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 جغرافية شبى اجلسيرة العربية

 : موقع بالد العرب -1

جنوًبا، أي أنيا تمتد عشريف  ٕٔ، ٖٓدرجة شمااًل،  ٕٖ، ٕٔتقع شبو الجزيرة العربية بيف خطي عرض       

شرًقا، وبذا يصبح امتدادىا مف  ٛ٘، ٓٗ، ٖٗ، ٓٗدرجة مف درجات العرض كما أنيا تمتد بيف خطي الطوؿ 

تبمغ مساحتيا أكثر مف مميوف ميؿ الغرب إلى الشرؽ، أربًعا وعشريف درجة، وىي بيذا تأخذ شكاًل مستطياًل، و 

مربع بقميؿ، ومف ثـ فيي أكبر شبو جزيرة في العالـ، أما أبعاد شبو الجزيرة، فيبمغ طوؿ ساحميا الغربي مف رأس 

ميؿ، ويبمغ طوؿ ساحميا الشرقي مف رأس الخميج العربي شماال، حتى رأس  ٓٓٗٔخميج العقبة حتى خميج عدف 

ميؿ، ويبمغ امتدادىا مف بحر العرب جنوًبا إلى الحدود الشمالية  ٓٓ٘ٔيج عماف" الحد جنوًبا "أقصى اتساع لخم

ميؿ، أما عرضيا في أضيؽ نطاؽ بيف البحر األحمر والخميج العربي فيو  ٓٓٙٔلممممكة العربية السعودية 

 ميؿ . ٕٓٓٔميال، وأما بيف خميج عماف والبحر األحمر، فيصؿ االتساع إلى  ٓ٘ٚ

جزيرة العربية بيف بادية الشاـ شماال، والخميج العربي وبحر عماف شرًقا، والمحيط اليندي جنوًبا، وتقع شبو ال     

والبحر األحمر غرًبا، وىكذا يبدو واضًحا أف المياه تحيط بيا مف أطرافيا الثالثة فقط، ومف ثـ أخطأ مؤرخو 

ؾ ألف مياه البحار تحيط بيا مف ثالث العرب وجغرافيوىـ حيف أطمقوا عمييا اسـ "جزيرة العرب" وربما كاف ذل

جيات، ثـ يعقد ليا نير الفرات والعاصي عند اقترابيما في أعالي الشاـ حدِّا مف الماء، ومف ثـ كاف التعميؿ 

"إحاطة البحار واألنيار بيا مف أقطارىا وأطرارىا "أو أطرافيا" فصاروا منيا في مثؿ الجزيرة مف جزائر البحر، 

قافؿ مف بالد الروـ قد ظير بناحية "قنسريف"، ثـ انحطَّ عمى الجزيرة وسواد العراؽ، حتى دفع وذلؾ أف الفرات ال

في البحر مف ناحية البصرة واأليمة وامتد إلى "عباداف"، أو "ألف بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجمة أحاطت 

 . بيا، وىي أرض العرب ومعدنيا"

ىا ىي مسكف العرب، فقد كانت ليـ مساكف فيما حوليا، إال أنيا عمى أف شبو جزيرة العرب ليست وحد       

مساكف أكثرىـ، وأىـ مساكنيـ، ومف ثـ فقد أضيفت إلييـ، وذلؾ ألف العرب قد سكنوا في العراؽ مف ضفة 

الفرات الغربية، حتى بمغوا أطراؼ الشاـ، كما سكنوا في فمسطيف وسيناء إلى ضفاؼ النيؿ الشرقية حتى أعمى 



أنيا مف مساكف العرب، ومف  -مف يوناف والتيف وعبرييف وسرياف-وىي أرضوف يرى الكتاب القدامى  الصعيد،

ثـ فقد دعوىا "بالعربية" و"بالد العرب" ألف أغمب سكانيا إنما كانوا عرًبا، وأما بالد العرب في التوراة فيي موطف 

 وفي األقساـ الشمالية منيا.  "اإلسماعيمييف و"القطورييف"، وىي بواد تقع في شماؿ بالد العرب،
 التقصيه اليوناني والروماني لبالد العرب

 ىذا ويقسـ اليوناف والالتيف شبو الجزيرة العربية إلى أقساـ ثالثة:

 Arabia Deserta:  العربية الصحراوية -1

ديودور الصقمي" إنما بؿ إف " ويعنوف بيا بادية الشاـ في أغمب األمر، وبادية السماوة في بعض األحاييف،     

يذىب إلى أنيا المناطؽ الصحراوية التي تسكنيا القبائؿ المتبدية، وأف سكانيا مف اآلرامييف والنبط، وأنيا تقع بيف 

ف كاف يبدو أف الرجؿ لـ يكف لديو  سورية ومصر، كما أنيا مقسمة بيف شعوب ذات مزايا وصفات متباينة، وا 

وربما  -ة والصخرية، كما عند الجغرافييف الروماف، وأما "إيراتو سثينيس"خط واضح يفصؿ بيف العربية الصحراوي

فقد أطاؿ حدود العربية الصحراوية مف الشماؿ الغربي وجعميا حتى "ىيرابوليس" في نياية خميج  -سترابو كذلؾ

ف وضع الحد الجنوبي ليا عند بابؿ  . السويس، وا 

ؽ. ـ" أف مف بيف أعدائو في موقعة ٕٗٛ-ٜ٘ٛالثالث" " ونقرأ في النصوص اآلشورية مف عيد "شممنصر      

، ولعميـ يكونوف مشيخة أو إمارة، عمى رأسيا "جندب"، وجدت ىناؾ ٗؽ. ـ، مجموعة عربيةٖ٘ٛ"قرقر" عاـ 

منذ األلؼ الثانية قبؿ الميالد، وكانت مصدر قمؽ لمحكومات المسيطرة عمى اليالؿ الخصيب، وأنيا كانت تنتقؿ 

نما كانت تقيـ بحيث الماء والكأل والمكاف الذي يتالءـ  في ىذه البادية بحرية، ال تعترؼ بحدود أو فواصؿ، وا 

 .  وطباعيا

 Arabia Peteaee:  العربية الصخرية -2

وكاف مركزىا سيناء وبالد األنباط، وعاصمتيا البتراء، وأنيا سميت كذلؾ، إما نسبة إلى عاصمتيا، أو        

رية، ويرى بعض الباحثيف أنيا إضافة مف بطميموس الجغرافي، وقد قصد بيا شبو إلى طبيعة المنطقة الصخ

لى الجنوب  جزيرة سيناء، وما يتصؿ بيا مف فمسطيف واألردف، ويرى "ديودور" أنيا تقع إلى الشرؽ مف مصر، وا 



ف في المنطقة والجنوب الغربي مف البحر الميت، وفي شماؿ العربية السعيدة وغربيا، وأف األنباط كانوا يقيمو 

الجبمية منيا، فضال عف المرتفعات المتصمة بيا في شرؽ البحر الميت ووادي عربة، وفي جنوب الييودية، 

وحتى خميج العقبة، وأما األقساـ الباقية فقد سكنتيا قبائؿ عربية، دعاىا الكتاب اليوناف والروماف "سبئية"، األمر 

لتي كانوا ال يعرفوف أسماءىا، والتي كانت تقطف فيما وراء نفوذ الذي تكرر كثيًرا في كتاباتيـ عف القبائؿ ا

 األنباط والروماف، ولعميـ يعنوف بذلؾ أنيا قبائؿ جنوبية في غالب األمر. 

