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ــياحة  اليمنية حافًال  ــم (13) من مجلة الس ــدر العدد رق ص
ــتطالعية  ــياحية الحوارية والتقريرية واالس بتنوع املادة الس
ــة واالنجليزية عن مجلس  ــة وغريها وباللغتني العربي والخربي

الرتويج السياحي بوزارة السياحة اليمنية .
ــر  ــالم - وزي ــم س ــور قاس ــر للدكت ــدد بتصدي ــتهل الع اس
ــياحي- تحدث  ــس إدارة الرتويج الس ــس مجل ــياحة- رئي الس
ــياحية والتاريخية والبيئية،  ــقطرى ومكانتها الس ــه عن س في
وافتتاحية العدد بقلم الزميل أكرم الجولحي - رئيس التحرير 
- تحدث فيها عن كرم وتسامح الشعب اليمني ونبذه للتعصب 

واإلرهاب الذي أكد أنه دخيل عىل شعبنا اليمني. 
ــياحية لبعض  ــات الس ــدد من امللف ــدد عىل ع ــوى الع واحت
ــقطرى  ــة يف اليمن منها س ــياحية الهام ــم الس ــع واملعال املواق
ــة والتي يغفل  ــواحل اليمنية الجميل ــواطئ والس وبعض الش

عنها اإلعالم بشكل عام ،
ــوارات  الح ــن  م ــد  العدي ــد  الجدي ــدد  الع ــن  تضم ــا  كم
واالستطالعات والتحقيقات والتقارير وغريها أبرزها استطالع 
ــياحي  ــه املجلة مع خرباء ومتخصصني يف االقتصاد الس أجرت
ــياحي، وتحقيق  ــام انتعاش س ــىل أن العام 2014 م ع ــدوا ع أك
ــة إب الخرضاء،  ــة يف محافظ ــة الواقع ــىل منطقة نام ــامل ع ش

ــياحية  ــرة األوىل التي يتم التطرق إىل هذه املنطقة الس وهي امل
ــات وجزر وحرف  ــا، باإلضافة إىل محمي ــا وبيئي ــا وفني تاريخي
ــياح  ــاط الس ــة كبرية بني أوس ــل مكان ــة تحت ــغوالت يمني ومش

والزوار األجانب واملحليني

المهرجان تظاهرة 
سياحية وثقافية 
هامة ومتنفس 
ترفيهي للمواطنني

مشروع أمريكي لدعم وتطوير مهارات الحرفيني اليمنينيمشروع أمريكي لدعم وتطوير مهارات الحرفيني اليمنيني
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مرشوعا  خصص  الحرفيني  لدعم  األمريكي   (u.s.aid) برنامج 
واملنتجات  (الحرف  هي  مجاالت  ثالث  يشمل  لليمن  طويال 
الحرفية- النب والقهوة اليمنية- العسل).. وقد حدد مدة املرشوع 
الثالثة املجاالت  خمس سنوات ولهذا وصل عدد من الخرباء يف 
انفة الذكر لجمع معلومات وتقييم الواقع تمهيداً لبدء الفعاليات 

التدريبية.
الثورة التقت بالسيدة مونيكا الخبرية يف مجال الحرف اليدوية 
هذا  عىل  خاللها  من  وتعرفت   (u.s.aid) يف  التنمية  إدارة  ومدير 
النب  مجال  يف  بالخبري  التقينا  كما  وأهميته  ومراحله  املرشوع 
والعسل يف (u.s.aid) السيد دانيال مولو وكالهما عمال يف بلدان 
دول  عدة  يف  الربنامج  اشتغل  حيث  الربنامج  فيها  اشتغل  عدة 

عربية وأفريقية.

