
ــا اليونسكو للجهات  ــرية منحته ــداءات عديدة وفرص كث ن
ــىل مدنها  ــاظ ع ــام والحف ــة االهتم ــن لرسع ــة يف اليم الرسمي
ــث بمقوماتها  ــاكلها ويستمر العب ــة التي تتفاقم مش التاريخي
ــة يوما بعد آخر إال أن كل تلك النداءات والتحذيرات  الحضاري
ــة يف اليمن باهتمام خافت وجهود  قوبلت من الجهات الرسمي
ــات واألقوال بالحفاظ إال أن الواقع يف  ال تقترص عىل الترصيح
ــويه مستمر  ــاء أخرى، فالعبث والتش ــك املدن يتحدث أشي تل
ولم يتوقف منذ سنوات طوال فقد وضعت اليونسكو تلك املدن 
ــرض للخطر منذ سنوات طوال وباألخص  يف قائمة الرتاث املع
ــوات طوال يف  ــت صنعاء وشبام بسن ــد التي كانت قد سبق زبي

وضعها املتدهور والسيئ .

             فرصة أخرية
ــهد املؤتمر الـ(41)  كانت توقعات املختصني واملعنني أن يش
ــدن اليمنية الثالث من  ــرتاث العاملي شطب امل ــة حماية ال للجن
ــكل  ــكل نهائي ولكن جاء القرار ليش ــة الرتاث العاملي بش قائم
ــني يف إمكانية أن تعود مدن اليمن الثالث  بارقة أمل لكل اليمني
ــة العاملية ولكن إذا تم استغالل هذه الفرصة األخرية  إىل القائم
ــام والحفاظ وإزالة  ــكل رسمي وشعبي لالهتم وتم العمل وبش
ــدن بفعل أهلها  ــويه التي أصابت هذه امل ــر العبث والتش مظاه

وبإهمال من الجهات املعنية والرسمية .

            ترقب وقلق
ــة :  أخريا وبعد  ــر تقي وكيل وزارة السياح ــول األخ مطه يق
ــو إىل شطب   ــد منظمة اليونسك ــن ان تعم ــب وقلق م ــول ترق ط
ــن قائمة املدن  ــام حرضموت م ــد و شب ــة  وزبي ــاء القديم صنع
ــا مكانتها و  ــدن له ــا م ــة باعتباره ــة الدولي ــة واألثري التاريخي
شهرتها العاملية يجب املحافظة عىل طابعها املعماري املتميز 

ــرضي الفريد, أصدر مؤتمر اليونسكو  وخصوصية سكنها الح
ــي الذي اختتم مؤتمره الواحد واألربعني يوم أمس الذي  العامل
انعقد يف بولندا من يوم -5 يوليو حتى يوم أمس قراره بإعطاء 
ــة صنعاء وزبيد وشبام فرصة جديدة للبقاء ضمن قائمة  مدين
ــل عىل جهود  ــىل تقرير مفص ــي بعد إطالعه ع ــوروث العامل امل
الحكومة ومنظمات املجتمع املدني للحفاظ عىل املدينة أرسل 
ــه مع مذكرات غطائية إىل مندوبي  إىل املؤتمر ووزعت صور من
ــرث من عرش دول عربية وأجنبية أعضاء يف مؤتمر اليونسكو  أك
ــيس الذي  ــاذ عبدالله الكب ــة األست ــر الثقاف ــع وزي ــت توقي تح
ــات املعنية التابعة لوزارة  ــى اجتماعات متواصلة مع الجه تبن
ــي وهو  ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــة ووزارة الخارجي الثقاف
ــت لها صنعاء  ــدر املخاطر التي تعرض ــر الذي أوضح ق التقري
وكذلك زبيد خالل العامني املاضيني من عدوان بالطائرات عىل 
ــه من تفجري سيارات مفخخة) املدينتني(وشبام ما تعرضت ل

وما أسفر ذلك من أرضار مبارشة وغري مبارشة عىل مباني تلك 
ــار وتوقف اإليرادات  ــج عن الحرب والحص ــدن وكذلك ما نت امل
ــك املركزي من  ــد نقل البن ــار سلبية بع ــا نتج من آث ــة وم املالي
ــات الدولة وقلة  ــك إىل تدني خدم ــة أدى كل ذل ــة الدول عاصم
ــا وزارة الثقافة  ــف الجهات الخدمية ومنه ــات يف مختل اإلمكان

وهيئتها هيئة الحفاظ عىل املدن التاريخية.

