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سياحة وتراث
الثــــورة

ــدارس  امل ــالمية  اإلس ــم  املعال ــم  أه ــن  م
ــىل مختلف  ــالمية ع ــة بالعلوم اإلس الخاص
الحقب التي ال تزال عامرة إىل اليوم وتحكي 
فنونها املعمارية والزخرفة الكتابية عن مدى 
الرقي الحضاري وذائقته الفنية والهندسية 
ــة الجاللية العليا  ــذه املعالم وتعد املدرس له
ــاء  ــد أحي ــدان أح ــي املي ــع يف ح ــي  تق الت
ــا لتلك املدارس  ــة إب القديمة نموذج مدين
ــأ قدماك مدينة  ــهرية وحني تط العلمية الش
ــارة أماكنها التاريخية  إب القديمة تبدأ بزي
ــراه الزائر ويندهش له تلك املعالم  وأول ما ي
ــدارس للعلوم ..  ــع وم ــن جوام ــالمية م اإلس
ــا أول ما  ــة الجاللية العلي ــني تلج مدرس وح
ــة الجاللية  ــىل مدخل باب مدرس يقابلك ع
ــم الله  ــا آيات قرآنية مكتوب فيها (بس العلي
الرحمن الرحيم أدخلوها بسالم آمنني.تعود 
ــة الجاللية  ــة املبارك ــا يف هذه املدرس كتابته
ــهور سنة  ــهر صفر أحد ش إىل العارش من ش

خمس عرشة وثمانمائة للهجرة).
تخطيط بديع

ــور محمد العرويس  وقد تحدث الدكت
ــاء عن هذه  ــار بجامعة صنع ــتاذ اآلث أس
ــة التي بناها  ــة قائال : هذه املدرس املدرس
ــن أبي بكر  ــيخ جالل الدين محمد ب الش
ــنة 815هـ/1412م  رائعة  ــريي يف س الس
ــة بناء  ــس وتخطيط املدرس ــكل املقايي ب
ــة  قاع ــن  م ــون  يتك ــكل  الش ــتطيل  مس
ــة  ومئذن ـــوف  مكش ــاء  وفنــ ــالة  للص
وأماكن للوضوء يتم الدخول إىل املدرسة 

ــا  ــح يف واجهته ــل يفت ــق مدخ ــن طري ع
الجنوبية.

ــد أن بيت  ــة يج ــر إىل هذه املدرس الزائ
ــط  يتوس ــكل  الش ــتطيل  مس ــالة  الص
املحراب جدار القبلة ويغطيها سقف من 
ــب يتكون من مصندقات خشبية  الخش
ــية  ــا زخارف نباتية وهندس ــذت عليه نف
ــت  بالنح ــارة  ت ــذة  ــة منف ــة ملون وكتابي
ــم الدخول إىل  ــم ؛ ويت وتارة أخرى بالرس
ــح يف منتصف  ــالة من باب يفت بيت الص

واجهتها الجنوبية املطلة عىل الصحن.
مئذنة المدرسة

ــة  الجه يف  ــة  املدرس ــة  مئذن ــت  بني
ــة وتعد  ــة الرشقية ملبنى املدرس الجنوبي
ــآذن يف محافظة إب  واحدة من أجمل امل
وتتكون هذه املئذنة من قاعدة مستطيلة 
ــدن مضلع  ــر يعلوها ب ــن الحج ــت م بني
ــتديرة  ــر ينتهي برشفة مس ــي باآلج مبن
يعلوها بدن صغري ثماني األضالع ينتهي 

من أعىل بغطاء مقبب الشكل.

