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سياحة وتراث
الثــــورة

ــار  ــة األحج ــي يف مقدم ــق اليمان ــرب العقي يعت
ــق يف كثري من  ــم وجود العقي ــة تميزاً، ورغ الكريم
ــهور بجودته  ــدان إال أن العقيق اليماني املش البل
ــة من  ــه وخاص ــت محبي ــة جعل ــه الجميل وبألوان
السياح يأتون للبحث عنه واقتنائه فهو من أفضل 
أدوات الزينة عند الكثري من الرجال والنساء عىل 
حد سواء وخاصة العقيق املوجود بداخله أشكال 

ورسوم مختلفة.
ــاق العقيق  ــاه أن كثرياً من عش ــا يلفت االنتب وم
يحرصون عىل لبس الخواتم والقالدات املصنوعة 
ــي ملعتقدات تبدو غريبة بعض  من العقيق اليمان
ــا  ــب صاحبه ــظ أو تجن ــب الح ــيشء كأن تجل ال
ــتخدم يف  ــكاره وهناك من يقول بأن العقيق يس امل
ــمعناها عن  عالج بعض املرىض وحكايات كثرية س

العقيق ال نعلم مدى صحتها.
ويف أسواق صنعاء القديمة حيث يتم بيعه ورغم 
ــتورد  ــق املقلد واملس ــه من العقي ــود ما ينافس وج
ــق اليماني  ــرى إال أن العقي ــني ودول أخ ــن الص م
ــو األفضل  ــون الجبال يظل ه ــتخرج من بط املس
واألجود واألجمل بني أدوات ومالبس الزينة وعند 
ــكال  ــوت من الزجاج بأش ــاٍ يف بي ــاهدته مرتبع مش
ــع من  ــف أن العقيق اليماني يش ــقة تكتش متناس
ــه الجميلة كفيلة بجذب  داخله بريق أخاذ وألوان

السياح من كل مكان.
ــا هناك من  ــاقه مثلم ــق اليماني.. له عش العقي
ــق أنواعاٍ معينة من الجنابي هناك أيضاٍ من  يعش
ــم العقيق وقالدات  ــق لبس خوات الرجال من يعش

وأساور العقيق عند النساء.
ــرص أهميته عىل  ــك أن العقيق تقت ــي ذل ال يعن
مالبس الزينة فقط وإنما هذا النوع املميز من بني 

ــوروث حضاري  ــة م ــار الكريم األحج
ــه اليمنيون  ــص ب ــايف اخت وثق

ــواهم لذلك يسمى  عن س
ــي  اليمان ــق  العقي

ــن..  اليم إىل  ــبة  نس
من  ــياح  الس يأتي 

األرض  ــاع  أصق
ويحرصون 

ــىل  ع

ــر  بتذك ــم  بلدانه إىل  ــودة  الع
ــل  مث ــن  اليم ــن  م ــل  جمي

العقيق اليماني.
ــتخرج العقيق من  يس
موجود  ــال  الجب بطون 
منها يف عنس بمحافظة 
ــيش  ــي حش ــار وبن ذم
ــاء  صنع ــة  بمحافظ
مختصون  عليها  يعمل 

يقومون بأعمال التنقيب 
ــار  األحج يف  ــري  والتكس

الجبلية والصخور وغالبية 
ــهولة  املنقبني يعملون ليٍال لس

ــاف العقيق بربيقه الذي  اكتش
ــري  ــل أثناء التكس ــع يف اللي يلم

ــول عىل العقيق  ــب وبعد الحص والتنقي
بني الصخور يتم نقلها كأجزاء وقطع 
ــل مختصة بتنقية  صغرية إىل معام
ــني األحجار  ــق ونزعه من ب العقي
إحصائيات  وتنظيفه..وبحسب 
ــق  ــو العقي ــا بائع ــدث عنه تح
 (  50-40  ) ــة  قراب ــاك  فهن
ــة  ــرياً يف العاصم ــًال صغ معم
ــة العقيق يعمل  ــوم بتنقي تق
ــربة يف  ــباب ذو خ ــا ش عليه
ــة  ــر عملي ــال وتم ــذا املج ه
ــق  العقي ــوص  فص ــة  تنقي
ــدأ بالعمل  ــل أولها تب بمراح
اليدوي باملطرقة لتكسري ونزع 
ــار  ــني األحج ــن ب ــوص م الفص

