
ــم بن عبود  ــة مع األخ محمد سال ــن البداي * لتك
ــال: شهدت  ــث ق ــوف حي ــظ الج ــف ، محاف الشري
ــن  ــد م ــة العدي ــرة الماضي ــالل الفت ــة خ المحافظ
ــع األثرية ،  ــى األراضي والمواق ــاالت التعدي عل ح
ــاً للجوف ونحن نبذل  ــذ أن تم تعييني محافظ ومن
ــار من االعتداءات  ــوداً كبيرة للحفاظ على اآلث جه
ــث  ــب، حي ــب والتهري ــي والنه ــب العشوائ والتنقي
ــب األسوار  ــم من خاللها نص ــا بوضع خطه يت قمن
ــة والحفاظ عليها  ــى المواقع األثري ــز عل والحواج

من عبث العابثين.
ــي استمرار  ــن السبب الرئيسي ف ــاف: يكم وأض
ــن المواقع  ــي العديد م ــي تحدث ف ــات الت االنتهاك
ــة المضطربة التي تمر  ــة إلى األوضاع األمني األثري
ــا البالد عامة والجوف خاصة ، بالرغم من الدور  به
ــذي قمنا به من أجل استتباب األمن بالمحافظة  ال
ــع الجزم بمدى  ــي لم نستط ــة الغياب األمن ونتيج
ــة وأن تعاونها في  ــات المعنية ، خاص ــاون الجه تع
ــى الشكل المطلوب من  ــت الحالي ال يرتقي إل الوق
ــي والحفاظ على  ــاء بالجانب السياح أجل االرتق

اآلثار.
واختتم الشريف حديثه قائال: محافظة الجوف 
ان وجدت قليال من االهتمام من قبل الدولة ، وذلك 
ــث والتنقيب عن أثارها  من خالل إرسال فرق البح
ــو قائم من ترميم  ــرق البحث عن ما ه ــالً عن ف ، فض
ــه المحافظة   ــى ما تحظى  ب ــار ، إضافة إل ــذه اآلث ه
ــة ومعدنية ، فستستطيع  ــن ثروات زراعية ونفطي م

المحافظة من خاللها أن تنهض بأعبائها.
تتعرض للتخريب والسرقة

ــد السنتيل،  ــه تحدث صالح أحم * من جانب

ــوف قائالً: تتعرض  ــام مكتب اآلثار بالج مدير ع
ــة بالمحافظة للنهب  ــن المواقع األثري العديد م
ــل على تهريب  ــة من قبل عصابات تعم والسرق
ــى أراٍض  ــالء عل ــى االستي ــة إل ــار ، باإلضاف اآلث
ــض المواطنين وكأنها  ــع أثرية من قبل بع ومواق
ــات خاصة، وأيضا قيامهم بإخراج القطع  ممتلك
ــى العاصمة  ــا إل ــع وتهريبه ــن المواق ــة م األثري
ــرى عبر المطارات  ــاء ، ومنها إلى دول أخ صنع
ــرض بيعها لكسب مبالغ  والمنافذ الحدودية بغ

كبيرة من المال. 
ــة والتهريب  ــد ظاهرة السرق ــاً: لم تع   مضيف
ــا الهم   الشاغل الذي  والحفر العشوائي وحده
ــن بلة وهو  ــد من الطي ــل هناك ما يزي ــا، ب يؤرقن
ــرب منها  ــى مواقع للح ــة إل ــم أثري ــول معال تح
مدينة براقش التاريخية التي تتعرض للتخريب 
ــة مسلحة مستخدمة  ــار من قبل مجموع والدم
المعدات الثقيلة كالبلدوزرات والجرافات لحفر 
ــاب واضح وصريح  ــارس، في غي الخنادق والمت

من الجهات المعنية واألمنية.
ــا برفع التقارير  ــم بالقول: بدورنا قمن واختت
ــة وما تتعرض  ــة بواقع اآلثار بالمحافظ الخاص
ــة، إال  ــف بتاريخ أم ــد تعص ــن انتهاكات ق ــه م ل
ــم  ــد أي رد ، بالرغ ــة ال يوج ــى اللحظ ــه وحت أن
ــاألخ وزير  ــررة لاللتقاء ب ــي المتك ــن محاوالت م
ــة بمكتبه بصنعاء إال أن محاوالتي باءت  الثقاف

بالفشل.

