
  
  
  
  

  ا في خرائط اليونان والرومانأفريقيبالد العرب و
 
 
 
  
  ندوة الدوليةبحث مقدم لل

  ا قبل اإلسالمأفريقيالعرب في 
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك

  المغرب-جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
  .٢٠١٥ يناير ٢٢-٢٠

  
  األستاذ الدكتور

  عبد العظيم أحمد عبد العظيم
  غرافيا البشريةأستاذ الج

  كلية اآلداب.. قسم الجغرافيا
  جامعة دمنهور

  مصر
  
  
  
  



  :تمهيد
ا عــرب التــاريخ البــشري، إذ عــرف ذلــك أفريقيــمل تنقطــع الــصالت بــني جنــوب غــرب آســيا وشــرق 

إبـان فـرتات اجلفـاف الـيت ) املعـابر الربيـة(ُاإلقليم منذ مليـون سـنة مـا يعـرف برحلـة احليوانـات املنقرضـة عـرب 
. ١، واســتمرت تلــك العالقــة عــرب الفــرتات التارخييــة؛ تــزداد حينــا وتقــل حينــا آخــر)العــصور املطــرية(ختللــت 

ومــن مث يعــرض البحــث إللقــاء الــضوء علــى تلــك العالقــة إبــان حكــم الــدولتني اليونانيــة والرومانيــة؛ حيــث 
  .افريقيأعرفت كل منهما قيمة ذلك اإلقليم فعملتا على زيادة الصالت بني بالد العرب ومشايل 

  :أهداف الدراسة
  .ا إبان حكم الدولتني اليونانية والرومانيةأفريقيمعرفة حجم العالقات بني بالد العرب و-١
  .الوقوف على درجة املعرفة اجلغرافية لليونان والرومان-٢
  .اأفريقيالقراءة املنهجية للخرائط اليونانية والرومانية اليت تتعلق ببالد العرب و-٣

  :ةمنهجية الدراس
ــا التارخييــة، والــذ ــالوقــائع لل يعــرض يتتبــع الدراســة مــنهج اجلغرافي ــاملوقع  حتليلهــا ة مــع ربــطتارخيي ب

التاريخ بغري اجلغرافيا كجنة ميتة ليس فيها حيـاة أو (و )اجلغرافيا إال شجرة تروى مباء التاريخ(واملوضع فما 
  .)حركة

  :وتشتمل الدراسة على احملاور األربعة التالية
 :اأفريقيوقع اجلغرايف لبالد العرب وامل-أوال
 :اأفريقي و العرباملصورات اليونانية والرومانية لبالد-ثانيا
 :ةفريقيالعربية واأل املدن واملواين-ثالثا
   : واجلغرافيا اإلقليميةكرباإلسكندر األ-رابعا

  
  
  
  

                                                
  .  ٣صاهلجرة من مكة إىل احلبشة ىف صدر اإلسالم، . عبد العظيم أمحد عبد العظيم، ١



 :اأفريقي العرب وبالدالموقع الجغرافي ل-أوال
رفـت بـالد العـرب عنـد مـؤرخي اليونـان ُوقـد ع. يب غرب قـارة آسـياتقع شبه اجلزيرة العربية يف جنو

 وذلـك ألن ، بينما عرفت عند مـؤرخي العـرب وجغـرافييهم باسـم جزيـرة العـرب،Arabiaوالرومان باسم 
ا وهى تسمية جمازية ألن بالد العرب ليست جزيـرة . حبر فارس وحبر احلبش والفرات ودجلة قد أحاطت 

ــاه البحــار مــن الــشرق واجلنــوب والغــرب إذ حتــ،إمنــا شــبه جزيــرة  ولكــن العــرب كــانوا يــسمون شــبه ،دها مي
 ويـسمون القـسم الـشمايل مـن بـالد مـا بـني ، فهم يسمون شبه جزيرة أيبرييـا جزيـرة األنـدلس،اجلزيرة جزيرة

ـا داخ "، وذكر ابن خلدون أن جزيـرة العـرب بـني حبـر فـارس والقلـزم.١النهرين يف العراق جبزيرة أقور لـة كأ
ا البحر احلبشي من اجلنوب وحبر القلزم من الغرب وحبر فارس من الشرق،من الرب يف البحر   .٢" حييط 

