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ــه (مزيج من العنارص  ــياحي بأن يعرف كريندوف املنتج الس
ــة يف : املعطيات  ــائح واملتمثل ــة املقدمة للس ــة وغري املادي املادي
ــة التحتية  ــة والبني ــة والحضاري ــل الثقافي ــة والعوام الطبيعي
ــية أما بوركات وميدلك فيعرفان  والخدمات السياحية األساس
املنتج السياحي عىل أنه مركب ناتج عن اندماج عنارص الجذب 
ــائل النقل أو الوصول  ــياحي والتسهيالت السياحية ووس الس
ــان املتخصصان  ــول ، ويقول املؤلف ــع أو إمكانية الوص إىل املوق
ــياحي يمثل الواقع امللموس  بالجانب السياحي أن املنتج الس
ــذا الواقع بفعل اندماج  ــياحي وينجم ه للصورة أو الطابع الس
ــهيالت يف املوقع  ــات الطبيعية أو املصادر واملرافق والتس املعطي
ــياحي مع وسائل النقل إىل املوقع وفيه ، بحيث تشكل هذه  الس
ــزه للمواقع أو البلد  ــة طابعا بارزا وعالقة ممي العنارص مجتمع
ــد غنيم ،  ــياحي د.عثمان محم ــط الس ــياحي .) -التخطي الس
ــول إن املنتج  ــعيد الطبعة الثانية -2003 وأق ــيتانبيل س م.بنس
ــن يف نقطتني  ــذا التعريف يكم ــاء عىل ه ــياحي اليمني بن الس
ــب التاريخ  ــان صاح ــان واألرض . اإلنس ــيتني هما اإلنس أساس
ــار واملعالم  ــرتاث والثقافة واآلث ــع الحضارات والدولة وال و صان
ــى التحتية وجميعها  ــة والفنون واآلداب والبن واملدن التاريخي
ــذي تعتمد  ــان ال ــياحي هذا هو اإلنس ــج الس ــن عنارص املنت م
ــياحة اليمانية يف كل مناشطها فهو املغرتب املستثمر  عليه الس
ــطها  ــات التي يعيش يف وس ــل الثقاف ــش مع مجم ــو املتعاي وه
محافظا عىل كيانه ودينه وثقافته دون غلو ، وهو اليوم من فقد 
ــي والتعصب  ــو واإلكراه الدين ــات من الغل ــتثماراته يف لحظ اس
ــيطرة عىل بلده من خالل  املذهبي ومحاولة إبقاء الهيمنة والس
ــا العربي الذي نأمل أن  ــعودي األمريكي وتحالفه العدوان الس
تعيد أرض الكنانة مراجعة موقفها وتستمع لصوت العقل ، هذا 
التحالف الذي طغى وبغى واستأسد يف محافظة حجه وصعدة 
ــأرب والبيضاء وصنعاء بقواته الجوية ومرتزقته  وعدن وتعز وم
ــياحية استكبارا يف  ــآت الس يف األرض وقصف كل املواقع واملنش
األرض وتعاليا عىل الخالق سبحانه وتعاىل وكان أشد الوجع يف 
ــيه حتى املواساة  ــان اليماني الذي لم يجد من يواس هذا اإلنس

البسيطة ويربطه بأمل إعادة ما هدمه هذا العدوان .
إن اإلنسان اليماني األصيل من يعرف أصول الضيافة وقيمة 
الضيف وصناعة السياحة ، يحتاج اليوم إىل النظر بجدية إىل 
ــا فقده من قدراته املادية وما  ــه الواقعة عليه نتيجة مل مظلوميت
ــديدة التي أوقفت  ــن عناء معنوي جراء األرضار الش حل به م

كل نشاطه .
والشك أن معالجة قضايا العمالة السياحية اليمانية وتتبع 
أحوالها ورصد أماكن تواجدها قدر اإلمكان بالتعاون مع اتحاد 
ــياحة اليمني واتحاد الفنادق تعترب من أهم القضايا التي  الس
تعيد لهذا اإلنسان حقوقه ومكانته كونه أفضل من يمثل اليمن 
ــره فالرعاية والعناية صارت إلزامية  ــن يدافع عنه و من يعم و م
ــياحة من خالل إعداد  عىل الحكومة يف إطار حماية قطاع الس
إسرتاتيجية وطنية سياحية برشية طويلة املدى إلعادة تأهيله 

وتهيئته للعودة للعمل يف مهن وأنشطة القطاع السياحي .
هذا اإلنسان العامل يف املنشآت الفندقية واملنتجعات واملدن 

