
هناك حيث وصلنا عرب طريق تسكن 
ــكالها  عىل جنباته الطبيعة الفاتنة بإش
ــال تطل عىل فضاءات  املتعددة بني جب
ــكنها الوديان  ــهول تس ــني س ــة وب رحب
ــراء  ــاال وث ــرث جم ــة وأي واد أك الخصب
ــع  والينابي ــاه  املي ــر  وخري ــرضار  باالخ
ــك  ذل ــا  وأيض ــة  عن وادي  ــن  م ــة  العذب
الوادي الذي تغنى به الشعراء وجادت 
ــان  األلح ــا  أبدعته ــات  كلم ــم  قرائحه
ــة راقية تطرب  ــت إىل لوحات فني فتحول
ــل الجميع  ــاس ولع ــامع وأفئدة الن مس
ــة  ــة األصيل ــة اليمني ــك األغني ــر تل يذك
ــع  ــت عن هذا الوادي الواس التي تحدث
والخصب الذي يقع أيضا يف طريقنا إىل 
ــرع العدين ( وا  ــن مركز مديرية ف املزاح

مغرد بوادي الدور ) .
ــدث الكثريون عن  ــا وتح ربما تحدثن
وديان قضاء العدين الشهرية وادي عنه 
ــورة  ــل الص ــوم لنجع ــدور والي ووادي ال
ــة وأصالة ميزة أخرى  تتحدث عن عراق
ــك اإلعجازات  ــن وهي تل ــاء العدي لقض
ــا اليمانيون  ــة التي وصل إليه العمراني
ــي  ــة الت ــق اليمني ــن املناط ــري م يف الكث
ــان راجال فوصلها  ــكاد يصلها اإلنس بال
ــا وتفنن يف  ــي وأبدع فيه ــان اليمن اإلنس

ــمات فنية  ــا رس ــازل كأنه ــم من تصمي
ــك وعورة الطريق  بديعة متحديا بذل
والجبال الشاهقة التي باتت مروضة 

ــان ألنها لم ولن  لهذا اإلنس
فاليمنيون  تعجزه 

ــهم وقدراتهم  ــدة بأس ــروف عنهم ش مع
العالية لتطويع الجبال وهذا ربما يفرس 
ــىل أقرانهم يف  ــب اليمنيني ع ــبب تغل س
ــم يف الحروب  ــن يواجهونه ــال مم الجب

فهم أسود الجبال .
ــي  ــان اليمن ــن اإلنس ــن تفن يف املزاح
ــات للمعمار  ــم لوح والزال يتفنن يف رس
ــون بمثابة التيجان  ــم الجبال لتك يف قم
ــماء فال  ــا بني األرض والس ــي تزين م الت
ــق وال  ــورة الطري ــاوة األرض وال وع قس
ــت  كان ــاهقة  الش ــال  الجب
ــم  ل ؛  ــم  أمامه ــا  عائق

ــاء املتقن واألدوار  يكتف البناءون بالبن
املتعددة واألحجار الرتاتبية الفريدة بل 
ــك عندما عمدوا إىل  ــوا ألبعد من ذل ذهب
ــوش والزخارف  ــتخدام النق التفنن واس
ــن  م ــدا  مزي ــت  أضاف ــي  الت ــة  الجمالي
ــي تلك الفرادة  الجمال يجانس ويحاك
ــذه  له ــل  ــق عزوج الخال ــا  ــي وهبه الت
ــة  ــة والطبيع ــر الخالب ــة واملناظ املنطق
ــم املكان  ــاحرة واالخرضار الذي يع الس
ــف حيث تتحىل  ــة يف فصل الصي خاص
ــال هذه املنطقة بأبهى  أودية وحتى جب
ــة أبدعها خالق  ــف ال وهي زين ــة كي زين
ــيح ؛ وإن كانت الصور  ــذا الكون الفس ه
ــل  فص يف  ــا  التقطناه ــي  الت

ــتاء حيث تنحرس فيها الجماليات  الش
ــزوال حتى يصل  ــرضار ن ــص االخ ويتقل
إىل املواقع املحاذية للواديني الشهريين .

ــاح فيها من  ــارة نرت ــن زي ــد لنا م والب
ــاة والتفرغ  ــرارة الحي ــفر وم ــاء الس وعث
ــدوء  باله ــا  ومحاكاته ــروح  ال ــة  لتغذي
ــتمتاع بصحبة تلك املناطق التي  واالس
ــعادة ومقومات  ــه أرسار الس ــا الل حباه
املتعة يف مناطق قضاء العدين وتحديدا 
ــهرين عىل  ــني االش ــاف الوادي عىل ضف
ــتوى اليمن وادي عنه ووادي الدور  مس
ــكل عام  ــك املنطقة والعدين بش وكل تل
ــات ( العدين  ــع مديري ــم أرب ــذي يض ال
ــزم ومذيخرة ) وكلها  وفرع العدين والح
ــذي بدأت  ــل الصيف ال ــول يف فص تتح
ــر يف األرض والطبيعة مع  ــه تظه مالمح
أول زخات ملطر الصيف يف هذه املناطق.