تتمتـع جزيـرة العـرب مبوقـع فريـد يف وسـط : (ا فيقـول اهلمـداينأفريقيـأما عن عالقـة جزيـرة العـرب ب
 ،فجنوبيهـا الـيمن"ا احلدوديـة  فهي تقع تارخييا بني العـامل الفارسـي والعـامل الرومـي، أمـا مـد،العامل القدمي

 وشـرقيها عمـان ،، ومـا طردتـه مـن الـسواحل إىل القلـزم وفـسطاط مـصر٣ وغربيها شرم أيلـة،ومشاليها الشام
فاجلزيرة العربية يف القدمي تقع يف . ٤) وموسطها احلجاز وأرض جند والعروض،إىل البحرين وكاظمة والبصرة

 بــني اهلنــد وعــامل البحــر املتوســط، وهــي وســط بــني احلــضارتني موقــع وســط بالنــسبة لطــرق التجــارة العامليــة
  .٥الساسانية والبيزنطية

وهـى متثـل إحـدى القـارات الـثالث . ا اسـم قـارة الـشمس املـشرقةأفريقيـوأطلق الرومان على قـارة 
ــا ــا مل تتعــد الــصحراء الكــربى. ّالــيت تكــون العــامل القــدمي باإلضــافة إىل آســيا وأوروب  وإن كانــت معــرفتهم 

  .ومنابع النيل
وقــد نــال اإلغريــق شــهرة واســعة بــسبب مكــانتهم العلميــة ومنــزلتهم احلــضارية، حيــث تتميــز بــالد 

ـارى املائيـة قـصرية اجلريـان ) اليونان(اإلغريق  بعدة  خصائص من أمهها الطبيعة اجلزريـة والـسطح وتعـدد ا
البيئـة البحريـة كـان هلـا الـدور الرئيـسى ىف وهـذه . وكثرة تعاريج خط الساحل، وبالتاىل تعـدد املـواين واملرافـئ

  . السيطرة البحرية لليونانيني

                                                
  .١١ص العرب قبل اإلسالم،.  سامل، السيد عبد العزيز١
  ١٢٨صمقدمة ابن خلدون، .  ابن خلدون٢
  .الشرم الشق وشرم ايلة هو شرم الشيخ اليوم وايلة بفتح اهلمزة ميناء مشهور وتسمى العقبة-٣
  .٢٣، ص العرباهلمداين، صفة جزيرة-٤
 .٥٤ص العرب قبل اإلسالم،. زيدان، جورجي ٥



، مثـل الـرحالت اأفريقيـ العـرب ودبـبالاليونـان والطرق البحرية كانت الوسيلة األساسية يف اتـصال 
ـر الـسند، ورحـالت قـواد اإلسـكندر األكـرب  ا يف احمليط اهلندي، ورحـالت اكتـشاف  البحرية اليت قاموا 

ــر دجلــة  لنقـل  ــر الـسند إيل  جــزء مـن جيوشــه مـن اهلنــد إيل اخللـيج العــريب، ولقــد اسـتغرقت الرحلــة مـن 
  . ١م الكتشاف بالد العرب٣٢٥ عام Nearchusمخسة أشهر باإلضافة إيل رحلة نيارخوس 

إيل جانب الطرق البحرية سامهت الطرق الربية يف معرفة أراضي جديدة وكشف مناطق مل تكن و
  . اليونان عن وصف األجزاء الغربية من اهلند واخلليج العريب وحبر قزوين وغريهاَبَتَوك. قبلمعروفة من 

ا علي الـدوام طريـق مواصـالت عظيمـة، فهـو يكـاد خيلـو أفريقيولقد كان البحر املتوسط يف مشال 
كمــا قــال الــشاعر " الــذي يــضحك مــن ألــف ثغــر"مــن الــضباب ومــن حركــات املــد واجلــزر، وهــو البحــر

، كمــا تكثــر فيـه اجلــزر، بــني صـغرية وكبــرية، متنحهــا الـشمس لونــا ضــاربا للحمــرة، Homere وسهـومري
وحتف به سواحل غنية بالتعاريج، تقدم الكثري من املالجئ واحملطات للمالحني وللتجـار وللقراصـنة، عنـد 

