
ــرتاث  ال ــة  ــة يف حماي الهيئ ــا دور  * م
الثقايف والطبيعي؟

ــا والعدوان  ــي تشهدها بالدن -الظروف الت
السافر عىل كل بقعة يف أرض اليمن والحصار 
ــىل الهيئة  ــرب ع ــة أك ــاف مسؤولي ــر أض الجائ
ــي والهيئة  ــايف والطبيع ــرتاث الثق ــة ال لحماي
ــىل حماية  ــة بها تعمل ع ــاً للمهام املناط وفق
ــالل الربامج  ــايف والطبيعي من خ ــرتاث الثق ال
ــرة  املستم ــة  والتوعي ــة  املختلف ــة  واألنشط
ــا بما يلبي  ــوارد الطبيعية وإدارته ــة امل بأهمي

احتياجات التنمية.
ــق  أعم ــدة  جدي ــة  رؤي ــك  تمتل ــة  والهيئ
ــايف والطبيعي وتحويله  الستثمار الرتاث الثق
ــة توفر فرص عمل وتحافظ  إىل صناعة وثقاف
ــا  ــد حرصن ــة وق ــي البيئ ــوارد وتحم ــىل امل ع
ــايف والطبيعي  ــدة الرتاث الثق عىل إنشاء وح
ــة يف حماية الرتاث  ــة لتعزيز دور الهيئ بالهيئ
ــام  ــادم األي ــد ق ــي وستشه ــايف والطبيع الثق
نشاطاً مكثفاً عىل مستوى جميع املحافظات 
ــات وحلقات النقاش  موازيا لعدد من الفعالي
ــا نمتلكه من  ــان م ــارض لبي ــرات واملع واملؤتم
ــار  ــاالت االستثم ــي ومج ــايف طبيع ــراث ثق ت

ــوع الحيوي والطبيعي يمكننا  املختلفة فالتن
من إحداث نهضة اقتصادية وتنموية.

ــذا  ه يف  ــات  والفعالي ــة  األنشط ــا  م  *
املجال التي أقامتها الهيئة؟

ــة  األنشط ــن  م ــد  العدي ــم  تنظ ــة  -الهيئ
ــات لحماية الرتاث الثقايف والطبيعي  والفعالي
ويرتكز نشاطها يف إعالن املحميات الطبيعية 
ــرتاث  ــن ال ــق م ــة تنطل ــا إدارة سليم وإدارته
ــرتاث الطبيعي عىل  ــي ال ــايف الذي يحاك الثق
ــب تاريخية  ــل وحق ــور ب ــود وعص ــدى عق م
ــان اليمني عىل  ــارة اإلنس ــني حض ــة تب طويل
ــداد الخطط  ــوم الهيئة بإع ــن كما تق مر الزم
والربامج لهذه املحميات ونسعى لتطوير هذا 
ــادي واالستثماري  ــي االقتص ــاط البيئ النش
ــاء  ــل بن ــىل تفعي ــة ع ــرص الهيئ ــام، وتح اله
ــر، ورعاية السكان  القدرات والتدريب املستم
ــذه املحميات  ــن يعيشون يف ه ــني الذي املحلي
ــع اإلدارة  ــدة رشاكة م ــا وخلق قاع أو يف فلكه
ــايف  الثق ــرتاث  ال ــر  وتطوي ــة  لحماي ــة  املحلي
ــن الربامج ومشاريع  والطبيعي واالستفادة م
ــات  ــا املنظم ــي تقدمه ــة الت ــاون الدولي التع
 "giz" الدولية وأهمها الوكالة الدولية األملانية

 "unep" و "undp" ــم املتحدة ومنظمات األم
 "fao"و  "unicef"و  "unesco"و  "gef"و
 "jica" ــة  الياباني ــة  الدولي ــاون  التع ــة  ووكال
ــا  ــي تقدمه الت ــدات  ــح واملساع و"wb" واملن
ــدا وايطاليا  ــل هولن ــات األجنبية مث الحكوم

