
تقع قلعة سمارة األثرية يف مديرية 
املخادر يف أعىل نقيل سمارة (الجبل 
ــة إب  ــه) يف محافظ ــع علي ــذي تق ال
ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــدى  إح
ــض املؤرخني ذكروها يف  اليمنية .. بع
كتبهم مثل الهمداني يف القرن الرابع 
ــن نجد ياقوت الحموي  الهجري ولك
يذكرها يف كتابه معجم البلدان وذلك 
ــع الهجري يف حديثه  يف القرن التاس
ــه  ــر (أن يف رأس ــل حيد وذك ــن جب ع
قلعة يقال لها سمارة وهذه داللة عىل 
وجود هذه القلعة قبل هذه الفرتة كما 
ــجداً بناه معاذ بن  يقال إن هناك مس
ــة) وقد  ــارة إىل القلع ــل دون اإلش جب
يكون هذا تاريخاً سابقاً للقلعة ولكنه 

يظل إشارة هامة إىل تاريخ املنطقة .
التخطيط املعماري

ــة بتخطيط معماري  وتمتاز القلع
ــن ناحية  ــكري م يعود للنمط العس
ــلوب  ــرتاتيجي أو أس ــا االس موقعه
بنائها، فموقعها االسرتاتيجي يطل 
ــعة من املرتفعات  ــاحة واس عىل مس
ــذه  ــز ه ــان، وتتمي ــة والودي الجبلي
القلعة بموقعها الفريد حيث تتوسط 
ــدة  ــز الحدي ــاء إب تع ــق صنع طري
ــا أن ارتفاعها  ــدن، كم ــا من امل وغريه
ــرياً يف تعزيز  ــب دوراً كب ــاهق لع الش
ــن الناحية املعمارية  أهميتها. أما م
ــديس  ــم هن ــة بتصمي ــاز القلع فتمت
ــب مع مهامها الحربية  دقيق يتناس

ــا  ــد عمارته ــث نج ــة، حي والدفاعي
تتكون من عنارص معمارية مرتابطة 
ــض .. وللقلعة  ــة لبعضها البع مكمل
ــور حصني مربع الشكل وعىل كل  س

ــطواني (برج  ركن من أركانه برج أس
ــور ويربز  ــة) يرتفع أعىل الس حراس
ــه مدخل وحيد، وال  قليًال للخارج ول
ــا إال عرب طريق  ــن الوصول إليه يمك

ــة  ــع يف الجه ــة تق ــدرة وضيق منح
ــي للقلعة.  ــع الجنوب ــة للضل الغربي
وإىل الداخل نجد فيها مسجداً يقع 
ــارشة. باإلضافة إىل  ــام املدخل مب أم

ــع إىل الجهة  ــني يق ــى ذي طابق مبن
ــن  ــه م ــجد ومدخل للمس ــة  الرشقي
ــذا خزانات املاء  ــة الغربية، وك الجه
ــة وهو يشء  ــودة يف فناء القلع املوج

رضوري وأسايس للقالع لحفظ املاء 
ــار أو أي ظرف قد  ــك عند الحص وذل
ــاً فموقعها  ــة حالي ــا القلع ــرأ. أم يط
يلعب دوراً بارزاً كونه يف غاية الروعة 
ــمارة)  ــىل قمة(جبل س والجمال ع
ــه تاج  ــوم وكأن ــقيقة النج ــه ش وكأن
ــرضة  بالخ ــو  املكس ــل  الجب ــوج  يت
ــا  ــذي يؤهله ــام ال ــرتة الع ــب ف أغل
ــرتاحة  ــياحياً واس لتكون منتزهاً س
ــت قد  ــن. وكان ــافرين والزائري للمس
ــراً بعض  ــذه القلعة مؤخ ــهدت ه ش
ــي من قبل محافظ  االهتمام اإلعالم
ــايض الحجري وأنه  ــابق الق إب الس
ــا، غري أن األمر  ــيتم إعادة ترميمه س
ــب أدراج الرياح واآلن  ــان ما ذه رسع
ــظ الجديد تبني  ــن املحاف نتمنى م
ــة يف الرتميم  ــم والعناي ــادة الرتمي إع
والتحسني .. كما تتميز قلعة سمارة 
ــط  بموقعها الفريد حيث إنها تتوس
ــاء وبقية املدن إب  الطريق بني صنع
ــن املدن،  ــدة وغريها م ــز والحدي وتع
ــم الطرق.. كما  ــيطر عىل أه ومن يس
ــب دوراً يف  ــاهق لع ــا الش أن ارتفاعه
ــور رسي  تعزيز أهميتها. وللقلعة س
ــكل يرتفع أعىل من السور ويربز  الش
ــا القلعة حالياً  ــارج قليًال، أم إىل الخ
فيلعب موقعها دوراً بارزاً كونه مكاناً 
ــال فموقعها  ــة يف الروعة والجم غاي
ــقيقة  ــمارة وكأنها ش يف قمة جبل س
ــوج الجبل  ــاج يت ــا ت ــوم وكأنه النج
املكسو بالخرضة أغلب فرتات العام.