ر اليونـاين  الـشاعHesiodeوكـان هيـسيود . غري أن املالحـة يف هـذا البحـر ال ختلـو مـن املخـاطر. اللزوم
  . الذي عاش يف القرن الثامن قبل امليالد، ينصح جبر املراكب فوق رمال الساحل عند حلول فصل الشتاء

  العـربالنقـاط االسـرتاتيجية لـبالدوملا كان األمر كـذلك فـإن اليونـان والرومـان قـد أحـاطوا علمـا ب
م، ومن ذلك؛اأفريقيو  : وقد ظهر ذلك يف كتابا

  :مضيق هرمز-أ
 Macae موضـعمـن ذلـك أن وديث عن مضيق هرمز مفصال عـن أغلـب جغـرافييهم، ورد احل

 ، وهـو مـضيقMaketaMaceta  باسـمً فيعـرف أيـضا ،Harmozi "هرمز" "هرموزي"املقابل ل 
Make   هرمـز"الـرأس البـارز يف مـضيق " رأس اخليمـة"، وهـو "بطلميـوس"لدى " Harmoze ورمبـا ،

ـــا ـــصل  ـــرأس وكـــل شـــبه اجلزيـــرة املت ـــرأس عنـــد العـــرب .ال  Rasرأس مـــسندم ( باســـم ويعـــرف هـــذا ال
MusanDam .(ــلقــد قــام جتــار اخللــيج بالتوســط يف نقــل البــضائع مــن اهلنــد و و ة إىل العــراق، أفريقي

ا إىل موانئ العراق أو إىل موانئ اخلليج، مث تنقل إما بالطرق املائيـة إىل إيـران والعـراق وإمـا بـالطرق  يوصلو
  . ٢الربية

  :بحرينقناة ال-ب
يف جمــال االشــتغال بالتجــارة البحريــة اجلنوبيــة، واالســتفادة مــن األمــم مــصر أنــشط " بطاملــة"كـان 

 حنــو البحــار اجلنوبيــة، فأرســلوا بعثــات استكــشافية عــدة لدراســة أحــوال البحــار أنظــارهمالبحــر، إذ وجهــوا 
                                                

  .٢٢صالعرب يف العصور القدمية، . ّ حيىي، لطفي عبد الوهاب١
  ٢٠صدراسة تارخيية ملنطقة اخلليج العريب، .  البدر، سليمان٢



 أرادت تنفيــذها يف لتطبيــق مــا تتوصــل إليــه مــن معــارف يف مقاصــدها العمليــة الــيت والــسواحل والــشعوب،
ًوسـوقا " املتوسط واألمحـر"ّولعل لوضع مصر اجلغرايف املمتاز الذي يكون قنطرة بني البحرين . تلك البحار

 وحــوض البحــر املتوســط ومــن الــسودان ا مــن الــشمال ومــن اجلنــوب، مــن أوروبــاآلتيــةتلتقــي بــه التجــارات 
ً دخــال يف هـــذا االهتمــام بــالبحر األمحــر واحملـــيط  مث مـــن جزيــرة العــرب واهلنــداأفريقيــواحلبــشة وبقيــة أحنــاء 

 قــــدماء املــــصريني مث الفــــرس،  ذلــــك املــــشروعقــــد ســــبقهم إىلو. اهلنــــدي الــــذي أظهرتــــه حكومــــة البطاملــــة
 ١.فاهتمامهم هذا استمرار لتنفيذ تلك املقاصد القدمية املذكورة

لقدميــة بــني النيــل إعــادة حفــر القنــاة اب) .م.  ق٢٤٦-٢٨٥فيالدلفــوس  بطلميــوس الثــاين(وأمــر 
ة أفريقيـــالـــذي بــدأ بــه املـــصريون لــربط البحــرين وبتوســيع التجـــارة مــع ســواحل " املــشروع"والبحــر األمحــر، 

وسـواحل جزيـرة العـرب واهلنـد، وبتكثـري األصـناف الـيت كانـت تـستورد مـن املنـاطق احلـارة، وبـذلك اختـذت 
 .٢ًة شكال مل تعهده من قبلأفريقيجتارة مصر والبالد العربية و

بطلميـوس "يف أيـام  أن آخـر حماولـة جـرت لوصـل البحـر األمحـر بالنيـل كانـت" ديـودورس"وذكـر 
 .Arsino "أرسـينو"حيـث عـزم علـى شـق قنـاة منـه إىل خلـيج الـسويس عنـد مدينـة " الثـاين فيالدلفـوس