السياحية واملجمعات السياحية وغريها من املنشآت املرتبطة 
بالفندقة واملنام ومنشآت الطعام والرشاب والوكاالت السياحية 
واإلرشاد السياحي ومكاتب تأجري السيارات والنقل السياحي 
وخالفها من املنشآت واألنشطة العامة والخاصة املبارشة وغري 
ــياحي  ــان اليد األوىل يف العمل الس املبارشة وبذلك يظل اإلنس

بكل عنارصه .
ــي حباها الله  ــي األرض اليمانية الت ــي فه ــا العامل الثان أم
بموقعها الجغرايف املتميز وبشواطئها البحرية البالغة أكرث من 
2500 كيلومرت وجزرها العديدة والواقعة تحت ضغط وسيطرة 
ــون وارخبيل  ــش ومي ــل حني ــا ارخبي ــدوان وأهمه ــف الع تحال
ــني  ــقطرى) وما يزيد عن مائة وخمس ــقطرى ( محافظة س س
جزيرة أخرى إضافة إىل تضاريس اليمن املتنوعة بني الساحل 
ــهول والجبال والهضاب والوديان والصحاري مما جعل  والس
ــراوي حالة  ــارد والصح ــار واملعتدل والب ــني الح ــوع املناخ ب تن
ــا تأثريها  ــة طبيعية له ــه بيئ ــام فخلق الل ــوال الع ــتمرة ط مس
ــب  ــجار املتنوعة حس ــاء النباتي واملحميات واألش ــىل الغط ع
ــاحات خرضاء متعددة فيها من  التضاريس واملناخ فأوجد مس

التنوع النباتي املفيد رعويا وطبيا ومناخيا .
ــارات وجعله محل  ــه همزة وصل بني الق ــا أن موقعه جعل كم
ــة كان التميز  ــة الرائع ــذه البيئ ــب والبعيد ويف ه ــاع القري أطم
ــدة  ــارة واح ــول يف زي ــة فص ــىل أربع ــائح ع ــول الس وكان حص
ــب املناطق  ــوع حس ــي املتن ــاري اليمن ــرتاث املعم ــا بال متمتع
ــال البديع أما  ــكال الجم ــن أش ــكال م ــذي يعد ش ــة وال املناخي
ــعاب املرجانية  ــاحل والجزر فلها حكايات أخري مع الش الس
والطيور املهاجرة واألسماك األكرث روعة بألوانها ومجموعتها 
ــة كأرخبيل  ــزر من عجائب الطبيع ــا تحويه الج املتداخلة وم
ــكو  ــقطرى الواقع تحت الحماية العاملية من منظمة اليونس س
ــن تغيري  ــة ما يحدث م ــزت عن مواجه ــذه املنظمة عج ــن ه لك
ــرة الفاتنة والنادرة من  ــة والطبيعة يف هذه الجزي وتدمري للبيئ
ــف  ــل دولة اإلمارات وحكومة املنفى ووزرائها املغرتبني لألس قب
ــة كل يشء  ــيطر املصلح ــل وتس ــب العق ــا يغي ــديد عندم الش
ــت البيئة  ــاكنيه ولو ذهب ــو كان الوطن وس ــون من أجلها ول يه
ــياحي اليماني  ــط ...هذا هو املنتج الس ــا إىل قعر املحي وتفرده
ــة وطرقه  ــه التاريخية والطبيعي ــه ومعامل ــرض بمدن ــذي يتع ال
ــوره وحصونه إىل تدمري شامل ممنهج ومرسوم ويتعرض  وجس
ــتمرة من عالم يدعي اإلنسانية  ــانه لإلبادة املنظمة واملس إنس
ــو من ينتهكها يحارص  ــان وه وهو قاتلها ويدعي حقوق اإلنس
ــالح للتدمري ولو  ــع األموال والس ــاة ويفرض العنف ويدف الحي
ــت هذه  ــن ما حدث ــة اليم ــائرهم إلعان ــع خس ــوا رب ــوا أنفق كان
ــريان واألخوة وصار  ــة باأللغام بني الج ــوة الخبيثة املليئ الفج
ــد أعدائه يف الداخل  ــن اليمن واجبا وطنيا ض ــب الدفاع ع واج
والخارج ، فال يمكن لكائن من كان أن يفرط يف وطنه ألن الوطن 

ال يمكن التفريط فيه ..
حفظ الله اليمن ومنتجه السياحي ووفق الله القائمني عىل 
ــياحة ملا فيه الحفاظ عىل مقدراتها الطبيعية والتاريخية  الس

والثقافية واإلنسانية .