ــن الجبال ثم  ــتخرجة م املس
ــوص  الفص ــف  تنظي ــم  يت
ــع  بوض ــق  دقي ــكل  بش
ــة للتنظيف  ــواد معين م
ــد  ــي بع ــة ويأت والتنقي
ــار  ــه بالن ــك تصفيت ذل
أو  ــر  دوائ ــكيله  لتش
ــتطيالت  ومس مربعات 
ــرار  تك ــد  بع ــي  ويأت
ــار  الن ــىل  ع ــا  عرضه
ــم  يت ــا  أطرافه ــد  وتحدي
ــع العقيق يف آلة خاصة  وض
ــري“  الطباش ــر  ”مج ــمى  تس
ــص العقيق  ــع الف ــل تلمي من أج
ــه .. وبذلك  ــراز جماليات ــه وإب وتنعيم
ــم والقالدات  ــىل الخوات ــه ع ــزاً لوضع ــون جاه يك

واألساور.
أنواع العقيق

يتميز العقيق اليماني بعدة مميزات فمن حيث 
الشكل يعترب العقيق الذي بداخله رسوم طبيعية 

وأشكال مختلفة باهض الثمن.
استحق العقيق اليماني ملا له من رواج يف بلدان 
ــمية“  ــرية أن يطلق عليه تس ــة كث ــة وأجنبي عربي
ــروج لليمن  ــه أي العقيق ي ــي“ ألن ــفري اليمان الس
باسمه وجودته وكان مجموعة من الشباب بائعي 
ــق اليماني قد بدأوا بتجهيز كتاب  ومقتنيي العقي
ــق تاريخ العقيق اليماني يف اليمن.. لكنه لم ير  يوث
ــة إصدار هذا الكتاب  النور حتى اليوم..رغم أهمي

التوثيقي الهام.

العقيق اليماين .. العقيق اليماين .. 

يعتمد القطاع السياحي عىل بناء الثقة 
ــات ووجود  ــري الخدم ــن وتوف ــوخ األم ورس
ــياحية املرشفة والحامية  الس ــات  املؤسس
ــة ألهمية  ــدرات الواعية املدرك ــود الق ووج
ــوارد  ــاء بامل ــاح واالرتق املت ــال  امل ــف  توظي
ــرتاتيجية  ــق رؤية محددة واس البرشية وف
ــج  وبرام ــة  موضوع ــط  وخط ــومة  مرس
مدروسة وآلية تنفيذ ليس أمامها معوقات 
ــليم  ــياحي رصني وس ــه س ــع كل توج تمن
ــروج للمقاصد  ــع وي ــان املجتم ــظ كي يحف
واملواقع السياحية اليمانية بحكمة وحنكة 
ودراية وعلم ووسائل ووسائط ومطبوعات 
عرصية تصل إىل كل األسواق وتخاطب كل 
ــياح وتبني عالقات من التعاون البناء  الس
املوطد باملصالح املشرتكة واالحرتام الوثيق 
ــي  ــكل منظم ــاذب ل ــل ج ــادل وتعام واملتب
ــياحية وسياسة عامة مدركة  الرحالت الس
ــياحة يف تنمية جميع مجاالت  ألهمية الس

التنمية االقتصادية واالجتماعية ...إلخ. 
ــول أنه ال  ــن الق ــارة يمك ــذه اإلش ــن ه م
ــاط  ــون بلدنا بعيدا عن النش ــن أن يك يمك
ــل يف غفلة عن  ــياحي وال يمكن أن يظ الس
ــياحة القائم  ــيل بقطاع الس ــام الفع االهتم
ــة  ــىل رؤية حكومية متفق عليها وسياس ع
ــرتتيجية مبنية عىل أهداف  تنطلق من اس
ــة  ــعى الدول ــددة تس ــاملة مح ــة ش جامع
ــيس ( وزارة  ــا املؤس ــرب كيانه ــا ع لتحقيقه
السياحة) موظفة إمكاناتها لدعم القطاع 
ــتثمار  االس ــجعة  مش ــد  الواع ــياحي  الس
ــق  ــس تحق ــق أس ــي وف ــيل والخارج املح
الحفاظ عليه كمورد اقتصادي يغلب عليه 
التنافس الشديد والحرص عىل التميز بني 

املقاصد السياحية الدولية والذي ال يقوى 
عليه إال من استفاد من املقومات السياحة 
ــة يف  ــه املادي ــف قدرات ــه ووظ ــرة لدي املتوف
تحسني وتوفري الخدمات والنقل واالرتقاء 
ــكل رشائح  ــياحة ل ــري الس بالتعامل وتيس