 ،.م.  ق٢٦٩ وقـد شـقت يف حـوايل سـنة". قنـاة بطلميـوس"وقد أطلق على القنـاة الـيت أمـر بـشقها اسـم 
د بـذلك غـارات األعـراب الـذين كـانوا صـوقـد . ما حصنت املدينة بـسور حـصني حلمايتهـا مـن الغـاراتك

للكـشف عـن   Ariston"أرسـطون"وهـذا امللـك هـو الـذي أرسـل أرسـتون . يف األرضني منذ أمـد طويـل
من ، "مليتيوس"ً أيضا امللك الذي ساعد أهل هوسواحل البحر األمحر من السويس إىل احمليط اهلندي، و

الـساحل العـريب للبحـر علـى   AmpeloneAmpelonaea أسـسوا مـستعمرة الـذين يونانالرعايا ال
   .األمحر وأمدهم برعايته

بـدأت القنـاة مـن بـابليون عنـد  و.م٩٨ فتح القناة املالحية عام إعادة تراجان ىف اإلمرباطورجنح و
قنـاة بـالفرع البيلـوزى قـدميا الـذى يـربط  العباسة مبحافظة الشرقية حاليا حيـث تتـصل الالعقبة إىلفم خليج 

 .والبحريات املرة) الزقازيق حاليا(ست ببني بو

  :جزيرة سوقطرى-ج
أسست موانئ جديدة على سواحل البحر األمحر، لرسو السفن " بطلميوس فيالدلفوس"يف أيام 

" ســـــــقطرى"فيهــــــا وللمحافظــــــة علـــــــى الطــــــرق البحريـــــــة مــــــن لــــــصوص البحـــــــر، بلغــــــت مـــــــداها جزيــــــرة 
Dioscoridaن أً فيهـا عـصورا غـري اليونـانيونوقـد بقـي . ، حيث أنشئت فيها مجلة مستعمرات يونانيـة

                                                
 ٣٣٧العرب وعالقتهم الدولية يف العصور القدمية، ص .  مهران، حممد بيومي١
 ٣١ صدراسات يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،. رمي البكر، منذر عبد الك٢



كانـت " الطـواف حـول البحـر األريـرتي"ويف أيـام صـاحب كتـاب . ١نزوهلم فيها ال يدل على احتالهلم هلا
". شـبوة"، أي Sabbatha " ملـك سـباتا Eleazus اليعـزوز"اجلزيرة علـى حـد قـول املؤلـف يف حكـم 

ًقصد أيضا االلتفاف " بطلميوس فيالدلفوس"ويظهر إن . ا كانت تابعة للعربية اجلنوبيةأيدل هذا على و
ـم، بأسـطول كونـه هلـذه الغايـة وقـد كانـت جزيــرة . ّحـول الـسواحل العربيـة وضـرب الفـرس وإحلـاق األذى 

ر فــال يعرفهـــا وال ّالعهـــد، وإن فقــدت أمهيتهـــا يف الــزمن احلاضـــ ذات أمهيـــه يف ذلــك" ســقطرة" "ســقطرى"
ـا كانـت تنـتج حاصـالت هلـا أمهيـة كبـرية يف أسـواق العـامل إذ ذاك . يذهب إليها اليوم إال القليل وذلك أل

ـا  مثل البخور والصرب والصبغ وغري ذلك وهي سلع هلا قيمة، تـشبه قيمـة البـرتول يف القـرن العـشرين مث أل
غالق احمليط اهلندي من مجيع النواحي، وملـا كانـت حمطة مهمة السرتاحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إىل م

ن حتمـل مقـادير كبـرية مـن املـاء العـذب أّالسفن يف ذلك العهد صغرية، تسريها الرياح، وليس يف مقـدورها 
ـــيت يعـــين امسهـــا  ـــدة، ومنهـــا هـــذه اجلزيـــرة، ال ـــرة "واألكـــل، كـــان ال بـــد هلـــا مـــن الوقـــوف يف منـــازل عدي جزي

ــــا مــــن السنــــسكريتية دفيبــــا ســــوخرتا، إذ يــــذكر البــــاحثون"الــــسعادة  Dvipa  إن تــــسميتها جاء
Sukhatara   ا منذ عهـد ا تدل على صلة أهل اهلند  ا من هذا األصل، فإ ْوهي تسمية إن صح إ

