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سياحة وتراث
الثــــورة

نتذكر بحرقة وحنني عندما يبدأ الحديث 
ــن تاريخ مدينة مارب ومعاملها األثرية فهو  ع
حديث طويل وشيق ال ينتهي ممزوج باأللم 
ملا حل بالكثري من املواقع واملعالم األثرية يف 
هذه املحافظة العريقة جراء قصف طائرات 
ــة الهامة  ــن املواقع األثري ــدوان للعديد م الع
ــري وعدد  ــد األث ــة والس ــارب األثري ــا م منه
ــذا فنحن أمام  ــة ؛ ومع ه ــد القديم من املعاب
واحدة من أقدم املواقع التي احتضنت أعرق 
ــخ املعارص  ــاء التاري ــهادة علم ــارة بش حض
ــبأ وملكتها األشهر عىل  وأساتذته مملكة س
ــت كنوزا أثرية عظيمة  اإلطالق بلقيس خلف
ــف الكثري منها ولكن يجزم الكثري  جدا اكتش
ــني أن باطن األرض ال  ــن املهتمني واملختص م
ــوي أرسارا كبرية عن هذه اململكة يف  يزال يح

حارضتها وعاصمتها مارب.
ــذه  ه ــارة  بزي ــا  ترشفن ــنوات  س ــل  وقب
ــاري  ــي واآلث ــرثاء التاريخ ــة ذات ال املحافظ
ــا لعدد  ــن زيارتنا طبع ــت مواط ــري وكان الكب
ــهر املعالم اآلثارية املكتشفة (مدينة  من أش
ــد  مارب القديمة, معبد برآن, معبد أوام, الس
القديم) وحقيقة هذه املواقع ورغم ثرائها إال 
أنها تعد غيضا من فيض ما تملكه مارب من 

مواقع التاريخ والحضارة.
معبد عظيم يحيطه اإلهمال

ــرة تفاصيل  ــا الذاك ــرتجعت بن عندما اس
ــا الرائعة  ــة وتجزيئاته ــك الرحلة الجميل تل
ــم األثرية تراءت بني  ــي كانت برفقة املعال الت
أعيننا تلك املناظر التي يختلط فيها السلب 
ــع األىس يف معبد  ــة م ــاب والعظم ــع اإليج م
ــافات األثرية  ــى وأعظم االكتش ــد من أرق يع
ــط بواحدة  ــد برآن الذي ارتب ــن فمعب يف اليم
ــن ممالك  ــاء اللواتي حكم ــهر النس ــن أش م
ــاء املعمورة، هذا  ــرية وصل صيتها إىل أرج كب
ــرش بلقيس  ــا ع ــمى أيض ــذي يس ــد ال املعب
ــواهد العظيمة  ــن الش ــه الكثري م ــا في وجدن
لحضارة عريقة كانت أرقى حضارات األرض 
ــا تعامل بما ال يليق  يف زمانها ولكن وجدناه
ــوش وأفاريز  ــن نق ــة م ــع األثري ــا، فالقط به
مرمية من موقع املعبد بشكل ال يليق كما أن 
ــور الذي يفرتض أن يكون حامياٍ للمعبد  الس
ــة من الحديد يسهل  ــالك هش عبارة عن أس
اخرتاقها بسهولة ربما توفر الحماية للمعبد 
ــادات  من الحيوانات األليفة لم نر تلك اإلرش
والتعليمات والتعاريف املفرتضة للزوار لكن 
ــن االندهاش  ــلبيات لم تثننا ع كل تلك الس
واإلعجاب بتلك املآثر العظيمة يف هذا املعبد 

الرائع.
معبدا برآن وأوام تاريخ مشرتك

ــن ال  ــزن أن الكثريي ــىل الح ــث ع ــا يبع وم
ــد أوام ”معبد  ــتطيعون التفريق بني معب يس
ــس  ــرش بلقي ــرآن ع ــد ب ــة“ ومعب ــه املق اإلل

