
ــة السياحة  ــا يف اللواء األخرض عاصم مازلن
ــذه املرة حطت رحالنا  ــة محافظة إب وه اليمني
ــدا يف وادي  ــادر وتحدي ــراف مديرية املخ يف أط
ــا تسميتها منطقة  ــة أو كما يحلو ألهله امللحم
ــيا عىل  ــت الغرباني حيث تجولنا هناك مش بي
األقدام وتأملنا طويال يف ذلك الحصن الحصني 
ــل مكانة كبرية  ــان يحت ــذي يظهر انه ك ــدا ال ج
قديما ساهم يف إثبات  ذلك صعوبة الوصول اىل 
الحصن وهناك تحدثنا إىل األهايل ومنهم الوالد 
ــي وغريهما  ــيل الغربان ــي وع ــه الغربان عبدالل
ــن الذي  ــك الحص ــن مكانة ذل ــا ع ــد اخربون وق
ــت الغرباني واىل  ــيس لكل بي ــان السكن الرئي ك
ــوا : ال يمكن أبدا  ــت قريب وقريب جدا ؛ وقال وق
الولوج إىل ذلك الحصن إال من طريق واحدة تم 
ــة من الزمن وبنوا  ــا قبل عقود طويل استحداثه
لها املدرجات التي تؤدي إىل  الحصن وما دونها 

(هاويات ساحقة جدا وشاهقة االرتفاع ) .
ــن  الحص ان  ــي  الغربان ــه  عبدالل ــول  ويق
ــر والبقايا األثرية  ــري من املآث ــوي الكث الزال يح
ــات والحواجز املائية املقضضة وغريها  والخزان

الكثري .

وما زاد املنظر جماال وروعة هو ذلك الوادي 
ــن ملقومات الجمال  ــل والفسيح املحتض الطوي
ــال بعدان  ــايل جب ــه من اع ــي مياه ــذي تأت وال

الشاهقة .
ــذا الوداي كانت  ــول الغرباني: إن ه وهنا يق
ــل ان يأتي  ــرة النب وال سواها قب ــزرع فيه شج ت

القات ويطغى عىل كل شجرة ذات قيمة ناهيك 
عن شحه املياه بسبب قلة األمطار حيث تعاني 
ــذه املنطقة من انعدام اي مرشوع للمياه وهي  ه
ــات املعنية  ــه فيها للجه ــة عربكم نتوج مناسب
بالدعوة لاللتفات إىل أبناء هذه املنطقة ورسعة 

توفري املياه للسكان وبصورة عاجلة ..

ــي  ــف الوطن ــل املتح ــن يدخ ــل م ــل ك لع
بصنعاء يشعر بالفخر واالعتزاز ملا يشاهده 
من نماذج الحضارة والرتاث اليمني العريق.

ــرز واالهم يف  ــق واألب ــف العري ــذا املتح فه
ــة القليل  ــع األثري ــوي آالف القط ــد يح البل
ــة  والغالبي ــزوار  لل ــة  معروض ــا  منه ــدا  ج
ــازن  ــا يف املخ ــوق بعضه ــظ ف ــى تكت العظم
ــر إىل أبسط  ــف والتي تفتق ــة للمتح القديم
ــون  ــد تك ــي وق ــن املتحف ــات التخزي متطلب
نسبة كبرية من هذه القطع املخزنة قد تأثرت 
ــوائي وانتشار  وتآكلت بفعل التخزين العش
ــرب األخطار املهددة  ــة التي تعد من أك الرطوب
ــا يدعو إىل  ــازن , وم ــة يف املخ ــع األثري للقط
ــث عىل الحرسة  ــراب والتعجب ويبع االستغ
ــذي يعد أبرز وأهم  ــو أن املتحف الوطني ال ه
ــالق ووجه البلد  ــف اليمنية عىل اإلط املتاح
الحضاري واآلثاري قد تم استهدافه بالعديد 
ــاريع الهامة  التطويرية والتوسعية  من املش
ــاريع  ــن ابرز املش ــا ولعل م ــث أيض والتحدي
ــف مرشوع املجمع  ــي أقيمت يف هذا املتح الت
ــاور  ــي املج ــة التاريخ ــي يف دار املالي املتحف
ــذي أنفقت عليه  ــى املتحف الرئييس وال ملبن
ــك هذا املرشوع  ــري من املاليني حتى أوش الكث
ــدم توفري  ــف بحجة ع ــاء ليتوق ــىل االنته ع

تمويل للتجهيز .