خاوية على عروشها

* أما األخ علي محمد كزمان ، مدير عام مكتب 
ــول: الكثير من  ــة بمحافظة الجوف فيق السياح
المواقع التاريخية واألثرية في محافظة الجوف 
كانت والزالت تعاني من اإلهمال والنهب، وهناك 
ــة ومراكزها  ــة المعيني ــم الدول ــر من عواص الكثي
ــا  ومعابده ــا  بقصوره ــرت  اشته ــي  الت ــة  المهم
وأسوارها وأبراجها العالية وتحصيناتها المنيعة 
ــا، حيث تعرضت  ــة على عروشه أصبحت خالي
ــب  للنه ــا  وأحجاره ــا  ونقوشه ــا  آثاره ــم  معظ
ــزاء من تلك المعالم  والسلب، ومازالت هناك أج
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مدينة ريبون  األثرية
ــى  إل ــون  ريب ــة  مدين ــب  وخرائ ــالل  أط ــع  تق
ــون بمحافظة  ــن مدينة سيئ ــوب الغربي م الجن
ــو 94  كيلومتراً أسفل  ــد نح ــوت، على بع حضرم
ــدم المدن التاريخية  ــن، وتعتبر من أق وادي دوع
ــل أطاللها وخرائبها  ــي وادي حضرموت وتشك ف
ــداداً كثيرة من شبكات الري  عدة تالل أثرية وأع

المتفرقة في عدة أماكن،
ــع األثرية  ــآت المواق ــار منش ــد بقايا آث وتوج
ــي القديمة التي  ــدران المبان ــا ج ــرة وبقاي متناث

ظهرت من خالل أعمال التنقيب األثري.
ــا قبل القرن  ــذه المدينة إلى م ــود تاريخ ه يع
ــا االستيطان  ــل الميالد،واستمر فيه ــع قب الساب
ــى، حيث جرت في  ــرون الميالدية األول حتى الق
خرائب هذه المدينة حفريات وأبحاث ودراسات 
ــة من قبل البعثة األثرية اليمنية السوفيتية  أثري
ــت إلى أن  ــن (1988-83م)، وتوصل ــي الفترة م ف
ــة، وتربية  ــد زاولوا الزراع ــان المدينة كانوا ق سك
ــة  ــة جميل ــات سكني ــوا مجمع ــات، وبن الحيوان
خاصة للسكن، وأبنية أخرى خاصة ألنشطتهم 
ــي  األراض ــل  ك ــت  كان ــد  وق ــد،  كالمعاب ــة  الديني
ــري  ال ــات  بشبك ــاة  مغط ــة  بالمدين ــة  المحيط
ــواض المياه، والتي تدل  ــوات والسدود وأح والقن

على ازدهار بلغ أوجه.
ــة والتي  ــة بالمدين ــم المعالم الخاص ــن أه وم
ــي :معبد اآللهة  ــا الحفريات األثرية ه تمت فيه
ــع  ــن مجم ــد م المعب ــذا  ــون ه ذات حميم،ويتك
ــت أساساتها من  ــة مباٍن، بني ــدي يضم أربع تعب
ــل الخشبية التي  ــار وجدرانها من الهياك األحج

ملئت فراغاتها باللبن لتصبح الجدران قوية .
أما معبد اإلله سين ، فيقع في غربي المدينة 
ــا، وهو معبد  ــن مركزه ــد  كيلو مترين ع ــى بع عل
ــع المعبد من  ــون مجم ــة الرئيسي، ويتك المدين
ــن على سفح أحد جوانب الوادي، أكبرهم  معبدي
ــغ مساحتها  ــة تبل ــة حجري ــى مصطب ــي عل ُبن
ــر  ــا اآلخ ــار، أم ــا،9 أمت ــرا، وارتفاعاته 28×48 مت
ــي أسفل  ــن األول وف ــال م ــى الشم ــي إل ــد بن فق
ــل توجد أطالل بنايات حجرية وطينية من  الجب