ــؤة يف  الدمل أو  ــورة  املنص ــة  ــد قلع تع
ــم اليمن  ــرز معال ــو من أب ــة الصل مديري
ــىل  ــا ع ــن حصونه ــن أحص ــة وم اآلثاري
ــن  ــال م ــن ث ــل حص ــي قب ــالق وتأت اإلط
ــتخدام عرب  ــة واملكانة واالس ــث املنع حي
ــخ فما من دولة من دول اليمن عرب  التاري
ــط  ــالمي واملتوس ــخ القديم واإلس التاري
ــىل الغزو  ــاٍ منيعا ع ــا حصن إال واتخذه
ــى  ــن تبق ــل اليم ــاقطت كل معاق إذا تس
ــقوط.  ــة عىل الس ــورة عصي ــة املنص قلع
ــؤرخ محمد  ــال عنها امل ــؤة كما ق والدمل
ــماء يقرص  ــوع هي قلعة ش ــن عيل األك ب
ــة وصعوبة  ــا وآية يف املناع الوصف عنه
ــتعصت عىل املغريين  ــى وطاملا اس املرتق
ــالطني ورجعوا  ــتهزأت بامللوك والس واس
عنها خارسين يف حني يقول عنها خبري 
ــعيد إن القلعة  ــادق س ــار اليمني ص اآلث
ــتيالء عليها قهرا خالل  التي لم يتم االس
ــت  ــة تعرض ــة املختلف ــب التاريخي الحق
لإلهمال وعدم اهتمام الجهات املختصة 
ــف وال  ــار واملتاح ــة لآلث ــة العام يف الهيئ
ــرف عنها من  ــم غض الط ــدري ملاذا يت ن

قبل الدولة والجهات املختصة.
وأشار سعيد إىل أن تاريخ بناءها يعود 
ــذه القلعة لعبت  ــالم وه ــا قبل اإلس إىل م
ــد العثماني يف  ــالل التواج ــارزا خ دورا ب
ــولية  ــد الدولة الرس ــيما عه ــن الس اليم
ــل  ــك األفض ــييس للمل ــف التأس والنص
ــذي  وال ـــ  (768)ه إىل  ــه  تاريخ ــع  يرج
ــف كونه  ــع إىل املتح ــب أن يرف كان يتوج
ــف من جزأين يف حني تقول املصادر  يتأل
ــم  أه ــن  م ــد  تع ــة  القلع إن  ــة  التاريخي
ــان  ــد أجاد يف وصفها لس ــالع اليمن وق ق
ــة  ”صف ــه  كتاب يف  ــي“  ”الهمدان ــن  اليم
ــة ابن أبي  ــه: ”قلع ــرب“ بقول ــرة الع جزي
ــفل  ــلمني يف األس املغلس التي تطلع بس
ــا والثاني فوق  ــرش ضلع ــا أربعة ع منهم
ــا املطبق  ــرش ضلعا بينهم ــك أربعة ع ذل

ــق بينهم ورأس  وبيت الحرس عىل املطب
ــا  ــة ذراع يف مثله ــون أربعمائ ــة يك القلع
ــجرة تدعى  فيها املنازل والدور وفيها ش
ــكون الالم  ــكاف وس ــم ال ــة ( بض الكلهم
الثانية وضم الهاء وفتح امليم) تظل مائة 
رجل وهي أشبه الشجر بالتمار وال تزال 
ــجد جامع  ــودة إىل اليوم وفيها مس موج
ــن جبل  ــة ثنية م ــذه القلع ــه منرب وه في
ــمكها وحدها من ناحية  الصلو يكون س
ــردة منه مائة ذراع  الجبل الذي هي منف
عن جنوبيها وهي عن رشقيها من خدير 
ــدس  ــف س ــرية نص ــة مس إىل رأس القلع
ــاعتني) وكذلك هي من شمالها  يوم (س
ــوق الجؤة  ــل وادي الجنات وس مما يص
ــها وحصنه يف  ــا مرابط خيل مؤسس وبه
الجبل الذي هي منفردة (يعني الصلو) 
ــا غلوة قوس ومنهلها الذي يرشب  بينهم
ــلم األسفل غيل  منه أهل القلعة مع الس
بماجل غني وعذب ويف رأس القلعة بركة 
لطيفة ومياه هذه القلعة تهبط إىل وادي 
ــمالها ووادي الجنات  ــات“ من ش ”الجن
ــابه يف الصفة ”وادي ظهر“ وهو  هذا يش
ــه  ــايل في ــل واملس ــول واملواج ــري الغي كث
ــة يف أعاليه مع  ــاب والرس مختلط األعن

جميع الفواكه.

