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ــهر من التدريب والتأهيل المصحوب بجوانب تطبيقية  بعد ش
ــياحة بصنعاء  ــة والس ــي للفندق ــد الوطن ــي المعه ــة ف وعملي
ــقطرى البالغ  ــم المتدربون من أبناء محافظة ارخبيل س اختت
عددهم (40) مشاركاً برنامجهم التدريبي االثنين الماضي في 
ــياحي – االنتاج الغذائي – التنمية  ثالث مجاالت (اإلرشاد الس
ــذا البرنامج بتمويل  ــرية واإلدارية) حيث نظم المعهد ه البش
ــر وتنمية  قطاع  ــياحي بهدف تطوي ــس الترويج الس ــن مجل م

السياحة في هذه الجزيرة السياحية الفريدة.
ــج  ــي البرنام ــاركين ف ــن المش ــدد م ــتطلعت أراء ع ــورة" اس "الث
ــوا بها ومدى  ــتفادة التي خرج ــم عن االس ــت من خالله وتعرف
ــي  ف ــم  واهتماماته ــم  أعماله ــى  عل ــج  البرنام ــذا  ه ــكاس  انع

المستقبل..

ــا فما عليك إال أن ترتمي  ــيطة بكل تفاصيله ــودة إلى الحياة البدائية البس إذا أردت الع
ــاهد بقلبك قبل  ــقطرى اليمنية ستش ــرة س ــة الطبيعية ألرخبيل جزي ــان البيئ ألحض
ــة القديمة  ــة والحياة البدائي ــرة بالطبيع ــاق أبناء الجزي ــاهد حب التص ــك ستش عيني
والبسيطة هو األقوى على التطور والحداثة حياة جميله يصنعها سكان هذه الجزيرة 
ــاة ومثلما  ــاطة وصبر ومعان ــش بكل بس ــقون طريقهم للعي ــة ومثلما يش ــة تام بقناع
ــا المحافظة  ــال فأنهم يمنحونه ــدواء والظالل والجم ــجرة دم األخوين ال ــم ش تمنحه
ــادر إعالمية تتحدث عن  ــتقاة من عدة مص ــطور المس عليها واالهتمام بها وهذه الس
ــجار  ــجرة "دم األخوين التي تختزل أهم األش ــجره معمره في الجزيرة وهي ش أهم ش
العطرية المتواجدة على سلسلة جبال منطقة حجهر وعيهفت والمرتفعات الجبلية 
ــجرة مباركة وآية من آيات الجمال تتميز بها جزيرة سقطرى  من الجزيرة أنها فعال ش
ــجار بكثافة في األرض الصخرية  ــجار العالم، حيث تنمو هذه األش في اليمن دون أش

للجزيرة على ارتفاع 5000-2000 قدم من سطح البحر،
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 رحلة العودة  إىل أحضان الطبيعة  رحلة العودة  إىل أحضان الطبيعة 
والحياة البدائية البسيطةوالحياة البدائية البسيطة