إهمال طويل
ــف هذا  ــن توق ــا م ــن ١٥ عام ــرث م ــد أك وبع
ــائية  ــة إنش ــى يف حال ــو املبن ــا ه ــرشوع ه امل
ــورة جدا وبحاجة إىل رسعة إنقاذ , وهذا  متده
ــوع سابق قبل قرابة  ما تحدثنا حوله يف موض

٣ سنوات .
ــاريع العمالقة التي تم إقامتها يف  ومن املش
ــازن األرضية ) التي تم  املتحف ( مرشوع املخ
ــىل دورين أو  ــة املتحف ع ــا تحت ساح بناؤه
طابقني أرضيني وفق أحدث األساليب والطرق 
ــا بالبنية التحتية الالزمة  العاملية وتم تزويده
ــف  املتاح ــف  مختل يف  ــة  املتحفي ــازن  للمخ
العاملية ولكن ولألسف الشديد أن هذه املخازن 
ــديد  ــم االحتياج الش ــرية ورغ ــة والكب الواسع
ــن القطع األثرية إن  ــح لها إلنقاذ الكثري م واملل
ــك الغرف  ــم بها تل ــا والتي تزدح ــم يكن كله ل
ــة للرطوبة  ــة والجالب ــة الفاقدة للتهوي املغلق
ــا تسمى مخازن  ــف الوطني يف م أسفل املتح
ــة  ــازن الصحيح ــا املخ ــة بينم ــع األثري للقط
واملناسبة موجودة ومكتملة البناء لكن الدولة 
ــم استخدامها وهي  ــن تجهيزها ليت عجزت ع
ــام 2004م عندما  ــذ الع ــة من ــذه الحال ــىل ه ع
ــدى الدول  ــة إح ــا عىل نفق ــل به ــى العم انته
األجنبية التي أنفقت عليها مبلغ (500) ألف 
ــرشوع التحسني للمتحف الذي  دوالر ضمن م

قادته هولندا أواخر القرن املنرصم .

مربرات
ولعلنا نتذكر مادمنا أعدنا فتح هذا الوضوع 

ــي أوردها  ــرات الت ــوال والتربي ــام تلك األق اله
عدد من القائمني عىل املتحف حيث أوضحوا 
ــي أدت إىل توقف هذا املرشوع  ــاب الت أن األسب
ــل يف عدم توفر  ــازه حتى اآلن تتمث وعدم إنج
ــازن من رفوف  ــزات واألثاث لتلك املخ التجهي
وتكييف وإضاءة لتلك القاعات الواسعة التي 
ــورة مزودة  ــورة حديثة ومتط ــاؤها بص تم إنش

بكل ما يحتاج إليه املخزن املتحفي .

ــىل مدى ومنذ  ــت الدولة عجزت ع وإذا كان
ــال  ــن امل ــغ م ــري مبل ــن توف ــام ٢٠٠٤م  ع الع
ــغيلها  ــك املخازن والعمل عىل تش لتجهيز تل

بدال من تركها فارغة يسكنها الفراغ .
ــة سابقة أوضح أمني عام املتحف  ويف مقابل
ــرشوع لم يكن  ــادي أن هذا امل ــم اله األخ إبراهي
يتضمن التجهيز والتأثيث ضمن الدعم الذي 
قدمته الدول األجنبية األمر الذي اضطر إدارة 

ــذاك إىل البحث عن مصادر تمويل  املتحف آن
ــدام هذه  ــز والبدء باستخ ــال التجهي الستكم
ــا وكان  ــديدة إليه ــاج الش ــرا للح ــازن نظ املخ
ــد وافق عىل  ــدوق االجتماعي للتنمية ق الصن
التمويل إال أن املبلغ الذي قدم الستكمال هذا 
املرشوع ”تأثيثاً وتجهيزاً“ كان كبريا من وجهة 
ــت تلك املساعي  ــدوق ولهذا تعرقل نظر الصن

لدى الصندوق وباءت بالفشل .
ــن قبل  ــدة م ــود ع ــادي أن وع ــح اله وأوض
ــىل وزارة الثقافة بتوفري  ــادات املتعاقبة ع القي
ــزات خالل زياراتهم للمتحف  األثاث والتجهي
ــن لم يتم  ــم ولك ــف له ــة إدارة املتح أو مخاطب

منها يشء حتى اآلن .