وفرنسا وبريطانيا وغريها.
يف  ــار  االستثم ــع  تشجي يف  ــة  الهيئ *دور 

املجال الثقايف والطبيعي؟

ــة  البيئ ــة  لحماي ــة  العام ــة  الهيئ ــىل  -ع
ــرية يف عملية تشجيع االستثمار  مسؤولية كب
ــك ينطلق  ــي وذل ــايف والطبيع ــال الثق يف املج
ــة إجراء دراسات تقييم األثر البيئي  من أهمي
أو  ــاري  استثم ــاط  نش ألي  ــي  واالجتماع
تنموي ألن هذه الدراسات تضيف قيمة كبرية 

لالستثمار وتكفل االستدامة والنجاح.
ــج لعدد من  ــىل الرتوي ــل الهيئة ع ــا تعم كم
ــة واملمكنة سواء  ــرص االستثمارية املتاح الف
ــق  الحدائ أو  ــة  الطبيعي ــات  املحمي ــار  إط يف 
ــا  ــة، ولدين ــق النباتي ــة أو الحدائ الجيولوجي
ــات واألنشطة  ــض املحمي ــة لتحويل بع خط
ــار اقتصادي  ــا إىل استثم ــم يف إطاره التي تت
ــاً يحقق  ــاراً عاملي ــاً تجارياً وشع ــل اسم يحم
ــذه املحميات سواًء  ــة اضافية ملنتجات ه قيم
ــه وخالفه  ــذاء أو فواك ــات أو غ ــت ملبوس كان
ــاط الثقايف والعلمي والطبي  ناهيك عن النش
ــة  ــن حديق اليم ــرب  نعت ــن  ــي، ونح والسياح
ــة  كاف ــىل  ع ــا  استثماره ــن  يمك ــة  جيولوجي

املستويات.
الثقايف  لــالســتــثــمــار  *تــعــريــفــكــم 
االقتصاد  عىل  ومــردوداتــه  ومجاالته 

الوطني؟
ــن  ــه م ــن تعريف ــايف يمك ــار الثق - االستثم
خالل تعريف الثقافة ملنظمة الرتبية والعلوم 
ــي أذهب إىل أبعد  ــة "اليونيسكو" لكن والثقاف
من ذلك فاليونيسكو قد منحت مائتني وستة 
ــة ويف تصوري أن كل  ــني تعريفاً للثقاف وسبع
ــة تتحكم فيها  ــك ثقافة مختلف ــع يمتل مجتم
ــه بمفرداتها املختلفة، وهذا  البيئة املحيطة ب
ــددة املعارف  ــة ومتع ــة متنوع ــس فلسف يعك
ــداً االستثمار  ــب بعي ــى ال أذه واألدوات، وحت
ــدام املعرفة والخربة والرؤية  الثقايف هو استخ
ــايف والطبيعي  ــة يف تحويل الرتاث الثق الثاقب
ــان والبرشية سواًء كان  إىل منتج مفيد لإلنس
ذلك الرتاث الثقايف  املادي أو الال مادي وكذلك 
الرتاث الطبيعي بعنارصه املختلفة واملتنوعة.
ــي  ه ــة  الثقافي ــارات  االسثتم ــم  أه ــل  ولع
ــرتاث الثقايف  ــة الرتاكمية التي تحول ال املعرف
ــرية  كث ــة  استثماري ــاالت  إىل مج ــي  والطبيع
ــة أو اقتصادية أو صناعية  ــواء كانت زراعي س
ــة أو بيئية وغريها. وبوضوح  أو علمية أو طبي
ــاالت املختلفة لالستثمار  الرؤية ومعرفة املج

يكون املردود كبرياً عىل االقتصاد الوطني.
*مشاريعكم القادمة؟

-لدينا مشاريع عديدة: أهمها:
-1 تعزيز استثمار املحميات الطبيعية املعلنة 
وتحويل نشاطها وتطويره إىل نشاط اقتصادي.
ــة  الطبيعي ــات  املحمي ــن  م ــدد  ع ــالن  إع  2-

الجديدة .
-3 إعالن عدد من الحدائق الجيولوجية.

ــة  ــات الطبيعي ــن املنتجع ــدد م ــالن ع -4 إع
والسياحية.