السياح الوافدة واملحلية واملقيمة . 
ــياحة الدولية ليس  فالعمل يف إطار الس
ــول خارطته  ــهل عىل أي دولة دخ من الس
ــمها ووضع لبنة  ــجيل اس السياحية وتس
ــعها يف إطار  دائمة تعمل عىل نموها وتوس
ــع املتبادلة ملا  ــات الودية واملناف ــن العالق م
ــة والرعاية  ــب عليها من توفري الحماي يرتت
ــتوى  ــم صورة واضحة ملس ــياح وتقدي للس
ــة وطبيعة  ــياحية املختلف الس ــات  الخدم
ــول  الوص ــراءات  إج ــهيل  وتس ــني  القوان
ــودة  ــة املقص ــا الوجه ــول إىل بلده والدخ
ــري  الكب ــام  االهتم ــع  م ــخ،  ...إل ــائح  للس
ــد  ــياحية وتوطي ــالت الس ــي الرح بمنظم
الشعور بالثقة واالطمئنان والتعاون معهم 
ــة املهن  ــص مزاول ــىل منح رخ ــرص ع والح
ــه الترشيعات  ــا تفرض ــا مل ــياحية وفق الس
ــة  ــات مالي ــن رشوط وضمان ــياحية م الس
ــدرة يف  ــدان املص ــن ثقة البل ــرية تزيد م كب
ــي الرحالت  ــوق منظم ــىل حق ــاظ ع الحف
ــب أو عبث أو تغيري  ــياح من أي تالع والس
ــالت املتفق عليه  ــل يف برامج الرح أو تعدي
من حيث املسار والخدمات والقيمة وكلما 
ــا يف اإلرشاف عىل  ــت الدولة أكرث حرص كان
ــعبها كلما  ــزة لش ــات املتمي ــم الخدم تقدي
ــت الثقة واعتمدت  ــت احرتام الغري ونال نال

كوجهة سياحية . 
ــياحية  الس ــة  الوكال ــدم  تق ــا  بالدن ويف 

ــات  الضمان ــة  كاف ــياحية  الس ــة  الرشك أو 
ــزام  بااللت ــة  والكفيل ــة  املطلوب ــة  املالي
ــة وتوفري الخدمات  بالوفاء بالعقود املوقع
ــة إىل تميز كوادرها  املنصوص عليها إضاف
ــلوب التعامل  ــن أس العاملة باملهارة وحس
ــؤولية بتكوين  ــعور باملس مع تضاعف الش
ــتيعاب مفهوم  ــة واس ــىل املنافس القدرة ع
ــب أن تعيه الحكومات  التضحية الذي يج
ــالت،  الرح ــتقبيل  ومس ــي  منظم ــل  قب
ــاطاً مفتوحاً عىل  ــت نش ــياحة ليس فالس
ــم خاصة إن  ــد وتقيي ــل هناك رص عالته ب
ــتفيد فعال من قطاع  أرادت الحكومة أن تس
ــال يكفي  ــا، ف ــا وتنموي ــياحة اقتصادي الس
ــياحية  ــآت س ــل البلد منش ــون داخ أن يك
ــه وتغيب  ــف وال تلتزم ب ــع للتصني التخض
ــزة  األجه ــن  م ــش  والتفتي ــة  الرقاب ــا  عنه
ــا وزارة  ــة وأولها وآخره ــة ذات الصل املعني
ــم عن هذا  ــام العال ــؤولة أم ــياحة املس الس
ــة  ــك الرقاب ــف تل ــىل أن ال توظ ــاط ع النش
ــن الغاية  ــا ع ــاومة فتبعده ــزاز واملس لالبت
ــي يقصد منها توفري كل الراحة  النبيلة الت
واألمن واالطمئنان وخلق االنطباع الطيب 
والسمعة الحميدة لدى السائح والتي تعد 
ــية من كل الجهود  ــدى الغايات الرئيس إح
ــاعدة عيل الرتويج واملزيد من جذب  واملس
ــزاول مهنة  ــن ي ــم كل م ــياح ... و ليعل الس
ــا أن هناك  ــدرك إدراكا واعي ــياحة ولي الس
ــخة يف  ــة الراس ــري من البلدان املنافس الكث
ــائح عدد  ــياحي وأن أمام الس ــل الس العم
ــارات والبلدان  ــر ال حرص له من االختي واف
ذات األولوية يف صناعة السياحة والبلدان 
ــيا  ــار يف آس ــتجدة يف دخول هذا املس املس

