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ــياحة، املرصي،  ــام زعزوع وزير الس أعلن  هش
 Street عن إطالق جوجل مرص خدمة سرتيت فيو
View يف مرص ألول مرة، وهي خدمة عىل اإلنرتنت 
ــري موقع جوجل  ــرتايض يمكن لزائ ــول االف للتج
ــم التقاطها  ــور متكاملة ت ــة ص ــول ملجموع الوص
ــة ملنطقة األهرامات إىل  ــة بانوراما 360 درج بزاوي
ــياحية يف مناطق  ــب إتاحة هذه الخدمة الس جان
ــرى يف مرص.إطالق  ــياحية أخ ــع أثرية وس ومواق
ــرتيت فيو Street View يف  جوجل مرص خدمة س

مرص
ــى، عقب إطالق  ــن املقرر عقد مؤتمر صحف وم
ــن قيادات  ــرتيت ، بحضور عدد م ــة س هذه خدم
ــيط وممثيل رشكة  ــة التنش ــياحة وهيئ وزاراه الس

جوجل مرص.
ــياح القادمني  ــرى ارتفع عدد الس من جهة آخ
ــياحة العربية إىل  إىل مرص %300، بعد عودة الس
مرص بقوة، حيث وصلت حركة السياحة العربية 
ــايض إىل 885765  ــو امل ــهر يولي ــدة خالل ش الواف
سائحاً بزيادة قدرها %16 مقارنة بشهر يوليو من 
العام املايض، وساهمت الوفود الخليجية املتدفقة 
ــياحة يف أشهر  من دول الخليج يف نمو حركة الس

الصيف الجاري.

ــياحة الدكتور  ــال رئيس املنظمة العربية للس ق
بندر آل فهيد، أن السعوديني احتلوا املرتبة األوىل يف 
ــياحية من الدول العربية، وكان  ترتيب الحركة الس
ــائحاً يف شهر يوليو مقابل 7958  عددهم 29323 س
ــه من العام املايض  ــائحاً سعوديا يف الشهر نفس س
ــن الكويت  ــت %279، كما قدم م ــبة زيادة بلغ بنس
ــائحاً بزيادة %270، يف  ــهر يوليو 7290 س خالل ش
حني استقبلت مرص يف الفرتة نفسها 3936 سائحاً 
ــن قدم 2102  ــادة %304، ومن البحري ــاً بزي إماراتي
ــو من العام  ــهر يولي ــائحني بزيادة %113 عن ش س
ــالل النصف األول من  ــبة الزيادة خ املايض وأن نس
ــائح األكرث  ــام الحايل تقدر %45، حيث يعد الس الع

إنفاقا واألكرث يف مدة اإلقامة.
ــه إىل  ــراً زيارت ــي مؤخ ــد انه ــد ق وكان آل فهي
ــرتك ما بني  ــث التعاون املش ــة مرص، وبح جمهوري
ــة رئيس مجلس  ــياحة ودول ــة العربية للس املنظم
ــياحة  ــوزراء املهندس إبراهيم محلب ووزير الس ال
ــام  ــام زعزوع وزير الطريان املدني الطيار حس هش
ــة عىل  ــب عازم ــة محل ــأن حكوم ــح ب ــال، وأوض كم
ــياحة العربية وتقديم كل أنواع  تنمية وتطوير الس

التسهيالت التي يحتاجها السائح العربي.

ــاون  ــار التع ــت يف إط ــات تم ــأن املباحث ــني ب وب
ــج وخطة عمل  ــوى عىل برنام ــرتك الذي يحت املش
ــياحة البينية  ــمل تنمية وتطوير الس ــرتكة تش مش
العربية، وإنشاء مراكز للتدريب والتأهيل بالقاهرة 
ــب  ــاح مكات ــة وافتت ــيخ والغردق ــة رشم الش ومدين

ــر صندوق الحد  ــة للمنظمة، والبدء بتطوي إقليمي
ــة املجتمعات  ــن خالل تنمي ــر والبطالة م من الفق
املحلية وايجاد سياحة مستدامة والبدء بانطالقة 
ــرة ومدينة رشم  ــهدها القاه ــرات ستش ــدة مؤتم ع

الشيخ والغردقة.