ــن معبد برآن  ــم يخلطون بني املعبدي وتجده
ــوي أربعة  ــي الذي يح ــك املعبد امللك هو ذل
ــاٍ مكسوراٍ وتحت هذه  أعمدة وعموداٍ خامس
ــاحة  ــيض إىل س ــاللم تف ــد س ــدة توج األعم
ــتة  ــد بينما معبد أوام والذي يحوي  س املعب

أعمدة تحيطه الكثبان الرملية بشكل كبري.
ــني املعبدين  ــري عن الفروق ب وملعرفة الكث
ــس الهيئة  ــياني رئي ــا األخ مهند الس التقين
ــذي أوضح أن  ــف وال ــار واملتاح ــة لآلث العام
ــة اآلثارية عن  ــالن يف األهمي ــن ال يق املعبدي
ــة عظيمة  ــل قيمة آثاري ــض فكالهما يمث بع
فمعبد برآن ارتبط بامللكة وكبار قيادة دولتها 
ــر ربما يكون ارتبط بالعامة أكرث  واملعبد اآلخ
ــة كبرية  ــض إىل درج ــب من بع ــا قري وكالهم

جداٍ.
معبد الملكة

ــام حماية اآلثار  ــب مدير ع ويضيف نائ
أوام  ــد  معب أن  ــي  الربكان ــم  عبدالكري األخ 
ــه  ألن ــاوي  البيض ــد  املعب ــا  علمي ــمى  يس

ــد يتضح  ــور الجوية للمعب ــب الص وبحس
ــكل  ــري منتظم الش ــاوي غ ــد بيض ــه معب أن
ــه البعثة  ــك أطلقت علي ــري ولذل وغري دائ
ــة  ــة األمريكي ــة للمؤسس ــة التابع األمريكي
ــذا  ــت يف ه ــي عمل ــان والت ــة اإلنس لدراس
ــد برآن  ــدة بينما معب ــنوات عدي املعبد لس
ــة بلقيس  ــاص بامللك ــو معبد خ ــي فه امللك
وعرشها وفيه كانت تجلس ووزراؤها الذين 
ــون حولها يف الباحة األمامية  كانوا يجتمع
للمعبد لتسيري أمور الدولة والزالت الكرايس 
ــا  وضعه يف  ــودة  موج ــوزراء  بال ــة  الخاص
الطبيعي حتى اآلن باإلضافة إىل امللحقات 
ــة  املرتبط ــك  تل ــواء  س ــد  باملعب ــة  الخاص
بقاعات العرش أو الخاصة بالكهنة وخدام 
ــاطب وهي أماكن  ــمى بالس املعبد أو ما يس
ــل الحيوانية الكبرية  خاصة لوضع التماثي

وأيضاٍ التماثيل اآلدمية.
ــاحة  أثناء تجولنا يف املعبد وجدنا يف س
ــاء وإىل جوارها مكان  ــد برئ م ــة املعب أو باح

ــني  القراب ــم  وتقدي ــح  للذب ــاٍ  مخصص كان 
والنذر.