المحتمل أنها كانت ملحقة بالمعبد.
ــد  ــوات الري،فق ــات وقن ــق بشبك ــا يتعل وفيم
ــي مركزاً لمنطقة  ــة ريبون في الماض كانت مدين
ــل وادي  ــي وسط مدخ ــدة ف ــرة ممت ــة كبي زراعي
ــات واسعة من األراضي  دوعن ومحاطة بمساح
ــة ري  ــة شبك ــروى بواسط ت ــت  ــة، وكان الزراعي
ــرى وادي دوعن وهي  ــدة تبدأ بقناة من مج معق
القناة الرئيسية ويصل طولها إلى قرابة 5,5 كيلو 
ــي كانت إلى شمال المدينة  متر،أما األراضي الت
ــدود وبقايا هذه  ــروى بواسطة مياه الس فكانت ت
ــو متر)  ــد (1.5 كيل ــى بع ــت عل ــدود اكتشف الس
ــد، وهي مبنية من  ــى الجنوب من قرية المشه إل

جدران حجرية قوية.

آثار الجوف تتعرض لالندثار.. وغياب الدولة ينشط العصاباتآثار الجوف تتعرض لالندثار.. وغياب الدولة ينشط العصابات

ــرة وفي أكثر  ــاف مساحات كبي وأردف: لألوق
ــن المشكلة ضياعها وهنا الجريمة  من مكان لك
أنها تضيع، ونحن مشرفون على أمالك األوقاف 
ــي الفترات  ــؤ ف ــة تواط ــى عملي ــود إل ــذا يع وه
ــة يجب  ــذه المرحل ــي ه ــا اآلن ف ــة لكنن السابق
علينا أن نحقق الغاية والهدف من وجود أوقاف 
ــار األمثل،  ــا االستثم ــد كيف نستثمره في البل
ــب األوقاف اليجد رواتب شهر  فال يجوز أن مكت
ــرض أن عندها  ــاف يفت ــا األوق ــن بينم للموظفي
ــارات هائلة في أكثر من مكان، في العقار  استثم
ــي أعمال كبيرة جدا، وعندما تجد أن األوقاف  ف
ــن وحدة سكنية  ــاء عشرين إلى ثالثي تقوم ببن
يستفيد منها اآلخرون بالمقابل سوف تستفيد 
ــوم وزارة األوقاف أو  ــا تق ــاف وعندم ــا األوق منه
ــة بالتأكيد  ــدة سكني ــة وح ــاء مائ ــا ببن فروعه
ــاف ويستفيد منها  ــا األوق ــوف تستفيد منه س
ــا سيتحقق الهدف النبيل  المواطن الفقير وهن

والسامي من هذه األراضي الموقوفة.
خيانة وتآمر

ــؤون  ــز لش ــة تع ــل محافظ ــرد وكي * واستط
ــدى المناطق  ــي إح ــا ف ــول: لدين ــاف بالق األوق
ــة تحت  ــن ألف قصب ــو عشري ــة نح بالمحافظ
ــا  ــة حالي ــن والمحكم ــد المستثمري ــة أح قبض
ــال إن بعض موظفي  ــذه القضية ويق تتداول ه
ــوا أن يتعاونوا مع شخص يدعي  األوقاف حاول
ــذه القضية،  ــع ه ــا متاب ــه وأن ــر ل ــا أرض ح أنه
ــذا الموظف  أن يعمل  ــرب كيف يمكن له وأستغ
ــق وأن  ــا ال يستح ــن ال يملك م ــاء م ــى إعط عل
ــر خيانة  ــذه تعتب ــالك الدولة ه ــى أم ــر عل يتآم

ونحن ننتظر حكم المحكمة في هذه القضية.
ــال لقد سبق  ــه أمير قائ ــل عبدالل ــوه الوكي ون
ــوا لنا  ــاف أن يقدم ــب األوق ــن مكت ــا م وأن طلبن
ــن بالمحافظة طبعا  قائمة بأسماء المستثمري
ــا قائمة  ــوا لن ــر لكنهم قدم ــم كث ــد أنه ــا أعتق أن
ــط وقالوا هذه  ــة وخمسين اسماً فق بحدود مائ
ــن المستثمرين  ــار المستثمرين، وهنالك م لكب
ــة األرض  ــرة استالمه لقطع ــت على فت من مض
ــم تسع سنوات  ــوات أو ثمان  وبعضه ــع سن سب
ــرون  أن ترتفع قيمة األراضي ثم يقومون  وينتظ
ــار  استثم أي  ــا  فيه ــوا  يعمل أن  دون  ــا  ببيعه
ــون يؤكد أن  ــد مع أن القان ــدم المدينة والبل يخ