ــارات لذلك  ــا من الق ــا وغريهم ورشق أوروب
ــة  ــام بالعمال ــدم اهتم ــال وع ــإن أي إهم ف
ــتبعاد للتطوير املتسارع لكافة  املاهرة واس
ــيكون له تأثريه السلبي الذي  الخدمات س
ــي ال تعوض إال بعد  ــارة الت يقود إىل الخس

ِ جهد جهيد. 
ــع املركز  ــة يق ــة املحوري ــذه النقط ويف ه
ــل  والعام ــياحي  الس ــاط  للنش ــاس  األس
ــاص واملتمثل  ــث لنجاح القطاع الخ الباع
ــارات املوارد البرشية  يف تطوير قدرات ومه
ــى بالجهد  ــب أن تبن ــياحية التي يج الس
ــاع الخاص من  ــة والقط ــرتك للحكوم املش
ــل والتهذيب الذي  خالل التدريب والتأهي
ــي  ــع اليمان ــالق املجتم ــم وأخ ــس قي يعك
ــي  الت ــعرها  ــة يش ــروح الوطني ال ــة  وتنمي
يف  ــا  وجوده ــة  بأهمي ــعرها  وتش ــا  تحفزه

املنشآت السياحية.
ــادي كثيف  ــدان اقتص ــياحة مي إن الس
ــن  م ــبكة  ــىل ش ــد ع يعتم ــه  كون ــة  العمال
ــارشة وعىل  ــري املب ــارشة وغ ــات املب الخدم
ــاريعه التنموية  ــتقرار مش ــد واس قوة البل
ــتثمارية  االس ــة  واالقتصادي ــياحية  الس
ــة  ــىل البيئ ــة ع ــه باملحافظ ــدى اهتمام وم
ــتثمارات  االس ــتيعاب  اس ــىل  ع ــه  وقدرت
ــجيعها  ــتفادة منها وتش ــا واالس وتوزيعه

وحمايتها وتسهيل الدعم لها .
ــا  ــى عليه ــي تبن ــة الت ــد الرؤي إن تحدي
ــن انفتاح  ــرتاتيجيته م ــد واس ــداف البل أه
ــياحة  ــو الس ــد نح ــاح مقي ــع أو انفت واس
ــة وخاصة كبلدنا الذي تعطيه آداب  الدولي
ــائح  ــق يف فرض احرتام الس ــياحة الح الس
ــه وتقاليده دون  ــه وعقيدته وعادات لقوانين

املساس بحرية السائح إال يف الحدود التي 
ــرث متعة  ــل رحلته أك ــه وتجع ــظ علي تحاف
ــكل منظمي  ــات تعطى ل ــا عرب تعليم وأمن
الرحالت مسبقا ولكل املنشآت السياحية 
ــياحي ألن  ــتغلني يف القطاع الس وكل املش
ــدم كل  ــرد واحد يه ــؤذ من ف ــرصف م أي ت
ــبق  ــل اآلخرين، وكما س ــذل من قب جهد ب
اإلشارة فإن البلدان املستجدة التي دخلت 
ــي  ــام حكوم ــة واهتم ــة مهني ــوة وحرفي بق
ــياحة نحو خدمة  ــز واع لتوجيه الس وتركي
ــة  وتنمي ــا  وتنميته ــة  املحلي ــات  املجتمع
ــطة  ــن واألنش ــرف وامله ــات والح الصناع
ــواط كبرية  ــن قطع أش ــا م ــاعدة مكنه املس
ــت أنموذجا رائعا  ــدرة عالية قدم بهمة وق
ــن البلدان وأعادت  وتجاوزت عربه الكثري م
ــار  ملس ــياحية  الس ــة  الخارط ــث  تحدي
ــائح تجذبه رقي الخدمات  ــياح. فالس الس
ــفارة إىل خدمات  ــن إجراءات الس ابتداء م
ــن خدمات  ــدم م ــا يق ــار وم ــرة فاملط الطائ
ــائح من  ــعر به الس واهتمام ورعاية وما يش
ــنة وعادلة دون  ــة حس ــن وأمان ومعامل أم
ــاس بخصوصيته . إضافة إىل االلتزام  املس

بتنفيذ العقود وباألسعار املقبولة .
ولو عدنا قليال إىل ما قبل 2011 لوجدنا 
ــق  ــة الطري ــاوز بداي ــد تج ــن كان ق أن اليم
ــه  ــه بخطوات إلي ــم  العال ــار  أنظ ــل  بتحوي
ــن  ــد م ــاء العدي ــجيعه إلنش ــادة وتش الج
ــياحية وتواصله املستمر مع  املنشآت الس
ــي ال يمكن  ــياحة الت املنظمة العاملية للس
االستغناء عنها برغم مواقفها السلبية من 