 Arabia Feiix:  العربية الصعيذة -3

ؤرخيف مف م-وىي أكثر األقساـ الثالثة اتساعا، وتشتمؿ عمى كؿ المناطؽ التي دعاىا الكتاب العرب         

نما كانت تتغير طبًقا لمظروؼ السياسية،  -وجغرافييف "بالد العرب"، كما أف حدودىا الشمالية لـ تكف ثابتة، وا 

التي تقع إلى الشماؿ منيا، ويتجو البعض إلى أف جيؿ القدماء بداخؿ بالد العرب، ىو الذي دعاىـ إلى 

نو في الواقع يعتبر مف بالد العرب الصحراوية، احتساب ىذا الجزء مف بالد العرب السعيدة أو الخضراء، مع أ

، ٔوأما الجزء الذي يمكف أف يطمؽ عميو "بالد العرب السعيدة"، فيو الجزء الجنوبي الغربي، حيث تقع بالد اليمف

لغنى محاصيميا وتنوعيا، والعتداؿ مناخيا، عمى النقيض مف المناطؽ المستعرة الحر وراءىا، وقد أدت ىذه 

لؼ األوؿ قبؿ الميالد، إلى قياـ مجتمعات سياسية مستقرة في تمؾ المنطقة، امتد أثرىا إلى الظروؼ منذ األ

 . الساحؿ األثيوبي المقابؿ في صورة تجارة واسعة، وموجات مف المياجريف المستوطنيف

وف وعمى أية حاؿ، فإف الجغرافييف اليوناف لـ يفرقوا بيف بالد العرب الصحراوية والصخرية، حيث يك     

الفاصؿ بينيما صعًبا جدِّا بالنسبة إلييـ، فاعتبار اليوناف القسـ الشمالي مف شبو الجزيرة العربية منطقة واحدة 

عمى سفرتي رسؿ قمبيز وبطميموس األوؿ عبر صحراء جرداء، وكذلؾ اعتبر  يمكف مالحظتو في تعميؽ "إرياف"

العرب السعيدة والصحراوية ىو الذي يبدأ مف  الخط الفاصؿ بيف بالد -كما أشرنا آنًفا-"إيراتوسثينيس" 

لـ يضعوا  -وحتى الروماف مف بعدىـ -"ىيرابوليس" إلى بابؿ مارِّا بالبتراء، عمًما بأف الجغرافييف اليونانييف

نما جعموىا جزًءا مف العربية السعيدة  . صحراء النفود الكبرى ضمف بالد العرب الصحراوية، وا 



مة كتيماء ودومة الجندؿ، فضال عف وادي المينقرأ في كتاباتيـ شيًئا عف المدف أضؼ إلى ذلؾ أننا لـ      

 Syrmaionبيديوف" " -السرحاف الذي ذكره الجغرافيوف وبعض المؤرخيف التاليف ليـ تحت اسـ "سيرميوف

Pedion نما اعتمدوا في الكتابة عنيا عمى معمومات شفيية "، مما يدؿ عمى أنيـ لـ يذىبوا إلى ىذه المناطؽ، وا 

ف كاف ىذا ال يعني أف التغمغؿ اليوناني في المناطؽ الشمالية مف بالد العرب كاف معدوًما، فيناؾ  متداولة، وا 

 .  معالـ كثيرة يغمب عمييا الطراز اليوناني في العمارة، إلى جانب كثرة ما وجد مف النقود اليونانية
 : التقصيه العربى -3

 وأما الكتاب العرب، فقد قسموا شبو الجزيرة العربية إلى خمسة أقساـ، ىي:

أعظـ -اليمف وتيامة والحجاز ونجد واليمامة "وتسمى أيًضا العروض"، وكاف أساس تقسيميـ "جبؿ السراة"       

 ٓٓٔٔدى وىو سمسمة جباؿ تبدأ مف اليمف، وتمتد شماال حتى أطراؼ بادية الشاـ، عمى م -جباؿ بالد العرب

ميؿ تقريًبا، ويطمؽ عمييا عدة أسماء، فيي جباؿ السراة "السراة ىي األرض المرتفعة"، وىي جباؿ السروات "جمع 

سراة" وىي جباؿ الحجاز، كما كانت تسمى باسـ اإلقميـ الذي ىي فيو، فيقاؿ جباؿ الحجاز في الحجاز، وجباؿ 

 عسير في إقميـ عسير. 

وىو في نظر البعض  -والذي يسمى كذلؾ "ىجر" -قسًما سادًسا ىو البحريفوقد أضاؼ بعض الكتاب        

جزء مف اليمامة، وفي نظر آخريف جزء مف العراؽ، وأخيًرا فيناؾ مف يقسـ بالد العرب إلى قسميف اثنيف، 

 .  الواحد: اليمف والحجاز، واآلخر: تيامة ونجد واليمامة
 : الينن -1

دي، ويحدىا البحر األحمر مف الغرب، والحجاز مف الشماؿ، وفييا التيائـ وتمتد عمى طوؿ المحيط الين      

والنجد، وىي في عرؼ بعض الباحثيف، إنما تقع مف وراء تثميث وما سامتيا إلى صنعاء، وما قاربيا إلى 

ؿ حضرموت والشحر وعماف، إلى عدف أبيف وما يمي ذلؾ مف التيائـ والنجود، وتخترؽ "السراة" اليمف مف الشما

إلى الجنوب حتى البحر، وتتخمميا األودية التي تنساب فييا األمطار، وتمتد بيف اليضاب والشعاب فالة تتفرع 

 . مف الدىناء مف ناحية اليمامة والفمج يقاؿ ليا "الغائط"، وتظير في أواسطيا، وتقع بيف مأرب وحضرموت



، ومف الجنوب بحر  قطعة مف جزيرة العرب، يحدىا -في رأي القمقشندي-واليمف        مف الغرب بحر القمـز

اليند، ومف الشرؽ بحر فارس، ومف الشماؿ حدود مكة، حيث الموضع المعروؼ بطمحة الممؾ، وما عمى سمت 

ذلؾ إلى بحر فارس، وىكذا كاف اليمف ال يقتصر عمى الجنوب الغربي لشبو جزيرة العرب فحسب، ولكنو يشمؿ 

 ية، كسبأ وأوساف وحضرموت وعماف وغيرىا.كؿ دويالت جنوب شبو الجزيرة العرب

وأما سبب تسميتيا باليمف، فذلؾ أمر ما يزاؿ موضع خالؼ، فيناؾ مف يذىب إلى أف ذلؾ إنما كاف        

نسبة إلى أوؿ مف قطنيا مف العرب، الذي قاؿ لو والده قحطاف أنت أيمف ولدي، أو ألنيا تقع إلى يميف الكعبة، 

ى أف السبب إنما كاف في طبيعة البالد نفسيا، فيي بالد اليمف والخير والبركة، عمى أف بينما يتجو فريؽ ثالث إل

رأًيا رابًعا يذىب إلى أنيا سميت بذلؾ لتيامف العرب إلييا، أو ألف الناس قد كثروا بمكة فمـ تحمميـ فالتأمت بنو 

سميت اليمف مف كممة "يمنات"  يمف إلى اليمف، وىي أيمف األرض فسميت بذلؾ، وأخيًرا فيناؾ مف يرجح أنيا

الواردة في نص يرجع إلى أياـ الممؾ "شمر ييرعش" غير أف كؿ تمؾ اآلراء لـ تقؿ شيًئا عف االسـ الذي كاف 

 يطمؽ عمييا قبؿ أف تسمى باليمف.