  .٢قدمي
ني وهنـــود يتكلمـــون بلهجـــات متداخلـــة، وهـــذا أفـــريقيخلـــيط مـــن عـــرب وروم و ســـقطرى  وأهـــل

والذين يزورون هـذه اجلزيـرة يف هـذه .  كانت للجزيرة يف ذلك الزمناالختالط نفسه أمارة على األمهية اليت
حـدث  تت، باقيـةيونانيـةاأليام، يرون آثار ذلك االختالط وتشابك الـشعوب والثقافـات فمـا زالـت اآلثـار ال

، "سـقطرى"عـن وجـود جاليـة روميـة، أنـساها الـزمن أصـلها فـدخلت يف أهـل عن انتشار النصرانية فيها، و
ً جديدا مزجيا من ألسنة آرية وسامية وحاميةًوأخذت لسانا ً٣. 

ـــى البحـــ ـــسيطرة عل ـــريا يف ســـبيل ال ـــسة جمهـــودا كب ًلقـــد صـــرف البطال التوســـع يف احملـــيط ر األمحـــر وً
خطتــه يف التوســع يف الــسواحل " الدلفــوسيبطلميــوس الثــاين ف"اهلنــدي، وقــد تــابع البطالــسة الــذين خلفــوا 

يرســـلون الرجـــال املغـــامرين إىل تلـــك األمـــاكن للكـــشف عنهـــا بغيـــة ة ويف احملـــيط اهلنـــدي، وأخـــذوا فريقيـــاأل
الوقـوف علــى أحواهلــا واالســتفادة ممـا حيــصلون عليــه يف سياســة التوسـع التجــاري والــسياسي الــيت وضــعوها 

 .وقد مجعت التقارير ووضعت يف خزائن اإلسكندرية. للبالد اليت تقع يف املناطق احلارة
جابوا البحـر األمحـر وسـواحله، ودخلـوا الذين ن املغامرين اإلغريق  أيام البطاملة مجاعة مخرجوقد 

ومل . ارة اهلند والبحار بقيـت يف اجلملـة يف أيـدي العـربجتن أغري . بسفنهم احمليط اهلندي حىت بلغوا اهلند
                                                

  ٤٤صتطور الصالت بني اليمن واألحباش وأثرها يف حضارة األحباش، .  سيد، عبد املنعم عبد احلليم١
 .٣٣صتاريخ اجلاهلية، .  فروخ، عمر٢
 .٢٥٦صتاريخ العرب املطول، .  حىت، فيليب٣



بيـة وقد احنصرت كل حماولتهم يف توجيه التجارة من املـوانئ العر. ري الوضع وتبديل احلاليحياول البطاملة تغ
اب كفايـة ودرايــة، فلــم يكـن مــن الـسهل علــى البطاملــة حبحــارة العـرب أصــاللقـد كــان . إىل سـواحل مــصر

ولقـد حـاول الربتغـاليون مـن بعـدهم بعـدة قـرون إقـصاء العـرب عـن .. إخراجهم من البحـر و إبعـادهم عنـه
مأفريقيــجتـارة اهلنــد و  باإلخفــاق، وبقــوا يف ة، ومنــع ســفنهم مــن الظهــور يف احملــيط اهلنــدي، فبــاءت حمــاوال

 .نف الربتغالينيأالبحر بالرغم من 
 ").م.ق١١٧تــوىف  " Ptolemy Euergetes بطلميــوس أورغــاطس الثــاين(وقــد وجــه 

ًانتباهــه حنـــو البحـــر األمحـــر واحملــيط اهلنـــدي واهلنـــد، فكـــون أســـطوال قويــا   البحـــر األمحـــر، قـــام بـــرحالت يفً
نــه خــصص مــوظفني بــإدارة أعمــال أر مــن بعــض الكتابــات ويظهــ. اهلنــد: منتظمــة إىل قبلــة أنظــار التجــار

م محاية الـسفن التجاريـة وحراسـتها حـىت ال ، السفن والسهر على سريها وإدامتها وتنميتها يـستوىل أناط 
ّشـكل وقـد . البحـار، الـذين كـانوا يهـامجون الـسفن ويأخـذون مـا فيهـا وينقلونـه إىل الـساحلعليها قراصنة 

