
ــل بعدين هامني فهو واحد  كان هذا القرص يحم
ــة وتاريخية  ــذي يمثل قيمة سياسي من املعالم ال
ــادة والدولة  ــزا للسي ــان رم ــد ك ــعب فق ــذا الش له
ــذه األسطر هو  ــم ولكن ما يهمنا يف ه ونظام الحك
ــد الحضاري والرتاثي الذي يمثله هذا القرص  البع

والذي ربما يجهله الكثريون.
ــد اتجهنا اىل  ــة أو هذا البع ــة هذه األهمي وملعرف
ــدن التاريخية  ــة عىل امل ــة للمحافظ ــة العام الهيئ
ــة  الحي ــة  التاريخي ــم  باملعال ــة  املعني ــا  باعتباره
ــدس نبيل  ــع املهن ــا م ــون ؛ وتحدثن ــب القان بحس
ــح ان هذا  ــس الهيئة والذي أوض ــرص نائب رئي من
املعلم هو من اختصاص هيئة اآلثار فلم يتم العمل 
ــور والقالع التاريخية من  بالقانون والزالت القص

اختصاص هيئة اآلثار.
ــة التاريخية واملعمارية قال منرص  وحول القيم
ــم :إن  ــدي القدي ــار التقلي ــدس يف املعم ــو مهن وه
ــان يعود تاريخ بناءه اىل  القرص الجمهوري وان ك
ــاً تاريخياً  ــد معلم ــة إال انه يع ــرتات زمنية قريب ف
ــاً يعترب  ــن خمسني عام ــد عمره ع ــأي معلم يزي ف
ــد بني القرص  ــاً بحسب القانون وق معلماً تاريخي
ــن مائة عام  ــذي يفوق عمره أكرث م ــوري ال الجمه

ــع للغاية  ــي جميل وبدي ــاري صنعان ــراز معم بط
ــودة يف حمى صنعاء  ــي واملعالم املوج ــل املبان وك
ــل بري العزب أو القاع أو  القديمة أو يف حدودها مث
ــن الناحية  ــم حضارية هامة م ــر تعد معال التحري
التاريخية وقصف احد منها يمثل خسارة فادحة 
ــا القرص الجمهوري  ــدا للحضارة اليمنية سيم ج
الذي يمتاز بطراز معماري بديع للغاية تم مراعاة 

الخصائص والعنارص املعمارية التقليدية فيه.
ــذا القرص  ــري له ــداء والتدم ــريا إىل أن االعت مش

ــني أو املختصني  ــا املعني ــل اليمنيني سيم أوجع ك
ــدا القيمة الحضارية  ــرتاث والذين يدركون جي بال
ــي تفاصيل رائدة  ــب الذي يحك ــذا القرص املهي له
ــال عن الرسد  ــة متقنة فض ــات معمارية فني جزئي
ــة هامة  ــة وسياسي ــب تاريخي ــه لحق ــذي يقدم ال

لليمن أرضا وشعبا.

زخارف وتقسيمات داخلية بديعة
وبدورنا وجهنا اسئلتنا عن هذا القرص وقيمته 
ــريه من  ــه تدم ــا يمثل ــة وم ــة والحضاري التاريخي
ــعب وحضارته اىل الهيئة العامة  خسارة لهذا الش
ــم  ــا اىل األخ عبدالكري ــف وتحدثن ــار واملتاح لآلث
ــع واملمتلكات  ــة املواق ــام حماي ــي مدير ع الربكان

ــذا القرص بهذه  ــذي أوضح ان تدمري ه ــة وال األثري
ــدة بلغ  ــة حاق ــارات متتالي ــة بغ ــورة الهمجي الص
ــدى اإلرصار عىل  ــارات تعرب عن م ــا سبع غ عدده
ــعب فهذا  ــل قيمة لهذا الش ــل ما يمث ــداف ك استه
ــوز الحضارة  ــي يمثل رمزا من رم القرص التاريخ

اليمنية العريقة.
ــذا القرص الذي يعود تاريخه اىل  وقال : يمتاز ه
ــاره الذي  ــد الدين بمعم ــام يحيى حمي ــد اإلم عه
ــاء  ــة صنع ــاري ملدين ــج املعم ــس النسي ــي بنف بن
ــع جعل منه  ــع بفن زخريف بدي ــة بل ويتمت القديم
ــدا  وواحدا من  ــة يمنية عريقة ج واجهة حضاري
ــة احتوى عىل  ــة التاريخي ــاط العمارة اليمني انم
ــاري اليمني  ــارص ومقومات الفن املعم ــع عن جمي
ــات الداخلية وشكل  ــث التقسيم ــل من حي األصي
ــم الحداثة التي  ــاء والزخرفة الخارجية ورغ البن
أدخلت عليه إال انه كان يحمل الجانب التاريخي 
ــوه تلك  ــر عليه أو يش ــم يؤث ــرب بكثري ول ــكل اك بش
ــعر  ــاره وهذا ما جعلنا نش ــات يف معم االستحداث
ــي الهام  ــم التاريخ ــذا املعل ــري لفقدان ه ــأىس كب ب