 -كما يقوؿ اليمداني-وتشتير بالد اليمف بغنى محاصيميا وتنوعيا، واعتداؿ مناخيا، حتى لقد سميت        

ليمف الخضراء، لكثرة أشجارىا وثمارىا وزروعيا، عمى أف فريًقا مف المستشرقيف إنما يرى أف ما نسب إلى با

اليمف مف غنى وخصب مبالغ فيو، وأف معظـ الحاصالت التي كاف يظف أف بالد اليمف مصدرىا، إنما كاف 

مف جزائر اليند وسواحؿ أفريقية  -والمصريوف الذيف كانوا يحتكروف التجارة في البحر األحمر-يستجمبيا العرب 

الشرقية، وأنيـ كانوا يخفوف ىذا عف جيرانيـ، حتى ال يزاحموىـ في الحصوؿ عمييا مف ىذه األنحاء، إال أف 

ىناؾ حقيقة واضحة، ىي أنيا كانت بسبب الجباؿ التي تقع في داخميا عرضة لمرياح الموسمية، فتسقط األمطار 

 .  بف أىـ حاصالتيا، وبالفاكية والقمح واألعناب والتوابؿالتي تجعؿ أرض اليمف تجود بال
 : توامة -2

ورد اسـ تيامة في النصوص العربية الجنوبية "تيمت" "تيمتـ"، وقد حاوؿ بعض الباحثيف إيجاد صمة بيف        

" "Tiamtuىذه المفظة وكممة " " العبرية، بينما يتجو "جواد عمي" Tehom" البابمية، ومعناىا البحر، وكممة "تييـو



إلى أف الكممة إنما ترجع إلى أصؿ ساميٍّ قديـ، لو عالقة بالمنخفضات الواقعة عمى البحر، ومف ثـ فيي شديدة 

الرطوبة والحرارة في الصيؼ، ومف ىنا سميت "تيامة" مف التيـ، وىو شدة الحر وركود الريح، إال أف ىناؾ مف 

ير ىوائيا، كما أف ىناؾ مف يرى أف التيمة ىي األرض المتصوبة نحو البحر، ولعؿ يرى أف السبب إنما ىو تغ

انخفاض أرض تيامة كاف ىو السبب في أف يسمى "بالغور" و"بالسافمة"، وعمى أي حاؿ، فيي تتكوف مف 

 . المنطقة الساحمية الضيقة الموازية المتداد البحر األحمر مف اليمف جنوًبا إلى العقبة شماالً 

وىي تتألؼ مف تيائـ، فيناؾ تيامة اليمف، وتيامة عسير، وتيامة الحجاز، وفي الواقع أف التيائـ ليست       

ىي المنطقة الساحمية السيمة فحسب، ولكنيا تشتمؿ كذلؾ عمى أكثر المناطؽ الواقعة إلى المنحدر الغربي لسفوح 

ف البحر وبعدىا عنو، وقد يبمغ عرضيا جباؿ الحجاز، وتختمؼ في عرضيا باختالؼ قرب السالسؿ الجبمية م

خمسيف ميال في بعض األماكف، وقد تضيؽ في أماكف أخرى إلى أف تصبح اليضاب القريبة مف الساحؿ 

متصمة بالشاطئ رأًسا، ىذا إلى أف أكثر ىذه المنطقة الساحمية رممي شديد الحرارة، قميؿ اإلنبات، كما أف جميع 

 .  المنطقةالمدف الساحمية إنما تقع في ىذه 
 : احلجاز -3

في رأي أكثر عمماء -وىو منطقة جبمية تقع غرب تيامة، وتحاذييا مف الشماؿ إلى الجنوب، وتمتد رقعتو        

 مف تخـو الشاـ عند العقبة إلى "الميث"، وىو واد بأسفؿ السراة يدفع في البحر، فتبدأ عندئذ  -الجغرافية المسمميف

نعاء مف العبالء وتبالة إلى تخوـ الشاـ، وقد ذىب البعض إلى أف تبوؾ أرض تيامة، أو ىو مف تخوـ ص

وفمسطيف، إنما ىما مف أرض الحجاز، بينما سمي القسـ الشمالي مف الحجاز بأرض مديف وحسمي، نسبة إلى 

يمو، وبيف أرض  جباؿ "حسمي" التي تتجو مف الشماؿ إلى الجنوب، والتي تتخمميا أودية محصورة بيف التيو وا 

بني عذرة" مف ظير حرة "نييؿ"، وكانت تسكنيا في العصر الجاىمي قبائؿ "جذاـ"، وعرب الحويطات في أيامنا "

 . ىذه والذيف يرى بعض الباحثيف فييـ بقايا األنباط

وأما سبب تسميتو حجاًزا، فألنو يحجز بيف ساحؿ البحر األحمر، وىو ىابط مستواه، وبيف النجاد الشرقية      

النسبة إلى الساحؿ الغربي، أو ألنو احتجز بالجباؿ، أو ألنو يحجز بيف الغور والشاـ، أو ألنو يحجز المرتفعة ب



بيف تيامة ونجد، وما ساؿ مف "ذات عرؽ" مقبال فيو نجد إلى أف يقطعو العراؽ، أو ألنو يحجز بيف الشاـ 

 .  واليمف والتيائـ، أو بيف تيامة والعروض، وفيما بيف اليمف ونجد
 : ذجن -4

العراؽ والشاـ، وحدىا "ذات  وىي في الكتب العربية اسـ لألرض العريقة التي أعالىا تيامة واليمف، وأسفميا      

وىي ما بيف جرش -عرؽ" في الحجاز، وما ارتفع عف بطف الرمة فيو نجد إلى أطراؼ العراؽ وبادية السماوة 

دقيقة لنجد، فيـ يقولوف "إذا خرجت مف المدينة فأنت وليست في الكتب العربية حدود واضحة  -وسواد العراؽ

فإذا تصوبت فييا فقد أتيمت إلى مكة"،  -وىو واد بيف مكة والمدينة-منجد إلى أف تتصوب في مدارج العرج 

ويقولوف "إذا خمفت عماف مصعًدا فقد أنجدت، فال تزاؿ منجًدا حتى تنزؿ في ثنايا ذات عرؽ فإذا فعمت ذلؾ فقد 

البحر، وعمى أي حاؿ، فإف "نجًدا" بصفة عامة إنما ىي اليضبة التي تكوف قمب شبو الجزيرة أتيمت إلى 

نما نثرت فييا أراض صالحة لمزراعة، بؿ ىي دوف  -كما يتصورىا معظـ الناس -العربية، وىي ليست قاحمة وا 

 شؾ أصح بالد العرب، وأجودىا ىواء، ومف ثـ فقد ترنـ الشعراء برباىا ورياضيا.

وتتألؼ نجد مف الوجية الطبيعية مف مناطؽ ثالثة: منطقة وادي الرمة، فالمنطقة الوسطى، ثـ المنطقة          

الجنوبية، أما عمماء العرب فقد قسموا نجًدا إلى عالية وسافمة، أما نجد العالية: فما ولي الحجاز وتيامة، وأما 

الدي ذات أشجار وغابات وال سيما في "الشربة" السافمة فما ولي العراؽ، وكانت نجد حتى القرف السادس المي

 .  جنوب وادي الرمة وفي "وجرة"
 : العروض -5

أما اليمامة ، اليمف ونجد والعراؽ وتشمؿ اليمامة والبحريف وما واالىما، وسميت عروًضا ألنيا تعترض بيف     

ف ىذا التغيير في فقد سميت كذلؾ نسبة إلى اليمامة أشير بالدىا، والتي كانت تعرؼ مف قبؿ "ج و والقرية"، وا 

بعد القضاء عمى "طسـ" التي كانت تسكف الخضراء، و"جديس" التي  -طبًقا لرواية األخبارييف-االسـ، إنما تـ 

ىذا وقد عثر "جوف فمبي"، ، -األمر الذي سنناقشو بالتفصيؿ في مكانو مف ىذه الدارسة-كانت تسكف الخضرمة 