ــكا والتي أمضت  ــيدة موني البداية مع الس
ــبوع عملت خاللها عدة  يف اليمن أكرث من أس
ــؤولني واملختصني  ــاءات مع املس زيارات ولق
ــات  ــع معلوم ــتطاعت جم ــني واس والحرفي
ــعيدة جداً بأنني موجودة  كثرية تقول: أنا س
ــق واألصيل وهي  ــد العري ــذا البل ــن ه يف اليم
ــتطعت  ــة رائعة جداً ومعرفة جيدة اس تجرب
ــياء القيمة  ــف الكثري من األش ــا أن أكتش فيه
وزيارتي هذه إىل اليمن تعترب جزءاً من برنامج 
الدعم للحرفيني اليمنيني عىل دخول السوق 
الدولية, ويعمل هذا الربنامج عىل أساس ربط 
ــالل إدخال  ــارض من خ ــرتاث القديم بالح ال
ــرف التقليدية  ــث والتطوير عىل الح التحدي
ــة لتتواكب مع روح العرص وتكون ذات  القديم
ــذا الربنامج  ــاس وه ــدى الن ــب وحضور ل طل
ــة األمريكية يعمل حول  الذي تموله الحكوم
العالم وبشكل خاص مع دول الرشق األوسط 

سيما الدول العربية.
ــري  الكث يف  ــتغل  اش ــم  برنامجك أن  ــم  قلت
ــارق بني تلك  ــا هو الف ــدول العربية فم ــن ال م
ــة وكيف  ــاك أفضلي ــن وهل هن ــدول واليم ال
ــرف اليدوية اليمنية أجابت  تنظرين إىل الح
ــيدة مونيكا: بالضبط اشتغلنا يف الكثري  الس
ــرب- األردن- الجزائر-  ــا املغ ــدول منه ــن ال م
ــيا  ــتان- أندونس ــتان- باكس ــرص- أفغانس م
ــت  ــذا الوق ــج ه ــدد الربنام ــا.. واآلن ح وغريه
ــه  ــدا برتاث ــز ج ــد املمي ــن البل ــل يف اليم للعم
ــالل  ــن خ ــم وم ــاري العظي ــه الحض وموروث
عميل خالل األيام السابقة يف اليمن الحظت 
ــوروث اليمني  ــال وعراقة وتنوع امل مدى جم
ــد فريد  ــرف, اليمن بل ــال الح ــة يف مج خاص
ــده األصيلة التي  ــدا ومميز بعاداته وتقالي ج
ــا أن بلداً ذا موروث  ــزال حارضة بقوة وكم ال ت
ــل أيضاً يمتلك الكثري من مواقع الجمال  اصي
ــة مختلفة ومتميزة  ــرف اليدوية اليمني والح
ــات التي رأيتها يف الدول  عن الحرف واملنتج

العربية.
ــة  ــة اليمني ــكر الصديق ــد أن أش ــا الب وهن
ــاة الرشيف واختها أمرية واللتان  العزيزة حي
ــىل إكمال أو  ــاعدتي ع ــاهمتا كثريا يف مس س
ــات من أصحاب املهن  الحصول عىل املعلوم

والحرفيني.
املايض والحارض معا

وعربت عن اعجابها باملجتمع اليمني هذا 
ــدا عىل عاداته وتقاليده  املجتمع املحافظ ج
وهذا ما يميز اليمن عن البلدان األخرى التي 
ــت: منذ أن حطت بي  ــتغلت بها حيث قال اش
ــت أنني  ــاء أحسس ــار صنع ــرة يف مط الطائ
ــة  ــل يف كل يشء خاص ــي أصي ــد عرب يف بل
ــًال يف جانب الحرف  ــا وتقاليدها فمث عاداته

واملنتجات الحرفية التقليدية ال تزال تفرض 
ــلوب حياة حارضة يف  ــا وتمارس كأس وجوده
ــش معهم بينما يف بلدان  حياة الناس وتتعاي
ــرى لم تعد هذه املنتجات والحرف  عربية أخ
ــارض  املع يف  ــوى  س ــودة  موج ــة  التقليدي
ــاة الناس،  ــم تعد حارضة يف حي واملتاحف ول
ــد األصالة كل يشء هنا  ولهذا اعترب اليمن بل
ــايض موجود وال  ــزال الرتاثية حارضة وامل ال ت
ــذه الحرف  ــرأة يعملون يف ه ــزال الرجل وامل ي
ــياء يف  ــرون أش ــون ويبتك ــون ويبدع ينتج
ــت أتمنى أن أراه منذ  ــذه الحرف وهذا ما كن ه
ــك  زمن بعيد تعايش املايض والحارض وتمس
الناس برتاثهم الذي يحرض ويربز يف األشياء 