 من يتحمل المسؤولية
وهنا نتساءل: ملاذا هذا اإلهمال من الجهات 
ــل هذه املرشوعات  ــة وتساهلها تجاه مث املعني
ــف الوطني  ــاج إليها املتح ــي يحت ــة الت الهام
ــئت عىل  ــذه املخازن التي أنش ــىل رأسها ه وع
ــا مئات اآلالف  ــرى وقدموا فيه ــة دولة أخ نفق
ــري تلك املبالغ  ــدوالرات وعجزنا عن توف من ال
ــذا  به ــاع  باالنتف ــدء  والب ــز  للتجهي ــدة  الزهي
املرشوع الهام وال نحمل قيادة الدولة أو قيادة 
ــع فاألوضاع  ــا ال تستطي ــة اآلن م وزارة الثقاف
ــالد نتيجة العدوان  ــي تمر بها الب الحالية الت
ــالد وإمكاناتها  ــروف الب ــار جعلت ظ والحص
املادية يف مرحلة صعبة وحرجة ووصل العجز 
ــاريع كهذه  إىل مرتبات املوظفني فما بالنا بمش
ــات وقيادات  ــل املسؤولية الحكوم ــن نحم ولك
ــاريع وحتى  وزارة الثقافة منذ انجاز هذه املش
ــا قبل العدوان حيث كانت اإلمكانات متوفرة  م
ــات يف أبوابها ترصف  ــالد مستقرة واملوازن والب
ــرصف وفيما  ــن ت ــدري أي ــن ال ن ــام ولك بانتظ
ــل ومهمل  ــه كل متساه ــال سامح الل ترصف ف
ــن  ــذا الوط ــة له ــون ذا قيم ــن أن يك ــا يمك فيم

والشعب.

املتحف  يف  متعرثة  املتحف مشاريع  يف  متعرثة  مشاريع 
الوطني منذ سنوات طوالالوطني منذ سنوات طوال

وادي امللحمة وحصن شوحط بمخادر إب .. وادي امللحمة وحصن شوحط بمخادر إب .. 
شواهد حية للجمال والحضارةشواهد حية للجمال والحضارة
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املجمع املتحفي..املجمع املتحفي..
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 : مختصون
املجمع  يحتاج 
إىل تشطيب 

واملخازن 
األرضية تفتقد 

إىل تأثيث 
وتجهزي 

السياحة باالستقرار
عبدالوهاب شمهان

ــا وشعبنا إال  ــام بلدن ــق أم ــم يب ــدة ول ــة وواف ــة محلي السياح
ــة هي الرائجة  ــم تكون السياحة املحلي ــال الداخيل ومن ث االنتق
ــل حيا برغم  ــال الداخيل الذي ظ ــك االنتق ــودة بفعل ذل واملوج
ــدة القوية من بعض  ــي العربي املدعوم باملسان ــدوان األمريك الع
ــاء النفس  ــع بق ــي م ــرار األوروب ــىل الق ــدة ع ــو املتسي دول النات
ــل ورصده الصامت ملا  ــارض الرشقي للحرب يف حياده الطوي املع
ــه للطرف  ــان يف اليمن مجاراة من ــروع للسك ــن عنف م ــري م يج
ــالق جميع املنافذ  ــوازن املصالح، فهل الدعوة إلغ اآلخر إلبقاء ت
ــال واملفتوحة جزئيا تخدم  ــة والبحرية والجوية املغلقة أص الربي
الرشعية املزعومة أم هي حرب دولية عىل اليمن، وهل هذا يوقف 
ــالم وتجعل حركته  ــارض للحرب والراعي للس دعوة الطرف املع
ــا وماديا سوف تؤدي  ــري متكافئة عسكري ــة يف ظل حرب غ فاشل
ــن العدوان لن  ــراب والضحايا، لك ــن توقعه من الخ ــا ال يمك إىل م
ــة الدعوة إىل السالم ذات  ــق مآربه ولذلك البد أن تكون حرك يحق
جدوى وشأن لوقف الحرب والحصار وإصالح ذات البني العربية 
ــى ال يظل باب املواجهة مع الطرف اآلخر وهو امريكا والغرب  حت