ــرت عليه أكثر من ثالث سنوات  المستثمر إذا م
ــه ويعتبر  ــزاع األرض من ــم انت ــر يت ــم يستثم ول
ــة  ــادة المحافظ ــي قي ــن ف ــا، ونح ــد الغي العق
حريصون على أن نحمي هذه األمالك ونحمي 
ــى نصابه  ــد كل شيء إل ــذه الحقوق وأن نعي ه
ــي مكتب  ــة غربلة ف ــوم بعملي ــي وسنق الحقيق
ــر معنا وغير  ــح يستم ــاف ونشوف الصال األوق

الصالح نحيله إلى المحكمة.
ــق الله من  ــرة على ح ــون الغي ــي أن تك ينبغ
ــالك األوقاف قادرة  ــع، وإذا كانت أم قبل الجمي
ــى أن تغطي ميزانية كبيرة أعتقد أن ميزانية  عل
ــدور فاعل  ــن أن تقوم ب ــاف مستقلة ويمك األوق

ــم الحفاظ  ــد إذا ت ــة في البل ــة التنمي ــي قضي ف
ــن أو ثالثة  ــام، وقبل شهري ــذا المال الع على ه
ــن العام للمحافظة قد طلب مني  كان األخ األمي
ــا بعدد العقار  ــاف سرعة موافاتن توجيهاً لألوق
ــد قمنا بالتوجيه بذلك في حينه إال  المؤجر وق
ــاف خالل تلك الفترة كان يعاني  أن مكتب األوق
ــد تخففت  ــا اآلن ق ــة  لكنه ــل داخلي ــن مشاك م
ــة كثير من  ــق لمعالج ــي الطري ــن ف ــال ونح قلي
األخطاء والرواسب التراكمية التي في األوقاف، 
ــن طابقين يؤجر بخمس  ــا فعال مبنى م فوجدن
عشرة ألف ريال المستأجر المؤجر من الباطن 
يؤجرها بخمسين ألف ريال وسكن هو في بيت 

آخر ومستأجر هذا المبنى استثماري لحسابه 
ــة وثالثون  ــي أن الفارق خمس ــي، يعن الشخص
ــف ريال والتي كان يفترض أن تذهب األوقاف  أل
ــرادات األوقاف بشكل  ــؤدي إلى ارتفاع إي لكي ت
ملحوظ وسيرجع ذلك لتحسن حاالت األوقاف 

بتعز.
إلغاء عقد مستثمر

ــر األوقاف  ــى قيام وزي ــى الوكيل إل وأشار إل
ــون إنهم  ــد الذين يقول ــد أح ــرا بإلغاء عق مؤخ
ــف  ي ــم  ول أرض  ــة  قطع ــده  عن ــرون،  مستثم
ــاف يحاكم  ــة على األوق ــع قضي ــه فرف بالتزامات
ــق ليس من حقوقه لكن الوزير  ويشارع على ح
ــاظ على حق األوقاف وتابع  كان جادا في الحف
المحكمة .. وطبعا خرج الحكم لصالح األوقاف.

وأضاف: األخ الوزير ألغى عقد هذا المستثمر 
ــادة وموفقة،  ــة معينة وهذه بداية ج في مساح
ــس الطريق  ــي نف ــرون ف ــا سائ ــد أنن ــا متأك وأن
ــن العام أو الوكيل  ــواء األخ المحافظ أو األمي س
المختص لهذا القطاع، نحن سويا في الطريق 
ــن  ــدد المستثمري ــي بع ــف األول ــا الكش وعندن
ــروا وعمروا في  ــاص الذين استثم منهم األشخ
ــات، ومن  ــذه المساح ــي ه ــآت وف ــذه المنش ه
ــوا يتاجرون  ــى اآلن ال زل ــاص الذين حت األشخ
ولم يفوا بالتزاماتهم، وسنقوم بسحب األراضي 
ــوا ببناء منشآت  ــن المخالفين الذين لم يقوم م
صناعية أو غيرها من المنشآت التي تستوعب 
العدد المناسب من العاطلين عن العمل خاصة 
ــز محرومون من  ــاء محافظة تع ــم أبن وأن معظ
ــي لبنا  ــن األراض ــات م ــى مساح ــول عل الحص
ــازل لهم وهؤالء الذين يطلقون على أنفسهم  من
ــات  مساح ــى  عل ــون  يحصل ــن"  "مستثمري
ــاء أي مشروع  ــة دون أن يسهموا في بن شاسع