وتدمريه بشكل كامل.
ــاء هذا  ــادة بن ــى وإن تم إع ــه حت ــار اىل ان وأش
ــان عليه  ــاري الذي ك ــه املعم ــرص بنفس نمط الق
ــن يتم ارجاع تلك الفنيات البديعة التي ابدعها  فل

املعماري الذي ابدع بأنامله هذا القرص الفريد.

الثــــورةجغاتئ وتراث
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ــة  الوطني ــا  قضايان ــاول  تن إن 
ــم  رغ ــة  بنائ ــروح  وب ــة  بإيجابي
ــي تصل  ــب الت ــات واملتاع املنغص
ــد  ــا إىل ح ــض ربم ــل البع ــن قب م

التحريض .

إن موقف السياحة ضد العدوان 
ــرز يف أكرث من فعالية وأكرث  واضح ب
ــاركة جماهريية وكذلك من  من مش
خالل البيانات املتالحقة واللقاءات 
ــة وما عانى هذا القطاع  التلفزيوني
ــرشد وتبعرث  ــق وت ــن ضي ــه م ووزارت
 2011 ــداث  وإح ــف  مواق ــة  نتيج
ــات ورصاعات  ــا تالها من مناكف وم
ــذا الكيان املؤسيس  بهدف تدمري ه
ــدوان فكانت  ــان الع ــد حتى ك الرائ
الطامة الكربى عىل قطاع السياحة 
ــة ومجلس الرتويج  ووزارة السياح
ــث استهدفت البنية  التابع لها حي
ــكل  ــل مكوناتها بش ــة بك السياحي
مرعب ومخيف وتسببت يف خروج 
ــة  ــن الخدم ــآت م ــن املنش ــزم م ح
ــيل أو الجزئي  ــري الك ــة للتدم نتيج
ــوزارة يف أكرث من موقع  وقد بينت ال
ــاع السياحي من  ــاب القط ــا أص م
ــروج آالف  ــة أدت إىل خ أرضار بالغ
ــم وأضافت   إىل  العمال من أعماله
ــرى  وإىل آالف  ــني آالف أخ العاطل
ــة آالف تنتظر عون  األرس املحتاج
ــار وآالم  ــاوز الحص ــه لها يف تج الل
ــدد  الع ــد  تصاع ــى  حت ــة  الحاج

ــىل  ع ــر    التآم وزاد  ــني  املالي إىل 
ــن مليون  ــات ما يزيد ع ــع مرتب قط
ــدد املاليني  ــذي  أكمل ع ــف ال موظ
ــة  ــدة اإلنساني ــة للمساع املحتاج
ــارى العالم يف عدد من يحتاج  ليتب
ــيل  فع ــراك  ح دون  ــدة  للمساع
ــدوان والحصار  .   ــاه الع ــاد تج وج
ــة اليمن  إىل زيادة  لذلك فإن حاج
ــذاء  الغ يف  ــة  الدولي ــدات  املساع
ــة  ــاه الصالح املي ــري  ــدواء وتوف وال
للرشب وإىل مشاريع دولية تساعد 
ــل واإلنتاج الذي  ــاس عىل العم الن
ــاً من الجمهور  يخدم قطاعاً واسع
املحارص أمر يوجب مشاركة دولية 

كبرية وواسعة .

ــع  ــم تتوس ــة يف العال إن السياح
ــا  به ــام  االهتم ــد  ويزي ــرش  وتنت
وبتنوعها وتعدد مقاصدها وزيادة 
ــم واملنافسة  ــدد السياح ونفقاته ع
عىل جذبهم إىل املقاصد السياحية 
ــدى  االهتمام  ــري إىل م كل ذلك يش
ــة  ــة االقتصادي ــد  القيم ــذي يؤك ال
يف  ــى  حت ــي  السياح ــاط  للنش
ــىل السياحة  ــات التي تؤثر ع األزم
ــف  ــم  اليتوق ــو أي العال ــا فه سلب
ــه املؤسسية  ــم أداء كيانات ــن دع ع
ــة  ــات للسياح ــجيع  الحكوم وتش
بزيادة اهتمامها للدفع باملزيد من 
ــور والرعاية ومعالجة  النمو والتط
ــرا معيقا عىل  ــكل خط أية آثار تش

