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سياحة وتراث
الثــــورة

ــرى أي يمني غيور عىل وطنه  عندما ي
ــه الحبيبة عدن  ــذي وصلت إلي الحال ال
ــي  الت ــة  للحال واالىس  ــزن  بالح ــعر  يش
وصلت إليه مدينة الجمال وجميلة املدن 
ــس أرضها  ــل أن يدن ــدن التي كانت قب ع
ــي واملرتزقة من  ــل االجنب ــرة املحت الطاه
ــدا ومالذا لكل  ــيات مقص مختلف الجنس
اليمنني الباحثني عن السياحة واملتأملني 
ــاءات الجمال وبديع صنع الخالق  يف فض
ــة  الذهبي ــواطئها  بش ــة  املدين ــذه  ه يف 
ــة ومياه بحرها الخفيف يف الربيقة  الناعم
ــن  ــا م ــل وغريه ــاق والفي ــاحل العش وس
السواحل والشواطئ املمتدة عىل بحر أو 

خليج عدن والبحر االحمر .
ــاف إىل  ــاة أخرى تض ــة معان ــن ثم ولك
يف  ــل  تتمث ــي  الت ــة  املدين ــذه  ه ــاة  معان
ــال العبث واإلهمال ملعاملها ومقومات  أعم
سياحتها وال أدل عىل ذلك ما يعتمل من 
ــويهات واستحداثات لواحدة من أهم  تش
ــة البديعة  ــة والتاريخي ــم الحضاري املعال
ــكل اليمنيني  ــة عظمى ل ــي تمثل قيم الت
يتباهون ببديع صنعها وإتقان هندستها 
ــي صهاريج  ــعوب تلكم ه ــني األمم والش ب
عدن الهندسية الفاتنة التي ظلت لعقود 
ــزاز  ــر واعت ــار فخ ــن مث ــن الزم ــة م طويل

لسكان عدن واليمن بشكل عام .
ــي  والتاريخ ــاري  الحض ــم  املعل ــذا  فه
ــويه  ــه حاليا بحملة كبرية من التش يواج
ــبق لها  ــوائي بصورة لم يس والبناء العش
مثيل ساعد يف ذلك الفوىض األمنية التي 
ــن الجهات  ــذا إهمال م ــها عدن وك تعيش
ــلمت زمام القيادة واإلدارة  املعنية التي س
ــعودي البغيض  ــل اإلماراتي والس للمحت
ــدوان والزال  ــذ بداية الع ــعى ومن الذي س
ــة عرب  ــارة اليمني ــن الحض ــري مواط لتدم
ــقطرى  وس ــدن  ع ويف  ــه  وغارت ــه  طائرات
ــال واتخاذ  ــا بإهم ــق التي احتله واملناط
ــكل مقومات  ــري ل ــث والتدم ــة العب سياس

الجمال والحضارة .
سرطان ينهش الصهاريج

ــائل اإلعالمية  ــدى الوس ــا إح وطالعتن
ــام قالئل  ــن عدن قبل اي ــادرة ربما م الص
بموضوع كتبه عبدالسالم الجالل قال يف 

ــن تدمري املعالم  ــه : تعاني  عدن م مقدمت
ــواء,  ــد س ــىل ح ــياحية ع ــة والس الرتاثي
ليصل هذا العبث الالمسؤول إىل االعتداء 
عىل مواقع صهاريج عدن التاريخية, بعد 

ــات ذات  ــا الجه ــت عنه ــت وغاب أن أهمل
ــا  أصابه ــاحاتها  س ــوم  الي ــاص  االختص
ــذي طغى  ــوائي ال ــاء العش ــان البن رسط
ــث  ــة حي ــل يف املدين ــىل كل يشء جمي ع

ــاً للطيور، فغابت  ــت مكانا ومتنفس أضح
ــامة الكبار  فيها ضحكات األطفال وابتس
لتسمع أصوات الغربان وأحزان من كانوا 
ــورة معربة عن مدى  يرتددون عليها يف ص
ــري  ــدو متعمداً كما يش ــذي يب ــال ال اإلهم