لذلك ال يجب السكوت عليهم.
ــى  ــورة" إل ــه لـ"الث ــي حديث ــر ف ــرق أمي وتط
ــي األوقاف  ــو على أراض ــا السط ــة قضاي مشكل
ــال: أن أراضي األوقاف ال تخلو من المشاكل  قائ
ــى أمالك  ــو تمت عل ــاك قضايا سط ــا فهن بدأن
ــع المكتب  ــد، وقد بدأنا م ــاف في زمن بعي األوق
ــة واألراضي التي  نبحث على األراضي الضائع
ــود  ــة وستع ــن العتاول ــض م ــا البع ــا عليه سط
لألوقاف بقوة القانون، وهناك عشرات القضايا 
ــاك خطوات  ــي المحاكم، كما أن هن ــودة ف موج
ــا لتصحيح األوضاع  ــا ونقوم به وإجراءات قمن
ــذه األرض إن شاء الله  ــل سليم وستعود ه بشك
لألوقاف وسنجد المساحة كافية للمستحقين 
ــن غيرهم، كل فقير  ــة الفقراء وهم أولى م خاص
ــب دون أن يحصل على  ــدم طلباً  بعشر قص يق

 تعز/ محمد عبدهللا قائد

وكيل محافظة تعز :وكيل محافظة تعز :

البعض يعترب أراضي وأمالك األوقاف غنيمة البعض يعترب أراضي وأمالك األوقاف غنيمة 
أوضح وكيل محافظة تعز لشؤون األوقاف، األخ عبدالله أمير، أن أمالك 

األوقاف يعتبرها البعض غنيمة مما تسبب في ضياع أراضي وأمالك 
األوقاف وقال: إنه لمن الموسف أن أحد الذين لديهم عقود من األوقاف 

بكذا ألف من األمتار من األراضي يرفض تسليم جزء من تلك األرض لبناء 
منشأة حكومية، مع أنه ليس مالكاً لألرض وإنما مستأجر لها من األوقاف 
بمبلغ زهيد جدا وقد طلب تعويضاً عن تلك المساحة يبلغ مائتي مليون 

ريال وذلك الشخص يعتبر نفسه مستثمراً وكان يفترض أن يوجد فيها 
منشأة تشغل فيها مئات العاطلين عن العمل بدال من المتاجرة بتلك 

األرضية التي تعود ملكيتها  لألوقاف.

* تزخر محافظة الجوف بالعديد من 
المعالم التاريخية الضاربة أطنابها 

أعماق التاريخ ، والشاهدة على عظمة 
"مملكة معين" التي تأسست عام 1300 

قبل الميالد.
   ومع أنها كذلك - أي محافظة 

الجوف – إال أنها تواجه كارثة خطيرة 
وقد تعصف معها بتاريخ أمة نتيجة 

ما تتعرض له من استيالء على 
األراضي والتنقيب العشوائي والسرقة 

والتهريب لآلثار ، في غياب واضح 
وصريح للجهات المعنية الذي لم توِل 

هذا الجانب أي اهتمام.
ولتسليط الضوء أكثر "الثورة" التقت 

عدداً من المسؤولين بمحافظة الجوف 
،الذين بدورهم تحدثوا عن واقع اآلثار 

بالمحافظة .. وهاكم الحصيلة:

فتح مظاريف مشروعني يف قطاع الشباب والرياضة بالبيضاءفتح مظاريف مشروعني يف قطاع الشباب والرياضة بالبيضاء ساحل حضرموت.. استكمال الرتتيبات واإلعداد للعام الدراسي الجديدساحل حضرموت.. استكمال الرتتيبات واإلعداد للعام الدراسي الجديد
البيضاء/ محمد صالح المشخر

ــح مظاريف مشروعين  ــس بمحافظة البيضاء فت جرى أم
ــم مكتب الشباب  ــاب والرياضة تتضمن ترمي ــي قطاع الشب ف
ــن سور المدينة الرياضية  ــة وبناء الجزء المهدوم م والرياض
ــة تقدر بـ 4 ماليين و373  ــة المحافظة وبكلفة إجمالي بعاصم