مفتوحا للتطور واملزيد من العدوان الظالم ؛
ــاب اإلنساني الخالص  ــارة إىل استغالل الب ــا تجدر اإلش  وهن
ــة يف املنطقة إليقاف  ــىل املصالح الدولي ــاب املحافظة أيضا ع وب
ــت مسميات  ــر تح ــه واملهج ــي يف أرض ــان اليمان ــث باإلنس العب
ــربرات ال عالقة له فيها وإنما هي صنائع املخابرات األجنبية،  وم
ــوب، فالجميع  ــات وشع ــم حكوم ــاد عليه ــال اعتم ــا العرب  ف أم
ــىل حكوماتهم وبلدانهم وإما  ــية ع مرتهنون، إما من خالل الخش
ــدوان الذي ساعدته  ــم وطياريهم لهذا الع ــوا كل جهوده قد باع
ــة ومراكز الدراسات التي قامت بعدة دراسات  املخابرات األجنبي
اجتماعية للبنية االجتماعية اليمنية  لم تتوقف منذ السبعينات 
ــة االجتماعية  ــن السنني،  فالبني ــايض  وما قبلها م ــن القرن امل م
ــم وبتفريق  ــا  للعدوان اآلث ــم توظيفه ــة التي ت ــة واملذهبي اليمني
ــدرات البرشية  ــتيت الق ــف الواحد وتش ــني وتمزيق الص اليماني
ــم بفعل االرتماء يف أحضان الطائفية  واملادية وتآكل الجدار الص
ــدوان والزال يوقد نارها بحجج واهية  واملذهبية التي أشعلها الع
ــة املبعرث من اليمن  ــا التسوية والتقارب ومللم ــد من ورائه ال يقص
ــح الدولية واملحلية  ــد والذي صار مدعاة لهسترييا املصال الواح
ــي بعثت بذلك النهج رصاعات مسلحة رعناء لم يترضر منها  الت

سوى املجتمع ولم يفقد فيها األمن واالستقرار إال املواطن.
ــرار الذي تقوم يف ظله بنية الحياة العامة والخاصة   إن االستق
ــات ومواجهات  ــل نزاع ومناكفات ورصاع ــن أن يكون يف ظ ال يمك
ــاد القاتل لكل طموح يف الحصول  مستمرة فتحت األبواب للفس
ــس العدل  ــة يبدأ فيها  نف ــارس ونياب ــاء عادل وأمن ح ــىل قض ع
والقانون وهذا ما فقد  واتخذه البعض وسيلة لالرتزاق واالمتهان 
ــزة من  ــك األجه ــوة إلصالح تل ــل الدع ــا يجع ــو م ــن وه للمواط
ــن العلماء  ــكيل هيئة م ــي تتطلب تش ــة والت ــات امللح الرضوري
ــة  ــد نوعي ــل وتحدي ــن الخل ــة أماك ــون أوال لدراس ــال القان ورج

اإلصالح وكيفيته وأسلوب اختيار البدائل .
ــاء  بن ــادة  وإع ــرار  االستق ــا  جناح ــا  هم ــدل  والع ــن  األم إن 
ــني اليمانيني،  ــىل التوافق الكامل ب ــد اصالحهما ع ــة ويعتم الدول
فاملسميات العديدة هي من األلقاب الداعية للمناكفة واستمرار 

ــم أن الجميع ال يخرج عن الصف اليماني  الرصاع فالرأي السلي
ــم أن تداس قدم محتل أرضه وال يقبل بتغذية  وال يقبل أحد منه
ــي أداة استعمارية  ــة عىل الطائفية وه ــات القائمة املبني الرصاع

لقتل أهل اليمن بعضهم بعضا ...
إن الوضع الحايل يستدعي التقارب ولم الشمل من أجل اليمن 
ــعب اليماني ونهضته وإعادة الحياة إىل طبيعتها  ومن أجل الش
ــك الُفرَقة الطائفية واملناكفة  ــا لم فالكل سوف يتجرع نتائج تل م
السياسية مع تدخل الرئيس األمريكي ترامب ومشاركته الفعلية 