واقع الحال.
حالة يرثى لها

ــة  ــات املختص ــن الجه ــر م ــاهد آخ ش
ــج يف حديث نرشه  ــؤولة عن الصهاري املس
ــر  ــال مدي ــث ق ــدن ٢٤  ؛ حي ــع ع يف موق
ــه: ”إن صهاريج  ــج خالد عبدالل الصهاري
عدن يف حالة يرثى لها، فجميع الخدمات 
ــة منذ  ــاه تالف ــبكة املي ــكاد منعدمة فش ت
ــنوات وهي بحاجة إىل إصالحات  عرش س
ــي, باإلضافة اىل  لتعود إىل حالها الطبيع
ــرى بحاجة إىل  ــبكة الكهرباء هي األخ ش

صيانة“.
ــوائية  .. وتابع عبدالله قائال : ”إن العش
ــة الصهاريج لم تتوقف  التي طالت أرضي
ــات  ــت للجه ــي قدم الت ــات  البالغ ــم  رغ
ــي  القانون ــري  ــط غ البس ــأن  ــة بش املعني

ــوا الصهاريج إىل  ــني حول ــن قبل مواطن م
ــتغلني صمت الجهات  منازل سكنية مس
ــها بالنزول  الحكومية التي لم تكلف نفس
ــذي طال  ــداء ال ــة االعت ــكان ملعاين إىل امل
ــد لهذه  ــم التاريخي, ووضع ح ــذا املعل ه
ــذا  ــبب ه ــرياً إىل أن س ــاكات“.. مش االنته
ــاً  داعي ــن“،  األم ــاب  غي ــو  ”ه ــادي  التم
ــاكل  ــة ملعالجة هذه املش ــات املعني الجه
ــداً أن ”املكان قابل  ــوات األوان, مؤك قبل ف
ــة واملواطن  ــتفيد منه الدول ــع لتس للتوس
ــذا  ه ــل  عرق ــوائي  العش ــل  العم ــن   لك

التوسع“. 
 نبذة مشرقة وتاريخية

ــني  واملهندس ــني  املختص ــب  وبحس
ــة  ــة معماري ــد تحف ــج تع ــإن الصهاري ف
ــية غاية يف الجمال ودليال ملهما  وهندس
ــة  ــن الهندس ــني يف ف ــة اليمني ــىل حنك ع
ــون يبدعون  ــي كان اليمني ــة الت املعماري
كان  ــف  وكي ــا  وتنفيذه ــا  تصميمه يف 
ــذه األماكن  ــخرون ه اليمنيون أيضا يس
ــمى  ــة وتس ــاه العذب ــن املي ــم م لحاجته

ــج الطويلة التي  صهاريج عدن بصهاري
ــياحية  تعد من أبرز املعالم األثرية والس
ــه من نظام  ــدن نظرا ملا تمثل يف مدينة ع
ــه  ووج ــارع  ب ــي  وتكنولوج ــي  دينمائ
ــة  فاملنطق ــد  فري ــي  وتاريخ ــاري  حض
ــة هائلة عرفت  ــلة جبلي تتألف من سلس
ــميت  ــر عدن) وبعد ذلك س قديما بـ(ع
/15م)  ـــ  (9ه ــرن  الق ــذ  من ــان  بشمس
ــرض البحر  ــا يف ع ــار علم ــو جبل ص وه
ــه الهمداني بأنه  ــى املالحني وعرف لقدام
ــه البحر  ــل الرساة يحيط ب ــة جب يف نهاي
ــي العامل الفريد, الذي  وهذه الهضبة ه
خصت به املدينة لترصيف مياه األمطار 
ــا  ــا فيه ــج ممكن ــام الصهاري ــل نظ وجع
فعليها تسقط وإليها تنساب مياه املطار 
النازلة من جبل شمسان الذي يحتضن 
ــدر كل قطرة من ماء  ــذه الهضبة فتنح ه
ــج التي  ــذه الصهاري ــر العذب إىل ه املط
ــف املطر  ــي: تلق ــالث مهمات ه ــوم بث تق
ــاقط من  ــارة والطمي الس ــز الحج وحج
ــالالت وتوجيه املاء عرب سلسلة من  الش
ــه إىل حيث يمكن  ــذه الجدران لترصيف ه