نقوش عظيمة مرتوكة يف العراء
يف  ــا  وجدناه ــي  الت ــلبيات  الس ــول  وح
ــا بالنقوش  ــا يتعلق فيه ــيما م ــد ال س املعب
ــورة غري الئقة وكذا  ــة عىل األرض بص املرمي
ــياني أن بعض  ــد األخ مهند الس ــور أك الس
ــوش تركت يف مواقعها كما هي  القطع والنق
ــكل الذي كانت  ــا الزائر  بالش ــى يجده حت
ــا الطبيعي، وأما ما يتعلق  عليه ويف وضعه
بالسور فمن غري املمكن عمل سور حجري 
يف  أو  ــد  املعب ــذا  ه يف  ــتحداث  اس ــاء  بن أو 
ــرض واملطلوب  ــبك تفي بالغ محيطه والش
ــم  يت أن  ــروض  واملف ــتمرار  باس ــا  صيانته
ــط باملعبد، من  ــجري املنطقة التي تحي تش
ــجار تحافظ عىل  كافة االتجاهات ألن األش
ــان الرملية إىل املعبد  املعبد من زحف الكثب
ــم  والرتمي ــب  التنقي ــال  أعم أن  إىل  ــرياٍ  مش
ــنوات  ــد منذ حوايل أربع س ــت يف املعب انته
ــن الهيئة  ــم تتمك ــديد ل ــف الش ولكن لألس
ــتقبال  ــداده الس ــد وإع ــز املعب ــن تجهي م
ــدم توفر  ــبب ع ــكل الالئق بس ــزوار بالش ال

اإلمكانيات املادية لدى الهيئة.
ــاٍ  ويضيف عبدالكريم الربكاني إن نقوش
ــزأة تم وضعها  ــة وكبرية وجدت مج متكامل
ــي يف املعبد حتى  ــا الصحيح كما ه برتتيبه
ــزءاٍ من  ــزوار باعتبارها ج ــون متاحة لل تك
ــل يف  ــل أن تظ ــرية األفض ــا كب ــد وألنه املعب
املعبد بدال من نقلها إىل املتحف كون املعبد 
ــه حراس  ــد ويقوم علي ــكل جي ــاٍ بش محمي

يتبعون الهيئة وموظفون رسميون فيها.
ــور، فقد أكد الربكاني  أما ما يتعلق بالس
ــاٍ بما فيه الكفاية  أن املفروض أن يكون قوي
ــاذا ال يتم  ــالك الضعيفة مل ــدال عن األس فب
ــياج حديدي مدعم وقوي ال يمكن  عمل س

كرسه أو اخرتاقه بسهولة.

معالم تحوي كنوزًا من تاريخ عظيممعالم تحوي كنوزًا من تاريخ عظيممارب ..
ــجار  ــاء صاللة العماني يتورط يف فضيحة نقل أش ها هو مين
ــع إدارة امليناء  ــدر موق ــقطرى .. وأص ــن جزيرة س ــن م دم األخوي
ــجار دم  ــني ملئات من أش ــل اإلماراتي ــا لواقعة نق ــي نفي اإللكرتون
ــني منظمة صون الطبيعة  ــن املحمية بموجب لوائح وقوان األخوي
ــة البيئة اليمني الصادر  ــة I.U.C.N .. وكذلك قانون حماي العاملي

عام 1995 م.
ــجار  ــفينة هي مجموعة أش ــة الس ــون أن حمول ــم العماني زع
ــجرة دم األخوين  ــور ش ــة.. إال أن ص ــدان مختلف ــن بل ــرى م أخ
ــية  ــفينة الراس ــة هي النوع الوحيد املنقول عىل ظهر الس املتداول
ــي زعمها  ــة الت ــجار املختلف ــواع األش ــي أن ــن ه ــة .. فأي يف صالل

العمانيون. .؟؟
** يوجد يف العالم نحو 80 نوعا من جنس شجرة دم األخوين 
ــبيهه يف أي  ــقطرى ال يوجد مثله أو ش , ولكن النوع املوجود يف س
ــات البعثات العلمية  ــب الوثائق ومدون مكان آخر يف العالم بحس
النباتية املتعاقبة عىل الجزيرة منذ بعثة امللك االسكندر املقدوني 
.. وحتى البعثات األوروبية املتعاقبة إىل سقطرى ومناطق اليمن 
ــجار ونباتات  ــجلت أش ــام 1762م ..وإىل اليوم.. والتي س ــذ ع من

