
ــبقت  ــنوات التي س ــرت العادة يف الس ج
ــائر بلدان  ــا كس ــل بالدن ــدوان أن تحتف الع
ــذي  ــياحة ال ــي للس ــوم العامل ــم بالي العال
ــي  ــام وه ــن كل ع ــبتمرب م ــادف 27 س يص
ــر علينا  ــوايل التي يم ــرة الرابعة عىل الت امل
ــياحة وبالدنا ال تحتفل  ــوم العاملي للس الي
ــابق فيه الدول إلبراز  بهذا اليوم الذي تتس
ــا الرتوجية  ــياحية وخططه مقوماتها الس
ــذا  ه يف  ــتثمار  واالس ــياحي  الس ــذب  للج
القطاع الحيوي الهام وتعميق حالة الوعي 
ــان تفاعلهم مع  ــع وضم ــاط املجتم يف أوس

هذا الجانب االقتصادي الهام .
 وباستثناء بالدنا التي ترزح تحت وطأة 
عدوان بربري غاشم قىض عىل كل محافل 
ــال أو فرح فجرائم العدوان  أو مظاهر احتف

تعم البالد .
ــياحة واليمن ينئ  يمر اليوم العاملي للس
ــبب بها عدوان  ــه الغائرة التي تس جراحات
ــر الكثري من مقومات  ــفك الدماء ودم آثم س
ــاط  النش أن  ــا  ــد وبم البل ــذا  ــاة يف ه الحي
ــياحي يعد أبرز القطاعات الحساسة  الس
ــا بالنا  ــداث فم ــط األح ــر بأبس ــي تتأث الت
ــا  ــل فيه ــدة وص ــن دول ع ــن م ــرب تش بح
ــي ومقومات  ــمل الكثري من بن التدمري ليش
ــل طوال  ــد الذي ظ ــذا البل ــياحة يف ه الس
سنوات عديدة يرنو إىل االزدهار  خاصة أن 
ــدة وغنية جدا  ــن تمتلك مقومات فري اليم
بيد أنها تواجه صعوبات ومعوقات عرضية 

تحاول الجهات املختصة التغلب عليها .
ــياحة عىل اليمن   يمر اليوم العاملي للس
ــن  ــة  واليم ــة املاضي ــوام الثالث ــا يف األع كم
ــن  ع ــة  منرصف ــياحية  الس ــاته  ومؤسس
االلتفات إليه ألن ما تعانيه من إحداث وما 
تواجهه من عدوان منذ مارس 2015 فاق يف 
بشاعته كل تصورات املنطق والعقل , يأتي 
ــل العدوان  ــياحة يف ظ ــي للس ــوم العامل الي
ــة  اليمني ــياحة  الس ــات  ومقوم ــار  والحص
ــآتها تقصف بصواريخ فتاكة  وبناها ومنش
ــم الرتاثية التي تمثل  ــة باملواقع واملعال بداي
ــياحي ومرورا  ــاط الس ــرز مقومات النش أب
ــات وانتهاء باملنشآت  باملنتزهات واملتنفس

السياحية خدمية وتعليمية .
دمار وأرضار سياحية

وباعتبار اليوم العاملي للسياحة محطة 
ــام دعونا  ــا دول الع ــل به ــياحة تحتف للس
ــرتجع  نحن يف اليوم نجعل منها محطة نس
فيها تلك املشاهد األليمة واملعاناة والدمار 
ــذا القطاع الهام  ــذي أحدثه العدوان يف ه ال
ــرز واهم  ــة التي تمثل أب ــاء القديم ، فصنع

ــت  تعرض ــة  اليمني ــياحية  الس ــزارات  امل
ــل القصف املتكرر  ــري والتخريب بفع للتدم
عليها من قبل طائرات العدوان والتي بلغت 
يف بشاعتها حدا يصعب ان يستوعبه عقل 
ــدا بصواريخ  ــديدة ج ــق رضبات ش او منط
ــة مبانيها  ــىل مدين ــة وقعت ع ــة وقوي فتاك
بسيطة وطينية جاءتنا من أعماق التاريخ 
ــىل  ــاظ ع ــة الحف ــني يف هيئ ــب املعن وبحس
ــل منازلها  ــة فاملدينة بكام ــدن التاريخي امل
ــازل  املن ــرشات  ع أن  إال  ــرضرة  مت ــا  تقريب
ــا تدمرت وترضرت  ــم التاريخية فيه واملعال
ــات األولية  ــكل كبري للغاية واإلحصائي بش