خزنه .
وتؤكد املصادر التاريخية أن الصهاريج 
ــم الزمان  ــذ قدي ــة عدن من ــارصت مدين ع
واستعرض كثري من املؤرخني يف كتاباتهم 
ــن وظيفة  ــه م ــا تؤدي ــدن وم ــج ع صهاري
ومنها املعمار الفريد فقد ذكرها الهمداني 
يف القرن العارش امليالدي يف مؤلفاته وكذا 
ــا بوجودها يف وقت  ــل املقديس موحي كام
ــة ابن  ــة والرحال ــخ املدين ــن تاري ــر م مبك
ــن زيارته لعدن عام  بطوطة الذي كتب ع
ــن املجاور وابن الديبع وغريهم  1329م واب

من مشاهري املؤرخني يف القرون املاضية.
ــا بارزا يف  ــت الصهاريج مكان ــا احتل كم
ــاه الرشب يف املدن  ــخ بناء خزانات مي تاري
الساحلية يف العالم كما أنها الرصح األول 
ــتغالل  ــرة العرب التي عملت الس يف جزي
ــحة املياه العذبة  مياه االمطار ومقاومة ش
ــت ودفنتها  ــع مرور الزمن أهمل غري أنه م
ــلطات االحتالل  ــيول حتى قامت س الس
ــف عن الخزانات  الربيطاني لعدن بالكش
ــك  ــس ذل ــا ولي ــادة ترميمه ــة وإع املدفون
ــا ضخما  ــل وأضافت صهريج ــب ب فحس
ــل ُعرف بصهريج  ــم يكن موجودا من قب ل

كوجالن .

صهاريج عدن التاريخية ..
  تشكوتشكو  تطاولتطاول  العابثنيالعابثني  وبسطهموبسطهم  علىعلى  حرمتهاحرمتها  وتستغيثوتستغيث  بالبال  مجيبمجيب  

ــوز الله  ــزاً من كن ــن كن ــرب اليم  .يعت
ــخ  التاري ــب  جان إىل  ــي  فه األرض  يف 
ــا  موقعه ــا  له ــارة  والحض ــة  والثقاف
ــذي جعلها تجمع   الجغرايف املتميز ال
ــل  فص يف  ــة  األربع ــنة  الس ــول  فص
ــة تنوع  ــه نعم ــا الل ــد وهبه ــد فلق واح
ــهل  ــاحل إىل الس التضاريس من الس
ــاب  والهض ــال  الجب إىل  ــاحيل  الس
والسهول والوديان والصحراء والجزر 
ــم من التضاريس  البحرية  وبذلك الك
ــذي يعطي  ــوع املناخ ال ــة  بتن املتنوع
ــعور بمتعة  ــاس والش للسائح اإلحس
ــياحة يف ظل شعب تميز  ــفر والس الس
ــه حضارته  ــع كل البرش ل بالتعايش م
عىل مر التاريخ وإسهامه يف الحضارة 
ــانية وله تراثه الشفهي واملادي  اإلنس
وفنونه الشعبية ومدارسه الفنية  تميز 
ــة  الضياف ــن  ــل وحس التعام ــن  بحس
ــي  والعرب ــي  الوطن ــاء  االنتم ــروح  وب
ــب عليه  ــاني تكال ــالمي واإلنس واإلس
وحوش البرشية يف تاريخه املمتد منذ 
آالف السنني وكان النرص له بإذن الله، 