بداية العدوان تجاه السياحة اليمانية.
ــود كيان  ــو يف ظل وج ــياحة تنم إن الس

إرشاف  ــت  تح ــدار  وي ــرتم  يح ــيس  مؤس
ــة  ــق السياس ــا لتحقي ــة ومتابعته الحكوم
ــا القدرة عىل  ــة مع امتالكه ــة املطلوب العام
الحركة واتخاذ القرارات وتوظيف القدرات 
ــى تمكنه  ــة املتاحة له حت ــة والبرشي املالي
ــور اإلرشايف الرقابي عىل  ــة التط من مواكب
ــل  كعام ــطتها  وأنش ــياحة  الس ــات  خدم
ــاص  الخ ــاع  القط دور  ــل  تفعي يف  ــس  رئي
وأن  ــط  ضغ أو  ــيري  تس أو  ــل  تدخ ــدون  ب
ــرات  ــاركته يف املؤتم ــوره ومش ــون حض يك
واللقاءات وورش العمل الدولية واإلقليمية 
ــتمرا وغري منقطع ويوجه  ــياحية مس الس
ــرشف عليه  ــياحي وي ــال الرتويج الس أعم
ــومة واالسرتاتيجيات  وفق السياسة املرس
ــام الرتويج  ــط وبرامج وواجبات ومه وخط

دون قيود أو إمالءات .
ــار بعيدا  ــيس اليوم ص ــع املؤس إن الوض
ــة  العام ــة  السياس ــداف  أه ــق  تحقي ــن  ع
ــي يمر بها  ــة للظروف الت ــياحة نتيج للس
ــة  ــود املتواصل ــذل الجه ــب ب ــن، ويج اليم
ــده وتفعيل  ــاء دوره وتجدي ــن اليوم إلحي م
ــداف وذلك من  ــو تحقيق األه ــه نح التوج
ــلطات العليا حرصا وحفاظا عىل  قبل الس
ــب أن يكون عليه  ــة العامة وما يج املصلح
ــط  ــن تراب ــياحي م ــيس الس ــان املؤس الكي
وتكامل وهذا يقتيض إعادة النظر يف املسار 
ــه الدفة نحو االلتزام  الحايل وإعادة توجي
ــد  وتوحي ــة  القانوني ــة  اإلداري ــب  بالجوان
ــني  القوان ــع  توض ــي  ك ــياحي  الس ــرار  الق
ــة الرقابة  ــر آلي ــع تطوي ــع التنفيذ م موض
ــات املحددة املطلوبة  ــع بتنفيذ الغاي والدف

من الكيان املؤسيس للسياحة اليمانية .

الثقة والخدمات السياحية
عبدالوهاب شمهان

ــم يستهدف مواقع  ال يزال العدوان الغاش
ــه من أكرث  ــايف يف اليمن وهو دأب ــرتاث الثق ال
ــم الذي  من الف يوم عىل هذا العدوان الغاش
ــل ورشد عرشات  ــل وقت اهلك الحرث والنس
االالف من أبناء هذا الشعب ودمر الكثري من 

بناه التحتية .
ولعلنا الزالت أذهاننا مشدودة إىل املايض 
ــيظل محفورا بذاكرتنا ويف  القريب الذي س
ــاهده األليمة التي ابتدأت مع  وجداننا بمش

أول صاروخ لقوى العدوان عىل اليمن .
ــام ٢٠١٦م  ــام من الع ــي مثل هذه األي فف
قام العدوان بقصف موقعني بارزين من أهم 
ــة يف اليمن وهما  ــة واألثري ــع التاريخي املواق
مدينتي صعدة التاريخية العامرة بمبانيها 
ــة وزخارفها البديعة وكذا  التاريخية الطيني
ــك املدينة  ــة بمارب تل ــة رصاوح األثري مدين
ــا عامرة  ــرة بالناس لكنه ــد عام ــي لم تع الت
ــي ظلت ولقرون  ــا األثرية الت وثرية بكنوزه
ــاهد عىل حضارة  ــن الزمن خري ش ــة م طويل

وعراقة اليمن السعيد .
ــتهدافات هي  ــك االس ــة لم تك تل وحقيق
ــوى العدوان  ــدة لق ــرية والوحي األوىل واألخ
عىل ذاك املوقعني البارزين فقد استهدفهما 

ــتهداف الذي حصل يف  قبل وبعد ذلك االس
يناير ٢٠١٦م وملرات عديدة .