الجاللية السفلى
ــفىل والتي تقع  ــة الجاللية الس أما املدرس
ــي من حي امليدان يف مدينة  يف الجزء الجنوب
إب القديمة, فقد أنشأها الشيخ جالل الدين 
ــة القرن  ــريي يف نهاي ــد بن أبي بكر الس محم

الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي.
ــية عبارة  ــة الشمس وتخطيط هذه املدرس
ــن فناء  ــكل عبارة ع ــتطيل الش عن بناء مس
مكشوف وبيت للصالة وإىل الرشق منها رواق 
ــطة عقدين  ــاء بواس ــىل الفن ــمايل يفتح ع ش
ــر ينتهي بتاج  ــزان عىل عمود من الحج يرتك
ــكل. يقع مدخل املدرسة يف الجهة  كأيس الش
الجنوبية ويتقدم املدخل ظلة مربعة الشكل 
ــب  ــد مدب ــطة عق ــارع بواس ــىل الش ــل ع تط

وتغطيها قبة بصلية الشكل.
ــار إن ما تبقى من  ويقول املختصون باآلث
ــارة عن مبنى  ــالة هو عب ــة وبيت الص املدرس
ــكل تقريبا فتح يف جداره الجنوبي  مربع الش
ــبية يفيض  ــواح خش ــه أل ــق علي ــل يغل مدخ
ــودان  ــا عم ــالة وفيه الص ــت  بي ــل إىل  املدخ
ــمنت  األس ــن  م ــب  وعت ــقف  للس ــاندان  مس
ــدش الجمال  ــوها يخ ــكل منظرا مش ــا ش مم

املعماري للمدرسة التاريخية.
ــات املعنية  ــا املختصون باآلثار الجه ودع
ــالمية  ــذه املعالم اإلس ــة االهتمام به إىل رسع
ــي طالتها.  ــوهات الت ــة الخدوش والتش وإزال
ــة بمحافظة إب  ــلطة املحلي ــا طالبوا الس كم
ــي تلك املعالم اهتماما خاصا قبل أن  أن تعط

تندثر وتزداد تشوها.
ــرز مقومات  ــتان اب ــان املدرس ــل هات وتمث
ــا  ــن مقوناته ــزءاً م ــة وج ــة إب القديم مدين

ونسيجها التاريخي والحضاري.

مدرستا  الجاللية العليا والسفلى ..
أ

 مكونان حضاريان عريقان يف إب القديمة مكونان حضاريان عريقان يف إب القديمة

املرحلة  يدشن  بإب  السياحة  املرحلة قطاع  يدشن  بإب  السياحة  قطاع 
الثانية من حملة التعبئة ورفد الجبهاتالثانية من حملة التعبئة ورفد الجبهات

االحتطاب الجائر ..نتاج عدوان على البيئةاالحتطاب الجائر ..نتاج عدوان على البيئة

تحتاجان إىل الرتميم والعناية:تحتاجان إىل الرتميم والعناية:

ــن قطاع السياحة بمحافظة إب املرحلة الثانية من حملة  دش
التعبئة العامة ودعم املجاهدين يف جبهات العزة والرشف .

ــياحة  ــل املحافظة لقطاع الس ــني أوضح وكي ويف حفل التدش
ــه الثانية يمثل  ــني يف مرحلت ــل حارث املليكي أن هذا التدش والنق
اقل صور الوفاء للمرابطني يف جبهات العزة والرشف املدافعني عن 
ــتقراره والذين لهم الفضل بعد الله  حياض هذا الوطن وأمنه واس
سبحانه بنعمة األمن واالستقرار التي ننعم بها يف هذه املحافظة 
ــياحي  ــيما يف القطاع الس ــتثمار س ــت أصحاب االس ــي مكن والت
ــتقرار . الفتا إىل  ــتمرار بكل أمان واس ــي من العمل واالس والفندق
ــكاوى وهموم املستثمرين يف  ــكيل غرفة عمليات تستقبل ش تش

قطاع السياحة ورسعة معالجتها مع الجهات املعنية .