السعودية، و"ألبرت جاـ" وبعثة جامعة الرياض، عمى كتابات ونقوش في وبعض رجاؿ شركة النفط العربية 



مكتوبة بالميجات العربية الجنوبية، وترجع إلى ما  -كيمو متًرا مف نجراف ٕٓٔعمى مبعدة -موضع "قرية الفاو" 

قبؿ قبؿ الميالد، كما عثروا عمى مقابر وعمى أدوات فخارية، ظير مف فحصيا أنيا تعود إلى القرف الثاني 

 . الميالد

نو لمف األىمية اإلشارة إلى أف "برتراـ توماس" إنما يذىب إلى أف آبار "العويفرة" القريبة مف "القرية" إنما         وا 

ىي موضع "أوفير"، التي أرسؿ إلييا سميماف ممؾ الييود، و"حيراـ" ممؾ صور، بأساطيميما إلحضار الذىب 

ب، وأف االسـ العربي القديـ إنما ىو "عفرة" وقد تحرؼ بالنقؿ إلى واألخشاب النفيسة وكؿ ما ىو نادر وغري

 . "، وىذا الموضع قريب مف مناجـ الذىبOphirالعبرانية واليونانية فصار "

فحولت أرضيا إلى مناطؽ  ويبدو أف ىناؾ عدة عوامؿ أثرت في اليمامة وفي أواسط شبو الجزيرة العربية،

 . صحراوية، عمى حيف أننا نجد في الكتب العربية، أنيا كانت غزيرة المياه، ذات عيوف وآبار ومزارع

وأما البحريف، أو "ىجر"، فيي منطقة تمتد مف البصرة شماال إلى عماف جنوًبا، وتتكوف مف: قطر، والتي        

، وكانت تسمى قديًما "ىجر والبحريف" "والتي سميت بالبحريف مف تمتد مف عماف إلى حدود اإلحساء، ثـ اإلحساء

أجؿ نيرىا محمـ ولنير عيف الجريب" وأما أغنى مناطؽ اإلحساء فيي منطقة اإلحساء والقطيؼ حيث تكثر 

 . اآلبار والعيوف

"الجرعاء" المدينة توجد خرائب "جرىا"  -وىي ميناء صغير يقع قريًبا مف القطيؼ-وىناؾ عمى مقربة مف القير   

ف كاف  لى البتراء، وا  التجارية القديمة، وممتقى طرؽ القوافؿ التي كانت ترد مف جنوب بالد العرب إلى العراؽ وا 

يصؿ حدِّا يستحيؿ معو  -والذي يمر في صحراء النفود-"جرانت" يذىب إلى أف الجزء األوسط مف ىذا الطريؽ 

 . مضيًفا إليو بأف تركيبات "الالفا" لمتربة مسؤولة عف ىذه الصعوبةالمرور، ويؤيد "ألويس موسؿ" ىذا االتجاه 

وأما القسـ الشمالي مف ىذه المنطقة فيو "الكويت"، ومعظـ أرضو منبسطة، وأكثر سواحمو رممي، إال        

بعض اليضاب أو التالؿ البارزة، وأكثر ما يزرع ىناؾ النخيؿ، وليس في الكويت مف األنيار الجارية غير 

مجرى واحد يقاؿ لو "المقطع" وأشير مدنو الكويت وجيرة، وىي مف أخصب بقاع الكويت حاليِّا، كما أنيا كانت 

 . مأىولة بالسكاف منذ عصر ما قبؿ اإلسالـ



 : مظاهر الصطح

تتكوف أغمب األرض في بالد العرب مف بواد وسيوؿ تغمبت عمييا الطبيعة الصحراوية، ولكف قسًما كبيًرا        

يا يمكف إصالحو إذا ما تعيدتو يد اإلنساف واستخدمت في إصالحو الوسائؿ العممية الحديثة، واألرض من

 ، فيي: ٔالصالحة لمزراعة تزرع فعال لوجود المياه فييا، أما األرضوف التي تعد اليـو مف المجموعة الصحراوية
 احلرار: -1

رة كأنيا ُأْحِرَقت بالنار، وىذه الحرات إنما ىي أرض ذات حجارة سود نخ -كما في معجـ ياقوت-الحرة       

التي ىي نفسيا تقع بيف حرتيف "واقـ -مقذوفات بركانية تبتدئ مف شرؽ حوراف، وتمتد منتثرة إلى المدينة المنورة 

والوبرة" وىي كثيرة في بالد العرب عدة منيا بعض الكتاب نحًوا مف تسع وعشريف حرة، وأشيرىا حرة واقـ، والتي 

" عمى أياـ يزيد بف معاوية، حيث قتؿ األمويوف أكثر مف عشرة آالؼ مف ٖٛٙ/ ٖٙب إلييا وقعة الحرة "تنس

ما ال يتفؽ مع خمؽ  -كما فعموا بمكة مف بعد-أىؿ المدينة، وارتكبوا ضد أىميا الكثير مف الفظائع، وفعموا بيا 

 . َمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَصمَّى المَُّو عَ -أو ديف، فضال عف انتياؾ حرمة مدينة رسوؿ اهلل 

"الالفا" وىي  ٗوالحرة عادة مستطيمة الشكؿ، فإذا كاف فييا شيء مستطيؿ غير واسع، فذلؾ الكراع والالبة      

الغربية مف شبو جزيرة العرب، وتمتد حتى تتصؿ بالحرار التي في  صخور بركانية، وتكثر الحرات في األقساـ

وتوجد في المناطؽ الوسطى، وفي المناطؽ الشرقية الجنوبية  -وال سيما في الصفاة-بالد الشاـ بمنطقة حوراف 

مف نجد حيث تتجو نحو الشرؽ، وفي المناطؽ الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث نالحظ الحجارة البركانية، عمى 

ؼ إلييا السياح عدد وأضا -كما أشرنا آنًفا-مقربة مف باب المندب وعند عدف، وقد ذكر العرب أسماء عدة منيا 

 . آخر، عثروا عميو في مناطؽ ثانية

ولعؿ أىـ ىذه الحرات: حرة العويرض، وتقع غرب درب الحاج الممتد مف تبوؾ إلى العال، ويبمغ طوليا         

أكثر مف مائة ميؿ، بعرض يكاد يقرب مف ذلؾ، ومتوسط ارتفاعيا عف سطح البحر حوالي خمسة آالؼ قدـ، 

قدـ فوؽ سطح البحر، وىناؾ كذلؾ حرة  ٓٓٓٚاقعيا جبؿ عنازة الذي يزيد ارتفاعيا عمى كما أف أعمى مو 

 . الحذرية وحرة واقـ وحرة ليمى شوراف وحرة النار قرب خيبر، وجميع ىذه الحرار في الحجاز قرب المدينة المنورة



"البة" "الفا" يستخرج الناس وفي أرض اليمف عدد كبير مف الحرار، منيا حرة "أرحب" شمالي صنعاء، وليا       

بيف صنعاء  -منيا حجارة سوداء لبناء البيوت، كما أف ىناؾ كثيًرا مف الحرار في القسـ الشمالي مف "وادي أبرد"

كخراب -ولعؿ كثرة الحرار بجوار المدف القديمة ىو الذي دفع البعض إلى تفسير ىالؾ بعض المدف  -ومأرب

 . البراكيف عمى أنو مف ىياج -مأرب وحقو وشبوه

ولعؿ أشير حرار اليمف "حرة ضرواف" وقد بمغ مف شيرة قذفيا لمحمـ وارتفاع لييبيا، أف القوـ كانوا       