شعب استجاب لنداء الرسل واألنبياء 
ــالة  ــالم برس وثبت دينه عىل دين اإلس
ــني  ــلني والنبي ــم املرس ــن خات ــط م فق
ــن عبدالله صىل  ــه محمد ب ــول الل رس
ــلم  ــه وصحبه وس ــه وعىل آل ــه علي الل
ــري  ــالم والخ ــوة الس ــددا لدع ــكان م ف
ــتضعفني يف األرض والبناء  ونرصة املس
ــوم تحت نار  ــار والعلم وهو الي واالعم
القصف الجوي والبحري والربي ألنه 
ــح  ــد أن يمس ــو يري ــون، ه ــد أن يك يري
ــف ويتخلص من الوصاية  غبار التخل
ــه  ــة عليه، يريد اختيار رئيس املفروض
ــة او فيتو، يريد  ــوط أو رقاب ــدون ضغ ب
ــق قناعته ومصلحته،  تعيني وزرائه وف
ــب والبحث  ــع خطط التنقي يريد وض
ــته  ــادن وفق سياس ــط واملع ــن النف ع
ــه  واحتياج ــة  التنموي ــه  وخطط

ومتطلبات ازدهاره . 
نريد العالم بدوله وشعوبه أن يسمع 
ويرى اليمن الساعي للحرية والسالم  
ــمي  ــمع  الدول العظمى أو ما تس وتس
ــها باملجتمع الدويل بأنها ارتكبت  نفس

ــاركتها   يف حق اليمن خطأ فادحا  بمش
ــبابه  وش ــعبه  ش ــادة  وإب ــريه  تدم يف 
ــائه وأطفاله عىل  وجنده وقياداته ونس
ــعوب العالم  ــة ش ــمع  كاف ــرأى ومس م
ــي واألقل نموا والفقري  املتحرض والنام
ــم تخرج   ــاكنا ول ــرك س ــم تح ــي ل والت
ــدوان  ــذا الع ــتنكارا له ــرة  اس يف تظاه
ــذي يمنع  ــار الجائر الظالم ال والحص
ــدواء ويمنع  ــذاء وال ــول الغ حتى وص
ــفر وعالج الجرحى ويدمر الحياة  الس
ــا  ــكل تفاصيله ب ــاة  الحي ــر  ــم يدم نع
ــئ  باملوان ــداء  ابت ــرية  والصغ ــرية  الكب
ــذ  املناف ــى  وحت ــة  والجوي ــة  البحري
ــور واملمرات  ــات والجس الربية والطرق
ــدود والحواجز املائية  وآبار املياه والس
ــكل  ب ــور  والطي ــات  والحيوان ــزارع  وامل
ــل واملدارس  ــا واملصانع واملعام أنواعه
ــايف  ــى مش ــايف حت ــات واملش والجامع
ــن  ــت م ــي منع ــدود الت ــال ح ــاء ب أطب
ــحت  ــذا مس ــراء ه ــا وج ــة عمله مزاول
مدن ومناطق كاملة وانترشت األمراض 
ــب  نطال ــا  يجعلن ــذي  ال ــد  الح إىل 