مخيفة جدا .
ــارش  مب ــكل  بش ــتهدافها  اس ــم  ت ــد  فق
ــع يف حارة  ــرات، األوىل بصاروخ وق ــالث م ث
ــن  ــدد م ــري ع ــىل تدم ــل ع ــمي وعم القاس
املنازل التي كانت تشكل مع منازل ومعالم 
ــالق يف  اإلط ــىل  ــة ع ــل واجه ــرى أجم أخ
ــي الواجهة املطلة عىل  صنعاء القديمة وه
ــمي وهذه املنطقة ال يمكن  ــامة القاس مقش
ــاء وربما إىل  ــي إىل صنع ــائح أن يأت ألي س
ــة والتقاط  ــن دون أن يزور هذه املنطق اليم
ــا وهي بداية الطريق  الصور التذكارية فيه
ــياحية  الس ــج  الربام ــم  معظ يف  ــه  ونهايت
ــاعها  لصنعاء القديمة بحكم جمالها واتس
ــارة  ــد كان لح ــي فق ــتداف الثان ــا االس , أم
ــط املدينة القديمة وتسبب يف  الفليحي وس
ــوايل (220) منزال ومعلما  إلحاق إرضار بح
تاريخيا بحارة الفليحي والحارات املجاورة 
ــا بالغة , ولم  ــا (60) منزال إرضاره لها منه

يتوقف الرضر عند هذا الحد فهناك إرضار 
ــة بصورة غري مبارشة نتيجة  لحقت باملدين
استهداف قوى العدوان لجبل نقم ومجمع 
ــن صنعاء  ــي القريبني م ــريض التاريخ الع
ــف األخري الذي  ــن القص ــة فضال ع القديم
ــة وألحق أرضارا ودمارا  وقع يف حارة املدرس

يف عرشات املباني القديمة .
ــة إىل مدينة صعدة  ــاء القديم ومن صنع
ــا العدوان خرابا  ــة التي عاث فيه التاريخي
ــتهدفتها الطائرات أكرث من مرة  ودمارا واس
ــال يف مكوناتها  ــارا هائ ــا دم ــف وراءه لتخل
ــبام  ــا ومنازلها ، كذلك يف مدينة ش ومرافقه
ــة التي كان احد صواريخ  كوكبان التاريخي
ــذه  ه ــان  بحرم ــل  كفي ــة  الفتاك ــريان  الط
ــري من مقوماتها الحضارية  املدينة من الكث
ــا  ــدة وقلعته ــا الوحي ــا بوابته ويف مقدمته

الحصينة .
معالم أثرية

ــع واملعالم  ــا التعريج عىل املواق ــو أردن ول
ــتهدافها  ــة التي تم اس ــياحية والرتاثي الس
ــر أبرزها وأكرثها  ــن قبل العدوان يمكن ذك م
ــرة بتعز  ــا قلعة القاه ــا ومنه ــريا وخراب تدم
والتي تعرضت للعديد من الغارات يف فرتات 
زمنية متباعدة أدت إىل إلحاق إرضار كبرية 
جدا فيها وهي القلعة التي ظلت ولسنوات 
أربعة عرش سنة ترمم وتدعم  بتكلفة بلغت 
ــال تقريبا , كذلك  ــرث من (4) مليارات ري أك
ــامخة  ــي القلعة الش ــريه بعدن وه قلعة ص
ــرص  ــة إىل ق ــر , باإلضاف ــىل البح ــة ع املطل
ــرز داخل  ــياحي األب ــلطان املعلم الس الس
ــة  ــس واألرضح ــن الكنائ ــال ع ــة فض املدين
ــا يف لحج من  ــرت أيض ــالمية التي تأث اإلس

قبل جماعات مسلحة تابعة للعدوان.

ــعة بحق  ــدوان بجريمة بش ــام الع كما ق
ــا عمد عىل  ــياحته عندم ــن وس ــراث اليم ت
ــار اإلقليمي وتدمريه  ــتهداف متحف ذم اس
ــو املتحف  ــويته باألرض وه ــا بل وتس تمام
ــن القطع واملآثر  ــذي كان يحوي الكثري م ال
الرتاثية , ناهيك عن استهداف دار الحسن 
التاريخي بالضالع وقلعة بأجل بالحديدة 