يتعبدوف ليا ويتحاكموف إلييا فيما يشجر بينيـ مف خالؼ، إذ كانوا يعتقدوف أف النار تخرج فتأكؿ الظالـ 

 .  رموت وعماف والربع الخاليوتنصؼ المظموـ، وأخيًرا فيناؾ كذلؾ حرار في عدف وحض
 : الذهناء -2

وىي أرض رممية حمراء في الغالب، تمتد مف النفود في الشماؿ، إلى حضرموت وميرة في الجنوب،       

واليمف في الغرب، وعماف في الشرؽ، وفييا سالسؿ مف التالؿ الرممية ذات ارتفاعات مختمفة، تنتقؿ في الغالب 

اسعة مف األرض، ويمكف العثور عمى المياه في قيعانيا إذا حفرت فييا اآلبار، وقد مع الرياح وتغطي مساحات و 

ف كاف ذلؾ لفترة قصيرة، ربما ال تتجاوز أشيًرا ثالثة  . تنبت فييا أعشاب إذا ما وصمتيا أمطار، وا 

مئات الكيمو كيمو متًرا، ولكنو يمتد  ٖٓوقد اعتبرىا "ألويس موسؿ" فرًعا مف النفود ال يتجاوز عرضو       

مترات، ويبدأ في الشماؿ مف نقطة تقع عمى مبعدة خمسيف كيمو متًرا مف درب الحج مف جية العراؽ، وأما "جوف 

 ،ٕٓٓٔفمبي" فقد ذىب إلى أنيا سالسؿ رممية وآكاـ وكثباف متقطعة، ارتفاعيا عف سطح البحر ما بيف 

لندرة السكاف فييا، وكانت  ٘اسـ "الربع الحالي"ـ، ويطمؽ الجغرافيوف المحدثوف عمى أقساميا الجنوبية ٓٓ٘ٔ

تعرؼ مف قبؿ "بمفازة صييد"، وتشغميا المنطقة الرممية الواسعة في جنوب المممكة العربية السعودية، والتي تمتد 

مف المرتفعات الغربية القديمة في الغرب، وحتى مرتفعات عماف شرًقا، ومف ىضبة نجد في الشماؿ، إلى 

 . في الجنوبمرتفعات حضرموت 

مف الرمؿ أو الرمؿ العظيـ  وأما القسـ الغربي الجنوبي مف الدىناء فيسمى "األحقاؼ" "والحقؼ المعوج     

المستدير أو المستطيؿ المشرؼ" وىي منطقة واسعة مف الرماؿ، بيا كثباف مف الرماؿ اقترف اسميا باسـ "عاد"، 



ت مشيورة بالخصب والنماء، ثـ أصبحت اليـو مف كما تكّوف "وبار" قسًما مف الدىناء، وىي أرض كان

الصحراوات، وفي الجية الشمالية مف وبار "رماؿ يبريف" التي يصفيا "ياقوت" بأنيا "رمؿ ال تدرؾ أطرافو عف 

 .  يميف مطمع الشمس مف حجر اليمامة"، وقد كانت مسكونة، غير أف الرماؿ حولتيا آخر األمر إلى خراب
 : النفود -3

الصحراء المسماة "بادية السماوة"، أما "النفود" فاسـ لـ يكف يعرفو العرب، وعمى أي حاؿ، فيي صحراء وىو      

واسعة ذات رماؿ بيض أو حمر تذرىا الرياح، فتكوف كثباًنا مرتفعة وسالسؿ رممية متموجة، يحدىا مف الشماؿ 

وسممى "جبؿ شمر"، ومف شرقيا وادي السرحاف، ومف غربيا الجنوبي واحة تيماء، ومف الجنوب جبال أجأ 

الجنوبي مدينة حائؿ، وىكذا يبدو واضًحا أف صحراء النفود "أو النفوذ بالذاؿ المعجمة" تمتد عمى مسافة كبيرة 

 . مف األرض، تزيد عف مائة ألؼ كيمو متر مربع

السـ، وتخترؽ وكاف يطمؽ عمى النفود الكبير قديًما "رممة عالج" وقد وصفو البكري وياقوت تحت ىذا ا     

القوافؿ النفود الكبير بالقرب مف رأسو، إذ ترى درب الحج المسمى "درب زبيدة" كما تخترقو كذلؾ في مناطؽ 

 .معينة بيف الكثباف الرممية، فيناؾ طريؽ بيف الجوؼ ومنطقة جبؿ شمر
 : التضاريض

 : اجلبال -1

العرب، وتتصؿ فقراُتو بسمسمة جباؿ بالد الشاـ تكوِّف سمسمة جباؿ "السراة" العمود الفقري لشبو جزيرة      

المشرفة عمى البادية، وبعض قمـ ىذه السمسمة مرتفعة، وقد تتساقط عمييا الثموج كجبؿ "دباغ" الذي يرتفع إلى 

فوؽ سطح البحر، وجبؿ "وثر" وجبؿ "شيباف"، وتنخفض ىذه السمسمة عند دنوىا مف مكة، فتكوف القمـ  ٕٕٓٓ

ـ تعود إلى االرتفاع، حيث تصؿ إلى مستوى عاؿ في اليمف، فتتساقط الثموج عمى قمـ بعض في أوطأ ارتفاع، ث

 . الجباؿ

وتشتير منطقة مكة بمجموعة مف الجباؿ، أشيرىا جبؿ "أبي قبيس" في جنوب مكة، وجبؿ "حراء" في       

وجبؿ "ثور" ويشرؼ عمى  -َمى آِلِو َوَسمَّـَ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوعَ -شرقيا، وفيو كاف يتحنث جدُّنا وموالنا رسوؿ اهلل 



مع أبي بكر، فترة إباف اليجرة مف مكة  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -مكة مف الجنوب، وفيو الغار الذي بقي فيو 

 ـ، وىناؾ كذلؾ جبؿ "رضوى" بيف المدينة المنورة والبحر األحمر.ٕٕٙإلى المدينة في عاـ 

محاذاة السواحؿ الجنوبية سالسؿ جبمية تتفرع مف جباؿ اليمف، ثـ تتجو شرًقا إلى عماف، حيث وتمتد في       

منطقة جبمية  -قدـ ٕٓٓ٘وىي ىضبة يبمغ ارتفاعيا زىاء-قدـ، وفي نجد  ٜٜٓٓترتفع قمة الجبؿ األخضر إلى 

مف سمسمتي جباؿ "أجأ  تسمى جبؿ شمر، وتقع بيف الحافة الجنوبية لمنفود الكبير وبيف وادي الرمة، وتتكوف

، وأما جبؿ ميالً  ٘ٗوسممى"، ويمتداف متوازييف مف الجنوب الغربي إلى الشماؿ الشرقي والمسافة بينيما حوالي 

الشرقي مف نجد وفي جنوب شرقي الرياض، وتتكوف مف الصخور  "طويؽ" فيو مرتفعات تقع في الوسط

رض، وىناؾ ما يشير إلى صخور أو مواد بركانية قذفتيا الجوراسية، ويطمؽ الجغرافيوف العرب عمييا جباؿ العا

 .  البراكيف إلى ىنا
 : األنوار واألودية -2

ال تستطيع شبو الجزيرة العربية أف تفاخر بوجود نير واحد دائـ الجرياف يصب ماؤه في البحر، وليس في       

التي تقؿ فييا األنيار والبحيرات، وفي  نييراتيا الصغيرة ما يصمح لممالحة، ومف ثـ فيي تعد مف جممة األرضيف

جممة البالد التي يغمب عمييا الجفاؼ، ويقؿ فييا سقوط األمطار، ومف ثـ فقد أصبحت أكثر بقاعيا صحراوية 