ادوار بطولية

بيت ذخائر الملوك
ــوك  ــر املل ــت ذخائ ــي بي ــؤة ه والدمل
ــميت بخزانة ملوك  ــم ولذلك س وأمواله
ــث  ــل حي ــخ طوي ــؤة تاري ــن وللدمل اليم
ــت أدوارا بطولية مجيدة حيث تقول  لعب
بعض املصادر : إن لها حكايات تضمنتها 
كتب التاريخ ولها تاريخ مستقل يسمى 
ــون  الجمن ــخ  تاري يف  ــمعة  الش ــوء  ”ض
ــاعر محمد  ــة“ وقد قال عنها الش والقلع
ــلطان أبا  ــدح الس ــي يم ــاد املارب ــن زي ب

السعود بن زريع:

ــوة إني  ــراه كما ه ــل يل ت ــري ق ــا ناظ ي
ــرت  ــا إن نظ ــؤة م ــص لؤل ــبه تقم ألحس
ــا يف  ــامخ حتى رأيتك جالس بزاخر يف ش

الدملؤة
ــمون  ــز فيس ــة تع ــل محافظ ــا أه وأم
ــبة  ــك نس ــورة وذل ــة املنص ــة بقلع القلع
ــكان هناك وللمدينة املندثرة يف أعايل  للم
ــورة“ وهي  ــمى ”املنص ــل الصلو تس جب
ــر بن عيل بن  ــبة للملك املنصور عم نس

رسول مؤسس الدولة الرسولية.

لم تسقط إال بمؤامرات
ويسمون كل ملكا سكن القلعة بامللك 
ــوري ألنه من تحصن بالقلعة فهو  املنص
ــتطيع  املنترص دوماٍ عىل األعداء وال يس
ــن داخلها  ــقاطها إال بمؤامرة م ــد إس أح
ــوب  ــن أي ــني ب ــك الطغتك ــل املل ــا فع كم
ــلطان امللك املظفر الرسويل وأخته  والس

الدر الشميس عىل أخويهما املتحصنني 
ــد مقتل  ــل والفائز) بع ــة (املفض بالقلع
ــر. كما أن  ــور نور الدين عم ــم املنص أبيه
ــموخها وسماقتها يف السماء  القلعة بش
فهي تتعاىل عىل الضباب عىل قاع خدير 
ــج تتالطمة  ــر هائ ــن تحتها بح ــه م وكأن
ــا كقلعة  ــن اختطه ــواج. وكان أول م األم
ــت  ــن كان ــبئيون الذي ــم الس ــة ه حصين
ــا“ ثم  ــا ”جب ــر وعاصمته ــم املعاف دولته
ــدول والحكام من بعدهم  توالت عليها ال
ــا تالها من  ــالمية وم ــرورا بالدولة اإلس م
ــة القرامطة والزريعيني والصليحيني  دول
واأليوبيني والرسوليني والطاهريني فكان 
ــن عيل بن  ــن عمر ب ــور الدي ــلطان ن الس
رسول مؤسس الدولة الرسولية قد طورها 
ــديداٍ وهو  ــا وحصنها تحصيناٍ ش ورممه
ــعود األيوبي وهو  ال يزال وزير امللك املس

يرمي االنقالب عىل األيوبيني والتحصن 
ــود  ــدي يف ”العق ــر الجن ــد ذك ــا. فق فيه
ــع يف ”قرة العيون“  ــة“ وابن الديب اللؤلؤي
ــركاٍ  ــلما متح ــا س ــل له ــور جع أن املنص
ــلم  ــل طوى ذلك الس ــى إذا كان اللي حت
ــزل  ــازل ين ــد وال الن ــد يصع ــال الصاع ف
ــاء بعد أن تصعد القوافل  فيها بعد العش
ــتهرت الدملؤة واملنصورة بكرثة  منه. واش
ــل الجبل  ــن أص ــة م ــج املنحوت الصهاري
ــاللم منحوتة من أصل  دون بناء وبها س
ــا ما  ــاه وفيه ــظ املي ــك لحف ــل كذل الجب
ــرشة صهاريج واحد منها مبني  يقارب ع
ــقوفة  ــوت بأروع ما يكون وهي مس ومنح
ــقف  ــن الياجور ويحمل الس بجمنون م
ــدورة ومهندمة  ــارة م ــن حج ــودان م عم
ــي متزاوجة من ذكر  كحجارة الرحى وه
ــا عقود جميلة. ولعبت  وأنثى ويف أبوابه

ــولية  ــة الرس ــرص الدول ــرث األدوار يف ع أك
فكانت حصنهم الحصني وبها دفن عدد 
ــوليني واأليوبيني وعىل  ــوك الرس ــن املل م
ــهر ملوك األيوبيني يف اليمن  ــهم أش رأس
ــالح الدين  ــوب أخو ص ــني بن أي الطغتك

األيوبي.