فمدينة صعدة التاريخية بدأ استهدافها 
ــام ٢٠١٥ اي بعد  ــن الع ــل م ــع ابري يف مطل
ــني  ــن ب ــل وكان م ــام قالئ ــدوان بأي ــدء الع ب
ــداون  ــتهدف الع ــي اس ــدة الت ــرات العدي امل
ــهر يناير ففي يوم  ــة  مرتني يف ش هذه املدين
ــام  ٢٠١٦ م حيث  ــبت 23 يناير من الع الس
ــارات عىل  ــدوان أربع غ ــرات الع ــذت طائ نف
ــام قالئل  ــبقها بأي ــة وكان قد س ــذه املدين ه
ــه ( يناير)  ــهر نفس ــدا منتصف الش وتحدي
ــادي  ون ــة  املدين ــور  س ــتهدفت  اس ــارات  غ
ــالم الريايض ، ناهيك عن القصف الذي  الس
ــع لقلعة املدينة  ــال الفرن التاريخي التاب ط

وتدمريه بشكل كامل .
وكذا الحال يف مدينة رصواح األثرية التي 
ــرات وكان من بني  ــف أربع م ــت للقص تعرض
املرات يف 16 يناير 2016 ووقع مبارشة داخل 
ــال واحدث  ــد اوع ــدا يف معب ــة وتحدي املدين
ــات  امللحق يف  ــة  خاص ــعا  واس ــارا  دم ــه  في
ــرب واهم النقوش  ــي تحوي واحدا من اك والت
السبائية مكتوب عليه قانون تسيري شؤون 
ــبأ .وربما كان هذه القصف  الدولة ململكة س
ــذه املدينة  ــه ه ــذي تتعرض ل ــد ال ــو االش ه
ــهر  ــي احتوت عىل واحد من أش ــة الت األثري

واكرب النقوش األثرية عىل مستوى العالم .

صرواح  يقصف  العدوان  صرواح طريان  يقصف  العدوان  طريان 
األثرية بمأرب وصعدة التاريخية األثرية بمأرب وصعدة التاريخية 

منتج يمني أصيل شهرته منتج يمني أصيل شهرته 
عمت أرجاء املعمورةعمت أرجاء املعمورة

يف مثل هذا الشهر من العام قبل الماضي يف مثل هذا الشهر من العام قبل الماضي  يعد خري سفري لليمن يليق بمكانتها وأصالتهايعد خري سفري لليمن يليق بمكانتها وأصالتها

/ عبدالباسط النوعة

الثورة / عبدالباسط محمد

ماربمارب

صعدةصعدة

و يق م و بس ق ي ن ل رج
وأساور العقيق عند النساء.

ــرص أهميته عىل  ــك أن العقيق تقت ــي ذل ال يعن
مالبس الزينة فقط وإنما هذا النوع املميز من بني 

ــوروث حضاري  ــة م ــار الكريم األحج
ــه اليمنيون  ــص ب ــايف اخت وثق

ــواهم لذلك يسمى  عن س
ــي  اليمان ــق  العقي

ــن..  اليم إىل  ــبة  نس
من  ــياح  الس يأتي 

األرض  ــاع  أصق
ح يي

ويحرصون 
ــىل  ع

ون يه ل ي
يقومون بأعمال التنقيب
ــا األحج يف  ــري  والتكس

الجبلية والصخور وغالب
ــ املنقبني يعملون ليٍال لس
ــاف العقيق بربي اكتش

ٍ
ــري  ــل أثناء التكس ــع يف اللي يلم

ــول عىل ا ــب وبعد الحص والتنقي
بني الصخور يتم نقلها كأجزاء

ــل مختصة ب صغرية إىل معام
ــني األ ــق ونزعه من ب العقي
إحص وتنظيفه..وبحسب 

ــو الع ــا بائع ــدث عنه تح
-40  ) ــة  قراب ــاك  فهن
ــرياً يف العا ــًال صغ معم

)
ــة العقيق ــوم بتنقي تق
ــباب ذو خـ ــا ش عليه
ــر ع ــال وتم ــذا املج ه

الع ــوص  فص ــة  تنقي
ــدأ ب ــل أولها تب بمراح

اليدوي باملطرقة لتكسري
ــني األح ــن ب ــوص م الفص

ي

ــر  ذك
ــل 
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