ــعبية  الش ــدات  املعتق ــب  وحس
ــج الجن  ــجرة تزع ــة فإن الش القديم
ــرة  ــباح واألرواح الرشي ــرد األش وتط
ــان والحيوان،معاً  ــم اإلنس ــن جس م
.ويعود سبب التسمية إىل األسطورة 
ــن  ــال يف اليم ــا األجي ــي تتناقله الت
ــرة دم  ــة أول قط ــي قص ــي تحك والت
ــل  ــن قابي ــني األخوي ــف ب وأول نزي
ــد  ــطورة فق ــب األس ــل وبحس وهابي
ــكن  ــن س ــل أول م ــل وهابي كان قابي
ــقطرى.." وعندما وقعت  ــرة س جزي
ــال  ــل يف التاريخ وس ــة قت أول جريم
الدم نبتت شجرة دم األخوين.قابيل 
وهابيل والتي وردت يف القران الكريم 
ــادر التاريخية أن  يف حني تقول املص
ــف األول  ــود لبداية األل ــا يع تاريخه
قبل امليالد وكانت سقطرى أحد أهم 
ــي اللبان  ــة إلنتاج مادت املراكز املهم
ــني  ــا مادت ــة وكانت ــور العطري والبخ
ــم القديم  ــات العال ــتني لديان مقدس
ــوس التعبدية  ــتخدمتا يف الطق واس
ــوش اليمنية  ــا تروي النق قديماً، كم
ــج  تنت ــي  الت األرض  ــأن  ب ــة  القديم
السلع العطرية هي ارض مباركة وأن 
ــجار مهمة للحمرييني  مثل هذه األش
ــوريني كذلك تعرف  والفراعنة واآلش
ــم دم  ــجرة دم األخوين أيضاً باس ش
ــروق حمراء  ــان ودم التنني وع الثعب
ــيان واأليدع. وجاء  ودم التيس والش
ــدع أنه  ــرب تعريف لألي ــان الع يف لس
ــب البقم  ــر وقيل هو خش صبغ أحم
ــو  ــل ه ــن وقي ــو دم األخوي ــل ه وقي
الزعفران وقال األصمعي: العندم دم 
ــادر التاريخية  األخوين وتقول املص
ــطح األرض يعود  ــا عىل س أن ظهوره
ــام ويرجح  ــن 50 مليون ع ــرث م إىل أك
ــر األبيض  ــوض البح ــا يف ح ظهوره
ــزر  ــوم يف ج ــرش الي ــط و تنت املتوس
ــا أرخبيل جزر  ــة يف العالم أهمه قليل
ــت  ــي أصبح ــة الت ــقطرى اليمني س
ــبب احتوائها  ــة بس ــة طبيعي محمي
ــادرة  ــات الن ــن الكائن ــري م ــىل الكث ع
ــت أم نباتية ومن أهمها  حيوانية كان
ــتطيع أن  ــن. تس ــجرة دم األخوي ش
ــري وهذا  ــكل كب ــل الجفاف بش تتحم
يعود إىل قدرتها عىل االحتفاظ باملاء 
لسنني طويلة. وما يميز هذه الشجرة 
ــا الطبية  ــكلها الخارجي وقيمته ش
ــوم املواطنون بإخراج املادة  حيث يق
الحمراء اللزجة العالجية من لحافها 
ــجرة  ــد جوانب الش ــا أو أح أو جوفه
ــكني أو حجر حاد  ــطة س وذلك بواس
ــم يأخذونها للطبخ  ــاء خاص ث إىل إن
ــة  ــع الفتح ــاري واس ــاء فخ ــىل إن ع
ــادة وهي  ــرتف يحرك امل ــل املح ويظ
تثور عىل النار بالعود الخاص حتى 
ــادة إىل قرص كقرص  ــول تلك امل تتح
ــرص بعد  ــذا الق ــع ه ــور ويقط البخ
ــرية مغرية  ــوص صغ ــده إىل فص تربي
ــات وفرية  ــه كمي ــدر من ــرشاء وتص لل
ــدن ولكن  ــوت وع ــن طريق حرضم ع
رسعان ماتنفد من دكاكني العطارين 
ــذا تصدر  ــا وله ــب عليه ــرثة الطل لك