 . قميمة السكاف

وقد عوضت عف األنيار بشبكة مف األودية التي تجري فييا السيوؿ غّب المطر، وقد ذىب بعض الباحثيف      

ًرا مف أودية شبو الجزيرة العربية كانت أنياًرا في يوـ ما، ويعتمدوف في ذلؾ عمى أدلة منيا "أواًل" وجود إلى أف كثي

ترسبات في ىذه األودية مف النوع الذي يتكوف عادة في قيعاف األنيار، ومنيا "ثانًيا" ما عثر عميو مف عاديات 

تابات القدامى مف مؤرخي األغارقة والروماف وجغرافييـ وآثار سكف عمى حافة األودية، ومنيا "ثالثًا" ما جاء في ك

عف وجود أنيار في شبو الجزيرة العربية، فمثال "ىيرودوت" يحدثنا عف نير أسماه "كورس"، زعـ أنو يصب في 

األحمر، و"بطميموس" يذكر لنا نيًرا دعاه "الر" وزعـ أنو نير عظيـ ينبع مف منطقة نجراف، ثـ يسير في  البحر

مالي شرقي، مخترًقا بالد العرب، حتى يصب في الخميج العربي، ويرى "مورتز" أنو وادي الدواسر يمس اتجاه ش



حافة الربع الخالي عند نقطة تبعد خمسيف ميال، مف جنوب شرؽ السميؿ، وتمده بعض األودية المتجية مف 

 . سالسؿ جباؿ اليمف بمياه السيوؿ

نما ىناؾ عدد كبير مف "السبخات"  واألمر كذلؾ بالنسبة إلى البحيرات،        فميس في بالد العرب بحيرات، وا 

الممحة، وىي مناطؽ واسعة تؤلؼ مساحة عظيمة مف األرض في نشأتيا، وتحتوي عمى كثير مف األمالح 

المتجمدة، وقد اختمؼ الباحثوف في نشأتيا، فيناؾ مف ذىب إلى أنيا بقايا أنيار أو بحيرات ممحية قديمة، ومف 

ى أنيا بقاع تجمع فييا الكثير مف األمالح، وبمرور الزمف تكونت ىذه السبخات، والتي منيا، سبخة رابغ ذىب إل

بيف جدة ورابغ، وسبخة المدينة المنورة، وسبخة قريات الممح، وسبخة حضوضاء في وادي السرحاف، وسبخة 

نو لمف الجدير بالمالحظة أف ىذه السبخات تصبح في موسـ األمطار  األحساء بيف األحساء والخميج العربي، وا 

 . لزجة جدِّا، ال تتحمؿ ثقال، وتغور بمف يمرُّ عمييا

 وأما األودية فكثيرة في شبو الجزيرة العربية، لعؿ مف أىميا:
 : وادي الرمة -1

ويمتد مف شرؽ المدينة المنورة في اتجاه شماليٍّ شرقيٍّ حتى يصؿ إلى "واحة البعايث"، ثـ يتجو شرًقا       

 فجنوب شرؽ، ثـ شرؽ، حتى أطراؼ نفود "الثويرات"، حيث تطمس ىذه النفود مجراه، وبعدىا يأخذ الوادي نفس

اتجاىو إلى الشماؿ الشرقي حتى رماؿ الدىناء تحت اسـ "وادي األجردي"، ثـ يسير بعد ذلؾ في نفس االتجاه 

لوادي مجموعة ضخمة مف الروافد باسـ "وادي الباطف"، حيث مدينة البصرة عمى شط العرب، ويتصؿ بيذا ا

-تجري في كؿ شماؿ غربي ىضبة نجد، ويبمغ اتساع وادي الرمة في بعض المناطؽ خمسة أمياؿ، وتقع عميو 

أكبر القرى الواحية في منطقة القصيـ، وأىميا بريدة وعنيزة والرس ورياض الخبراء وقصر بف  -وكذا عمى روافده

 لدليمية والديبية والنبيانية والقرعاء والروضة والعيوف والرويضة والربيعية وغيرىاعقيؿ والبديع والخبراء والبكيرية وا

. 

ىذا ويتجو بعض الباحثيف إلى اعتبار وادي الرمة ىذا، إنما ىو نير "فيشوف" المذكور في التوراة كواحد       

ىذا بأنو "يحيط بجميع أرض مف أنيار الجنة األربعة، "دجمة، والفرات وجيحوف وفيشوف"، وتصؼ التوراة فيشوف 



الحويمة حيث الذىب، وذىب تمؾ األرض جيد، وفييا المقؿ وحجر الجزع"، بؿ أف ىناؾ مف يذىب إلى أف 

األنير المذكورة في التوراة إنما ىي أنير تقع في بالد العرب، وأنيا وادي الدواسر ووادي الرمة ووادي السرحاف 

رة العرب وتعرضو لمرياح الموسمية، ربما كاف قد تغير بانخساؼ في ووادي حوراف، وأف ميؿ السطح في شبو جزي

، ولعؿ سبؽ اليمف إلى عمارة السدود وخزانات المياه التي ٗطبقات األرض، فندر الماء في شبو الجزيرة العربية

لة بيف مف أشيرىا "سد مأرب"، إنما يرجع إلى محاولة القوـ التغمب عمى ىذا القحط، بؿ لعؿ المأثورات المتداو 

عرب الجاىمية عف وجود ما يسمى بالعرب البائدة مثؿ عاد وثمود وطسـ وجديس وجرىـ ووبار وغيرىـ، إنما ىو 

التي دفعت بالسامييف األصمييف مف سكاف بالد  -فضال عف األسباب الدينية-صدى لتمؾ الكوارث الجغرافية 

ف كاف "ألويس مو ، العرب إلى البحث عف القوت في أماكف أخرى سؿ" يتجو إلى أف سبب اليجرات وتحوؿ وا 

لى تحوؿ الطرؽ التجارية  . األرض الخصبة إلى صحاري، إنما يرجع إلى ضعؼ الحكومات، وا 
 : وادي احلنض -2

وكاف يسمى قديًما "وادي إضـ"، ويبدأ مف جنوب حرة خيبر، ثـ يتجو إلى المدينة المنورة حيث بو أودية       

قرى، ثـ يسير في مرتفعات الحجاز، حتى يصؿ إلى سيوؿ تيامة فيتجو إلى فرعية كوادي العقيؽ ووادي ال

الشماؿ الغربي، حيث يصب في البحر األحمر جنوب ميناء "الوجو"، وىناؾ بقايا قرية يونانية قديمة، ومعبد 

لتجار يعرؼ عند األىميف "بقصر كريـ"، وىو مف مخمفات المستعمرات اليونانية القديمة، التي كاف المالحوف وا

اليوناف قد أقاموىا عند ساحؿ البحر األحمر لحماية سفنيـ مف القرصاف "أواًل"، ولالتجار مع األعراب "ثانًيا"، 

ولتمويف رجاؿ القوافؿ البحرية بما يحتاجوف إليو مف ماء وزاد "ثالثًا"، ويذىب "مورتز" إلى أف ىذا الموضع ىو 

ؽ. ـ، بينما ٕٗممة "اليوس جالميوس" عمى اليمف في عاـ مكاف مدينة "لويكة كومي" المشيورة في أحداث ح

يذىب آخروف إلى أنيا المحؿ المعروؼ باسـ "الحوراء"، وأما طوؿ وادي الحمض، فيقدره الجغرافيوف بحوالي 

 كيمو متر. ٜٓٓ

 

 



 : وادي الصرحان -3

ًبا، عمى األطراؼ الشمالية ويمتد مف "عماف" عاصمة المممكة األردنية الياشمية، حتى قرب "الجوؼ" جنو        