سياح الخليج يرفعون حركتها السياحية سياح الخليج يرفعون حركتها السياحية ٣٠٠٣٠٠٪٪جوجل مصر تطلق خدمة »سرتيت« فيو ملشاهدة اآلثار بشكل بانوراميجوجل مصر تطلق خدمة »سرتيت« فيو ملشاهدة اآلثار بشكل بانورامي

ــكلت غرفة عمليات ومتابعة وتنسيق. هل   وهل ش
ــؤال وجهناه  لديها خطة لحماية هذا الرتاث هذا الس
ــه عوبل منذوق وزير الثقافة  والذي  للدكتور عبد الل
فاجأنا بأنه مسافر للصني  لتوقيع بروتوكول وسألته 
هل  يعقل أن يسافر عضو يف الحكومة يف  هذا الظرف 
ــادي  ، فأكد وزير  ــؤازرة الرئيس ه ــذي من واجبه م ال
ــفر للصني  الثقافة أنه يف مهمة عمل حكومي وأن الس
ــابهم بهدف حضور فعالية عربيه صينية ،  عىل حس
كما سيتم التوقيع عىل مسألة افتتاح املكتبة الوطنية 
ــة املتاحف واآلثار  ــوص خطة وزارته لحماي ، وبخص
ــات األمنية ووزارة  ــه أبلغ الجه ــات قال إن واملخطوط
الدفاع للقيام بواجبها  وأنه ناشد جميع قوى الرصاع 
ــة أخرى أبدى  ــرتاث اليمن ، من جه ــاس ب بعدم املس
ــدد من املهتمني باآلثار واملتاحف قلقهم من تدهور  ع
ــاس برتاث اليمن الذي يعاني مشاكل  األوضاع  واملس

التهريب والعبث.
 داعني وزارة الثقافة وهيئاتها والداخلية إىل حماية 

تراث وهوية اليمن 

   وضع مأساوي 
* مصدر آخر يف الثقافة أكد أن الوضع الذي تعيشه 
املتاحف اليمنية  يبعث عىل األىس والحزن ، فالدولة 
ــا أن تحمي  ــتطيع فيه ــد إىل مرحلة تس ــم تصل بع ل
ــىل رأس  اهتماماتها  ــرتاث ع ــا وأن ال يكون ال موروثه
ــىل وزارة  ــطو ، وع ــة للنهب والس ــف عرض وأن املتاح
ــة واملتاحف واملدن  ــة األماكن األثري ــة حماي الداخلي

ــي  املواطنني له دور  ــة أيضاً وأن  ضعف وع التاريخي
كبري وتأثري عىل وضع املتاحف الحايل.

ــا  ــة منه ــف املغلق ــدد املتاح ــق بع ــا يتعل  ويف م
ــس الهيئة العامة لآلثار واملتاحف  واملفتوحة أكد رئي
مهند السياني  أن عدد املتاحف يف عموم محافظات 
ــدد  ــذا الع ــمل ه ــا وال يش ــة (22) متحف الجمهوري
املتاحف قيد اإلنشاء، وهذه املتاحف القائمة يف أسوأ 
ــا ? متاحف  ــف املفتوحة فعلي ــل إن املتاح ــا ب حالته
ــار يف تريم ،  ــيئون ومتحف ظف ــف س ــط هي متح فق
ــا (??) متحفا معظمها  وبقية املتاحف البالغ عدده
مغلقة تماما والبعض منها يفتح فقط أثناء الزيارات 
ــباب ذلك  ــياني أس ــياح ، وأرجع الس الطالبية أو الس

ــار تلك  ــد وأيضاً افتق ــا البل ــي تمر به ــة الت إىل الحال
ــغيلية أدى بها  ــف إىل االمكانيات املادية التش املتاح
ــار واملتاحف  ــيئة، وهيئة اآلث ــاع الس ــذه األوض إىل ه
تعاني شحة يف االمكانيات املادية بسبب التخفيض 

املستمر يف موازنتها.

متاحف مغلقة
ــن  تواجه العديد  ــره أن  متاحف اليم ــر ذك * الجدي
ــاكل املالية وعدم  ــها   املش ــن التحديات وعىل رأس م
وجود موازنات لها وكذلك غلق أبوابها أمام الزائرين 
ــياحة الداخلية  وطالب املدارس والجامعات  من الس
ــث تعرض بعضها  ــباب  أمنية وإدارية ، حي لعدة أس