منها كميات إىل دول الخليج. وهناك 
ــع الراتنج  ــول: يجم ــة أخرى تق رواي
بعد تجمده يف أشهر الصيف بكشط 
ــل الراتنج بآله حادة من تجاويف  كت
يتجمع فيها كانت قد قطعت يف جذع 
ــادة  ــات امل ــن درج ــجرة، وأحس الش
ــم الفصوص الذي  ــو الراتنج بحج ه
ــتخرج  ــروع كما يس ــون عىل الف يتك
من لحائها صمغ راتنجي يستخرج 
ــوص  ــبه الب ــف يش ــات رهي ــن نب م
ــار وأوراقه  ــغ ارتفاعه حوايل 8أمت يبل
ــيش والعنق  ــكل ري طويلة مركبة بش
ــة  ــواك طويل ــه أش ــه ل ــودي علي عم
ــم  الحج ــرية  صغ ــار  األزه ــوداء.  س
ــف  ــرية مغطاة بحراش ــار صغ والثم
ــوي الثمرة عىل  ــمراء المعة. تحت س
بذرة واحدة بيضاوية الشكل سمراء 
ــتخدم هو املادة  ــون، والجزء املس الل
الصمغية الراتنجية املستخرجة من 
قرش النبات وحراشيف الثمار ، وهي 
ذات لون أحمر داكن وليس لها رائحة 
مميزة وال طعم خاص. املادة الفعالة 
فيها تسمى "دراكو" وتصل نسبتها 
ــتخدمت  ــات إىل %55 وقد اس يف النب
ــروح والتقرحات  قديًما يف عالج الج
ــا  ــي وذكره ــاز الهضم ــة الجه وتقوي
ــينا  ــرب القدام ابن س ــم أطباء الع أه
ــب كما قال  ــون يف الط ــه القان يف كتاب
ــه الجامع  ــن البيطار يف كتاب عنها اب
أن دم  ــة  ــة واألغذي ــردات األدوي ملف
األخوين هو التنني ودم الثعبان أيضاً 
ــتخدم اليوم عالجًيا حيث  . وهي تس
يستخرج منها أدوية لعالج تشققات 
ــدة ووقف النزيف الداخيل يف أي  املع
مكان داخل الجسد وكذلك تدخل يف 
ــادة قابضة ومطهرة للثة  معاجني كم
ــش، ويف  ــة الورني ــل يف صناع ،وتدخ
ــام، ويف صناعة املراهم،  صباغة الرخ
ــقطرى  ــرب الطباعة وغريه. ويف س وح
ــدران املنازل من الخارج  يزين بها ج
ــال عنها  ــاذا ق ــي الفخارية.م واألوان
ــن البيطار..  ــال اب ــم؟ ق ــب القدي الط
ــراء  ــارة حم ــو عص ــن ه دم األخوي
ــف  ــع النزي ــس ويمن ــة، يحب معروف
ــة  ــروح الطري ــروح والق ــزق الج ويل
ــال داود األنطاكي  ــوي املعدة وق ويق
ــس يف الثالثة،  ــارد ياب ــن ب دم األخوي
يحبس الدم واإلسهال ويدمل ويمنع 
سيالن الفضول وحرارة الكبد والثقل 
ــار  بصف ــنطاريا  والدوس ــري  والزح
ــري  ــرض الكىل. يف حني تش ــض وي البي
ــث إىل أن دم  ــب الحدي ــات الط دراس
األخوين يقوي املعدة ويقبض البطن 
ــبة كبرية من  ــراً الحتوائه عىل نس نظ
ــص. وإذا احتقن بمنقوعة فإنه  العف
ــقق  ــرشج ويفيد لعالج تش ــوي ال يق
املعدة. ويستعمل مغيل دم األخوين 
ــالث مرات يف  ــة مضمضة ث ــىل هيئ ع
ــة وترهلها.  ــروح اللث ــالج ق ــوم لع الي
ــروح أو  ــىل الج ــحوقه ع وإذا ذر مس
القروح أدملها وأبرأها وهو جيد لهذا 
ــف النزيف من  ــا أنه يوق الغرض. كم

أي عضو من أعضاء الجسم.
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لقاءات/عبدالباسط النوعة
ــاركني  ــات املش ــرف آراء وانطباع ــل أن نع وقب
ــد واألهداف  ــرف إىل الفوائ ــدورة دعونا نتع يف ال
ــعى إليها املنظمون لهذا الربنامج وكيف  التي س
ــرون إىل الربنامج بعد اختتامهم وتعميمهم  ينتظ

