
ــم  ــن املعال ــري م ــار  الكث ــة ذم ــوي محافظ تح
ــة  قيم ــا  له ــي  الت ــع  املواق ــض  وبع ــة  التاريخي
ــىل اإلطالق مدينة  ــة كبرية لعل أهمها ع حضاري
ــة التي ال تقل أهمية  ــار التاريخية تلك املدين ذم
ــدن  ــرب امل ــن أق ــة ع ــة وعمراني ــة تاريخي ومكان
ــانياً عاملياً وهي  التاريخية التي تمثل تراثاً إنس
ــار مميز  ــاز بمعم ــة تمت ــاء القديم ــة صنع مدين
ــتخدم فيها مادتا  يجمع اللنب واآلجور التي تس
ــة ما  ــذه املدني ــوي ه ــاض وتح ــس والقض الجب
ــا بحالة  ــاً بعضه ــزًال تاريخي ــني (80 – 90) من ب
ــع  ــل رسي ــاج إىل تدخ ــورة وتحت ــائية متده إنش
ــداً رغم  ــزال صام ــر ال ي ــض اآلخ ــل والبع وعاج
ميض السنني وعوامل التغريات املناخية املتقلبة 
ــاء ”الحوطة  ــذه املدينة من ثالثة أحي وتتكون ه
ــزاً هاماً من  ــل“ وكانت مرك ــش – املح – الجراجي
مراكز العلم والثقافة العربية واإلسالمية وأقيمت 
ــاجد تعود فرتة بنائها إىل عهد الخليفة  فيها مس
أبوبكر الصديق, ويف الناحية الرشقية من املدينة 
ــام محمد بن  ــة اإلم ــة املواهب عاصم ــع مدين تق
ــا يوجد يف  ــم, كم ــن ابن القاس ــن الحس أحمد ب
مدينة ذمار جامعها الكبري ذلك املعلم التاريخي 
ــم التاريخية يف  ــرز املعال ــد أب ــم والذي يع القدي
ــية التي تعد تحفة  ــة الشمس املدينة بعد املدرس

معمارية تزينها النقوش والزخارف البديعة.

السوق القديم

ــاحات  وتمتاز مدينة ذمار التاريخية بأن الس
ــاحة أكرب  ــم تحتل مس ــذا املقاش ــاتني وك والبس

ــغ عدد  ــث يبل ــة حي ــاحة املبني ــن املس ــري م بكث
ــار واحداً  ــم, كما تحوي ذم ــمها 10 مقاش مقاش
ــوق القديم  ــمي الس ــواق وس من أهم وأبرز األس
ــارة عن  ــوق بأنه عب ــذا الس ــاز ه ــة ويمت للمدين
ــا مخصص لتقديم يشء  ــواق صغرية كل منه أس
ــح بصنعاء  ــوق املل ــو موجود يف س ــني كما ه مع

القديمة إال أن سوق امللح أكرب من السوق القديم 
يف مدينة ذمار.

مباٍن طينية

ــار مدينة معرب  ــة ذم ــد يف محافظ ــك يوج كذل
ــني  ــا بالط ــم مبانيه ــت معظ ــي بني ــة الت الطيني

الخالص.

وال ننىس اإلشارة إىل املدرسة الشمسية حيث 
ــالمية وتقع هذه املدرسة  تعد من أبرز املآثر اإلس
ــام املتوكل  ــا اإلم ــش وقد بناه ــي الجراجي يف ح
يحيى رشف الدين بن املهدي أحمد وبنيت سنة 
ــد بناهما  ــا املطاهري واملنارة فق ــرة, أم 950 للهج

أحد القادة العثمانيني (محمد عيل باشا) سنة 
(1155)للهجرة وقد ذكر القايض األكوع يف كتابه 
ــة  ــالمية يف اليمن) أن هذه املدرس (املدارس اإلس

كانت تحوي مكتبة نفيسة وموقوفة.

ــن  ــم م ــالب العل ــداً لط ــة مقص ــت املدرس وكان
مختلف املناطق اليمنية وفيها ملحق عبارة عن 
سكن لطالب العلم من خارج ذمار وتعد املدرسة 
ــه  ــار اليمني الجميل بنقوش ــن آيات املعم آية م
ــد املدخل  ــاب عن ــذا القب ــة وك ــه البديع وزخارف
ــن الزخارف  ــك ع ــة ناهي ــطح املدرس ــىل س , وع
ــة  ــراب ويوجد يف داخل املدرس ــة يف املح البديع
ــوم عليها  ــة وعرشون عموداً يق ــع) أربع (الجام

السطح.

