الترشيعات والهيكل  ووضع االس
ــة وليس توزيع الوظائف  ــي بما يخدم املصلحة العام الوظيف
ــتحقها عن  ــا أم ملن يس ــرد هداي ــتكون الوظائف مج ــل س وه

جدارة.

ــن تمكني من  ــىل املوظفني املنتظري ــوم قد تطغى ع تلك هم
ــليمة ومعايري  ــس س ــوزارة من العمل وفق أس ــيتوىل أمر ال س
ــي  ــتقرار الوظيف ــة األوىل االس ــق يف املرحل ــي تحق ــة ك دقيق
واالنضباط وعودة روح املسؤولية وذلك سيعد منجزاً عظيما 
ــف العمل عند تلك  ــة الحال البد أن اليق ــد ذاته وبطبيع يف ح
ــيع عملية  ــال املتزامن إىل توس ــيكون االنتق ــي وإنما س األمان
رصد األرضار التي لحقت بالقطاع السياحي، وأنت تريد وأنا 
أريد والله يفعل مايريد، لتظل املواطنة يف كل بلدان الدنيا ملن 
ــؤولية تجاه وطنه وشعبه واليكون سببا يف تدمريه  يحرتم املس

وخيانته وال يكون عائقا يف تطوره.. 

ــن املعارضة  ــارج الوط ــن خ ــة م ــارس املعارض ــن يم ــل م فه
الحربية والعسكرية املدمرة والقاتلة يف إطار تحالف خارجي 

يعد وطنيا ؟

ــتمر النداء  ــائر ويس ــتمر الحياة برغم األرضار والخس لتس
للعمل الجاد والبناء يف جميع القطاعات الواعدة ومنها قطاع 
ــيتعاىف  ــياحة الذي عانى ويعاني الكثري والكثري ولكنه س الس
ــدوان بل ان البلد  ــيزدهر اكرث بكثري مما كان عليه قبل الع وس
ــا وال تحت أي  ــس تابع ــرا لي ــيكون ح ــيتعاىف، ألنه س ــه س كل
ــتمر العمل  ــيصبح داخليا يمنيا بحتا .وليس وصاية، قراره س

السياحي برغم العدوان وما خلفه من مآس جسام .

ــر  االحم ــر  البح ــروس  ع ــن  تحتض
ــة  عريق ــة  تاريخي ــم  معال ــدة)  (الحدي
ــدم االرض اليمنية ففيها واحد  وقديمة بق
من االحياء القديمة الذي يحتضن الكثري 
ــاع  ــاهقة االرتف ــة ش ــي القديم ــن املبان م
ــار مزخرفة  ــة املعم ــاء اصيل ــة البن جميل
ــور الذي يعد  الجدران تكلم هي حي الس
ــذه املدينة  ــدم االحياء يف ه ــن أق واحدا م
ــي قرب البحر عىل  ــة ويقع هذا الح الفاتن
ــاطئ وبالقرب  بعد خطوات قليلة من الش
ــا من قلعة الحديدة التاريخية املعلم  أيض
ــي بمنازله  ــهر يف الحديدة وهذا الح األش
التاريخية الكبرية والواسعة ذات الزخارف 
ــتطيلة  ــة والنوافذ املس البديع ــوش  والنق
ــول بني أزقته ومنازله القديمة  عندما تتج
ــرة  ــور الغاب ــش يف العص ــك تعي ــعر أن تش
ــور كونها تمتاز  ــبه بقص ــازل الحي أش من
ــاء وعظمة املعمار وارتفاعه  بضخامة البن

الشاهق.
ــي وتجولنا بني  ــذا الح ــا ه ــا زارن عندم
ــكانه  ــه والتقينا عددا من س ــه ومنازل أزقت
ــونها بني  ــاة يعيش الذين تحدثوا عن مأس
ــة ذات القيمة  ــدران هذه املنازل القديم ج

الحضارية االستثنائية.
ــد أقدم  ــذا الحي يع ــون ان ه ــم يدرك فه
ــتدلون عىل ذلك أنه  احياء الحديدة ويس
يقع بالقرب من قلعة الحديدة ، ويؤكدون 
ــم القديمة تعود إىل فرتات زمنية  ان منازله
ــا تنص عليه  ــة إال أن معظمها كم مختلف
ــب  ــية أو باألصح الخش األلواح التأسيس
ــاب والتي تورد  ــود فوق كل ب ــردم املوج امل
ــرآن كريم أو  ــوص ربما ق ــن النص ــددا م ع
ــعر وتورد هذه  حكمة ويف بعض املنازل ش
األلواح الخشبية الفرتة الزمنية التي بني 
فيها كل بيت فمنها ما يعود تاريخه إىل ما 
ــرى إىل 400 عام ومنها  قبل 300 عام وأخ

200 عام..
ــايل هذا  ــم من اه ــن التقيناه ــول م ويق
ــن  ــة م ــون حال ــكانه يعيش ــي إن س الح

ــة املرتدية  ــبب الحال ــب والخوف بس الرع
ــار عليهم  ــون أن تنه لهذه املنازل ويخش
ــقط عىل رؤوسهم.حيث  بأي لحظة وتس
ــازل الذي  ــد املن ــض عن أح ــدث البع تح
ــوام ولوال أن  ــن ثالثة اع ــار قبل اكرث م انه
ــكان خارج  ــه ينهار والس ــدرة الله جعلت ق
املنزل لكانت كارثة بكل املقاييس فاألرسة 
التي كانت تسكن هذا البيت املنهار كبرية 
ــة  ــم أن كاف ــال بحك ــاء ورج ــال ونس أطف

منازل الحارة كبرية.