ألف ريال بتمويل حكومي.
ــام المجلس  ــة أمين ع ــد برئاس ــاع الذي عق ــر االجتم وأق
ــي بالمحافظة ناصر الخضر حسين إحالة المظاريف  المحل
ــع بالنتائج إلى  ــات والرف ــة لتحليل البيان ــة الفني ــى اللجن إل

لجنة المناقصات إلقرار إرساء أفضل العطاءات المقدمة . 
ــة والمالية  ــات العروض الفني ــت لجنة المناقص كما ناقش

ــاري للمدينة  ــة بالمشروع االستثم ــل الدراسات الخاص لعم
ــة التحري  ــر على أهمي ــد الخض ــاء . وأك ــة بالبيض الرياضي
ــة للشروط  ــع البيانات المصاحب ــي استكمال جمي ــة ف والدق
ــف المقاولين لضمان  ــة الواجب توافرها في مظاري االجرائي
ــع وتنفيذها  ــي هذه المشاري ــدء العمل ف ــع استكمال ب تسري

بالصورة المطلوب. 
ــرورة متابعة  ــى ض ــاء إل ــي البيض ــام محل ــت أمين ع ولف
ــاب والرياضة الستكمال  ــة في وزارة الشب الجهات المختص
ــروع إستاد البيضاء  ــي المرحلة الثانية من مش بدء العمل ف
ــة في المديريات والصالة  الرياضي وكذا بناء مالعب مناسب

الرياضية المغلقة بمدينة رداع . 

ــة  ــوت كاف ــل حضرم ــم بساح ــة والتعلي ــب التربي ــل مكت استكم
ــد المتمثلة  ــام الدراسي الجدي ــداد للع ــة واإلع ــات والتهيئ الترتيب
ــل اإلدارات التربوية والتعليمية  ــب الفنية المتعلقة بعم في الجوان

وتنقالت المعلمين بالمديريات وتوفير الكتاب المدرسي .
ــل حضرموت  ــة والتعليم بساح ــر مكتب التربي ــح ذلك مدي أوض
ــة األنباء اليمنية (سبأ) .. مشيراً إلى أن  جمال سالم عبدون لوكال
المكتب بدأ في اإلعداد المبكر من خالل عدد من اللقاءات والورش 
ــام دراسي خال من  ــة للمديريات بهدف بدء ع ــزوالت الميداني والن
ــول والمعالجات  ــة ووضع الحل ــق العملية التعليمي ــق تعي أي عوائ
ــة والتعليمية في  ــل اإلدارات التربوي ــرض عم ــي تعت ــة الت المناسب

المديريات.

ــي وصل الى 4414  ــب الدراسية للعام الحال ــر أن عدد الشع وذك
بزيادة عن العام الماضي 437 شعبة ، فيما بلغ عدد مدارس التعليم 
ــام الماضي 7 مدارس  ــة بزيادة عن الع ــي والخاص 60 مدرس األهل
بسعة 770 شعبة دراسية وعدد رياض األطفال 13 روضة بسعة 82 

شعبة تعمل بقوة تدريسية 214 مربية و 26 إدارة مدرسية .
وأشار مدير مكتب التربية بساحل حضرموت إلى أنه من المقرر 
ــام الحالي في  ــة التشغيلية خالل الع ــل 25 مدرسة الخدم أن تدخ
ــي مديرية مدينة  ــا 13 مدرسة ف ــاث المدرسي منه ــة توفر األث حال
المكال ومدرستان بغيل باوزير ومثلها في الشحر وثالث في مديرية 
ــدة وقصيعر ومدرستان  ــس الشرقية ومدرسة في دوعن والري الدي

في حجر.

مكتب األوقاف يعاين من مشكالت داخلية ساهمت مكتب األوقاف يعاين من مشكالت داخلية ساهمت 
يف تفاقم ظاهرة السطويف تفاقم ظاهرة السطو

الثورة / عبدالعزيز شمسان

محافظ الجوف:محافظ الجوف:
تواجهنا العديد تواجهنا العديد 
من الصعوبات من الصعوبات 

أبرزها غياب األمن أبرزها غياب األمن 
واالستقرارواالستقرار
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