وشدد تقي عىل رضورة االستفادة من هذه املهلة أو الفرصة 
ــة لالستفادة  ــوارد متخصص ــىل اختيار ك ــدة والعمل ع الجدي

منها يف عملية الحفاظ .

        تقرير مبدئي متكامل
ــس الهيئة  ــرص نائب رئي ــل من ــول املهندس نبي ــدوره يق وب
العامة للمحافظة عىل املدن التاريخية: إن معلومات جاءت إىل 

ــدة دول تسعى للضغط  ــة إفادت أن هناك ع ــة اليمني الخارجي
ــن قائمة  ــة اليمنية م ــدن التاريخي ــطب امل ــىل اليونسكو لش ع
ــة بوزارة  ــات املعنية ممثل ــل الجه ــي وهو ما جع ــرتاث العامل ال
ــدويل تجتمع نهاية  ــة ومنظمات املجتمع ال ــة والخارجي الثقاف
ــع الرتاثية  ــل للمواق ــر مبدئي متكام ــداد تقري ــان وتم إع رمض
ــف العدوان أو  ــرات تحال ــف من قبل طائ ــي تعرضت للقص الت
ــات املتطرفة تم رفعه  ــري من قبل الجماع ــي تعرضت للتفج الت
ــطة العمرانية  ــدات بسبب األنش ــم رشح التهدي ــو وت لليونسك
املشوه وانعدام املوارد املالية نتيجة الحصار الخانق والعدوان 
ــارش للمواقع  ــن القصف املب ــن فضال ع ــرض له اليم ــذي تتع ال
ــذا الوضع االقتصادي  ــدن التاريخية من قبل الطائرات وك وامل
والسيايس واألمني الذي تمر به اليمن نتيجة العدوان كل تلك 
ــل تهديدا خطريا عىل  ــا التقرير كونها تمث االعتبارات تضمنه
ــكل عام خاصة يف املدن  الوضع الحفايض للمدن التاريخية بش

التاريخية الثالث القابعة يف قائمة الرتاث العاملي .

وقال منرص : لقد ساهم هذا التقرير باإلضافة إىل املراسالت 
إىل أكرث من (11) دولة عربية تحت توقيع وزير الثقافة عبدالله 
ــة اليونسكو  ــت ملديري ــة التي وجه ــرة الرسمي ــيس واملذك الكب
ــام البالغ يف  ــك الخطوات كان لها اإلسه ــا بوكوفا وكل تل ايرين
ــة الرتاث  ــدن اليمنية يف قائم ــري ببقاء امل ــو األخ ــرار اليونسك ق
ــا كانت  ــا نهائيا كم ــدال من شطبه ــة للخطر ب ــي املعرض العامل

التوقعات .

ــدة العمل  ــرار أو الفرصة الجدي ــب ذلك الق ــاف : يتطل وأض
ــرش الوعي وإعداد خارطة  ــل جد لتقوية الجهات املعنية ون بك
ــراءات حفاضية للمباني  ــطة وإج ــق إنقاذية وتنفيذ أنش طري
ــع أي  ــة ملن ــعبية والرسمي ــود الش ــف الجه ــة  وتكات التاريخي

استحداثات أو تشوهات.

ــو مستقبال  ــه اليونسك ــن أن تلعب ــذي يمك ــدور ال ــول ال وح
ــار منرص إىل  ــالث وإنقاذها أش ــدن اليمنية الث ــاظ عىل امل للحف
ــو األخري والذي لم يصل منه إال مسودة فقط  أن قرار اليونسك
ــة إىل تقديم  ــات العاملي ــن جميع الجه ــه اليونسكو م طلبت في
الدعم املادي والفني لليمن إلنقاذ تلك املدن ولكن هذا يتطلب 
ــالل االهتمام  ــون مبادرة من خ ــات يف الداخل أن تك ــن الجه م
ــداد  ــة وإع ــراءات حفاضي ــام بإج ــاظ والقي ــة يف الحف والجدي
ــات  ــرك إىل الجه ــة والتح ــة الالزم ــات الفني ــط والدراس الخط

الداعمة بكل جهوزية وثقة ..