منازل شبه منهارة
ــه وأطلعنا  ــر أخذنا إىل منزل مواطن آخ
ــزل  املن ــذا  ه يف  ــودة  املوج األرضار  ــىل  ع
ــىل  ــاك ع ــا وهن ــرشة هن ــققات املنت والتش
ــطح يقول: نخىش كل يوم  الجدران واألس
ــمس وال  ــا ننام أن ال تطلع علينا ش عندم
ــرق أبواب  ــا ط ــل حاولن ــاذا نفع ــدري م ن
ــة يف املحافظة رفعنا  ــات ذات العالق الجه
ــاء من أجل ترميم املنزل الذي ال  إىل صنع
نملك سواه ولكن دون جدوى وليس لدينا 
ــا نقوم  ــي تجعلن ــة الت ــات املادي اإلمكاني
ــن ذوي الدخل املحدود. بالرتميم كوننا م
مواطن آخر يصيح من بعيد ماذا ستعمل 
ــرون أن  ــة هل ينتظ ــة والدول ــا الحكوم لن
ــنا وبعدها  ــذه املنازل عىل رؤوس تنهدم ه

تتحرك ولكن بعد أن يفوت األوان.

المناخ يفاقم األضرار
ــم ذات  ــي القدي ــذا الح ــاه يف ه ــا رأين م
ــي الفريدة يندى له الجبني فالحالة  املبان
ــازل بفعل اإلهمال  ــي وصلت إليها املن الت
ــا ويمكن  ــب وصفه ــاخ يصع ــل املن وعوام
ــذا الحي من خالل  ــدث كوارث يف ه أن تح
ــل تاريخا  ــي تمث ــازل الت ــك املن ــدم تل ته

عريقا فوق رؤوس ساكنيها.
ــة التاريخية والحضارية  وحول األهمي
ــول املهندس نبيل منرص  ــذه املباني يق له
نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة عىل 
ــبق وإن زار  املدن التاريخية والذي كان س

ــد  ــرات: فعال حي الس ــي عدة م ــذا الح ه
ــال واألهمية  ــازل غاية يف الجم يحوي من
التاريخية وتستحق هذه املنازل أن تكون 

ــة الوحيدة  ــا املنطق ــة محمية ألنه منطق
ــدة  ــة الحدي ــة يف مدين ــة املتبقي التاريخي
ــا وإن كان  ــدر بالدولة الحفاظ عليه ويج

ــتحق  ــة يس ــازل القديم ــذه املن ــي به الح
ــة الرتاث  ــدرج ضمن قائم ــدارة أن ين وبج
العاملي لدى اليونسكو إال أنه ينبغي عىل 
ــة الوطنية  ــن القائم ــدرج ضم ــل أن ي األق

لدى الحكومة اليمنية.
ــات املعنية  ــىل الجه ــد ع ــاف: ال ب وأض
ــم  ترمي يف  ــرك  بالتح ــا  رسيع ــدأ  تب أن 
ــقوطها فهذه  ــة دون س ــازل والحيلول املن
ــرية يمكن إعادة  ــال جميلة وكب املباني فع
استخدامها كمساكن للسكان ليس ألرسة 
ــدة أرس يف البيت الواحد  ــدة وإنما لع واح
ــز حكومية أو  ــتخدم مراك ــن أن تس أو يمك

مباُن عامة.

بيئية المكان
ومن الناحية الفنية يؤكد منرص أن هذه 
ــخ مدينة  ــة وتعكس تاري ــي تاريخي املبان
ــم  وبالعال ــر  بالبح ــا  وعالقته ــدة  الحدي
وعالقتها باملناطق املجاورة عىل مستوى 

ــاحل البحر األحمر..مشريا إىل  تهامة وس
أن هذه املباني ربما تكون قد عملت البناء 
ــاورة خارج  ــق املج ــارة للمناط ــن العم وف
ــق القريبة من  ــيما تلك املناط اليمن ال س
ــاظ عىل هذه  ــر ولهذا ال بد من الحف البح

املباني وإعادة تأهيلها..
ــوه  ــي وجدناها تش ــياء الت ــل األش ولع
ــي القديم  ــذا الح ــاري يف ه ــق املعم النس
ــي  الت ــة  الحديث ــارة  العم ــار  انتش ــو  ه
ــمنت والخرسانة املسلحة  تستخدم االس
ــل منرص أن هذه املباني  ، وهنا يوضح نبي
الحديثة ال تشوه الطابع التقليدي بشكل 
ــدن التاريخية  ــال يف امل ــا هو الح كبري كم
واألهم من كل هذا هو رسعة إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من هذه املباني التاريخية القديمة 
ــي تتالءم  ــة فائقة لك ــي صممت بعناي الت
ــل التهوية بل  ــع العوامل البيئية وعوام م

وعوامل العيش السليم.