اليمن ضمن املدونة العاملية.
ــرة يف الصور املتداولة بمواقع  ــجرة دم األخوين الظاه ** إن ش
ــرك  ــر مح ــوع dracaena cinnabari .. ويظه ــي للن ــل ه التواص
ــقطرى ) دون  جوجل من خالل املعلومات انه نوع (متوطن يف س
غريها , وتتميز الشجرة بقمتها املظلية الشكل , وفروعها املوزعة 
ــه إىل األعىل  ــي وال تتج ــكل افق ــق بش ــتدارة وتناس بانتظام واس
 dracaena serrulata ــر ــال النوع اآلخ ــكل هرمي , كما هو ح بش
ــه إىل أعىل ..  ــة وانكماش فروع ــدم انتظام القم ــز بع ــذي يتمي , ال
ــرية كثيفة بينما  ــيفية قص ــهور س وأوراق دم األخوين املظيل املش
ــارية الحافة من هنا  أوراق النوع األخري طويلة إىل مرت , وهي منش
ــميته العلمية الالتينية سريوالتا serrulata , تعني املنشاري  تس
ــة , يف مناطق عديدة من  ــد أيضا بأعداد قليل ــذا النوع يتواج , وه
اليمن مثل شبوة , يافع , حرضموت , جبل صرب , جبل برع , لودر 
ــراب , عرهيب , خوص ,  ــمى , عريوب , ع ــة , الضالع , ويس , مودي

كسل , قصار , فالقة الجوس.
ــي  ــج الصمغ ــكل , والراتن ــيل الش ــس مظ ــي لي ــوع الثان فالن
ــتخرج منه اقل جودة من دم األخوين الشهرية .. وهذا النوع  املس
ــدرج يف قائمة  ــهري لكنه أيضا م ــا دم األخوين الش ــس نادرا كم لي
ــة لالنقراض , التي  ــوط الحمراء للنباتات املعرض الخطر والخط
أعدتها منظمة صون الطبيعة العاملية I.U.C.N. املخولة بحماية 
ــعودية ,  ــد أيضا يف عمان , الس ــة النباتية. . ويوج ــوع والبيئ التن
الصومال , جيبوتي , والسودان بأعداد نادرة , وقد أصبح معرضا 

للخطر واختفى من بعض البيئات الطبيعية ..
 Dracaena cinnabari فما بالنا بشجرة دم األخوين الشهرية
ــا , والتي  ــقطرى اليمنية وحده ــرة س ــد إال يف جزي ــي ال توج الت
ــية يف  ــر صورتها بوضوح عىل منت ناقلة تجارية ضخمة راس تظه
ــقطرى التي يرشف  ــة العماني , قدمت من جزيرة س ميناء صالل

عليها االماراتيون.
ــي النوع  ــن دم األخوين ه ــن م ــرى يف اليم ــواع أخ ــد أن وتوج

D.ombet , يف جبل برع بالحديدة والنوع D.sp , يف خوالن الشام 
ــة أهميتها  ــا.. رغم محدودي ــة ومحمية أيض ــي بأعداد قليل .. وه

التاريخية والطبية.
ــوهدت يف  ــجرة ذات الجذع الطويل الغليظ التي ش ** أما الش
ــهر , ليست دم األخوين بل هي  بعض حدائق أبو ظبي قبل 6 أش
شجرة تسمى عندنا ( بريمو , اسفد ) من العائلة (االبوسينية) 
من جنس شجرية العدن , عدين , املسماة عندنا , دبية الضبع يف 

إب وتعز , دبية الظبي يف صنعاء , جحلة , حبكنة يف يافع.
ــجار  ــم يقترص اجتثاث اإلماراتيني لواحدة أو ثالث من أش ** ل
ــتغرق نمو  ــجرة .. ويس ــن 150 ش ــت أكرث م ــل بلغ ــن ب دم األخوي
ــوارث الطبيعية التي  ــا , وبعد الك ــنة احيان ــذا النوع عرشين س ه
تعرضت لها محمية سقطرى جرفت السيول والفيضانات جزءا 
ــطو ما يفقد جزيرة  ــريا منها .. وبقي العدد القليل معرضا للس كب
ــياحية كمصدر جذب  ــقطرى أهميتها الطبيعية وقيمتها الس س