  العدوان تسبب يف عدم حضور املؤتمر
ــرت وكانت اليمن فيها غري خاضعة لعدوان  سنوات كثرية م
ــث واستمرت معه  ــك استمر العب ــاكل ومع ذل أو حصار أو مش
ــل يا ترى  ــل اليونسكو فه ــن قب ــاء املهل م ــرات وإعط التحذي
ــل يشء يف ظل هذا  ــة يف اليمن عم ــات الرسمي ــع الجه تستطي
ــدوان الغاشم فقد  ــه الع ــرج الذي فرض ــب والح ــع الصع الوض
دخلت مدينتي صنعاء القديمة وشبام كوكبان يف قائمة الرتاث 
ــام 2015م بينما دخلت زبيد يف  ــرض للخطر يف الع العاملي املع

هذه القائمة املهددة بالخطر يف العام 2000م .

ويقول مدير عام حماية املواقع االثارية واملمتلكات الثقافية 
ــن اليمن احد يف  ــي : صحيح انه لم يحرض م ــم الربكان عبدالكري
ــث وصلت الدعوات من اليونسكو  مؤتمر اليونسكو األخري حي
ــي مدة كانت كافية  ــل أسبوع من انعقاد املؤتمر وه متأخرة قب
ــل دول العدوان  ــىل اليمن مفروضا من قب ــم يك الحصار ع لو ل
ــدا للغاية ويحتاج إىل  ــي جعلت السفر من واىل اليمن معق والت
ــرار اليونسكو جيدا  ــان ق ــال ومع ذلك ك ــري من الوقت وامل الكث
ــدا ولم يك متوقعا فقد اعتقدنا إننا بتنا قاب قوسني أو ادني  ج
ــة الرتاث العاملي ولكن أعضاء  ــن شطب املدن الثالث من قائم م
ــي نتيجة العدوان  ــرتاث تفهموا وضع اليمن االستثنائ لجنة ال

والحصار وأعطوا مهلة جديدة .

وأشار إىل أهمية االستفادة من هذه املهلة أو الفرصة والتي 
ــروف البلد إال أن  ــن أن تكون مدتها أربع سنوات وبرغم ظ يمك
الجهات املعنية وأهايل املدن مطالبون ببذل قصارى جهودهم 
ــوهات أثرت عىل  ــن تش ــا لحق بها م ــا وإزالة م ــاظ عليه للحف
ــراً جيدا إال أنها  ــدن وان كان بقاءها ام ــا املعماري فامل نسيجه
ــي يف قائمة  ــرض للخطر وه ــرتاث املع ــن قائمة ال ــت ضم الزال

االنتظار.

معتربا بقاء تلك املدن يف قائمة الخطر انجازا وخطوة جيدة 
ــن قبل وزارة  ــود والتحركات التي بذلت م ــت فيها الجه ساهم
الثقافة ووزيرها عبدالله الكبيس وكذا هيئة الحفاظ عىل املدن 
ــة وجهات أخرى  ــذا الخارجية اليمني ــة وقيادتها وك التاريخي
ــن اجل إنقاذ تلك  ــم وهو التعاون والعمل م ــى الجزء األه ويبق

املدن األصيلة .

       تساؤالت عن دور اليونسكو
احد موظفي وزارة الثقافة تسأل يف إحدى مواقع التواصل 
ــدن التاريخية  ــة اليونسكو للم ــي ماذا عملت منظم االجتماع
ــا وإنقاذها  ــذي قدمته للحفاظ عليه ــا هو الدعم ال اليمنية وم
ــرات واملهل التي لم  ــات والتحذي ــام بها غري الترصيح واالهتم
ــة معنية  ــا اليست منظم ــة شيئ ــدن التاريخي ــا امل ــد منه تستف
بحماية الرتاث العاملي والحفاظ عليه أم أنها منظمة للتسجيل 

والقبول ضمن قائمة تطلق عليها قائمة الرتاث العاملي ؟

ــار إىل أن اليونسكو بعد قرارها هذا مطالبة شأنها شأن  وأش
ــك املدن من  ــىل إنقاذ تل ــل الفعيل ع ــة بالعم ــات اليمني السلط
ــا مسؤولية اكرب نظرا ملا تعانيه  ــر املحدق بها بل أن عليه الخط

اليمن من عدوان وحصار خانق ..