صيانة وترميم

ــول مدير فرع هيئة املدن التاريخية بذمار   ويق
ــن منازل  ــد م ــي إن العدي ــيل الضبع ــوان ع صف
مدينة ذمار التاريخية بحاجة إىل ترميم وصيانة 
كونها ومنذ سنوات طويلة لم تتم صيانتها وكما 
هو معلوم لدى عامة الناس أن البناء الطيني أو 
ــة وهذا ما غاب  ــور بحاجة إىل صيانة دوري اآلج
ــذي أدى إىل  ــر ال ــنوات املاضية األم ــالل الس خ
ــدد كبري من املنازل  ــائية لع تدهور الحالة اإلنش
ــة إىل ترميم بعضها ترميماً  وبالتايل باتت بحاج

رسيعاً وعاجًال.

مساحات بيضاء واسعة

وأوضح  أن مدينة ذمار تمتار بأن مقاشمها أو 
مساحاتها البيضاء أكرث من املساحة املبنية, وأن 
ــذ أو اجتزاء  ــم عىل حالها لم يتم أخ هذه املقاش
ــتهدف هذه  ــك ألن مرشوعاً اس ــض منها وذل بع
ــي للتنمية  ــدوق االجتماع ــم بدعم الصن املقاش
ــم  ــوير كافة املقاش ــذا املرشوع تس ــتهدف ه واس
ــاظ عليها وصونها وإذا لم  ــو ما أدى إىل الحف وه
ــداً أن تالقي نفس  ــويرها فمن املتوقع ج يتم تس

املصري الذي واجهته مقاشم صنعاء القديمة.

مخالفات معمارية مستمرة

ــويهات يف  ــات املعمارية والتش ــن املخالف *وع
مدينة ذمار التاريخية أشار إىل وجود مخالفات 
ــة  ــرع الهيئ ــاول ف ــد ح ــة وق ــوهات معماري وتش
ــل منها إال أن عدم تعاون الجهات املعنية  التقلي
ــاظ  ضعيفة, ولعل  ــل جهود الحف بالضبط جع
ــد ارتكبت بحق هذه  ــات املعمارية ق أكرث املخالف
ــة الحفاظ بذمار يف  ــاء فرع هيئ املدينة قبل إنش

العام 2009م إال أن املخالفات التزال مستمرة.

ــياحة  بالس ــام  االهتم ــد  تصاع
ــرب  ــدة ع ــارضة ومتصاع ــورة ح بص
ــة والهيئة العامة للسياحة  املؤسس
ــات  ــياحة من املؤسس ــت  الس وكان
الوحدوية قبل قيام الوحدة اليمنية 
ــة الجمهورية اليمنية وتعاضم  ودول
ــاء وزارة  االهتمام بعد الوحدة بإنش
ــياحة وإن تكررت عملية الضم  الس
ــتمر  ــتمرت واس والفصل إال أنها اس
ــياحة  للس ــة  العام ــة  الهيئ أداء 
ــوزارة تجنبا  ــم دمجها مع ال ــي ت الت
ــام اإلدارية والفنية بني  لتعارض امله
ــتفادة  الوزارة والهيئة  ثم بدأت االس
ــة  الوظيفي ــوادر  الك ــوع  مجم ــن  م
ــل بينها إليجاد كيان  فحدث التكام
ــه  ــتهان ب ــدا اليس ــغ ح ــل بل متكام
بفضل من الله وتالحم كافة الجهود 
وبروز حالة من املساواة وبناء الثقة 
ــدرات بعيدا عن  ــتوى الق ــع مس ورف
ــخصنة  ــة واملواالة وعن الش الحزبي
حتى أحداث 2011 التي كانت سببا 
ــياحية  يف تدهور وانهيار اإلدارة الس
ــدت كل مقومات العمل اإلداري  وفق
ــتخدمت  ــاليب اس والفني بعدة أس
يف  ــكل  تش ــت  وكان ــا  بنيانه ــار  لدم