 . وتعقب اللصوصللسفنبحرية، واجبها تقدمي املساعدات الشرطة الًا أخذ دور ًذه املهمة حرسا حبريهل

  :جزيرة فيلكا-د
 عن بعض أسرارها التارخيية القدمية، ويف مجلة ما عثر عليه يف هذه يةالكويتفيلكا كشفت جزيرة 

نانية كانت يف ن حامية يوأيظهر منها  اجلزيرة مما هو من أيام خلفاء اإلسكندر، كتابة يونانية على حجر،
لعلهـا مــن بقايـا اجلـيش الــذي بعـث بـه اإلســكندر للـسيطرة علـى اخللــيج ولفـتح اهلنـد واجلــزر  هـذه اجلزيـرة،

وعثـر علــى قوالـب كثــرية مـن اآلجــر لـصنع التماثيــل، منهــا  .١املقابلـة لــبالد العـرب ولــسواحل جزيـرة العــرب
نـه ميثـل أال، وقد تبـني مـن صـنع متثـال فيـه ًنه حفر حفرا ليوضع يف داخله مادة تتحول إىل متثأقالب ظهر 

ًوجها له شبه كبري بوجه اإلسكندر، كما عثر على متاثيل يظهر عليهـا أثـر الفـن اليونـاين، وعلـى أنـواع مـن 
ــانيني، ترجــع بتــ ــام واآلجــر متثــل عهــودا خمتلفــة أقــدم مــن عهــود اليون ريخ اجلزيــرة إىل حــوايل اًالفخــار واألخت

 ٢.داأللف الثالثة قبل امليال
ًويعود عهد النقود اليت عثر عليها يف هذه اجلزيرة إىل هذا الـزمن أيـضا، فقـد وجـد نقـد ضـرب يف 

ً، فهو ال يبعـد كثـريا عـن أيـام ."م.  ق٣٥٠-٣١٠"باسم اإلسكندر األكرب حوايل " سلوقس األول"أيام 
 ذي حكـــم، الـــ"أنطيـــوخس الثالـــث"ووجـــد نقـــد ضـــرب يف أيـــام .". م.  ق٣٢٣"اإلســـكندر املتـــوىف ســـنة 

ـا تـشري  .".م. ق١٨٧ و٢٢٣"ما بني " السلوقية"اململكة  والكتشاف هـذه النقـود شـأن تـارخيي كبـري أل
ــة مــن خإىل تــد إىل جنــوب " جرهــا"ل اليونــان يف أمــور  اخللــيج يف هــذا العهــد، وحكمهــم لــسواحله العربي

                                                
 .٩صكتابات الرحالة املسلمني، اخلليج العريب يف .  عبد العظيم، عبد العظيم أمحد١
 .٣٨٧صتاريخ العرب املطول، .  حىت، فيليب٢



اليت هـي " فيلكا"يرة يف جز. وكذلك املعبد Akrropolis "اكروبولس"ويعد اكتشاف آثار إىل . العراق
عنـد اليونــان ذا أمهيـة كبـرية، مــن ناحيـة دراسـة األثــر الـذي تركـه اليونــان يف  Ikaros "ايكـاروس"جزيـرة 
  ١.اخلليج

ّوقد اختار اإلسكندر وقواده هذه اجلزيـرة، ألمهيتهـا مـن الوجهـة العـسكرية مـن حيـث رسـو سـفن 
ا و إمكان تأديب سكان السواحل منها  " القراصـنة"و إمخاد معارضتهم لليونان وتعقـب اجليش اليوناين 

 .واهليمنة على مصب دجلة والفرات يف اخلليج والدفاع عن جنوب العراق

 :اأفريقي و العربالمصورات اليونانية والرومانية لبالد-ثانيا
م قـد برعـوا يف تـسطري معـارفهم اجلغرافيـة  ملا كان اليونان والرومان على صلة وثيقة باإلقليمني فإ

  : منها؛يف عدة مصورات

ْأناكسمندرخريطة -١ ِ:  
بعـد ) ١شـكل(أول خريطة للعامل  )م.  ق٥٤٧-٦١١ (Anaximanderأناكسمندر أعد 

ا يف خريطتــه كمــا أفريقيــخريطــة جاســور بــألفي عــام، وجعــل اليونــان ىف قلــب العــامل، وتظهــر بــالد العــرب و
  :٢يلي