ــكل ما  ــل ل ــامل وكام ــق دويل ش بتحقي
ــة  ــلحة غازي ــن أس ــتخدامه م ــم اس ت
ــامة تظهر آثارها  ــة ومواد س وبيولوجي
ــور األمراض  ودمار  يف تلوث املياه وظه
ــاة املائية يف كل  ــة وتدمري الحي الطبيع
ــواحل اليمن املمتدة 2500 كيلو مرت  س
ــمكية  ــرثوات النفطية والس مع نهب ال
ــة البحرية وإعالن الحرب  وتدمري الفئ
ــك  البن ــل  ونق ــذرة  الق ــة  االقتصادي
ــع  ــم بتجوي ــا أدى إىل الحك ــزي م املرك
ــعب بأكمله من خالل وقف التعامل  ش
املرصيف مع العالم  ووقف رصف مرتبات 
ــعال  ــني الحكوميني رغبة يف إش املوظف
ــو ما يراد به  ــوىض وإقالق األمن  وه الف
ــانية  ــل حركة كافة الخدمات اإلنس ش
ــرش املجاعة وعدم  ــارف عليها ون املتع
ــوال لتحقيق  ــرشاء  وص ــىل ال ــدرة ع الق
مآربها الدنيئة والخسيسة يف تشجيع 
ــرب  الح ــعال  إلش ــة  الداخلي ــنت  الف
األهلية، إنه إعالن إلبادة شعب بأكمله 
ــان من أجل  ــون إنس ــادة ثالثني ملي إب
ــه أو مجموعة  ــة ل ــرد ال رشعي ــودة ف ع

ــد االجتماعي وعن  ــن العق ــة ع خارج
ــة  ورشعي ــان  والربمل ــعب  الش ــة  رشعي
ــرصف ارعن تم  ــن واملواطنة، إنه ت الوط
ــز الكامل عن  ــد العج ــوء إليه بع اللج
الوصول إىل هدف السيطرة واالحتالل 
ــة والعالم يتفرج ويصفق عىل  والوصاي
ــلمون  ــا فيهم املس ــآيس واملذابح بم امل
ــالم البعيدون  ــب اإلس ــدقون بح املتش
ــق والوقوف  ــول الح ــه يف ق ــن منهج ع
ــاب  واإلره ــتكبار  واالس ــم  الظل ــد  ض
ــالم دين الله دين السالم والحق  فاإلس
ــوبه  ــدل واألمن واألمان دين ال تش والع
ــتحدثه الدعاة الجدد  شائبة إال ما اس
ــة والتعصب واملذهبية  وعلماء الحزبي
ــة البغيضة والحزبية الخربة  والطائفي
ــف  الزي ــىل  ع ــة  القائم ــا  ضمائره يف 
والشعارات البعيدة عن العمل الوطني 
يف امليدان القادرة واملتفاعلة مع التدمري 
والقتل الذي يمارسه العدوان وتوابعه .
 إنه اليمن املكافح املناضل املتعايش 
ــه الفناء فهل من  ــع العالم من يراد ل م
ــه بلد  ــن ، إن ــرصة اليم ــوت يعلو لن ص

الحضارات وموطن اإلنسان,  بلد يتوق 
للسالم ويتطلع إىل النهوض ويمد يده 
ــتمر لكنه  أيضا مستمر  للعالم وسيس
يف الدفاع عن كيانه ووجوده الحضاري 
اإلنساني ووجوده العربي واإلسالمي 
ــع بقوة  ــالح ويداف ــيظل يحمل الس س
ــق الذي  ــد وبالح ــه الواح ــه بالل إيمان
ــا ورغبة يف  ــس بغيا وتعالي ــزول لي ال ي
ــة يف العيش  ــا رغب ــدا وإنم ــرب أب الح
ــة  هذا هو  ــن وحرية وعدال ــالم وأم بس
ــد يده إليكم  ــن الذي يناديكم ويم اليم
ــف العدوان وفك الحصار  بعد الله لوق
وإال فسوف يكون مصري اليمن وصمة 
ــخ املجتمع  ــني العالم وتاري عار يف جب
ــة  ــر املنظم ــىس أن نذك ــدويل، وال نن ال
باليمن ومشاريعها  العاملية للسياحة 
ــتها  تناس ــي  الت ــا  وعهوده ــا  وتعاونه
ــل كل  ــىل تجاه ــت ع ــل وعمل ــا ب تمام
ــانية  ــياحية وإنس ــتغاثة س ــداء اس ن
ــن الجمهورية اليمنية أو أي  صادرة م
ــانية دولية الزالت تعمل  منظمات إنس
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