ميؿ، ويصؿ اتساعو في بعض المناطؽ إلى عشرة أمياؿ، وىو منخفض  ٖٓٓلمنفود الكبير، ويبمغ طولو حوالي 

نما ىو  واسع يطمؽ عميو "قريات الممح" و"وادي السرحاف"، وىو ليس وادًيا بالمعنى المفيوـ مف ىذه الكممة، وا 

إلى الشماؿ، وتنحدر منو أودية كثيرة مف جميع جياتو، وال شؾ أنو منخفض واسع مف األرض يمتد مف الجنوب 

 في الموضع المعروؼ باسـ-كاف متصال بإقميـ الجوؼ، غير أف الرماؿ قد تراكمت في نقطة التقاء المنطقتيف 

تراكًما فصؿ بينيما، وىذا المنخفض مف األرض كاف يدعى قديًما "فرافر"، كما كاف -عريؽ الدسـ وما بقربو 

 . دعى "البياض" كذلؾي
 : وادي حنيفة -4

وكاف يسمى "فمجا"، ويمتد ىذا الوادي، ومجموعة الودياف المتصمة بو، بيف جباؿ طويؽ غرًبا، وبيف ىضبة       

ميال، ويجري موازًيا لو مف الشماؿ إلى ٕٓ٘، ويبمغ طولو حوالي ٕٙ، ٕٗالعرمة شمااًل، بيف خطي عرض 

ميال، وىذه  ٓٔٔينة الرياض، حيث يمتد في جنوبيا وادي السممى، وطوليما الجنوب "وادي األيسف" حتى مد

 . الودياف جميعيا تنتيي في منطقة الخرج أو منطقة اليمامة
 وادي الذواشر: -5

وىو واٍد كبيٌر يتجو شرًقا عبر ودياف جبؿ طوؽ، وتنتيي مياىو شرقيا عند أطراؼ الربع الخالي، عند       

نقطة تبعد خمسيف ميال مف جنوب شرقي السميؿ،، وأىـ الودياف المتصمة بو مف الجنوب وادي تمرة ووادي رياف 

ىـ القرى المداـ والسميؿ والخماسيف ووادي الحسي ووادي الحنو، ومف الشماؿ وادي المجامع ووادي بني ليب، وأ

والشرافا وليمى والبديع والروضة، وفي وادي الدواسر واحة تقع في مدخميا مف جية الشرؽ مزارع نخيؿ الشرافة، 

 . وىي غنية بشجر اآلثؿ والكروـ
 : وادي بيشة -6

"تثميث" حتى يتصؿ بو شماؿ وينبع مف مرتفعات عسير الشرقية قرب مدينة "أبيا"، ثـ يسير موازًيا لوادي       

ميال، ويتصؿ بو مف الغرب وادي "رينة" الذي ينبع مف  ٖٓ٘غرب مدينة الخماسيف، ويبمغ طولو حوالي 



" حتى يتصؿ بوادي  مرتفعات عسير الشرقية قرب بالد "غامد" ثـ يتجو شماال مع الحافة الشرقية لحرة "اليقـو

كيمو متًرا، مف بدايتو وحتى بعد "الجنينة" ثـ يستمر  ٖٓ٘حوالي  بيشة شرؽ قرية "رينة" عند الرغوة، ويبمغ طولو

 .  كيمو متر في الرماؿ ٓٓٔحوالي 
 : وادي فاطنة -7

وينتيي بو وادي السيؿ، ويصب في البحر األحمر جنوب ميناء "جدة"، وىو الذي يزود المدينتيف       

 . بالمياه -مكة المكرمة والمدينة المنورة -المقدستيف
 : وادي جنران -8

 . وىو أحد األودية الكبيرة في شبو الجزيرة العربية، بؿ ىو في الواقع مجموعة أودية كبيرة، منيا     

وادي حرض: وينبع مف مرتفعات "وشحة" ومرتفعات "خوالف بف عامر" غربي صعدة، ويتجو مجراه إلى  -أ

 ساحؿ األحمر شمالي "ميدي" في المممكة العربية السعودية.

وادي مور: وىو واد كبير تتصؿ بو روافد كثيرة متعددة المنابع، بعضيا مف مرتفعات "العشمة"، وبعضيا  -ب

مف مرتفعات "وشحو"، وبعضيا مف مرتفعات "كحالف"، وبعضيا مف بالد "حاشد" ويصب وادي مور في البحر 

 األحمر شماؿ "المحية".

و روافد عدة، أىميا وادي األىجر الذي تكثر بو وادي سردد: ويغذي مناطؽ زراعية واسعة، وتتصؿ ب -جػ

 الشالالت وقد استخدـ عمى أياـ "دولة حمير" في طحف الغالؿ، ويصب وادي سردد جنوب "الزيدية".

 وادي سياـ: وتقع منابعو في وادي آنس جنوب صنعاء، ويصب في البحر األحمر جنوب الحديدة. -د

ة شماؿ "ذمار" وتغذيو عدة روافد، ويصب في البحر األحمر شماؿ وادي رماع: وينبع مف المرتفعات الواقع -ىػ

 "المفازة".

و وادي زبيد: وىو مف األودية الغزيرة المياه، ومنابعو في مرتفعات "لواء آب"، ويصب في البحر غربي مدينة 

 "زبيد".



ع"، ىذا مع وادي نخمة: ويصب في البحر شمالي "الخوخة"، ثـ ىناؾ كذلؾ وادي "رسياف" ووادي "موز  -ز

 إنما تتجو غرًبا. وأما األودية التي تتجو شرًقا، فمعؿ أىميا: -اآلنفة الذكر-مالحظة أف كؿ ىذه األودية 

 وادي الجوؼ: وتتجمع فيو عدة أودية. -أ

وادي مأرب: وينبع مف جباؿ "بمؽ" ثـ يتجو شرًقا، مارِّا بمدينة مأرب عمى مبعدة كيمو متر، مف سد مأرب  -ب

 المشيور.

 وادي حريب: وينبع مف مرتفعات "خوالف الطياؿ". -ػج

 وادي أممح والعقيؽ. -د

وادي بيجاف: وينبع مف مرتفعات "لواء البيضاء" ثـ يتجو إلى الشماؿ الشرقي حتى يصؿ إلى "بيجاف  -ىػ

 القصاب" ثـ تضيع مياىو شرًقا في األحقاؼ.

نو لمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف ىذه األودية التي تتجو شرًقا ذات أىمية تاريخية، فقد كانت مركًزا       وا 

لمسكنى واالستقرار، وكاف حجـ التجمعات السكانية، وال شؾ كبيًرا، حتى أنيـ فكروا في إقامة السدود العديدة عمى 

أقيـ في وادي بيجاف عند "ىجر بف حميد" وكاف يسقي  مجاري ىذه الودياف، ومنيا "سد مأرب"، وسد قتباف الذي

منطقة واسعة مف دولة قتباف، ىذا فضال عف تمؾ السدود التي تظير آثارىا في وادي عديـ وعند حصف 

 العروثوبو في جنوب وادي حضرموت، فضال عف سد عند "مرخة" وآخر عند شبوة"، وثالث عند "الحريضة".