ــوذج عىل طريق  ــه االدارة األنم حين
ــتغالل  ــو والتطوير الذاتي واس النم
ــت  أتيح ــي  الت ــب  التدري ــح  من
ــل  ــل وورش العم ــب والتأهي للتدري
ــدرات ومكنت  التي ضاعفت من الق
ــرتكة  ــة املش ــاركة اإليجابي ــن املش م
ــة والفنية وفق  بني القيادات اإلداري
ــس  ــل مجل ــن قب ــدة م ــة معتم رؤي
ــرتاتيجية وطنية هيأت  الوزراء واس
ــكلت مساحات للبحث  األجواء وش
ــداد والتطوير ودفعت للتفكري  واإلع
ــياحة  س إىل  ــول  الوص ــة  كيفي يف 
ــة مع  ــة ومتوافق ــس مقبول وطنيةس
ــق التنمية  ــة يف تحقي ــوح الدول طم
ــياحة  ــار قطاع الس ــاملة باعتب الش
ــن القطاعات الواعدة ولم تك تلك  م
ــوات إال الخطوات األوىل لبدء  الخط
ــياحية  ــواق الس ــادة اليمن لألس إع
يف  ــة  املبذول ــود  بالجه ــف  والتعري
ــائح وزوار اليمن  ــاه حماية الس اتج
ذات  ــات  الخدم ــري  وتوف ــا  عموم
ــد  ــك وج ــع ذل ــة وم ــودة العالي الج
ــن أهمية  ــق للتقليل م ــرث من عائ أك
ــياحة يف رفد االقتصاد الوطني  الس
ــي وكان أهم العرثات  والدخل الوطن

ــة ( االختطاف ) والهجمات  املوجع
املسلحة عىل األفواج السياحية ثم 
ــش املوازنة  ــياحة يف هام ــع الس وض
ــاء أو عفوية أو  ــة بغب ــة للدول العام
ــات  ملن يتولون إدارة املوازنة  توجيه
ــن الوزارة من  ــة وبهذا لم تتمك العام
عودتها إىل ميدان العمل السياحي 
وإن كانت هناك محاوالت بعد العام 
ــدارا قويا  ــا واجهت ج 2012 إال أنه
ــتخفاف بالعمل  ــن املناكفة واالس م
ــد عليه دول  ــياحي الذي تعتم الس
ــربى  ــدول الك ــم ال ــا فيه ــم بم العال
ــع حتى إعالن  ــتمر الوض وهكذا اس
ــرب عىل اليمن والذي  العدوان والح
ــة تغذى  ــرب داخلي ــذ بعدين ح أخ
ــي  ــدوان خارج ــة وع ــورة مروع بص
ــمل البحر والجو والرب والحصار  ش
الشامل بموافقة دولية ال لبس فيها 
مما ضاعف معاناة قطاع السياحة 
ــه  مواقع ورضب  ــآته  منش ــري  بتدم
واحتالل الجزر البحرية التي يزيد 
ــني جزيرة  ــة وأربع ــن مائ ــا ع عدده
ــيطرة االستعمارية   الس ناهيك عن 
ــى يختل وكذا   ــاب املندب حت عىل ب
ــتمر العدوان يف  الجوف  ومارب ليس

ــدرات اليمنية  ــتنزاف للق عملية اس
اإلرصار  ــب  جان إىل  ــدودة  املح
ــة يف الداخل  ــة الدول ــىل منع إقام ع
ــات  ككيان ــا  وجوده ــتعادة  واس
ــعب  ــية تقدم خدماتها  للش مؤسس
ــم  ــدوان يف رشاء  األم ــد الع وزاد حق
ــن وتعريض  ــدة ومجلس األم املتح
ــس يف  ــة اليمنية العضو املؤس الدول
ــدوان وحصار  من  ــم املتحدة لع األم
ــي أمريكي  ــف أممي عرب قبل تحال
ــرض عىل املنظمات الدولية  غربي ف
ــل اليمني  ــل مع الداخ ــدم التعام ع
ــة  ــياحة العاملي ــة الس ــا منظم ومنه
ــوأ يف التعامل مع  ــد األس ــي تع والت
الكيان السياحي اليمني منذ إعالن 
العدوان واستمراره هذا النهج  حتى 
ــان دويل أن  ــن ألي كي ــوم وال يمك الي
يكون له وجود سياحي يف  الساحة 
الدولية السياحية مالم يكن معرتف 
ــا وهذا  ــك املنظمة وغريه ــن تل به م
ــل  التعام ــن  يحس أن  ــب  يج ــع  واق
ــتوى  مس ــىل  ع ــه  بحث ــم  ويت ــه  مع
ــط  ــة ووزارة التخطي وزارة الخارجي

والتعاون الدويل يف الداخل  .