للمشاركني.
ــل وزارة  ــنيني وكي ــول الدكتور عصام الس يق
ــة إن وزارة  ــة واإلداري ــؤون املالي ــياحة لش الس
ــياحي تهتمان  ــياحة ومجلس الرتويج الس الس
ــات  ــن مقوم ــه م ــا تمتلك ــم م ــقطرى وبحك بس
ــداً  ــا مقص ــت منه ــداً جعل ــدة ج ــياحية فري س
ــياح العالم وبحكم  ــداً للكثري من س ــياحياً رائ س
ــاً واألكرث  ــه األكرث طلب ــت الوج ــقطرى بات أن س
ــىل االهتمام  ــياحة ع ــاً فقد عملت وزارة الس أمن
ــا يف املعارض واملحافل  ــا من خالل الرتويج له به
ــام من قبل  ــت وبرعاية واهتم ــة، كما عمل الدولي
ــياحة الدكتور قاسم سالم عىل العمل  وزير الس
ــاريع  ــالل عدد من املش ــقطرى من خ ــل س داخ
السياحية التي يتم اإلعداد لها والبدء بتنفيذها 
منها (22) حماماً يف (9) محميات باإلضافة إىل 
ــياحية  ــادية س ــتقبال ولوحات إرش صالة االس
ــا وألن الكادر  ــة له ــائل الرتويجي ــف الوس وتكثي
السياحي مهم جداً إلنجاح العملية السياحية 
ــياحة عىل تدريب هؤالء الكوادر  فقد عملت الس
ــياحة  ــون لتطوير س ــوا خري ع ــم ليكون وتأهيله
سقطرى والرتكيز عىل مجاالت هامة جداً تحتاج 
ــقطرى وال زالت الربامج واألنشطة التي  إليها س
ــعى الوزارة إىل إقامتها يف سقطرى متواصلة  تس

ومستمرة.
استعداد تام

ــي  ــد الوطن ــد املعه ــيف عمي ــالل س األخ ط
ــياحة أكد أن املشاركني كانوا فعًال  للفندقة والس
يف مستوى املسؤولية حريصون عىل االستفادة 
ــم وكانوا  ــم وتنمية قدراته ــىل تطوير خرباته وع
ــرياً أن املعهد  ــيهم، مش متفاعلني جداً مع مدرس
ــدورات  ــة املزيد من ال ــام إلقام ــتعداد ت ــىل اس ع
ــياحية  التأهيلية والتطويرية لكافة الكوادر الس
ــة محافظة ارخبيل  يف عموم املحافظات وخاص

سقطرى.
ــم  ــت مجاالته ــاركني توزع ــت إىل أن املش ولف
واهتماماتهم بحسب أعمالهم يف الجزيرة حيث 
ــاركاً فيما  ــياحي (16) مش ــاد الس مجال اإلرش
ــاركاً  ــاج الغذائي (12) مش ــارك يف دورة اإلنت ش

ونفس العدد يف التنمية اإلدارية والبرشية.
تفاعل واهتمام

ــه الحامد مرشف الربنامج  ويقول األخ عبدالل
ــاركني  ــقطرى: إن املش ومتدرب أيضاً من أبناء س
ــداً ومتفاعلني  ــعداء ج ــذا الربنامج كانوا س يف ه
ــتفادة من  ــىل االس ــون ع ــم حريص ــع معلميه م
ــذا الربنامج  ــا الحديثة وه ــيما منه ــارف الس املع

ــاهم مستقبًال وبشكل كبري يف مواقع  حتماً سيس
السياحة يف املحافظة.

ــاركني أن قدراتهم تطورت  ــعر كل املش ــد ش فق
ــة للدفع  ــياء تعترب هام ــىل أش ــوا ع ــم اطلع وأنه
ــون العامل يف  ــد أن يك ــياحي وال ب ــاع الس بالقط

قطاع السياحة عىل دراية بها.
ــذه الدورات التأهيلية  وتمنى أن تتكرر مثل ه
ــذو  ــوزارات ح ــة ال ــذوا بقي ــياحة وأن تح يف الس
ــياحة وتعمل عىل تأهيل وتدريب كوادر كال  الس
ــتقرار كافة أرجاء  يف مجاله، وأن يعم األمن واالس

اليمن السعيد.
وأكد أن الربنامج التدريبي كان مليئا باملعلومة 
وبالجديد الذي كان مجهوال لدى املتدربني وكان 