ــل الحياة مستمرة ال تتوقف مهما تغريت  تظ
ــم  ــب سلوكه ــرش بسب ــة بالب ــروف املحيط الظ
ــات ودوًال وال يمكن القول  أفرادا كانوا أو جماع
ــون واألرض  ــاة الطبيعية للك ــات الحي إن مكون
من الهواء والنبات واملاء واملخلوقات واإلنسان 
ــالن أو عالن  ــه بمقدور ف ــا الله أن ــي أوجده الت
ــدور دولة من دول هذا العالم  أن يوقفها أو بمق
الباغي الذي يقوده الطغيان أن يوقف نبضات 
الحياة وما يصنعوه ال يزيد عن عظم جهالتهم 
ــا تعارف  ــان السماوية وم ــم األدي ــم بقي وكفره
عليه الناس من تعاون وتبادل منافع وخدمات.
ــوات الله  ــد صل ــاء محم ــم األنبي ــان خات وك
ــد أرىس قواعد العدل واإلخاء  عليه وعىل آله ق
ــد الحياة والسالم  ــني للعاملني قواع واملساواة ب
ــاة وإلعمار  ــرار الحي ــه الستم ــا الل ــي هيأه الت
ــف الناس  ــن املستحيل أن يتوق ــه م األرض وأن
ــن رشب املاء وتناول الطعام يف سلم أو حرب،  ع
ــيئة الخالق التي تسري كل املخلوقات  تلك مش
ــذي خرج عن  ــرشس ال ــذا اإلنسان ال ــا ه ومنه
ــه إىل وحش مصاص  ــول يف أعماق آدميته وتح
ــار ديرا أو  ــار ملي ــا  تنامى ملكه وص ــاء كلم دم
ــا أو زعيما حجبته الغفلة كليا عن  أمريا أو ملك
ــان عىل غري دين  ــان مسلما أو ك ــن الله إن ك دي
ــى من بصيص  ــه ما تبق ــالم نزع من جوف اإلس

النور وداسوا عىل قيمهم ومبادئهم باألقدام.
ــدول إىل هاوية  ــودون ال ــن يق ــم م ــؤالء ه وه
ــع الهواء  ــم من ــان بيده ــو ك ــار ول ــاء والدم الفن
ــن أي  ــواء ع ــع اله ــا ملن ــارا عاملي ــوا حص ألعلن
ــن  ــدر ذرة م ــو بق ــه ول ــكون في ــر يش ــب ح شع

ــم  فال بد  ــا يف عقوله ــو كان وهم ــوء النية ول س
ــه وتكسري عظامه  ــه ونتف ريش ــم من سحق له
ــه املادية وهذا ما كان مع  وتدمري مكونات حيات
ــدم فيها كل  ــة التي استخ ــة اليمني الجمهوري
ــق والتمزيق والعدوان والحصار  صنوف التفري
ــي واألمريكي  ــم الغرب ــرب دول العال ــن قبل أك م
ــط والغاز ولم تصنع  ــرب دول ملكت مال النف واك
ــاس والدعوة  ــار وإصالح الن ــن الخري واإلعم م
ــن الله كما أمر بالحسنى يف البالد التي  لم  لدي
يدخلها اإلسالم ولم تسمع بخريه، لكنهم اليوم 
ــة ومذهبية ومصالح  ــرات طائفي يسمعون بنع
ــارات الصواريخ  ــهرها  انفج ــرية تش دونية حق
ــن ذات جنسهم البرشي والعربي  عىل بلدان م
واإلسالمي وقد شاهدوا عرب قنواتهم وإعالمهم 
ــف للحقائق والواقع أنهارا من الدم وركاماً  املزي
من دمار بلدان ال يصدق أن تكون هذه خاتمتها 

بأيديهم .
ــل استمرار الحياة ويظل املوت  ومع ذلك يظ
ــاهد  والفناء بيد الله وحده، وها نحن اليوم نش
ــة العرب واإلسالم وقد صارت مفسدة العرص  أم
ــل لنرصة أديان  ــذل واملهانة تقات تلبس ثوب ال
ــا وإشباع  ــارس تجويع شعوبه ــري دينها وتم غ
ــدرات تنميتهم،  ــا وبق ــا بقوت أبنائه ــم غريه أم
ــة  ــوا إىل أداة طيع ــن حول ــاء الذي ــؤالء األبن ه
ــا أنزل  ــارك م ــاد إىل مع ــبة تق ــاد مخش وأجس
ــب أن يقاد رؤساء  ــه بها من سلطان واألعج الل
ــاء وعلماء  وأصحاب رأي  ووزراء وقادة ووجه
ــوا عونا ونارصا  ــم مفتوحة ليكون وفكر وعيونه
ــم  ــىل بلدانه ــار ع ــدوان والحص ــاء يف الع ورشك