ــون القافلة املقدمة من  ــي إىل أمله بأن تك ــار الوكيل املليك وأش
ــذا القطاع  ــتوى ه ــياحة هي األكرب واألفضل عىل مس ــاع الس قط
ــة  ــي العاصم ــة إب ه ــار أن محافظ ــىل اعتب ــات ع يف كل املحافظ

السياحية لليمن .
ــداد والتموين ومكتب  ــؤول جبهة اإلم وألقيت كلمات عن مس
ــب اإلرشايف باملحافظة  ــن املكت ــة وع ــادق املحافظ ــياحة وفن الس
ــؤولية  ــعر الجميع املس أكدت تلك الكلمات عىل أهمية ان يستش
ــبيل أمان  ــهم يف س ــة تجاه من يضحوا بأنفس ــة واألخالقي الديني
ــرش الفوىض  ــدوان يف ن ــرات الع ــال مؤام ــن وإفش ــن واملواط الوط
وإقالق السكينة العامة كما هو حاصل يف الجنوب وتعز . وشددت 
الكلمات عىل أهمية ان تتعاون قيادات املحافظة مع املستثمرين 
ــادق واملطاعم والعمل عىل  ــذا القطاع وبالذات أصحاب الفن يف ه

تذليل اي صعوبات او مشاكل قد تعرتضهم
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ــتهدف، وما لم يكن هدفا مبارشا سيناله األذى بشكل غري  ــتهدف كل إمكانيات البلد املس من املعلوم أن مفهوم العدوان عىل بلد ما يس
مبارش.

ــه من أهمية علمية يف العمليات املناخية يف امتصاص الحرارة وتخفيف  ــد النبات العنرص الرئيس يف تحقيق التوازن البيئي، ملا ل ويع
رسعة الرياح وتماسك الرتبة وإطالق بخار املاء إىل الهواء..الخ.

ــوق يف  ــتقات النفطية أو انخفاض كمية املعروض منها يف الس وقد نتج عن العدوان عىل اليمن وما رافقه من حصار جائر انعدام للمش
أحسن األحوال، وبالتايل ارتفاع أسعارها عن حدود القدرة الرشائية للمواطنني.

كما نتج عن العدوان عدم قدرة الدولة عىل دعم موارد الوقود بما يمكن من تسهيل حياة املواطنني بما يتناسب مع الحالة االقتصادية 
التي يمر بها الوطن.

من هنا اتجه املواطنون نحو االحتطاب الجائر سواء من حيث طريقة االحتطاب أو حجمه أو وقته، وسواء لتلبية احتاجاتهم كمورد 
للوقود أو لغرض تجاري.

ــبب يف  ــر كانت قبل العدوان بحجم تغطية احتياجات املناطق الريفية، غري أن العدوان تس ــر أن ظاهرة االحتطاب الجائ ــر بالذك جدي
خلق حاجة سكان املدن للجوء إىل هذا املورد الضار بالبيئة.

ــان وتلوث  ــتخدام الحطب كمادة وقود عىل صحة اإلنس ــان والبيئة الناتجة عن اس ــارة إىل األرضار البيئية عىل اإلنس وحري بنا اإلش
الهواء، وسنتناول ذلك يف مناسبة قادمة.

ــف العدوان رفع  ــدة تحال ــة املجتمعات املحلية أو تلك املعنية بالبيئة مناش ــدة املنظمات املعنية بتنمي ــات من الرضوري مناش ــذا ب ل
الحصار الجائر عىل اليمن ملا له من انعكاسات جائرة عىل اإلنسان والبيئة بكل مكوناتها.