ــكل الباحثني عن املتعة  ونصيحتنا ل
ــة  ــا الطبيع ــوص يف ثناي ــال والغ والجم
ــة  ملتع ــاعني  والس ــة  الفاتن ــا  وأرساره
ــؤاد ومناجاة النفس  ــعادة الف الروح وس
ــن البهجة والرسور  ــاف أوقات م واختط
ــاء  ــو قض ــه نح ــم إال التوج ــا عليه فم

العدين ووادي عنة ووادي الدور .

مزاحن فرع العدين ..  فن معماري مزاحن فرع العدين ..  فن معماري 
بديع يعانق الجبال الشاهقةبديع يعانق الجبال الشاهقة

ــذا البلد  ــىل ه ــدون ع ــتكرث الحاق يس
ــون  يحارب ــوا  والزال ــوا  حارب ــن  والذي
اليمنيني بأقواتهم ومصائرهم وحياتهم 
ــادرة وهبها  ــرة ن ــم جوه ــون لديه أن تك
ــوم من جريانه،  ــعب املظل الله لهذا الش
ــه من الندرة  ــرة جميلة أودعها الل جزي
ــتوى  ــرادة ما ليس لغريها عىل مس والف
ــذا ما وجده املعتدون  العالم أجمع ؛ وه
ــعب فعملوا  ــذا البلد والش ــريا عىل ه كث
ــذه الجزيرة والعبث بها  عىل احتالل ه
ــرادة فيها  ــا يمثل ندرة وف ــة كل م ورسق
ــياء  ونقلها إىل اإلمارات ؛ ومن تلكم األش
ــن  ــرب م ــي تعت ــة الت ــعاب املرجاني الش
ــعاب وهذا ما تدركه  أجمل وأفضل الش
ــن خالل  ــا هي وم ــارات وه ــة اإلم دويل

ــات  ــذه املقوم ــر ه ــة تدم ــور املوثق الص
ــن البحر وتراكمها  البحرية وتجرفها م
فوق بعضها عىل شكل أكوام كما يتضح 
من الصور تمهيدا لنقلها إىل اإلمارات .

ــوات والزالت تتعاىل  وقد تعالت األص
ــن قبل  ــواء م ــد الرصاخ س ــت ح ووصل
ــن خارجها  ــرة أو م ــض أبناء الجزي بع
ــذه  ه ــاذ  إنق ــة  رسع إىل  ــو  تدع ــي  الت
ــرض لتدمري ممنهج  ــرة التي تتع الجزي
ــد أن أولئك  ــاخ إىل اإلمارات بي واستنس
ــوا وطنهم مقابل  ــني الذين باع الراضخ
ــة يف الفنادق  ــال وأجنح ــن امل ــة م حفن
ــون  ــة ال يكرتث ــة املزعوم ــم الرشعي باس
أن  إىل  ــال  الح ــل  وص ــى  حت ــيشء    ل
ــم يف الخوخة  ــك العدوان أعراضه ينته
ــون يف جني املال  واملخا وعدن وهم اله

وحساب األرباح ..

ــة؟ ــقطرى اليمني ــارات يف س ــث اإلم ــف عب ــن يوق م

الــــــعــــــدل أســــــاس 
لالستثمار والسياحة

الثورة / عبدالباسط محمد

سياحة وتراث٠٦ الثــــورة

وديان قضاء العدين الشهرية وادي عنه 
ــورة  ــل الص ــوم لنجع ــدور والي ووادي ال
ــة وأصالة ميزة أخرى  تتحدث عن عراق

م ي
ــك اإلعجازات  ــن وهي تل ــاء العدي لقض
ــا اليمانيون  ــة التي وصل إليه العمراني
ــي  ــة الت ــق اليمني ــن املناط ــري م يف الكث
ــان راجال فوصلها  ــكاد يصلها اإلنس بال
ــا وتفنن يف  ــي وأبدع فيه ــان اليمن اإلنس

ــمات فنية  ــا رس ــازل كأنه ــم من تصمي
يف ع ي

ــك وعورة الطريق  بديعة متحديا بذل
والجبال الشاهقة التي باتت مروضة 

ــان ألنها لم ولن  لهذا اإلنس
ي

فاليمنيون  تعجزه 

ــم يف الحروب  ــن يواجهونه ــال مم الجب
فهم أسود الجبال .