الربنامج مرتبا ومنظما بصورة جيدة.
مواضع هامة

ــاركني يف هذا  ــل إىل املتدربني واملش ــا ننتق وهن
الربنامج ومن خالل عينة عشوائية منهم تعرفنا 

عن استفادتهم وتقيمهم لهذا الربنامج.
ــارك يف دورة  ــذي ش ــه عمر وال ــد عبدالل أحم
ــدورة كانت  ــة قال: ال ــة واإلداري ــة البرشي التنمي
ــا فيها إىل مواضيع وعناوين  مفيدة جداً وتطرقن
ــا معنى تنمية  ــة أوال بدأنا نعرف م ــياء هام وأش
ــل مع الناس ونفهم ونتفاهم  برشية وكيف نتعام
معهم، ثانيا وهو اليشء الهام وحيث عرفنا كيف 
ــات معمقة  ــط ودراس ــاريعنا وفق خط ــد مش نع
ــمى ريادة األعمال،  تضمن النجاح، وهذا ما يس
ــاليب ومنطلقات أساسية يف  ثالثا تعرفنا إىل أس
ــا وعلمنا  ــو الختام أدركن ــس، رابعا وه علم النف
ــياحية وسبل الدفع  أسس ومفاهيم اإلدارة الس

بها وإنجاحها.
ــؤوال  ــقطرى مس ــل يف س ــا أعم ــاف: أن وأض
للتواصل يف السياحة البيئية وهذه الدورة كانت 
ــداً وبعد هذا  ــبة يل لدرجة كبرية ج مفيدة بالنس
ــرشوع  ــل امل ــداد وعم ــي اآلن إع ــج يمكنن الربنام

ــود بالنفع  ــاءة واقتدار وبما يع ــاص بي بكف الخ
عىل السياحة يف الجزيرة.

فنون وأساليب حديثة
ــارك  ــال التنمية إىل مش ــدرب يف مج ــن مت وم
ــالم  آخر يف مجال اإلنتاج الغذائي األخ صالح س
ــالم: الدورة كانت مفيدة جدا  الجمحي يقول س
ــبتنا منها األشياء يف مجال الغذاء والطعام  أكس
ــة وفنون أخرى  ــاليب تقدمي وطرق إعداده وأس
ــات والكيك  ــداد الحلوي ــاً تعلمنا إع هامة وأيض
وهي أشياء كنا نحتاج إليها أيضاً تعلمنا إعداد 
ــعبية اليمنية  ــوالت الش ــة واملأك ــض األطعم بع
ــنعمل عىل إعدادها  ــات مختلفة س من  محافظ
ــى يطلعوا عىل  ــقطرى حت ــياح س وتقديمها لس

التنوع الغذائي الرائع يف اليمن.
برنامج فريد

ــاد السياحي محمد  ــاركان يف دورة اإلرش املش
ــي أكدا  ــيل عامر الدعره ــف وأمري ع ــد خلي أحم
ــتوى وبحجم الحاجة  أن الدورة كانت عند املس
ــبق  ــي كان املتدربني يحتاجون إليها فلم يس الت
أن تم إعداد وتأهيل كوادر من سقطرى يف مجال 
ــورة وبهذا  ــذه الص ــياحي بمثل ه ــاد الس اإلرش
الحجم وبهذه الطريقة يف التدريس واملادة التي 

ــس املتعارف  قدمت كانت فعًال حديثة وفق األس
عليها دولياً.