حي السور بالحديدة .. تاريخ يعانق البحرحي السور بالحديدة .. تاريخ يعانق البحر

استطالع / عبدالباسط النوعة

مبان تاريخية معرضة لالندثار بفعل اإلهمال املرتاكم منذ عقودمبان تاريخية معرضة لالندثار بفعل اإلهمال املرتاكم منذ عقود

ــني الرتاث  ــي تجمع ب ــق اليمنية الت ــدن واملناط ــي امل ــرية ه كث
ــق مدينة حبان يف  ــذه املدن او املناط ــاحرة ومن ه ــة الس والطبيع
ــا ، تحيط بها  ــة املحصنة طبيعي ــان املدين ــبوة ، حب محافظة ش
الخرضة من ثالث جهات ، وتحرسها العديد من الحصون والقالع 
والجبال املحيطة باملديرية وتتوزع بني جنباتها أشجار النخيل 
وارفة الظالل وتعد حبان شبوة أهم املناطق السياحية بمحافظة 
ــياحة األثرية  ــواء الس ــياحي متنوع س ــبوة وتتمتع بمنتج س ش
ــر الخالبة ،  ــة واملناظ ــات الطبيعي ــياحة املتنزه ــة أو س والثقافي
ــز تقع مدينة  ــن فن معماري متمي ــا تتمتع به املدينة م ــك م وكذل
ــط أرايض زراعية واسعة تحيط بها من ثالث جهات  حبان يف وس
ــمالية والرشقية والغربية“ وتبلغ مساحة أراضيها الزراعية  ”الش
ــع األرايض الزراعية بعد دلتا  ــا ، وتعد حبان من أوس ”1353 فدان
ــع منتديات  ــورة يف موق ــادر اإلعالمية املنش ــوادي وتقول املص ال
ــم األثرية  ــن املعال ــا الكثري م ــد به ــان توج ــة حب ــوره إن مدين خ
ــة ولذلك كان  ــن النقوش األثري ــرت يف العديد م ــياحية وذك والس
ــه وأن موقعه يوحي  ــم تهدمت معظم أجزائ ــور قدي يوجد بها س
ــة املدينة املحصنة طبيعيا  لذلك  ــور قديم لحماي أنه كان ربما س
فإن األسوار غالبا ما كانت تقام يف األماكن التي يسهل تجاوزها.

معالم السياحة والرتاث
ــياحية وأثرية بحسب املسوحات  وتوجد يف املديرية معالم س
ــة حبان  ــفل قري ــان الواقع يف أس ــف حب ــا كري ــياحية أهمه الس

ــد قديم بني ضفتي الوادي وترجع املصادر  الجميلة ومكوناته س
ــالم وكان يحجز املياه  ــد إىل عصور ما قبل اإلس ــاء هذا الس أن بن
ــمايل الذي يصب بالقرب من قرية حبان  القادمة من الوادي الش
ــان التي تعد  ــة وكذلك مضعة حب ــك األرايض الزراعي ــروي تل وي
ــرشف عىل املدينة واألرايض املحيطة  ــوم من أهم املعالم التي ت الي
ــوق مرتفع  ــي أقيمت ف ــم الحصون الت ــذه القلعة أه ــا وتعد ه به
ــن البوابات ، التي  ــة باألحجار وللقلعة عدد م ــري ومرصوف صخ
بنيت مؤخرا من قبل سالطني الواحدي الذين كانوا يتخذون من 

مدينة حبان حارضة لهم يف القرن السادس عرش امليالدي .

موقع دفاعي
ــا يف وادي ميفعة  ــا أثري ــدور موقع ــل ك ــدور ويعد جب ــل ك جب
ــه  ــع وتاريخ ــة املوق ــة أهمي ــوش األثري ــن النق ــدد م ــجلت ع وس
ــش  ــر يف نق ــا ذك ــالد كم ــل املي ــا قب ــود إىل م ــذي يع ــريي ال الحم
ــاهق وال  ــرص“ وتعود أهمية هذا املوقع إىل دوره الدفاعي الش ”الن
ــمى  ــم الوصول إىل تلك القلعة إال عن طريقني فقط األوىل تس يت
ــزال من بقايا  ــحنة وال ي ــمى س ــخر“ والطريق الثانية وتس ”الس
ــا توجد بقايا  ــه قائمة كم ــور كبري وبعض أجزائ ــذا الحصن س ه
ــتحكامات الدفاعية وبقايا  ــة وبقايا من االس ــب ملبان قديم خرائ
ــيات وتعد هذه القالع يف الجبل من أهم املناطق التي كانت  أساس
ــجار يف قمة  ــان واملر التي ال تزال بعض األش ــتهر إلنتاج اللب تش

هذا الجبل.
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مدينة محصنة بالطبيعة وفيها ثاين مدينة محصنة بالطبيعة وفيها ثاين 
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سينتصر الوطن وتتعاىف السياحة
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