-5 إعالن عددد من الحدائق النباتية.
ــة  للتدفئ ــة  الحراري ــة  الطاق ــدام  استخ  6-

والتربيد والكهرباء
ــايف  ــرتاث الثق ــب ال ــن كت ــدد م ــة ع -7 طباع

والطبيعي أهمها:
ــدات للقايض  ــة مجل ــي أربع ــرتاث الزراع أ - ال

يحيى بن يحيى العنيس.
ب - ملحات عن املحميات الطبيعية والحدائق 

الجيولوجية.
ــاش ومعارض  ــدوات وحلقات نق ــم ن -8 تنظي
ــايف  ــرتاث الثق ــال ال ــار يف مج ــج لالستثم للرتوي

والطبيعي.
ــات  املؤسس ــع  م ــة  الهيئ ــاط  نش ــل  تفعي  9-
ــل استثماراً  ــع املدني بما يكف ومنظمات املجتم

أمثل للرتاث الثقايف والطبيعي.
تصوير/حامد فؤاد

نسعى إىل استثمار الرتاث الثقايف وتحويله إىل صناعةنسعى إىل استثمار الرتاث الثقايف وتحويله إىل صناعة
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صــــــدى يـــحـــكـــي وألــــســــنــــة صــيــام
ـــم الــــكــــالم ـــل ـــك ـــن ــــــــــات ي مـــــن اآله

ــــاب بـــــه الــتــجــيل ــــغ ــــــا أمــــــــًال ف رن
ـــام ـــي ـــه ـــــه ال ـــــع وظـــــــل يــــخــــط أدم

ـــا ســـيـــديل ـــب ــــــرى ح ــــك هـــــل ت ــــب أح
ـــام ـــن م أو  نــــعــــيــــم  ـــــه  ـــــذوت ـــــج ب

أغـــنـــي لــــكــــي  ــــان  ــــك م ال  ــــك  ــــب أح
ـــرام ـــغ ال ـــــى  أن  .. كـــفـــى   .. ــــــواك  س

ـــي جــــوابــــاً ـــن ـــي ع ـــت ـــش ــــــــراءت ده ت
الــحــمــام ــــــرسى  امل إىل   ـــي  ـــن ـــه ووج

ــوي ــح ـــــربق ن ـــن الـــجـــنـــوب ال ـــــت م رأي
ــام ــه ــس ـــه مــــا هـــــذي ال ـــل ــت ال ــح ــص ف

ـــي عــــن مــــداه ـــون ـــي ومــــــا فـــتـــئـــت ع
ـــام ـــق ـــس ـــه وأثــــقــــلــــنــــي ال ـــع ـــاب ـــت ت

حـــيـــاة يل  نــــــــورك  ــــان  ــــك ف ولــــــــدت 
ـــام ـــظ ـــع ـــــه كـــمـــا ســــــار ال أســــــري ل

ــــؤوي ي ـــــوف  س ـــد  ـــم غ أي  ـــي  ـــن ـــب أج
ــام ــه ــت ــس ــــيل مـــثـــل خـــيـــيل م ــــص ون

ـــدك عـــشـــت حـــرا ـــه ـــرصك مـــنـــذ ع ـــن ب
ـــام ـــق ــــا م ــــي ــــدن يـــمـــانـــيـــا بـــــك ال

وعـــــوداً يل  ـــاؤك  ـــف ـــط اص ــي  ــن ــي ــف ــك وي
ــــالم ــــس وال ســـبـــيـــلـــك  يف  ــــيض  ــــأم ف

ـــى ـــوب ــــايل وط ــــغ ـــاك الــــــدم ال ـــن ـــب وه
ـــام ـــم ـــح ال ــــــا  ــــــزاوره ي روح  لـــهـــا 

ـــــل يل ــــي وق رســـــــول الــــلــــه ارفـــــــق ب
ــــا فـــعـــل الــطــغــام ـــــرى يـــرضـــيـــك م ت

ـــــاءوا ـــور ج ـــم ـــع ــــة بــيــتــك امل ــــرم وح
ـــــام غــــــــزاة لــــيــــس يـــمـــنـــعـــهـــم ذم

ــب ص ـــك  ـــي ف ـــي  ـــب ـــل ق أن  ـــي  ـــن ـــب أج
ـــام ـــص ـــخ ال مـــحـــبـــتـــك  يف  ــــــــدل  أع

ـــــــول الــــلــــه هــــل ذنــــبــــي بــأنــي رس
ـــي الـــلـــئـــام ـــن ـــارب ـــح أحــــبــــك كــــي ي