 منطقة "ياريـ" فقط بقولو: ويصؼ الشاعر العربي السدود في 

 وفي الجنة الخضراء مف أرض يحصب ... ثمانوف سًدا تقذؼ الماء سائال

وبقايا ىذه السدود ما زاؿ باقًيا يشيد بوجودىا في مجاري في ىذه الودياف، كما أف آثار العمارة ما زاؿ باقًيا       

ىذه الودياف مثؿ "براقش" و"معيف"، وقد ذكر في المدف القديمة، وىناؾ المدف التي تنتشر بالقرب مف مجاري 

 . األمر الذي سنناقشو في مكانو مف ىذه الدراسة -"بميني" أنيا بالد كثيرة الغاب واألعراس

أما األودية التي تتجو شماال، فقميمة وفقيرة جدِّا، أما المتجية جنوًبا، فغنية بمائيا، وتتركز األراضي الزراعية      

 .  ، وأىميا "وادي تبف" و"وادي بنا"في مجارييا الدنيا



 : املناخ

شبو الجزيرة العربية مف أشد البالد جفاًفا وحرِّا، وربما كاف ذلؾ لوقوعيا في منطقة قريبة مف خط  تعد       

االستواء، وألف معظميا إنما يقع في اإلقميـ المداري الحار، وألنيا بعيدة عف المحيطات الواسعة التي تخفؼ في 

لى الغرب منيادرجة ا أي الخميج العربي والبحر  -لحرارة، وألف المسطحات المائية التي تقع إلى الشرؽ وا 

أضيؽ مف أف تكفي لكسر حدة ىذا الجفاؼ المستمر، فيما مسطحاف مائياف يتراوح اتساعيما بيف  -األحمر

يندي الذي يقع إلى ميال، وليذا كاف أثرىما في اعتداؿ الحرارة غير محسوس، أما المحيط ال ٓ٘ٔ، ٕٓٔ

الجنوب منيا، فمئف ساعد في الجنوب عمى سقوط األمطار في أطراؼ شبو الجزيرة العربية الجنوبية، فإف 

مرتفعات حضرموت والربع الخالي قد تمنعو عف داخميا، ىذا فضال عف أف رياح السمـو التي تنتاب شبو الجزيرة 

يوف، تسمب كذلؾ الرطوبة مف اليواء قبؿ أف يبمغ داخؿ العربية في مواسـ معينة، فتشوي الوجوه وتعمي الع

البالد، أما الريح الشرقية المنعشة المعروفة "بريح الصبا"، فقد كانت موضوًعا محبًبا يتغنى بو شعراء العرب، بؿ 

وث والمطر غ،       ليس في أشعار العالـ وال في نثرىـ شعًرا ونثًرا فيو ىذا القدر مف التغزؿ بريح مف الرياح

ورحمة لسكاف شبو الجزيرة العربية، يبعث الحياة في األرض، فتنبت العشب والكأل والكمأة واألزىار، ويحوؿ 

وجييا الكئيب إلى وجو مشرؽ ضحوؾ، فيفرح الناس وتفرح معيـ ماشيتيـ، ومف ىنا كانت مرادفات المطر 

قميؿ في داخؿ البالد، بالنسبة إلى شدة الغيث، وفييا ما فييا مف معاني الغوث والنصرة، وىو عمى أي حاؿ، جد 

احتياج البالد إليو، ولعؿ أكثر المناطؽ حظوة ونصيًبا مف المطر ىي النفود الشمالي وجبؿ شمر، إذ تنزؿ بيا 

األمطار في الشتاء، فتنبت أعشاب الربيع، وأما الصحاري الجنوبية فال يصيبيا المطر إال زذاًذا، وقد تبخؿ 

ذا الرذاذ، وأما الساحؿ الغربي حيث معظـ األرض َحّرة، فإف المطر ينيمر ىناؾ مدراًرا الطبيعة عمييا حتى بي

فتسيؿ السيوؿ، ثـ تبدو األرض وكأف لـ يصبيا شيء، حيث ال يتسرب مف ىذه السيوؿ شيء كثير إلى باطف 

نما تصب في البحر، عمى أف ثمة بقاًعا قميمة تستفيد مف المطر كالعقيؽ في المدي نة وبعض البقاع األرض، وا 

ولكف تمؾ األماكف الخصبة قميمة جدِّا بالنسبة  -وكذا خيبر-حوؿ مكة، وال ريب في أف الطائؼ مثال بمد خصب 

 . إلى اتساع الجزيرة العربية



وتسقط األمطار الموسمية في اليمف وعسير، وىي ىناؾ تكفي لتأميف زراعة األرض زراعة منتظمة، ففييا       

نبت في أودية خصبة تمتد إلى نحو مائتي ميؿ مف الساحؿ، ويزيد ارتفاع صنعاء عمى نجد خضرة دائمة ت

قدـ فوؽ سطح البحر، وىي لذلؾ مف أصح المدف وأجمميا في بالد العرب، ويروي "اإلصطخري" أنو  ٓٓٓٚ

ي إلى ليس في الحجاز أبرد مف جبؿ "غزواف" بجوار الطائؼ، وأنو ربما جمد الماء في ذروتو، وأشار اليمدان

جمود الماء في صنعاء، ويضيؼ "جالزر" إلى ىذيف الموضعيف جبؿ "حضور الشيخ" في اليمف، الذي كثيًرا ما 

 . تسقط عميو الثموج في الشتاء وأما الصقيع فيو أكثر مف ذلؾ شيوًعا

لى تصؿ وتيب عمى عسير في الصيؼ الرياح الموسمية، سواء الغربية منيا أـ الجنوبية الغربية، فاألو        

ىضبة الحبشة، وعندما تجتازىا تمر فوؽ مناطؽ  إلى المنطقة مف المحيط األطمسي وتسبب سقوط األمطار فوؽ

منخفضة ثـ فوؽ البحر األحمر فتحمؿ معيا بعض الرطوبة فعندما تصطدـ بجباؿ عسير تسبب ىطوؿ المطر، 

فوؽ تيامة لحرارة المنطقة فتقؿ معيا الرطوبة النسبية، ولكنيا تسبب العواصؼ الرممية  بينما ال تسبب تيطاال

ولذا تعرؼ ىناؾ باسـ "الغبرة" وغالًبا ما تكوف في نياية الصيؼ. وبعد الزواؿ حتى غروب الشمس، أما الرياح 

حمر وتييجو فترتفع األمواج الجنوبية الغربية فتأتي مف المحيط اليندي وتكوف في أوائؿ الصيؼ وتثير البحر األ

فيو، وال تسقط إال أمطاًرا قميمة ألنيا تقؿ في ظؿ القرف األفريقي، كما أف جباؿ اليمف تكوف قد أفقدتيا أكثر 

 . حمولتيا، وال يناؿ تيامة منيا شيًئا

وتتميز حضرموت باألودية العميقة وبالرياح الموسمية الجنوبية الغربية المشبعة ببخار الماء، ويصؿ إلى        

 . عماف قدر ال بأس بو مف المطر ينفع الناس ويعينيـ عمى تصريؼ أمورىـ

كتسح كؿ عارمة جارفة، ت ومف الغريب أف المطر ينيمر أحياًنا، وكأنو أفواه قرب قد تفتحت، فيكوف سيوالً       

ما تجده أماميا، وتسيؿ األودية، فتتحوؿ إلى أنيار سريعة الجرياف، وقد القت مكة مف السيوؿ مصاعب كثيرة، 

ألخبار سيوؿ مكة، واألمر كذلؾ بالنسبة إلى المدينة،  ىذا وقد خصص "البالذري" في "فتوح البمداف فصال كامالً 

لى غيرىا مف المدف، وقد ييمؾ في ىذه السيوؿ خمؽ ،  وا  مف الناس كثير، كما حدث لشعب سبأ بسبب سيؿ العـر



ىػ عندما حدثت فيضانات كثيرة في وادي "تثميث" فتجاوزت السد الرممي ووصمت ٖٖٙٔوكما حدث قريًبا في عاـ 

 .  إلى وادي الدواسر، وأغرقت عدة قرى

 