طمعا يف كريس أو إشباعاً لرغبة أو سعيا لرثورة 
ــعوب املظلومة واملقهورة يف أرش  لتقع  تلك الش
ما حدث يف التاريخ من سفك للدماء واستالب 
ــون من عجائب هذا  ــإلرادة وهذا ما كان وسيك ل
ــل الرتويج ليكون  ــرص الديمقراطي الذي ظ الع
ــعوب تحت  الحاكم يف العالم وتكون ثروات الش
ــت عدوانهم  ــع تح ــن يعيص يق ــم وم سيطرته
وحصارهم ومؤامراتهم ومع ذلك فكل قادة دول 
اإلسالم والعروبة املقصودة بالتغيري تركع أمام 
ــل أقدامهم تحت مسمى السياسة  أبوابهم تقب
ــة يف ذات الوقت الذي فيه  واملرونة الدبلوماسي
ــع  ــم وم ــه يف بلدانه ــه وال يتقون ــون الل ال يخش
ــادوا  ــوك ق ــذا السل ــم ، وبه ــم وإخوانه شعوبه

أنفسهم إىل ما ال يريض الله ورسوله .
ــم  أنفسه ــني  املسلم ــن  م ــادة  ق ــى  أفن ــد  لق
ــاء إخونهم  بالباطل ولم  ــم يف سفك دم وأمواله
ــاة وعنارصها والتي  ــن تعطيل الحي يتمكنوا م
ــم ملعرفة وتقيص  ــدرات البرش يف تطلعه منها ق
ــرب السياحة فالعالم بسكانه وليس  الحقائق ع
ــة ما يدور يف اليمن  ــه الذين  يسعون ملعرف بدول
ــة مدنها وشوارعها  ــوا يف أزق التي عرفوها ومش
ــان وبموهبته  ــة بالتاريخ وبصدق اإلنس العابق
يف البناء واإلعمار واإلبداع مدن تغلف بالقلوب 
ــة وبالرتاث واملوروث  الطيبة وباألخالق الكريم
الشعبي وتحفها هنا وهناك مدن أثرية ومواقع 
ــارة واملدد  ــا بلد املجد والحض ــدة لآلثار ألنه ع
لخري رسالة للسالم رسالة اإلسالم، إنها موطن 
الهجرة إىل كل العالم، وها هم أبناؤها املغرتبون 
ــا وهولندا  ــا وكندى وأملاني ــا وأمريك يف بريطاني

ــا وافريقيا وكل  ــني واندونيسي ــا والص وماليزي
ــاة خري  ــالم وأمن ودع ــل محبة وس ــا رس الدني
ــا التي تميض  ــان حال اليمن يف أيامن ــاذا ك ، فم
أو  ــق  املطب ــت  الصم إال  ــف  توق دون  ــة  مرسع
النكران لهذا البلد العريق يف أصالته اإلنسانية 
ــة الحضارة  ــدة وتطلعه ملواكب ــه التلي وحضارت

اإلنسانية املعارصة من أبنائه وأصدقائه.
ــل يف  ــن للمستقب ــل اليم ــع أه ــرب تطل ــد ك لق
ــة والجاللة لله  ــاب الجالل ــوب أصح ــني وقل أع
ــو أن ينمو  ــة والسم ــاب الفخام ــده وأصح وح
ــراره إىل  ــوا استق ــالم فأحال ــري يف أرض الس الخ
ــي إليهم ذليال خانعا  بغي وفساد ونعرات ليأت
ففزعهم مقاومته وصموده فحرضوا عليه دول 
العالم بأرسه بأموالهم ونفطهم وبسعادة ونعيم 
ــاد مبتعدين  ــار وتعال وعن ــم  يف استكب أوطانه
ــن عظمة اإلسالم وعامليته ورقيه الذي يكمن  ع
ــىل تكريم  ــي تحرص ع ــه الت ــر تعاليم يف جوه
ــه  ــان وحق ــن واالطمئن ــه األم ــان ومنح اإلنس
ــا واقتصادا  ــوره علم ــوه وتط ــع إىل نم يف التطل
ــه بمساحتها  ــة وبيئة محيطة ب ــة وتربي وصح
ــح  ــات القم ــا بحب ــا وثماره ــرضاء بجناته الخ
ــه وأخالقه وقيم  ــذرة بمأكله ومرشبه وسلوك وال
ــذوره  والسعي يف أرض  ــالم الراسخة يف ج الس
ــيئة  ــادر رزقه املتعدد بمش ــه بحثا عن مص الل
ــي الذي صار  ــاط السياح ــه ومن ذلك النش الل
أحد ثروات األمم كلما أحسن توظيفه واإلعداد 
ــة والقيم  ــة اإلنساني ــق والطبيع ــا يتواف ــه بم ل
ــادة وقوانني . .   ــل بلد بما فيه من سي وعقائد ك
ــم التدمري املبارش  ــن وبرغم العدوان وبرغ واليم