ــاً ــي ــل ـــد والــــيــــنــــا ع ـــه ـــع ـــا ال ـــن ـــي رع
يـــــــرام رشف  وهـــــــــم  وعـــــــرتتـــــــه 

ــــدر ــــون ثـــــرنـــــا البـــــــن ب ــــي ــــان ــــم ي
ـــه أنـــســـبـــهـــا الـــســـنـــام ـــي دمــــــــاؤك ف

قــــومــــاً أن  ــــاد  ــــن م ــــــــادى  ن كــــمــــا 
ــوا وحـــامـــوا ــع ــم ـــد ج ـــــــراب ق ـــن األع م

ـــذر ع أي   .. ثــــرنــــا  ــــني  ح عــلــيــنــا 
ــــــالم ــــــه امل ــــــا ط حـــســـيـــنـــيـــون ي

ــــال رج يــخــشــاهــم  كـــيـــف   : ـــــــا  رددن
ـــوا اقـــتـــحـــام ـــل ـــع ــــا ف ـــل أقــــــل م ـــظ ي

ســــالحــــاً نــــخــــىش  ال  يــــمــــانــــيــــون 
حـــديـــثـــاً جــــــاء يــحــمــلــه الـــنـــعـــام

ـــدر ب ــــن  ب ــــف  ص يف  ونــــحــــن  وكــــيــــف 
ــــام ونـــعـــم فـــتـــى الـــــرجـــــال لـــهـــم زم

ــدا ــي ــه ــــع املــــــايض ش ــــائ وحـــســـب وق
ـــرام ـــك ال ظــلــمــوا  إذا  الـــبـــاغـــي  عـــىل 

ــــاز ــــــل غ ـــــع ك ـــــدف ــــون ن ــــي ــــان ــــم ي
ـــا الـــفـــطـــام ـــه بــــأفــــعــــال يـــشـــيـــب ل

ـــاب ـــح ــــــه س ــــــا ط ــــون ي ــــي ــــان ــــم ي
ــوا ــام ــض ي إن  ـــــرق  وب  .. الـــدنـــيـــا  ـــىل  ع

ــي ــب ــي ــب ــــا أمـــــامـــــك يـــــا ح ــــكــــن ول
ـــــام . ـــــق ــــل وصــــفــــك وامل ضــــعــــاف ج

يا رسول يا رسول 
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ــرش والحضارات ولكل  ــام يف حياة الب ــاة، ولها حضورها اله ــة والفاعلة يف الحي ــا البهي ــة ادواره للثقاف
مجتمع وأمة وحضارة تراثها الثقايف والذي يعكس مدى عراقتها وأصالتها وعظمتها.

ــة وشعب، يتضمن الكثري من اإلبداعات  ــذا الرتاث الثقايف املتنوع واملتعدد والذي يعكس ثراء كل أم وه
والعطاءات الثقافية والخالقة التي هي ثروة لإلنسانية جمعاء.

وخالل العقود األخرية، تحول الرتاث الثقايف اإلنساني إىل مورٍد اقتصادي للكثري من الشعوب والبلدان 
ــا االقتصادية الهامة  ــه يف دعم اقتصادها وجعلته من موارده ــك ارصدة تراثية ثقافية استغلت ــي تمتل الت
ــداً من روافد دعم االقتصاد الوطني وذلك من خالل إقامة املشاريع الثقافية املتعددة وتحويل املواد  وراف
ــة إىل مواد اقتصادية وإطالق املشاريع االستثمارية يف املجال الثقايف بما يسهم يف أزدها ورفاهية  الثقافي

تلك البلدان وخاصة البلدان التي تمتلك ارصدة زاخرة من الرتاث الثقايف املتنوع.
ــار يف املجال الثقايف ببالد نا ما زال يف حالة غياب تام ولم يقرتب منه اي طارٍق, وظل بعيداً  إن االستثم
ــا من رصيد عظيم يف مجال  ــاب رؤوس األموال يف القطاع الخاص رغم ما تمتلكه بالدن ــن اهتمام أصح ع

الرتاث الثقايف املتعدد والذي يمتاز باألصالة واإلبداع واإلبهار.
حول االستثمار يف املجال الثقايف وحماية هذا الرتاث بكل أنواعه كان لنا اللقاء التايل مع األخ الدكتور/ 

خالد عبدالله الثور رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وفيما ييل حصيلة اللقاء: 
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