حولهم.
ــة للبدء  ــوات التنفيذي ــن بدء الخط أما ع
ــن  م ــزء  كج ــا  هن ــا  أنه ــت  أوضح ــل  بالعم
الخطوات العملية للربنامج فهي هنا من أجل 
ــبة عن  ــروج بخلفية مناس ــات والخ املعلوم
العمل وهذا ما يعمل به يف كل دولة حيث تبدأ 
ــا مديرة  ــتهدف كونه ــارة للبلد املس هي الزي
ــني وكونها أيضاً  ــة ودعم الحرفي إدارة التنمي
ــلفنا  ــتغلت كما أس ــذا املجال واش خبرية به
ــتناد  ــدان وبعدها يتم االس ــري من البل يف الكث
ــا من أجل  ــتخرج به ــي س ــات الت إىل املعلوم
ــال املدرب الدويل الذي سيأتي إىل اليمن  إرس
ــة  ــل البدء بإقامة ورش ــن أج ــهرين م بعد ش
ــبع  ــتهدف 20 امرأة من س عمل تدريبية تس
ــع-  ــز- إب- الضال ــاء- تع ــات (صنع محافظ
ــيقومون بتوفري كافة  لحج- ريمة- عدن) وس
الوسائل واملستلزمات التعليمية والتدريبية 
ــن الفعاليات  ــد م ــرشوع العدي ــن امل ويتضم
ــرف واإلدارة إدارة  ــال الح ــة يف مج التدريبي
ــمل أيضا  ــز والجمعيات الحرفية ويش املراك

ــويق وربط الحرفيني اليمنيني بالسوق  التس
الدولية.

فإذا كان املرشوع ممتداً إىل خمس سنوات 
ويشمل العديد من األنشطة والفعاليات يا 
ــت له موازنة؟ أجابت مونيكا:  ترى كم وضع
ــيقوم بإعدادها  ــبة لألمور املادية س بالنس
مختص آخر وهو معنا اآلن يف اليمن, أما أنا 

ــع املعلومات فيما  ــة وجم فتخصيص دراس
ــرف اليدوية بينما يوجد خبري  يتعلق بالح
ــص بالقهوة وثالث متخصص  آخر متخص

بالعسل.
موطن النب األصيل

ــال القهوة  ــال الخبري يف مج من جهته ق
ــيد دانيال مولو  ــج (u.s.aid) الس يف برنام

ــن البلدان  ــا يف الكثري م ــل أيض ــذي عم وال
ــار عمله لدى هذا  ــهورة بالقهوة يف إط املش
ــذا البلد  ــزور اليمن ه ــج وجاء كي ي الربنام
ــي املعروف  ــنب اليمن ــوة وال ــهري بالقه الش
ــوة والنب  ــج القه ــل الربنام ــا وقد ادخ عاملي
ــي ضمن مرشوعه يف اليمن وذلك بعد  اليمن
ــج) ذلك جاء  ــر (مدير الربنام أن أرص املدي

ــذوق القهوة  ــام 2006م وت ــن يف الع إىل اليم
ــريا فأخذ  ــب بها كث ــنب) واعج ــة (ال اليمني
ــوة وأدرك أن  ــول القه ــث معلومات ح يبح
اليمن موطن النب األصيل وغنية جدا بهذه 
ــة كبرية لدى  ــجرة التي كانت لها مكان الش
ــدرون النب إىل  ــني األوائل وكانوا يص اليمني