ــديد  النمو السياحي  ولألسف الش
ــة تجاوزت حدود  حكومتنا الحالي
تدني االهتمام حتى أقفلت مجلس 
ــل  العم ــن  ع ــي  السياح ــج  الرتوي
ــة وإضعاف  املالي ــه  ــب قدرت وسح
ــك البد  ــر وبذل ــه إىل الصف إمكانات
ــيس  املؤس ــان  الكي أن  ــول  الق ــن  م
للسياحة يجب أن يتعاىف وأن ترسع 
ــاذه كونه أحد  ــة اإلنقاذ بإنق حكوم
ــرتض  ــة املف ــات االقتصادي القطاع
ــا أو  ــرض له ــدم التع ــا وع حمايته
ــائها  ــال قانون إنش ــا وإهم إهماله
ــح  واللوائ ــة  الداخلي ــه  والئحت
املنظمة للنشاط واملهن السياحية 
ــغيل  تش ــادة   إع ــىل  ع ــز  والرتكي
مجلس الرتويج السياحي بموجب 
قانون  اإلنشاء وهو صندوق يعتمد 
ــغيل مطار  فقط عىل  الطريان وتش
ــل  ــه دخ ــس ل ــدويل ولي ــاء ال صنع
ــت محجوزات  ــد بلغ ــايل  آخر وق م
ــوط الجوية  ــدوق لدى الخط الصن
ــار وسبعمائة  ــوايل ملي ــة ح اليمني
ــا وزارة املالية  مليون ريال تناسته
ــدودة التي  ــة املح ــت الوديع وتابع
ــغيل  ــود الفقري لتش ــكل العم تش
ــدوان  ــان الع ــد أن ك ــدوق بع الصن
ــغيل  ــار مانعا رئيسيا لتش والحص
ــدويل والذي كثف  ــار صنعاء ال مط
ــر وحدة  ــى دم ــه حت ــف علي القص
ــده  مابع ــف  بعن ــريان  الط ــاد  إرش

 . ــة  املدني ــآته   بمنش أرض  ــف  عن
ــت املنغصات عىل وزارة  وهكذا توال
ــكل  السياحة وصندوقها الذي يش
أداة قوية لتعريف العالم والشعوب 
باليمن يف األسواق السياحية وعرب 
ــات املنتظمة وتؤكد وجوده   الفعالي
ــد سياحي وكدليل  كواجهة ومقص
ــعب  ــة هذا الش ــىل مدني ــم ع للعال
وحضارته وأن ما حدث ويحدث لم 
ــال عدوانية تآمرية  يكن سوى أعم
ــه وأن ال طائفية  ــىل اليمن وشعب ع
والمناطقية تفرق وتمزق وأن اليمن 
ــالم  الس ــالم  للس ــوق  يط ــه  وشعب
ــات الطيبة الدائمة  العادل والعالق
ــادة  السي ــرتام  اح ــىل  ع ــة  القائم

والحقوق الوطنية .

إن السياحة ليست (فهنة) كما 
ــت مجرد  ــا البعض وليس يتصوره
ــة له  ــاً القيم ــاً شكلي ــاً وزاري هامش
ــة وإرشافية  ــل فني ــا وحدة عم إنه
ــات متميزة مع  ــة لبناء عالق وإداري
ــني الصورة  ــم وتحس ــوب العال شع
ــدى اآلخر  ــة الوطنية ل االجتماعي
ــو االقتصادي  النم ــادة  ــدف زي به
ــا ثروة  ــة. أنه ــة يف التنمي واملساهم
ــالم  األح ــىل  ع ــى  التبن ــة  وطني
والعشوائية وإنما عىل أسس وقيم 
ــادئ إنسانية تحرتم  ــة ومب أخالقي
الدين والعادات والتقاليد والقوانني 
ــد ليست مجردة من الحياء  لكل بل

واحرتام الشعوب وإنما لكل شعب 
ودولة وحكومة كامل صالحيتها يف 
تنظيم النشاط السياحي وتحديد 
ــح االلتزام به  ــىل السائ ــا يجب ع م
ــاوزه . إن  ــدم تج ــرص عىل ع والح
ــى  ــة يسع ــروة وطني ــة  ث السياح
ــل ما تم بناؤه من  البعض لتدمري ك
نظام وقوانني  وقوانني ولوائح ونظم  
وتحويل كيانها املؤسيس إىل مكان 

مهجور فاقد للحياة والنشاط .