ــي  ــان اليمن ــن اإلنس ــن تفن يف املزاح
ــات للمعمار  ــم لوح والزال يتفنن يف رس
ــون بمثابة التيجان  ــم الجبال لتك يف قم
ــماء فال  ــا بني األرض والس ــي تزين م الت

م يف
ــق وال  ــورة الطري ــاوة األرض وال وع قس

ي
ــت  كان ــاهقة  الش ــال  الجب
ــم  ل ؛  ــم  أمامه ــا  عائق

ــوش والزخارف ــتخدام النق التفنن واس
ــن م ــدا  مزي ــت  أضاف ــي  الت ــة  الجمالي

مم
ــي تلك الفرادة الجمال يجانس ويحاك
ــذه له ــل  ــق عزوج الخال ــا  ــي وهبه الت
ــة ــة والطبيع ــر الخالب ــة واملناظ املنطق
ــم املكان ــاحرة واالخرضار الذي يع الس
ــف حيث تتحىل ــة يف فصل الصي خاص
ــال هذه املنطقة بأبهى أودية وحتى جب

يفيف
ــة أبدعها خالق ــف ال وهي زين ــة كي زين
ــيح ؛ وإن كانت الصور ــذا الكون الفس ه
ــل فص يف  ــا  التقطناه ــي  الت

عبدالوهاب شمهان

أو  ــا  تاريخي ــا  معلم ــدت  شاه ــا  كلم
ــاءل ما  ــم أتس ــدا يف العال ــا جدي معلم
الفرق بيننا وبني األمم ملاذا تنتكس كل 
األعمال واملشاريع السياحية وملاذا لم 
ــوع اليمن كما  ــرش يف كل رب ــر وتنت تظه

يجب ؟
ــت بغائبة ومن  ــة لديكم ليس واإلجاب
ــذ أن بدأ  ــا املعارص من ــا وتاريخن واقعن
ــم  ــون حباله ــدون يلف ــاد والفاس الفس
ــدل  ــن والع ــة واألم ــاق التنمي ــىل أعن ع
ــاة اليمنية وما نحن  ــل مناحي الحي وك
ــة لخاتمة  ــس إال نتيجة طبيعي ــه لي في
ــا  ــاث فيه ــوال ع ــوات ط ــت لسن الصم
ــل مرافق  ــىل ك ــوا ع ــدون وتسلط الفاس
ــع  بض ــذوا  واتخ ــا  ومفاصله ــة  الدول
ــن رأس مالهم  ــات مراكز لتكوي محافظ
ــوم  ويف  ــن الي ــا نح ــم وه واستثماراته
ــىل بلدنا بمباركة   ظل الحرب الظاملة ع
ــىش  ــا نخ ــي الزلن ــون امريك ــة وع دولي
ــم والظالم والقابعني تحت مظالت  الظل
ــون  ــن يحتم ــن الذي ــاد والفاسدي الفس
ــة  ــا الوظيف ــي تمنحه ــم الت بحصانته
ــزة العدل  ــوا يف أجه ــواء كان ــة س العام
ــزة  ــن أو األجه ــزة األم ــة أو أجه والنياب
األخرى والصمت املستمر يقيد كل فرد 
ــب وتكبل  كل صوت  ــا والخشية تغل من
ــاء األمر أن  ــن أولي ــيض م ــة تقت واألمان
يعيدوا النظر ويركزوا يف أسباب تطويل 
ــج  ــا وتأجي ــت فيه ــدم الب ــا وع القضاي
ــزاع بني الخصوم وإطالة أمدها دون  الن
ــة والسؤال  ــات ممن عليهم املتابع التف
ــاذا  أصبح املواطن صيدا ثمينا  مهما  مل
كان لديه من األحكام الباتة القاطعة يف 
ما يثبت حقوقه ويظل عرضة لالمتهان 
والتهديد واالبتزاز الذي ال ينقطع وهذا 
ــىل التنمية وعىل  ــد وأهم املؤثرات ع أح
االستثمار وأهم الوسائل لنهب الحقوق 
ــا  ــارات ومنه ــة االستثم ــف كاف وتخوي
ــة. إن الحاجة إىل  ــارات السياح استثم
تفتيش قضائي وأمني نزيه ال يميل إال 
ــد عن الحق أصبحت من  للحق واليحي
رضوريات املرحلة وحتى فرض الرقابة  
ــني األمنيني يف  ــني واملسؤول ــىل املرشف ع
ــم  ــن املظال ــف ع ــالد والكش ــاء الب أنح
ــرارات  والق ــة  العشوائي ــراءات  واإلج
ــة  الشفهي ــات  والتوجيه ــة  االرتجالي
ــالن أو فلتان حتى  ــة نرصة لف املصاحب
ــاس سواسية يف ميزان  العدل  يكون الن
ــام املظلوم منفذ  وإجراءاته فلم يعد أم
ــه ألن  ــدم مظلمت ــواه أو ليق ــع شك لريف
ترصفه يعود عليه باألسوأ  وبذلك يظل 
ــم وال  ــر والظل ــزاز والقه ــا لالبت خاضع
ــا لم يكن هناك  ــن أن يصلح حال م يمك
ــة ومحاسبة نافذة وكفاءات  رقابة دقيق
ــا إيمانيا يف  ــؤدي واجب ــة بأنها ت مؤمن
ــراءات  ــوات وإج ــوات وخط ــط قن ضب
ــاب النفوس  ــع أصح ــدل حتى تمن الع
ــن إضعاف شأن  الضعيفة والفاسدة م
الدولة يف مرافقها وتحويلها إىل دكاكني 