مختلف البلدان.
ــر يحرص عىل  ــا هو املدي ــال دانيال ه وق
ــرشوع  ــة يف م ــوة اليمني ــنب أو القه ادراج ال
ــلني كي أكون  دعم الحرفيني باليمن ويرس
املرشف عىل هذا املجال وخالل مدة زيارتي 
ــجرة  ــفت الكثري عن هذه الش ــن اكتش لليم
ــدان  ــائر البل ــن س ــا ع ــا ومميزاته ومكانته

األخرى ورس تميز القهوة والنب اليمني.
مكانة وميزة النب اليمني

ــنب اليمني هذا املرشوع  وفيما يتعلق بال
ــال النب  ــرشوع يف مج ــدث قائال مدة امل تح
ــنوات  ــل 5 س نفس مدة الحرف وكذا العس
ــياء  ــمل التدريب وأش ــب يش ــذا الجان وه
ــب مختلفة  ــص بجوان ــي يخت ــرى فه أخ
ــب وتأهيل املواطنني العاملني يف  منها تدري
ــمل  ــنب واملزارعني أيضاً كذلك يش مجال ال
العمل يف امليدان مع املزارعني ملعرفة كيفية 
تعامل املزارع مع الشجرة ومدى اهتمامهم 
ــتخدمة  ــل الطرق املس ــا وه ــم له ورعايته
ــاً يفتقرون  ــبة أم أن هناك طرق ــي املناس ه
ــل نهتم  ــنب ذاته ب ــم بال ــن ال نهت ــا نح إليه
ــني للنب والبداية  ــاس العاملني واملزارع بالن
ــدرس أو نقيم  ــا التدريب ونحن اآلن ن طبع
ــرباء يف  ــنب والخ ــتغلني بال ــني أو املش املعني
ــم كما أن  ــدء العمل معه ــن من أجل ب اليم
ــرشوع يتضمن تعريف الناس كل الناس  امل
ــة هذه  ــة وقيم ــنب وأهمي ــة ال ــد زراع بفوائ
الشجرة كذلك تعريف وتدريب املشتغلني 
ــذا  ــايل له ــويق الع ــاليب التس ــس وأس أس
ــذي  ــوع ال ــرثاء والتن ــتغالل ال ــج واس املنت
ــجرة وجودة  ــذه الش ــن من ه ــه اليم تمتلك

النب اليمني.
ــدف  اله أو  ــرض  الغ أن  ــال  داني ــد  وأك
ــايس من هذا املرشوع هو ايجاد فرص  األس
ــاهمة يف التخفيف من الفقر يف  عمل واملس
ــاط اليمنيني فتطوير زراعة النب يعني  أوس
زيادة املنشغلني فيه كذلك يشمل الربنامج 
ــال النب  ــني أو العاملني يف مج ــط املزارع رب
ــذا الجانب  ــوق الدولية وه ــي يف الس اليمن
ــرشوع من  ــاالت امل ــة مج ــه بقي ــرتك في تش
ــديد  ــل وباختصار ش ــة وعس ــرف يدوي ح
ــم الناس  ــدرب ونعل ــال: نحن ن ــول داني يق
ــال وربطهم  ــب امل ــتطيعون كس ــف يس كي
بهذه املنتجات وبالسوق املحلية والعاملية 
حيث سنعمل عىل ارسال خرباء أمريكيني 
ــة  ــني اليمني ــني الثقافت ــط ب ــن رب إىل اليم
ــات التي  ــال هذه املنتج ــة يف مج واألمريكي
اشتغل فيها الربنامج وهذا سيساهم حتما 
ــة إىل أمريكا  ــات اليمني ــويق املنتج يف تس
ــداً رائداً يف  ــنب الذي تعد اليمن بل خاصة ال

زراعته وبأجود األنواع.

■ لقاءات/عبدالباسط محمد النوعة

جديد مجلة السياحة  اليمنية
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يشمل الحرف اليدوية والبن والعسل ومدته خمس سنوات

■ خبري القهوة دانيال: نسعى إىل تدريب وتشجيع زراعة النب يف اليمن وربط سوقه بالعالم
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