 الدعرهي يقول أنه يشعر بتغيري كبري يف مهنته التي 
ــنوات لكنه كان يغفل الكثري من أسسها  أمتهنها منذ س
ــارف املختلفة، بينما  ــس واملع وهذه الدورة عرفته األس
ــب لهذه املهنة  ــعر بتفتح كبري وح يقول خليف أنه يش
ــداً يمثل بلده اليمن  ــفرياً جي ــه قادر اآلن أن يكون س وأن
ــتعداد  ــقطرى وعىل اس ــياح القادمني إىل س ــدى الس ل

لتنظيم الربامج وإدارتها وتنفيذها بشكل متقن.
 ومثلهم يقول األخ عبدالرحيم سالم عبدالرحمن 
ــارك يف دورة اإلرشاد السياحي حيث أوضح أن  املش
ــن املعارف  ــمل الكثري م ــت كبرية تش ــتفادة كان االس
منها كيفية االستقبال الالئق للسياح وإدارة وتنفيذ 

الربامج السياحية.
ــا أتاحت لنا هذه الدورة التعرف عىل  وأضاف: كم
املعالم السياحية يف بالدنا والتي كنا نجهلها تماماً 
(صنعاء القديمة – الصهاريج يف عدن – قلعة سمارة 
ــوىس وقلعة القاهرة يف تعز  ــل ربي بإب -  باب م وجب
– قلعة القاهرة يف حجة – قرص سيئون يف حرضموت 
ــة الهامة  ــياحية والتاريخي ــن املعالم الس وغريها م
ــيشء ال بد وأن  ــة عنها وهذا ال ــات معلوماتي وخلفي
ــدون معرفة الكثري  ــياح يري ــا يف امليدان فالس يفيدن
عن البلد التي يزورونه وعدم االقتصار عىل منطقة 
بعينها فإذا لم يستطيعوا زيارة كل املناطق يرغبون 

يف التعرف عليها من أفواه املرشدين.
ــتمر مثل هذه الدورات  وتمنى عبدالرحيم أن تس
السياحية وكانت البداية موفقة ومفيدة جدا وشكر 
ــم سالم عىل  ــياحة ووزيرها الدكتور قاس لوزارة الس

هذا االهتمام بالجزيرة وسكانها.
ــار إىل أن الدورة كانت مناسبة رائعة للتعرف  وأش
ــرا  ــني فنظ ــكل اليمني ــة ل ــة التاريخي ــىل العاصم ع
ــقطرى  ــد أبناء س ــم يج ــر ل ــعار التذاك ــاع أس الرتف

صعوبة يف زيارة عاصمتهم.
كفاءة واقتدار

ــاد  ــا عبدالرحيم ملزيد من الدورات أش ومثلما دع
ــيل خميس (دورة اإلنتاج الغذائي) وبهذا  األخ دار ع
الربنامج التدريبي الكبري وباملدربني الذين استطاعوا 
ــاركني بكل  ــم وخرباتهم إىل املش ــم معارفه ــال تقدي فع
كفاءة واقتدار األمر الذي كان له بالغ األثر يف النتائج 

االيجابية الكبرية التي خرج بها املشاركون.
ــس أن دورة اإلنتاج الغذائي كانت  وقال دار خمي
مفيدة لكل املشاركني عرفتهم عىل رسائل وأساليب 
ــال األطعمة وطرق تحضريها بانماط  حديثة يف مج
ــائح  ــلوب يعجب الس مختلفة وطرق تقديمها بأس
ــدورة هو الجانب  ــاءه والجميل يف هذه ال وينال رض
العميل والتطبيقي من خالل تلك املعدات والوسائل 

الحدثية التي يمتلكها املعهد.
ــقطرى يف  ــار إىل أن هذا الربنامج كان أبناء س وأش
ــل وكان ينبغي أن  ــس الحاجة له ومنذ وقت طوي أم
ــياحية يف وقت  تقام مثل هذه الربامج والدورات الس
ــقطرى مقصد  ــون متواصلة بحكم أن س ــابق وتك س
ــايل فهي  ــم وبالت ــياح العال ــري من س ــياحي للكث س
ــكر  بحاجة إىل مثل هكذا دورات ومع هذا البد من ش
وزارة السياحة ومجلس الرتويج السياحي عىل هذا 

الربنامج وحثهم خميس عىل املزيد.

سيف: كافة المشاركني سيف: كافة المشاركني 
كانوا حريصون على كانوا حريصون على 

االستفادة وتطوير االستفادة وتطوير 
خرباتهم وتنمية قدراتهمخرباتهم وتنمية قدراتهم