وقرية عطان التاريخية بصنعاء.
ــارب ذات الحضارة  وال ننىس محافظة م
العريقة والتي كانت الكثري من معاملها التي 
استهدافها العدوان مزارات سياحية رائدة 
ــتقبل  ــت مارب تس ــا كان ــنني عندم قبل س
ــا  ــد له ــل أن تمت ــرية قب ــداد كب ــا بأع زواره
ــاب ليأتي العدوان  ــادي التخريب واإلره أي
ــياحية   ــذه املحافظة الس ــآيس ه ويكمل م
ــت للتدمري نتيجة  ــن املواقع التي تعرض وم
ــش  ــة براق ــدوان مدين ــن الع ــتهدافها م اس
ومدينة رصواح األثريتني وكذا مدينة مارب 

القديمة وأسوار سد مارب القديم.
ــل عىل  ــياحة يف يط ــي للس ــوم العامل الي
ــياحة  الس ــآت  فمنش ــتحياء  باس ــن  اليم
ــذا البلد تقصف  ــة يف ه ــة واإليوائي الخدمي
ــدق الذي  ــك الفن ــا ذل ــل آخره ــر ولع وتدم
ــر يف بيت  ــعوان واآلخ ــدوان يف س ــره الع دم
ــدق آخر يف  ــن فن ــال ع ــاء فض ــوس بصنع ب
ــت به أرضار  ــرض الحدودية وفندق لحق ح
ــي بصنعاء القديمة  ــة يف حارة الفليح بالغ
ــة متقاربة جدا ,  ــرتة زمني ــا خالل ف وجميع
هذا باإلضافة إىل فنادق ومنشآت سياحية 
ــدى األعوام  ــتهدافها عىل م ــم اس ــرى ت أخ
األربعة للعدوان منها منتجع إب السياحي 
ــياحية يف  ــاريع الس ــل ابرز املش ــذي يمث ال
ــاح  ــك االفتت ــىل وش ــة إب وكان ع محافظ

ــا متكررا  ــه العدوان هدف ــل أن يجعل من قب
لطائراته الحاقدة.

ــم  ــياحي ل ــم الس ــآت التعلي ــى منش حت
ــتهداف   ــم اس ــد ت ــدوان فق ــن الع ــلم م تس
ــياحة بأمانة  املعهد الوطني للفندقة والس
ــري  ــارات أدت إىل تدم ــني بغ ــة مرت العاصم

أجزاء كبرية منه.
ــزة مما لحق  ــاه كانت ملحة موج ــا ذكرن م
بالنشاط السياحي يف بالدنا جراء العدوان 
ــذا ما  ــريا وه ــرث رضرا وتأث ــع أك ــل الواق ولع

ستكشف عنه قادم األيام.
يف  ــة  اليمني ــياحة  الس ــال  ح ــو  ه ــذا  ه
ــدوان وتواجه  ــع الع ــش م ــا تعي ــوم عيده ي
ــك عن األرضار التي  الخراب والدمار. ناهي
ــياحية بفعل الحرب  لحقت باملنشآت الس
ــىل  ــدوان ع ــنها الع ــي يش ــة الت االقتصادي
ــذه األيام  ــتدت وطأتها ه ــي اش ــن والت اليم
ــكل  ــلع بش ــعار الس ــج عنها ارتفاع أس ونت

جنوني للغاية.
سياحة وجرائم العدوان

ــل  ــعيد وكي ــار س ــول األخ عبدالجب ويق
ــاعد لقطاع الخدمات  ــياحة املس وزارة الس
ــابق مع سياحة وتراث :  والربامج يف لقاء س
ــص عىل انه الحياة  ــدة الذهبية تن إن القاع
ــروب  الح ــل  ظ يف  ــياحة  س وال  ــة  تنمي وال 
ــتقرار وهذه الحالة العامة للبلد  وعدم االس
ــث  ــال حدي ــياحة ف ــاص للس ــع الخ والوض
ــياحة اليوم يف اليمن بدون سالم  حول الس

وأمن واستقرار.
ــل مدير  ــد البي ــول األخ أحم ــدوره يق وب
ــياحة:  ــطة والربامج بوزارة الس ــام األنش ع
ــياحة يتم  ــال باليوم العاملي للس إن االحتف
ــتثنائية التي  ــروف االس ــه نظرا للظ تأجيل

تمر بها البلد.
ــياحة  الس وزارة  ــتطع  تس ــم  ل  : ــال  وق
ومجلس الرتويج السياحي االحتفال بيوم 
ــم الجرائم  ــياحة هذا العام نظرا لحج الس
ــل العدوان  ــارس عىل اليمن من قب التي تم
ــانية واملواثيق  والتي تنتهك الحرمة اإلنس