وبلده يف العدوان عىل اليمن .
ــدة القائمة  ــة والرأسمالية الجدي ــاء الديمقراطية الغربي رؤس
ــىل اليمن  ــودون يف العدوان ع ــعوب موج ــاء الش ــك دم ــىل سف ع
ــور اليمن ويف مساكن  ــا هي بصماتهم وأنيابهم تظهر يف صخ وه
ــم  ــروب وظلمه ــن الح ــوا م ــم يتعلم ــك ل ــال أولئ ــاء واألطف النس

لإلنسان.
ــجيع االختطاف  ــرة عىل اليمن بدأت بوضوح مع تش إن املؤام
ــم إعارة تلك  ــة ولكن لم يت ــة األفواج السياحي ــاح ومهاجم للسي
ــاه والقدرة عىل  ــا يحقق االنتب ــا ودراستها بم ــداث وتقييمه األح
املواجهة فرتاكمت األحداث وتواصلت مسرية املؤامرة بأيد يمنية 
ــة وأعالم مزيف للحقائق إن  ــال عربي وخربات عربية وأجنبي وم
ــداد ملعركة متواصلة مرسومة بدقة  ــا يحدث اليوم ما هو إال امت م
ــلت حملة  ــرى وكلما فش ــة تبعتها خطة أخ ــلت خط ــا فش وكلم
ــا سفكه حتى  ــي املسلم مباح ــدم العرب ــرى وصار ال ــا أخ تبعته
ــة مسلمة وايد  ــال والصحارى وبأيد عربي ــوت الوديان والجب ارت
ــود بحرية  ــني طيارين وجن ــاع األرض ما ب ــن كل بق ــرة م مستأج
ــهم وإنما صار  ــي ذاك اإلنسان الش ــد العرب ــوات برية ولم يع وق
ــة للسيطرة  ــب رصاعات مرتاكم ــىل من دمه بسب ــوان أغ دم الحي
ــذا الرصاع  ــن الطبيعية، ه ــة اليم ــرة العربي ــوب الجزي ــىل جن ع
ــل بعضهم بعضا،  ــر بنيانهم ويأك ــم ويدم ــوف يلتهم تحالفه س
ــدا إنما هي املكابرة لقادة  ــل يسعدنا الدمار بني هذا العالم  اب فه
العدوان والدول الراعية الغربية له يف البعد عن الرجوع إىل الحق 
ــل الدماء  ــان وقياداته التي تسي ــا األمريك ــة يتبناه وهي سياس
ــن حولهم ترتاكم جثث  ــع من بني أصابعهم دماء األبرياء وم وتنب
ــك كله تعلن دولهم  ــال والعجزة واألبرياء ومع ذل ــاء واألطف النس
ــات الجوية  ــن  استنكارها للهجم ــن وال تعل ــىل اليم ــا ع سخطه
ــي. وهكذا يريدون اليمن  ــدول التحالف املعلومة للقايص والدان ل
ــىل السلطة واملال  ــق الطائفية واملذهبية والرصاع ع تدخل يف نف
ــون االستقرار بعيداً عن حياة الناس والسكينة مفقودة  ومن  ليك
ــىل دينه وغيور  ــن الله غيور ع ــة وال دولة، لك ــم ال أمن وال عدال ث
ــة دائما رمزا لوجود العدالة واألمن  عىل عباده وستبقى السياح
ــار والعمل بنزاهة  ــاء واإلعم ــه الجميع للبن ــرار إذا توج واالستق
ــراض وصاروا يداً  ــن واملستهرتين باألع ــم الفساد والفاسدي ولج
ــف وال هراء  ــة وال توظيف للمواق ــد العدوان فال مناكف ــدة ض واح

يجر إىل القطيعة.
ــار له  ــن واالنتص ــاء اليم ــا يف بن ــة النواي ــق سالم ــل تتحق   فه
ــا املأزوم من  ــاد عنوانا لواقعن ــل الفس ــة أم سيظ ــرص النزاه وتنت

قساوة الغزاة والظاملني .
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