نقش الملك األفضل
ــن النقوش  ــد يف القلعة العديد م يوج
ــل  ــك األفض ــش املل ــا: نق ــا وأهمه أبرزه
العباس ابن امللك املجاهد الرسويل الذي 
ــراٍ كتب  ــل الدملؤة حج ــىل مدخ ــرك ع ت

عليه :
ــم إنا فتحنا  ــم الله الرحمن الرحي بس
ــه موالنا  ــر بعمارت ــا ؛ أم ــا مبين ــك فتح ل
ــلطان  ــلطان بن الس ــك عرصنا الس ومال
ــالم غياث  ــام اإلس ــادل رضغ ــم الع العال
ــد واليمن  ــلطان الحرمني والهن األنام س
ــام  ــن األن ــل م ــلطان األفض ــا الس موالن
ــك املجاهد أمري املؤمنني العباس بن  واملل
ــف بن عمر بن عيل  عيل بن داود بن يوس
ــرصه- رفعت  ــد الله ملكه ون ــول – خل رس
ــخ الرابع والعرشين  العتبة املباركة بتاري
من رجب سنة (ثمان وستني وسبعمائة) 
ــرص والتوفيق وصىل الله عىل  مؤيداٍ بالن
ــلم).  ــه وصحبه وس ــد وآل ــيدنا محم س
ــقفا للبوابة  ــا ومس ــرد م ــر كان م والحج
الرئيسية للقلعة وقرصها الذي تغنى به 
ــول فيه: أو  ــد بن حمري يق ــاعر محم الش
ــؤة قالوا برأس  قلت ال قرص إال قرص دمل

يمني القرص والدار وقد ناشد أهايل
ــة أن تعيد  ــات املختص ــة الجه املنطق
ــا التاريخية لتصبح مزاراٍ  للقلعة مكانته
ــي باملال  ــل القوم ــد الدخ ــياحيا ترف س
ــياحة كونه ال يقل أهمية  ــيط الس وتنش
ــن قلعة القاهرة يف تعز أو ثالء أو غريها  ع
ــرى واملنطقة  ــة األخ ــن املناطق األثري م
ــم األثرية  ــي باملعال ــري غن ــم األث واملعل

األخرى.

تعرف أيضا بالدملؤةتعرف أيضا بالدملؤة

قلعة املنصورةبتعز ..  حصن منيع وشموخ يعانق السماءقلعة املنصورةبتعز ..  حصن منيع وشموخ يعانق السماء

سقطرى تدمر واليونسكو صامتةمآثر حضارية من مدينة جبلة التاريخيةمآثر حضارية من مدينة جبلة التاريخية

عبدالوهاب محمد شمهان

بــــالــــمــــؤامــــرات  إال  مـــعـــتـــد  أي  مــــــن  غــــــزوهــــــا  أو  اقــــتــــحــــامــــهــــا  ــــم  ــــت ي لــــــم  ــــة  ــــي ــــخ ــــاري ــــت ال ــــب  ــــق ــــح ال ـــــــــالل  ¶خ  

مدينة عامرة بأهلها ثمينة بقيمتها التاريخية ومآثرها القادمة 
ــارات اليمنية القديمة  ــاق التاريخ ومن رحم الحض ــا من أعم إلين

التي كانت يف وضع مزدهر ويف مكانة رفيعة .
ــاض) تحمل  ــة واملطلية (بالقض ــة املبني ــاقية جبل الزالت س
نفس األصالة والشكل الذي تم بناؤها عليه برغم من أن الوظيفة 
ــت الكثري من  ــاقية إال أنها الزال ــذه الس ــت من اجلها ه ــي بني الت
أجزائها قائمة لتظل خري شاهد ودليل عىل مدى الرقي واالزدهار 
ــاريع البنى التحتية املتطورة التي شهدتها واحدة من أهم  ومش
ــة القديمة التي كانت تحكمها امرأة امللكة أروى  الحوارض اليمني
ــض املصادر التاريخية  ــد الصليحي أو كما يقال يف بع بنت احم

سيدة بنت احمد الصليحي.
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