واألعراف الدولية .
ــياحة  ــو منظمة الس ــل : أدع ــال البي وق
ــا تجاه  ــدور املنوط به ــام بال ــة للقي العاملي
ــع إنحاء العالم  ــياحي يف جمي القطاع الس
ــة أخرى وعدم  ــتثناء دولة عن دول دون اس
ــات بني  ــو مغري ــرار نح ــاع واالنج االنصي
ــف  ــوال لتزيي ــون األم ــن يدفع ــعود الذي س
ــن الدمار الذي تحدثه  وتظليل الحقائق ع
ــى التحتية فضال  ــة يف البن ــن خاص يف اليم
ــياحة  عن الدماء وما يتعرض له قطاع الس
ــى  والبن ــات  للمقوم ــج  ممنه ــري  تدم ــن  م
ــة تحمل  ــات املعني ــىل املنظم ــة وع التحتي
ــي أنها  ــا يعن ــم فصمته ــا ل ــؤولياتها م مس

رشيكة مع العدوان يف جرائمه .
ألم وحرسة

وتقول املرشدة السياحية دعاء الواسعي 
ــبة اليوم  ــم احتفل قبل أيام بمناس أن العال
العاملي للسياحة، تقديرا ألهمية السياحة 
كمورد إنمائي و اقتصادي،  وكاعرتاف دويل 
ــة األوىل للتعارف  ــياحة هي اللبن يف أن الس
ــن خالل الوفود  ــعوب م و التعايش بني الش
ــياحية التي يتعرف بها الناس ثقافات  الس
و تاريخ  وحضارات بعضهم بعضا، و ألجل 
ــوم الـ 27  ــم بتحديد ي ــه اهتم العال ذلك كل
ــياحة العاملي، إال أن هذا  ــبتمرب يوم الس س
ــوام يمر بألم  وحرسة  ــوم و منذ أربعة أع الي
ــياحة و الرتاث يف  ــر لكل منظمات الس و قه
ــن أرضا  ــرض له اليم ــراء ما تتع ــا، ج بالدن
ــا تتعرض  ــراب و دمار و م ــن خ ــانا م و أنس
ــياحية و  ــة و األماكن الس ــه املواقع األثري ل
ــتهداف و قصف  ــة من عبث و اس التاريخي
ــي أو وازع  أو  ــب دون أي رادع أخالق و نه
ــن انتهك  ــدويل حيال م ــق للقانون ال تطبي

تراث  موروث و تاريخ و حضارة اليمن.
ــات  منظم كل  ــعي  الواس ــدت  وناش
املجتمع الدويل و املنظمات الدولية املهتمة 
ــعبي و  ــرتاث و املوروث الش ــياحة و ال بالس
ــعوب الحية،  للضغط عىل  الحضاري للش
ــعوبهم  ــم و تحريك الرأي العام يف ش دوله
للمطالبة بوقف استهداف املواقع األثرية و 

التاريخية يف اليمن .

العالم يحتفي بمقومات السياحة وبالدنا تعيش أوجاعًا ومشاهد أليمة لدمار وخراب معاملها الحضارية

سياحة وتراث٠٦ الثــــورة

الثورة /عبدالباسط النوعة

اليوم العاملي للسياحة .. مناسبة تغيب فيها اليمن نتيجة العدوان والحصاراليوم العاملي للسياحة .. مناسبة تغيب فيها اليمن نتيجة العدوان والحصار

ذمار/سبأ
ــني  حس ــد  محم ــار  ذم ــظ  محاف ــح  افتت
ــد  محم ــة  املحافظ ــل  وكي ــه  ومع ــديش  املق
ــة رسم تشكييل  محمد عبدالرزاق أمس ورش
ــدوان نظمها بيت  ــم الع ــن جرائ ــة ع مفتوح
الفن بالتعاون مع مكتب الثقافة بمشاركة 38 
ــكيليني  ــاركة من الفنانني التش ــاركا ومش مش

باملحافظة.
ــظ املقديش إىل  ــار املحاف ــاح أش ويف االفتت
ــدوان  ــة الع ــايف يف مواجه ــدور الثق ــة ال أهمي
رضورة  إىل  ــريا  مش ــه..  مخططات ــال  وإفش
ــني  واملثقف ــاء  واألدب ــني  الفنان ــالع  اضط
ــراز  ــم يف إب ــرأي بدوره ــادة ال ــن وق واملفكري
ــيدها  وتجس ــي  اليمن ــعب  الش ــة  مظلومي
ــالل أعمالهم الفنية واإلبداعية  للعالم من خ