للسياح باتجاه كل مناطق اليمن.
ــم  القدي ــم  العال ــام  اهتم ــدار  ــة م اليمني ــقطرى  ــت س ** ظل
ــكندر املقدوني شجرية الصرب  ــتقدم منها االس والحديث , فقد اس
ــب العربي  ــب الطبي ــرص .. وقد أوصاه معلمه بحس ــا يف م وزرعه
ــي : أن ال تقيم عليها من الحراس غري اليونان , ألن  داوود االنطاك

الناس ال يعرفون قدرها ).
ــقطرى فاتحة األرسار ومصدر تجارة العالم القديم.  وظلت س
ــان والبخور لتغطي  ــرت قوافل املر واللب ــا ومن حرضموت م فمنه
ــواق أوروبا ومرص واملغرب والهند والصني  كل كنائس ومعابد وأس

وغريها.
ــطو غري  ــهرية س ــة الش ــن النباتي ــوز اليم ــىل كن ــطو ع ** الس
ــا نعمة الطبيعة ..  ــارك معن أخالقي عىل البرشية كلها التي تتش
ــاظ بهذه الرثوة هو دفاع عن  ــاع عن حق اليمنيني يف االحتف والدف
ــة من الهوية  ــاع االنتقامية الخبيث ــة , أمام األطم ــة الوطني الهوي

واألصالة اليمنية التي يفتقد إليها الطارئون.
ــامل لوقف  ــا نكون إىل تضامن دويل كبري وش ــن أحوج م ** نح
ــا .. فاألوضاع  ــة اليمنية كله ــني بالرثوات الطبيعي ــث اإلماراتي عب
الكارثية الراهنة يف اليمن تتيح نهب مختلف الرثوات تحت غطاء 

من ثقة املجتمع الدويل بوصايتهم املؤقتة عىل اليمن.
"""""""""""""""""""""""""

** بعض املراجع واملصادر :
ــعيد  ــجرية يف اليمن / الدكتور : س ــاب النباتات الش ** -1 كت

عبده جبيل / إصدارات جامعة عدن 1993 م.
** 2 - الحياة النباتية يف اليمن / الدكتور سعيد عبده جبيل / 

إصدارات جامعة عدن 1994 م .
ــالم باذيب / مكتبة  ــات الطبية يف اليمن / عيل س ** 3 - النبات

اإلرشاد - صنعاء 2007 م.
.(mekshat.com) 4 - موقع دراسات النباتات يف عمان **

ــور : سعيد عبده  ــقطرة /الربوفيس ** 5 - الحياة النباتية يف س
جبيل / إصدارات جامعة عدن 1995 م .

** 6 - دليل النبانات الطبية واسماءها يف اليمن / عبدالفتاح 
الحكيمي / نسخة الكرتونية تحت الطبع.

** 7 - مجموعة مصادر وموسوعات علمية / منها : موسوعة 
نباتات العالم .. ومئات املراجع املعتربة األخرى.

يف فضيحة دم األخوينيف فضيحة دم األخوين
الرد على ذرائع اإلمارات وعمان ..الرد على ذرائع اإلمارات وعمان ..نالت مواقعها األثرية نصيبًا وافرًا من قصف طائرات العدوان  السعودي:نالت مواقعها األثرية نصيبًا وافرًا من قصف طائرات العدوان  السعودي:

عبدالفتاح الحكيمي

الثورة / عبدالباسط النوعة

والمحكوم  الحاكم  فيه  يمتزج  مشترك  تاريخ  وأوام..  برآن  معبدا  والمحكوم ¶  الحاكم  فيه  يمتزج  مشترك  تاريخ  وأوام..  برآن  معبدا   ¶
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