ــذه  به ــة  اليمني ــة  السياح إن 
الكيفية واإلهمال تدمر  فالسياحة 
ــي نظام  ــر بقدر ما ه ــت مناظ ليس
ــل إنساني  ــاط وتعام وخدمة ونش
ــيل والوافد  ــح املح ــة للسائ وحماي
ــني  دكاك ــس  ولي ــة  راقي ــآت  ومنش
يف  ــا  توظيفه ــن  يمك ال  ــارات  وعم
ــة  خدم أو  ــي   سياح ــاط  نش أي 
ــة. إن اليمن سيفقد موقعه   سياحي
يف السياحة العاملية وهذا ما سعى 
ــن  ــره لليم ــدوان يف تصوي ــه الع إلي
ــاب  ــع لإلره ــه مستنق ــه بأن وشعب
ــاطه  ــان غري آمن من خالل نش ومك
ــن   ــف اليم ــذي  يوص ــي ال اإلعالم
ــو  وه ــة  العدواني ــة   بصف ــه  وشعب
ــة إال أن األحداث  ــري صحيح البت غ
ــار املدعوم دوليا  والعدوان والحص
ــط  الوس ــر يف  ــه وأث ــل فعل ــد فع ق
ــرض   املتح ــم  فالعال ــي   السياح
ــر  الحناج ــاره  استنك ــاوز  اليتج

ــًال إنسانياً  ــدم  عم ــن واليق واأللس
ــدوان وإحالل  ــاً لنزع فتيل الع راقي
ــرب واملنطقة  ــالم يف جزيرة الع الس
ــا  وسيادته ــعوب  الش ــرتام  واح
ــاء عالقات وطيدة  ــز عىل بن والرتكي
ــة  ــراف املحلي ــع األط ــي جمي تحم

والدول املتعايشة .

السياحة هي أحد أهم منافذ بناء 
ــعوب والتعرف  ــني الش ــات ب العالق
ــا  ــن تجاربه ــادة م ــا واالستف عليه
ــاد الوطني عرب  ــاش االقتص يف إنع
ــذا  وه ــا  واستثماراته ــة  السياح
ــني  ــك بالقوان ــو إىل التمس ــا يدع م
ــان  الكي ــرار  واستم ــح  واللوائ
ــة  لخدم ــيس  املؤس ــي  السياح
ــاد الوطني وبقاء اليمن مع  االقتص
ــي تاريخي  ــم كمقصد سياح العال
ــع العالم  ــون م ــاري فهل نك وحض
وندرك أننا نفقد مصادر اقتصادية 
ــا  ــا بعزلتن ــة ببلدن ــة ووطني محلي
ــراك أو مخاطبة  عن العالم دون ح
ــل الكامل  ــك فقد التواص بما يف ذل
ــة  للسياح ــة  العاملي ــة  املنظم ــع  م
ــىل  ع إن    . ــة  السياحي ــواق  واألس
الكيان السياحي مسؤولية تعريف 
ــرف  ــذا الظ ــا يف ه ــم بقضيتن العال
ــاط  واإلعداد للقادم وليس قفل نش
ــس الرتويج  ــة ومجل وزارة السياح

السياحي ياحكومة اإلنقاذ .

السياحة يف العالم
عبدالوهاب شمهان

: املهندس منصر
تدمري القصر الجمهوري 

بخصائصه املعمارية 
التاريخية الفريدة خسارة 

فادحة للحضارة اليمنية

: هيئة اآلثار
ندين استهداف هذا القصر 

العريق الذي كان يمثل 
قيمة تاريخية وسياسية لكل 

اليمنيني، يزيد عمره عن 
مائة وعشرين عاما حيث بني 

يف عهد اإلمام يحيى

ــخ اليمن السعيد تتواصل  ــارة وتاري ــدوان الغاشم عىل حض ــم الع جرائ
ــذ ان بدأ هذا العدوان قبل أكرث من عامني  بصورة لم تتوقف من
ــع الرتاثية والحضارية  واليزال  ــر خاللها الكثري من املعالم واملواق ونصف العام دم
ــاهده استهداف القرص  ــان آخر مش ــريي والعبثي مستمراً ك ــذا املسلسل التدم ه
ــه ودمرت أجزاء  ــايض بغارات عدة اتت علي ــاء مساء االثنني امل ــوري بصنع الجمه
ــان يمثل احد رموز  ــامخ الذي ك ــة منه بل وانتهى هذا القرص التاريخي الش واسع

العمارة اليمنية الصنعانية األصيلة .

الثورة/ عبدالباسط النوعة
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