ــة وزادت مؤخراً  ــا التاريخي ــب آلثاره ــة والنه للرسق
ــني وزنجبار حيث  ــاكل يف محافظة أب منذ بداية املش
ــاكل ونهب  ــار للعديد من املش ــف زنجب تعرض متح
ــوص مجهولون من  ــض محتوياته  كما تمكن لص بع
رسقة عدد كبري من القطع األثرية من متحف "املكال" 
ــة املكال  ــلطان القعيطي بمدين ــرص الس ــع يف ق الواق
عاصمة محافظة حرضموت، بجنوب البالد واستطاع 
ــلطاني الذي  ــرش الس ــريس الع ــة ك ــوص رسق اللص
ــة القعيطية (1865  ــة للدول ــد الرموز املهم يمثل أح
ــة لآلثار للعمل  ــو ما دفع الهيئة العام - 1967 م)، وه
ــليمه  ــف خاص بالقطع املرسوقة ليتم تس إلعداد مل
ــتعادتها  للرشطة الدولية (اإلنرتبول) للتعاون يف اس

ــالد لنهب  ــدن جنوب الب ــف اآلثار بع ــرض متح ، وتع
ــن العمالت الذهبية  ــالت معدنية نادرة  وفريدة م عم
ــكل كامل متحف  الرومانية، وطالت الرسقة أيًضا بش
ــوب البالد، ولم  ــة أبني جن ــار بزنجبار يف محافظ اآلث
ــوب، وإنما  ــدن الجن ــب عند متاحف م ــف النه يتوق
ــط والعاصمة حيث تعرّض  ــال متاحف مدن الوس ط
املتحف الوطني كذلك لرسقة سيوف تاريخية ورقوق 
ــول هيئة اآلثار أن  ــم إعادة جزء منها ، وتق ــة  وت قرآني
ــا يف جميع  ــغ عددها ??متحف ــف البال ــم املتاح معظ
املحافظات  مغلقة وإن اثنني  متاحف فقط  مفتوحة 
ــبب عجزهم عن تأمني املتاحف  أمام الزوار حاليا بس
ــتمر خطر التهديد  وقد تغلق الثالثة املفتوحة إذا اس
ــهل طريقة  دون وجود حماية كافية باعتبار ذلك أس
ــكل أفضل مما لو  لتخزين محتوياتها وحمايتها بش
كانت فاتحة أبوابها ، وتتوزع هذه املتاحف  عىل كافة 
ــاء واملتحف  ــف الوطني بصنع ــن املتح ــاء الوط أنح
ــف الحربي بعدن  ــي واملتحف الوطني واملتح الحرب
ــار (أبني) متحف ظفار (إب) متحف  ومتحف زنجب
ــف  (تعز)متح ــي  الوطن ــف  (تعز)املتح ــريض  الع
ــيئون املتحف الوطني (حرضموت) املكال متحف س
ــعبية (حرضموت) متحف اآلثار  متحف الفنون الش
التعليمي بجامعة ذمار متحف بينون (ذمار)متحف 
ــي (بيحان) املتحف  ــي املتحف الوطن ذمار اإلقليم
ــني (ردفان) متحف  ــي (عتق)متحف الحبيل الوطن
ــبوة) املتحف  ــبوة) املتحف الوطني (ش بيحان (ش
ــاء)  ــي (صنع ــف الوطن ــاء) املتح ــي (صنع الحرب
ــعبي (صنعاء) متحف الضالع  متحف املوروث الش
ــف الوطني (عدن)  ــي (عدن) املتح املتحف الحرب
ــدن) متحف املوروث  ــادات والتقاليد (ع متحف الع
ــف  ــدن متح ــة ع ــف جامع ــدن) متح ــعبي (ع الش

الحوطة (لحج) متحف الغيظة (املهرة).

* تعد قضية اآلثار واملتاحف واملدن التاريخية اليمنية من أهم القضايا الوطنية التي يجب االهتمام بها 
سواء يف أوقات السلم أويف أوقات األزمات  ، كون هذا الرتاث تعبرياً حقيقياً  عن هوية وتراث اليمن.

 ويف معظم دول العالم الحضارية عند اشتداد األزمات يعكف الجميع عىل حماية تراثهم من متاحف وآثار 
ومخطوطات وغريها ، أما نحن ففي أيام السلم تهريب ورسقة ونهب لرتاث اليمن بشكل سافر من قبل مافيا 
اآلثار وتواطؤ بعض املسؤولني ، ويف وقت األزمات واملشاكل تهرُّب من املسؤولية وكل جهة تلقي بالالئمة 
عىل الجهة االخرى ، وهذه األيام تعاني اليمن من عدة مشاكل وسيكون الضحية تراث اليمن الذي ال يعوض 
حتى قيام الساعة ، فما هو دور وزارة الثقافة للحفاظ عىل تراث اليمن من آثار ومخطوطات ومتاحف ومدن 

تاريخية.
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