بمختلف أنواعها.
ــة واملكونات  ــب الثقاف ــاد بجهود مكت وأش
ــم  تنظي يف  ــة  باملحافظ ــة  واألدبي ــة  الفني

إىل  ــا  الفت ــدوان..  للع ــة  املناهض ــات  الفعالي
ــذه الورش  ــة مثل ه ــتمرار بإقام ــة االس أهمي
ــم  وتنظي ــة،  واألدبي ــة  الثقافي ــات  والفعالي

ــكيلية والفوتوغرافية  ــارض الفنية والتش املع
ــي يرتكبها  ــم املروعة الت ــق الجرائ ــي توث الت
العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا وتكشفها 

للرأي العام املحيل والدويل.
ــتمع من مدير  ــظ املقديش اس وكان املحاف
ــري ومدير بيت  ــة محمد العوم مكتب الثقاف
ــن  ع رشح  إىل  ــي  الرداع ــق  عبدالخال ــن  الف
ــه من فعاليات  ــة وأهدافها وما تتضمن الورش
وأنشطة ثقافية متعددة عىل مدى ستة أيام.
ــة  ــاركات الفنانني يف الورش وتطرقا إىل مش
ــادي واملعييش  ــي تناولت الواقع االقتص والت
ــدت يف  ــه البالد، وجس ــذي تمر ب ــب ال الصع
ــزءاً من  ــكيلية ج ــة ولوحات تش ــال فني أعم
ــدوان  ــن الع ــة ع ــانية الناتج ــاة اإلنس املعان

والحصار.

إب - سبأ
ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق
وزارة  ــل  وكي ــة  برئاس ــس  أم إب 
ــغال  األش ــاع  لقط ــغال  األش
ــامي ووكيل  ــور يحيى الش الدكت
ــة  الفني ــؤون  للش ــة  املحافظ
ــاريع  مش ــي  املروع ــد  عبدالواح
ــتوى تنفيذ الصيانة  الطرق ومس

و الرتميمات بمركز املحافظة .
ــتعرض االجتماع القضايا  واس
ــات العمرانية  ــة باملخطط املتعلق
إب  ــة  ملدين ــام  الع ــط  واملخط
ــوار بهدف معالجة  ووحدات الج
ــض  ــة يف بع ــالالت الحاصل االخت

املناطق.

ــح  أوض ــاع  االجتم ــالل  وخ
ــييتم  ــغال أنه س وكيل وزارة األش
ــادة  ــيل لقي ــر تفصي ــداد تقري إع
ــات  ــات واملعوق ــوزارة بالصعوب ال
ــن  م ــة  املحافظ ــات  واحتياج
ــاذ  التخ ــرق  الط ــاريع  مش

املعالجات الالزمة بشأنها.
ــار إىل أن االجتماع يهدف  وأش
ــيق مع مكاتب االشغال  إىل التنس
ــون  ــني قان ــات لتضم يف املحافظ
ــق مخرجات  ــه وف ــاء وتفعيل البن
ــي نفذتها وزارة  ــة العمل الت ورش

االشغال العامة مؤخرا.
ــل  ــتعرض وكي ــه اس ــن جانب م
ــي ومدير مكتب  املحافظة املروع

ــن  ــددا م ــة ع ــغال باملحافظ األش
ــرتض عمل  ــي تع ــات الت الصعوب
واملقرتحات  ــات  واملعالج ــب  املكت
الواجب تنفيذها وتحريك العمل 

يف املشاريع القائمة واملتعرثة.
ــز  مرك ــاج  احتي إىل  ــا  وتطرق
ــن  م ــات  املديري و  ــة  املحافظ
مشاريع الطرق وأعمال الصيانة 
ــة  البني ــرض  لتع ــات  والرتميم
التحتية للتدمري نتيجة العدوان .

ــر  مدي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــوزارة  ــس بال ــات واملقايي املواصف
ــر  ــزب ومدي ــر الع ــدس طاه املهن
ــة  باملحافظ ــغال  األش ــب  مكت

املهندس بسام السقاف.

بذمار ــدوان  ــع ال جــرائــم  عــن  مفتوحة  تشكيلي  ــم  رس اجتماع يناقش مشاريع وصيانة الطرق يف إبورشـــة 
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