تعاين اإلهمال وتنتظر لفتة عدالة املحافظ اإلرياين تعاين اإلهمال وتنتظر لفتة عدالة املحافظ اإلرياين 
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وقية فهم

ــياحية  ــة التعريفية للمعالم الس ــات املعدني اللوح
أكلها الصدأ بحوش مجلس الرتويج السياحي.

***
ــن  ــاس باألماك ــدم املس ــني ع ــن املتصارع ــا م رجاؤن

التاريخية واملعالم السياحية واألثرية
***

ــا بعد معارك  ــكو حاله ــع األثرية بالجوف تش املواق
ــؤال أين دور الجهات املسؤولة عن  املتصارعني .. والس

الرتاث؟

صادق هزبر hizabr11@gmail.com
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أبناء سقطرى: أبناء سقطرى: 
اكتسبنا الكثري اكتسبنا الكثري 
من  املعارف من  املعارف 
والخربات والخربات 
السياحية السياحية 
واملطلوب املزيدواملطلوب املزيد

مركز العمارة مركز العمارة 
الطينية بحوطة الطينية بحوطة 
سيئون.. سيئون.. 
اإلهمال أوقفه اإلهمال أوقفه 
لسنوات طواللسنوات طوال

www.althawranews.net
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قلعة سمارة..قلعة سمارة..
تاج تاريخي يزين جمال إب الخضراء تاج تاريخي يزين جمال إب الخضراء 

تستقبل الزائر ملحافظة إب بوجه يملؤه العزة بالنفس 
بها  تحاط  والدافئة  الدائمة  ابتسامتها  للناظر  توحي 
الخرضة من كل مكان تصافح بشموخها جبال إريان والقفر 
الحقل،  العود وبعدان، وتدير ظهرها باتجاه قاع  وجبال 
وتصافح عىل الدوام جبال سمارة واملخادر وشعب القارط 

.. إنها قلعة سمارة املنسية من الرتميم واالهتمام.. 

■  صادق هزبر
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ارتفاع إنفاق السعوديني على السياحة داخليًا وخارجيًاارتفاع إنفاق السعوديني على السياحة داخليًا وخارجيًامصر:مصر:٩٩ ماليني سائح و ماليني سائح و٦٦مليارات  دوالر العام املاضيمليارات  دوالر العام املاضي
ــياحة املرصي زيادة أعداد السائحني واإليرادات  توقع وزير الس
بني خمسة وعرشة باملئة يف العام الحايل وبني 15 و20 باملئة يف 2015 

معوًال عىل زيادة االستقرار بعد االنتخابات الربملانية املزمعة.
ــد  ــرتز األح ــع روي ــة م ــزوع يف مقابل ــام زع ــر هش ــال الوزي وق
املايض"أتمنى دخول 2015 بقوة وأن يكون االستقرار متوفراً بشكل 

أكرب لنستعيد األرقام الحقيقية ملا كنا عليه يف 2010."
ــت اإليرادات 5.9  ــائح وبلغ ــرص يف 2013 نحو 9.5 مليون س وزار م

مليار دوالر. وباملقارنة كان عدد السائحني 14.8 مليون يف 2010.
ــرص وعندما  ــتعادة الطلب مل ــز حالياً عىل اس ــزوع "أرك ــال زع وق
ــتعيد الطلب ستتحرك األسعار بشكل إيجابي.. لدينا نحو 225  أس
ألف غرفة وعندما تكون نسب األشغال بني 80 و90 باملئة ستتحسن 

األسعار وتزداد نسب إنفاق السائح.

ــياحة  ــفت الهيئة العامة للس كش
ــياح  الس أن  ــعودية  الس ــار  واآلث
ــعوديني أنفقوا 6.29 مليار ريال  الس
ــران)  ــو (حزي ــني يوني ــارج ب يف الخ
ــطس (آب)  ــوز) وأغس ــو (تم ويولي
ــهر  2014م مقابل 3.22 مليار يف األش

ذاتها من 2013م.
ــح التقرير اإلحصائي ملركز  وأوض
ــياحية  الس ــاث  واألبح ــات  املعلوم
ــة  العام ــة  للهيئ ــع  التاب ــاس“  ”م
ــم  ث ــي  دب أن  ــار،  واآلث ــياحة  للس
ــة  ــاءت يف مقدم ــر ج ــن وقط البحري
الوجهات جذباً للسياح السعوديني 

بنسبة 51 % متقدمة عىل سائر دول 
ــتقطبت  ــي اس ــط الت ــرشق األوس ال
ــيا بـ2.9 %  6.29 % ودول جنوب آس

ثم أوروبا وأمريكا بـ2.10 % .
ــياحة  الس ــتوى  مس ــىل  وع
ــف  كش ــعودية،  الس يف  ــة  الداخلي
التقرير تطور عدد الرحالت يف الفرتة 
نفسها إىل 8.5 مليون رحلة يف مقابل 

5.5 مليون رحلة يف 2013م.
ــالت  ــىل الرح ــاق ع ــع اإلنف وارتف
ــل إىل 6.2 مليار  ــياحية يف الداخ الس
ــال يف  ــارات ري ــل 5 ملي ــال يف مقاب ري

صيف 2013م.