ارتزاق .
السياحة والتجارة والصناعة وترابط 
ــات املواجهة  ــة الداخلية وجبه الجبه
ــالح الداخل فاملخرب  لن تكون إال بإص
ــف عمار بل  ــال يف املثل غلب أل ــا يق كم
ــورة الدولة   ــاء  ص ــرص عىل إبق أنه يح
ــزع من  ــاد لين ــق الفس ــم يف عم والحاك
قلوب الناس األمل يف اإلصالح فالتغيري 
ــم يكن أولئك  ــاص غري كاف ما ل لألشخ
األشخاص عىل قدر كاف من األمانة يف 
حمل الرسالة املسؤول عن إيصالها كل 
ــني املوطنني  من  ــرد منهم وتعميمها ب ف
ــاع إيل املظالم   ــالل متابعته واالستم خ
وتحري الدقة وجعل القضاء هو الحكم 
ــن البت يف  ــىل أن يحدد زم ــل وع الفص
القضايا كتخفيف للحاكم الذي لم يعد 
ــة ألخرى  ــة من جلس ــه إال اإلحال أمام
ــف  ــات لألس ــا يف النياب ــذ القضاي لتأخ
ــوات إنها مفتاح  ــم شهورا وسن واملحاك
ــة والضغط واالبتزاز  املتاجرة واملساوم
ــن أعمالهم  ــاس وقطعهم ع ــار الن وإفق
ــذا الظرف الحاسم  ــم يف ه وأداء واجبه
ــف يمكن أن نثبت  ــارا لقرار ...فكي انتظ
ــرصاط ما لم  ــىل ال ــة ع ــة قائم أن الدول
ــزة العدل  ــالح أجه ــام بص ــن االهتم يك
ــن ...والبعض  ــة واألم ــاء والنياب والقض
من الرجال يفهم أن القوة وفرض الرأي 
ــد عن  ــا ما يري ــق به ــة يحق ــي وسيل ه
ــل وهذا  ــق أو باط ــط بح ــق  الضغ طري
األمر يقتيض االهتمام بصنع نعم أقول 
ــة واملتمكنة من  ــع القدرات النزيه بصن

أداء واجبها عن دراية وعلم ...
ــل مناحي  ــو مدخل لك ــان ه فاإلنس
ــه عىل  ــدا جعلت ــه فاس ــاة إن أردت الحي
ــي منه  ــا لتجن ــه صالح ــه وإن أردت غي
ــه ومنعته يف كل  الصالح أرشدته وأعنت
قطاعات العمل ومن تربى عىل الفساد 
ــدة إن وضعت يف  ــة فاس ــح كتفاح يصب
ــا يف تلك  ــد كل م ــن التفاح فس ــة م سل
ــات التي أخصها  ــة . ومن القطاع السل
ــام ولكونه  ــة كقطاع ه ــر السياح بالذك
ــاط اإلنسان وعىل  يعتمد كليا عىل نش
صالح كل القطاعات بما فيها السلوك 
ــي هذا  ــر . وال يعن ــرتام اآلخ ــام واح الع
ــال األفاضل  ــا قد فرغ من الرج أن بلدن
ــاء األجالء وأهل الخري والصالح  والعلم
بل ضعف صوتهم وغابت أقالمهم وقل 
ــا الناس  ــد يف حل قضاي ــم واعتم شأنه
ــال واملجال  ــه مكتم ــم ل ــن ال عل ــىل م ع
ــم وتعليمهم  واسع ألخذهم وتحصينه
ــن ثم تمكينهم أما خبط عشواء فإن  وم
الرضر يصب سخطا وتذمرا ولو كان يف 
ــض ال يكون همه  ــن خاصة والبع الباط

إال الشهرة واملكسب  .
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