د.يوسف المخريف 

ال تتوقف الحياة مهما تغريت الظروف 
ــلوكهم أفرادا  ــبب س املحيطة بالبرش بس
ــن  يمك وال  ودوًال  ــات  جماع أو  ــوا  كان
ــة  الطبيعي ــاة  الحي ــات  مكون أن  ــول  الق
ــواء والنبات واملاء  للكون واألرض من اله
واملخلوقات واإلنسان التي أوجدها الله 
ــالن أن يوقفها أو  ــدور فالن أو ع أنه بمق
بمقدور دولة من دول هذا العالم الباغي 
ــان أن يوقف نبضات  الذي يقوده الطغي
ــه ال يزيد عن عظم  ــاة وما يصنعون الحي
جهالتهم وكفرهم بقيم األديان السماوية 
وما تعارف عليه الناس من تعاون وتبادل 
ــاء  ــم األنبي ــات، وكان خات ــع وخدم مناف
ــلم قد  ــه وآله وس ــه علي ــد صىل الل محم
ــاواة  ــدل واإلخاء واملس ــد الع أرىس قواع
وبني للعاملني قواعد الحياة والسالم التي 
ــاة وإلعمار  ــتمرار الحي ــه الس ــا الل هيأه
ــتحيل أن يتوقف  ــن املس ــه م األرض وأن
ــاول الطعام يف  ــاس عن رشب املاء وتن الن

سلم أو حرب.
ــري كل  ــيئة الخالق التي تس ــك مش  تل
ــان الرشس  ــات ومنها هذا اإلنس املخلوق
الذي خرج عن آدميته وتحول يف أعماقه 
إىل وحش مصاص دماء كلما تنامى ملكه 
ــار مليارديراً أو أمريا أو ملكا أو زعيما  وص
حجبته الغفلة كليا عن دين الله إن كان 
ــلما أو كان عىل غري دين اإلسالم نزع  مس
ــص النور  ــى من بصي ــه ما تبق ــن جوف م

ــم باألقدام  ــوا عىل قيمهم ومبادئه وداس
ــودون الدول إىل هاوية  ــؤالء هم من يق وه
الفناء والدمار ولو كان بيدهم منع الهواء 
ألعلنوا حصارا عامليا ملنع الهواء عن أي 
ــكون فيه ولو بقدر ذرة من  شعب حر يش
سوء النية ولو كان وهما يف عقولهم فالبد 
ــري  ــه وتكس ــحقه ونتف ريش ــم من س له

عظامه وتدمري مكونات حياته املادية ..
ــع الجمهورية اليمنية  ــذا ما كان م  وه
ــتخدم فيها كل صنوف التفريق  التي اس
ــار من قبل  ــدوان والحص ــق والع والتمزي
أكرب دول العالم الغربي واألمريكي واكرب 
ــال النفط والغاز ولم تصنع  دول ملكت م
ــاس  ــالح الن ــار وإص ــري واإلعم ــن الخ م
ــنى  ــن الله كما أمر بالحس ــوة لدي والدع
ــالم ولم  ــم يدخلها اإلس ــالد التي ل يف الب
ــمعون  ــوم يس ــم الي ــريه لكنه ــمع بخ تس
بنعرات طائفية ومذهبية ومصالح دونية 
حقرية أشهرها انفجارات الصواريخ عىل 
بلدان من ذات جنسهم البرشي والعربي 
ــرب قنواتهم  ــاهدوا ع ــد ش ــالمي وق واإلس
وإعالمهم املزيف للحقائق والواقع انهاراً 
ــاً من دمار بلدان اليصدق  من الدم وركام
ــم ، ومع  ــذه خاتمتها بأيديه ــون ه أن تك
ــتمرار الحياة ويظل املوت  ذلك يظل اس

والفناء بيد الله وحده. 
ــة العرب  ــاهد أم ــوم نش ــن الي وها نح
ــدة العرص  ــارت مفس ــد ص ــالم وق واإلس