ــآته ولكل  ــة ومنش ــاع السياح ــود لقط واملقص
ــة  ــة والثقافي ــاط الطبيعي ــذا النش ــات ه مقوم
ــة واألصول الثابته  التاريخية واألثرية والرتاثي
املادية  ملكونات السياحة متعمدين رضب قلب 
ــاطه وبرغم  ــان وحيويته وتطلعاته ونش اإلنس
ــوة واألصدقاء  ــاة واأللم وفقد اإلخ نتائج املعان
ــت وستظل  ــالم ظل ــوة الس ــة إال أن  دع واإلحب
ــل يف القطاع  ــن يعم ــل م ــوس ك ــة يف نف مرفوع
ــي لتحقيقها عرب   ــزام والسع ــي وااللت السياح
الصرب والثبات واالستمرار يف العمل إيمانا بأن 
ــدرة عىل نزع الروح أو  ــه وحده من يملك الق الل

إنعاش الحياة.
ــاة الحرية  ــرب اليمانيني دع ــد علمت الح لق
والعدل والسالم الباحثني عن العمل القادرين 
ــان أن  ــل زمان ومك ــاء يف ك ــار والبن ــىل اإلعم ع
ــل ومنه وفيه يكون املسار نحو  الوطن هو األص
ــع العالم مهما كانت  الخري واملحبة والتعاون م
ــوك، ألنهم  ــاء والقادة واملل ــر الزعم قساوة تآم
ــل اإلدراك بأحقيتهم يف الحياة التي  يدركون ك
ــكل كرامتهم وعزتهم  الواجب الدفاع عنها  تش
ــد ترفع غصن السالم ويد ترفع السالح لصد  بي

العدوان.
ــون وما  ــم اليماني ــن وهؤالء ه ــذه هي اليم ه
ــو دخان سفه  ــالم املدنس إنما ه ــي به اإلع يأت
ــه األيام ومصري كل حي مخلص  وطنه  ستذهب
ــا  ــل اسمه ــذي سيظ ــة ال ــة اليمني الجمهوري
ــن املحبة والسالم  ــا عرب التاريخ ... موط ساطع

والسياحة.

هذه يه اليمن
عبدالوهاب شمهان

07 الثــــورةجغاتئ وتراث

وسط أنباء عن شطب صنعاء وزبيد وشبام كوكبان من القائمة الدولية:

قرار اليونسكو بإبقاء املدن اليمنية الثالث ضمن قائمة الرتاث العاملي بارقة أمل.. كيف تستغل؟قرار اليونسكو بإبقاء املدن اليمنية الثالث ضمن قائمة الرتاث العاملي بارقة أمل.. كيف تستغل؟
ـــدوان والــحــصــار  ـــع ــــراء ال ــــذي تــعــيــشــه الــيــمــن ج ــي واإلنـــســـانـــي ال ــاس ــي ــس ـــاء نــتــيــجــة لــلــوضــع االقـــتـــصـــادي وال ـــرار ج ـــق  ¶ال

ــم الخميس املايض أقرت  ــذي عقد يف مدينة اورسوا واختت ــا الـ(14) ال يف مؤتمره
ــاء القديمة - زبيد - شبام  ــن ومدنها الثالث التاريخية (صنع ــو منح اليم اليونسك
ــاء ضمن  ــة جديدة للبق ــرتاث العاملي فرص ــة ال ــة ضمن قائم ــوت ) القابع حرضم
ــت عىل وشك  ــد أن كان ــدد بالخطر ؛ بع ــرتاث امله ــة ال ــت يف قائم ــو كان ــة ول القائم
ــل والنداءات التي أطلقتها  ــن القائمة بعد سلسلة من التحذيرات وامله شطبها م
ــوه جمالها وطابعها  طوال السنوات املاضية لالهتمام بهذه املدن وإزالة كل ما يش

التاريخي القديم..
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