ــي  ه ــياحة  الس وزارة  ــة  مهم إن 

ــل  والتواص ــات  العالق ــني  تحس
ــة   والصديق ــقيقة  الش ــدول  ال ــع  م
والتواصل مع الخارج بكل الوسائل 
ــرق املتاحة إال  ــكل الط ــات وب واآللي
ــال والتواصل بفعل  أن منافذ االتص
ــدة ومجلس  ــم املتح ــدوان واألم الع
ــا إىل ضعف  ــو ماقاد أيض ــن  وه األم
ــياحية وغياب اإلرشاف  اإلدارة الس
ــق  ــد تطبي ــم وتجمي ــوزاري املنظ ال
ــياحة و اللوائح املنظمة  ــون الس قان
ومتابعة مزاولة املهنة بصورة مهنية 
ــاع  ــاع القط ــة أوض ــة ومعالج دقيق
ــا ينبغي  ــا يعانيه وم ــياحي وم الس
ــاطه السياحي  عمله الستمرار نش
ــي أن  ــا ينبغ مل ــداد  ــيل واإلع الداخ

تكون السياحة عليه يف الغد .

ــياحي  ــيس الس ــان املؤس إن الكي
ــتثنائية  ــد حالة اس ــؤول لم يع املس
ــة  ــل حال ــه ب ــتغناء عن ــن االس يمك
ــات  ــا التزام ــب عليه ــة يرتت رضوري
ــإذا لم  ــام الدول ف ــام املنظمة وأم أم
تعمل الحكومة اليمنية عىل إنعاش 
ــياحة وإنقاذها من حالة  وزارة الس
ــكادر  ــتت ال ــود وتش ــود والجم الرك
ــف تدريب موظفي  ــياحي وتوق الس

ــياحة وإعادة تأهيلهم  وتوقف   الس
ــه الخارج  ــاهم في ــذي س ــل ال العم
ــاط  نش ــدت  جم ــرية  كب ــاهمة  مس
ــياحية وأرسها  ــاة العمالة الس وحي
ــلبي تجاه  ــف الس ــالل املوق ــن خ م
ــحب  ــدوان والرضوخ الدويل لس الع
ــي  والت ــية  الدبلوماس ــات  الهيئ
ــرات املتواصلة من  ــبقتها التحذي س
بالدبلوماسية  اليمن وختمت  زيارة 
ــلمة  املستس ــة  املتخاذل ــة  اليمني
ــدويل  ال ــف  املوق ــوة  بق ــان  لالرته
ــاة الرشعية  ــاندة األمنية  لدع واملس
ــع  وض يف  ــي  اليمن ــل  الداخ ــار  ص
السجن الكبري لشعب تواق للحرية 
ــارة عريقة  ــق ذي حض ــعب عري ش
ــاىس حياة 25  ــم وتن ــاها العال تناس
ــون بصعوبة  ــن يعيش ــون مواط ملي
ــعارات ثم  ــم يرفع الش ــدة عال ومكاب
ــا عىل الجهات  ــها بأقدامه وم يدوس
املعنية إال االهتمام بالكيان اإلداري 
ــياحي وتنمية القدرات  والفني الس
ــياحة  ــوزارة الس ــاة ل ــادة الحي وإع
ــد  ــق الغ ــيضء طري ــوم ي ــل الي فعم
ــت والجهد ومن ال يعمل  ويوفر الوق
بدراية وعلم كمن يحرث يف البحر. .

السياحة.. وجود مؤسسي بحاجة للرعاية
عبدالوهاب شمهان

09 الثــــورةجغاتئ وتراث

فنها المعماري يحاكي صنعاء التاريخية :فنها المعماري يحاكي صنعاء التاريخية :

الثورة / عبدالباسط النوعة

الغابرة الحضارات  موطن  الغابرةذمار  الحضارات  موطن  ذمار 
ـــــي اإلهــــــمــــــال  ـــــان ـــــع ـــــــــــــت عـــــلـــــى حـــــالـــــهـــــا وت ـــــة  الزال ـــــم ـــــدي ـــــق  ¶عــــــشــــــر مـــــقـــــاشـــــم فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة ال
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