ــة تقاتل لنرصة  ــوب الذل واملهان تلبس ث
ــع  تجوي ــارس  وتم ــا  دينه ــري  غ ــان  أدي
شعوبها وإشباع أمم غريها بقوت أبنائها 
ــؤالء األبناء الذين  ــدرات تنميتهم، ه وبق
ــبة  ــاد مخش حولوا إىل أداة طيعة وأجس
ــه بها من  ــزل الل ــا أن ــارك م ــاد إىل مع تق
سلطان واألعجب أن يقاد رؤساء ووزراء 
ــاء وأصحاب رأي  ــاء وعلم ــادة ووجه وق
ــوا عونا  ــم مفتوحة ليكون ــر وعيونه وفك
ــار  ــدوان والحص الع ــارصا ورشكاء يف  ون
ــباعاً  عىل بلدانهم طمعا يف كريس أو إش
ــعيا لرثوة لتقع تلك الشعوب  لرغبة أو س
ــدث  ــا ح م ــورة يف أرش  واملقه ــة  املظلوم
ــتالب  ــفك للدماء واس ــخ من س يف التاري
لإلرادة وهذا ما كان وسيكون من عجائب 
ــل  ــذي ظ ال ــي  ــرص الديمقراط ــذا الع ه
ــم يف العالم وتكون  ــج ليكون الحاك الرتوي
ــيطرتهم ومن  ــعوب تحت س ــروات الش ث
ــم وحصارهم  ــت عدوانه ــيص يقع تح يع
ــادة دول  ــك فكل ق ــع ذل ــم وم ومؤامراته
ــري  ــودة بالتغي ــة املقص ــالم والعروب اإلس
ــل أقدامهم تحت  ــام أبوابهم تقب تركع أم
ــة واملرونة الدبلوماسية  مسمى السياس
ــون الله  ــت الذي فيه اليخش يف ذات الوق
ــعوبهم  ــع ش ــم وم ــه يف بلدانه وال يتقون
وإخوانهم . وبهذا السلوك قادوا أنفسهم 

إىل ما ال يريض الله ورسوله . ....
ــهم  ــلمني أنفس لقد أفنى قادة من املس

ــم  إخونه ــاء  دم ــفك  س يف  ــم  وأمواله
ــل ولم يتمكنوا من تعطيل الحياة  بالباط
ــدرات البرش يف  ــا والتي منها ق وعنارصه
ــق عرب  ــيص الحقائ ــة وتق ــم ملعرف تطلعه
ــياحة، فالعالم بسكانه وليس بدوله  الس
ــدور يف اليمن  ــعون ملعرفة ما ي الذين يس
ــا  ــة مدنه ــوا يف أزق ــا ومش ــي عرفوه الت
ــدق  ــخ وبص ــة بالتاري ــوارعها العابق وش
ــاء واإلعمار  ــه يف البن ــان وبموهبت اإلنس
ــوب الطيبة  ــف بالقل ــدن تغل ــداع م واإلب
ــرتاث واملوروث  الكريمة وبال ــالق  وباألخ
ــعبي وتحفها هنا وهناك مدن أثرية  الش
ــد  ــد املج ــا بل ــار ألنه ــدة لآلث ــع ع ومواق
ــالم  ــالة للس ــارة واملدد لخري رس والحض
ــالم، إنها موطن الهجرة إىل  ــالة اإلس رس
ــا املغرتبون يف  ــا هم أبناؤه ــم وه كل العال
ــكا وكندا وأملانيا وهولندا  بريطانيا وأمري
ــيا وأفريقيا  ــا والصني واندونيس وماليزي
ــن  ــالم وأم ــة وس ــل محب ــا رس وكل الدني
ــاذا كان حال اليمن يف  ــاة خري ... فم ودع
ــة دون توقف  ــي تميض مرسع ــا الت أيامن
ــت املطبق أو النكران لهذا البلد  إال الصم
ــانية وحضارته  العريق يف أصالته اإلنس
ــارة  الحض ــة  ملواكب ــه  وتطلع ــدة  التلي
اإلنسانية املعارصة من أبنائه وأصدقائه 

 ..
لقد كرب تطلع أهل اليمن للمستقبل يف 
أعني وقلوب أصحاب الجاللة، والجاللة، 

ــمو  ــده، وأصحاب الفخامة والس لله وح
ــالم فأحالوا  أن ينموا الخري يف أرض الس
ــتقراره إىل بغي وفساد ونعرات ليأتي  اس
ــم بمقاومته  ــم ذليال خانعا، فأفزعه إليه
ــم  ــه دول العال ــوا علي ــوده فحرض وصم
ــعادة  وبس ــم  ونفطه ــم  بأمواله ــأرسه  ب
ونعيم أوطانهم يف استكبار وتعاٍل وعناد 
ــالم وعامليته  ــن عظمة اإلس ــن ع مبتعدي
ورقيه الذي يكمن يف جوهر تعاليمه التي 
تحرص عىل تكريم اإلنسان ومنحه األمن 
ــع إىل نموه  ــه يف التطل ــان وحق واالطمئن
ــادا وصحة وتربية  ــوره علما واقتص وتط
ــاحتها الخرضاء  ــة محيطة به بمس وبيئ
ــات القمح والذرة  ــا وثمارها بحب بجناته
ــلوكه وأخالقه وقيم  ــه ومرشبه وس بمأكل
ــعي  ــذوره والس ــخة يف ج ــالم الراس الس
ــه  ــادر رزق ــن مص ــا ع ــه بحث يف أرض الل
ــيئة الله، ومن ذلك النشاط  املتعدد بمش
ــروات  ــدى ث ــار إح ــذي ص ــياحي ال الس
ــه واإلعداد له  ــن توظيف األمم كلما أحس
ــانية والقيم  ــا يتوافق والطبيعة اإلنس بم
ــيادة  ــن س ــه م ــا في ــد بم ــد كل بل وعقائ

وقوانني . .
واليمن وبرغم العدوان وبرغم التدمري 
ــياحة  الس ــاع  لقط ــود  واملقص ــارش  املب
ــاط  ــات هذا النش ــكل مقوم ــآته ول ومنش
ــة التاريخية واألثرية  الطبيعية والثقافي
ــة  املادي ــة  الثابت ــول  واألص ــة  والرتاثي

ــياحة متعمدين رضب قلب  ملكونات الس
ــاطه  ــه وتطلعاته ونش ــان وحيويت اإلنس
وبرغم نتائج املعاناة واأللم وفقد اإلخوة 
ــالم  واألصدقاء واألحبة إال أن دعوة الس
ــتظل مرفوعة يف نفوس كل من  ظلت وس
ــزام  ــياحي وااللت ــاع الس ــل يف القط يعم
ــرب الصرب والثبات  ــعي لتحقيقها ع والس
ــأن الله  ــا ب ــل إيمان ــتمرار يف العم واالس
وحده من يملك القدرة عىل نزع الروح أو 

إنعاش الحياة.
ــني دعاة  ــرب اليماني ــت الح ــد عّلم لق
ــالم الباحثني عن  ــدل والس الحرية والع
ــار والبناء  ــىل اإلعم ــن ع ــل القادري العم
ــكان أن الوطن هو األصل  ــان وم يف كل زم
ــري  ــو الخ ــار نح ــون املس ــه يك ــه وفي ومن
ــع العالم مهما كانت  واملحبة والتعاون م
ــادة وامللوك  ــاء والق ــر الزعم ــاوة تآم قس
ــون كل اإلدراك أحقيتهم يف  ــم يدرك ألنه
ــم وعزتهم  ــكل كرامته ــي تش ــاة الت الحي
ــد ترفع غصن  ــاع عنها بي ــب الدف الواج
السالم ويد ترفع السالح لصد العدوان .. 
هذه هي اليمن وهؤالء هم اليمانيون وما 
ــا هو دخان  ــه اإلعالم املدنس إنم يأتي ب
ــري كل حي  ــام ومص ــتذهبه األي ــفه س س
ــه الجمهورية اليمنية التي  مخلص وطن

سيظل اسمها ساطعا عرب التاريخ .

الحياة والسياحة مستمرة
عبدالوهاب شمهان
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