                                                
 .٥/٣٢ املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،.  علي، جواد١
  ١٠٩صالكشوف اجلغرافية، .  عبد العظيم، عبد العظيم أمحد٢



  
  خريطة أناكسمندر) ١شكل(

  .ظهر اخلليج العريب كبحر خارجي وليس على صورته احلقيقية-
ر-   %.٢٤ دجلة والفرات أطول من طوهلما احلقيقي بنسبة اظهر 
  . اهلضبة األثيوبية فقطا جنوبا عندأفريقيانتهت معرفة اليونان ب-
  .ا غربا عند السواحل الغربية للمملكة املغربية فقطأفريقيانتهت معرفة اليونان ب-
  .ة دون تعرف اليونان على الصحراء أو ما يتامخها جنوبافريقيحالت الصحراء الكربى األ-
ما احلقيقية، مما يـشري إىل معـ- رفتهم اجليـدة ظهر كل من البحر األمحر والبحر املتوسط يف صور

  .ما
ر النيل بفروعه القدمية أقرب إىل صورته احلقيقية-   .ظهر 

  :هيكاتيوسخريطة -٢
مــن أهــم الشخــصيات اجلغرافيــة يف تلــك ) م. ق٤٧٥-٥٥٠  hecataeus(يعــد هيكــاتيوس 

ورسـم ، أوربـا وآسـيا ومـصر وليبيـا) رحلـة حـول األرض(ًالفرتة، ومن أعماله اجلغرافية أنه ألف كتابـا بعنـوان 



علي هيئة قرص مستدير يقع مركزه يف دلفي يف بـالد اليونـان، وهـذه اخلريطـة هـي  )٢شكل(خريطة العامل 
ــا : نفــسها خريطــة اناكــسيمندر لكنهــا مــصححة ومتطــورة، وقــسم العــامل إيل قــسمني قــسم مشــايل هــو أورب

ات امليدانيـة، وهـو وقـد مجـع هـذه املعلومـات عـن طريـق الـرحالت والزيـار. وقسم جنويب يشمل آسيا وليبيـا
ا  ، وقد اهتم هيكاتيوس بصفة خاصة بدراسة الشعوب والقبائل اليت )هبة النيل(أول من وصف مصر بأ
  . تعيش حول البحر املتوسط

  
  هيكاتيوسخريطة ) ٢شكل(

  :١ا يف خريطته كما يف خريطة أناكسمندر إال يف املواقع التاليةأفريقيوتظهر بالد العرب و
  .ظهر البحر األمحر يف هيئة مستطيلة، وليس على هيئته احلقيقية كما يف خريطة أناكسمندر-
ر النيل يف هيئة مستطيلة، ومل تظهر به ثنية قنا-   .در كما يف خريطة أناكسمن،ظهر 

  : هيرودوتخريطة -٣

                                                
  ١٥٥صالكشوف اجلغرافية،  .  عبد العظيم، عبد العظيم أمحد١



أول مــــؤرخ إغريقـــي أخــــذ علـــى عاتقــــه كتابــــة ) م. ق٤٢٥-٤٨٤ (Herodotusهـــريودوت 
سـافر مـن ". أبـا التـاريخ"أطلق عليـه اخلطيـب الرومـاين سيـشرون . تاريخ العامل حىت الوقت الذي عاش فيه

سـلوك وعـادات وأديـان ويف كـل مكـان يـذهب إليـه كـان يـدرس . ا الشماليةأفريقي وبالد العرباليونان إىل 
الــشعوب، وتعلــم كــل مــا ميكــن أن يــتعلم عــن تــاريخ هــذه الــشعوب، واألشــياء الــيت تعلمهــا هــريودوت يف 

  . َّرحالته شكلت مادته التارخيية

  
  طة هريودوتخري) ٣شكل(

  :١)٣شكل(ورسم هريودوت خريطة للعامل مجعت بعض األخطاء، منها 
  . عدم دقه الساحل اجلنوىب آلسيا، فبدت اهلند ىف شكل قوس متطرف حنو الشرق-
ر  السند يصب ىف الشرق-   . جعل 
  . بالغ ىف مساحة البحر األسود-
  . جعل النيل متصال ىف الغرب مع النيجر-
  . بأصغر من حجمهظهر اخلليج العريب-

وعرض هريودوت بالشرح ألفرع النيل القدمية، وحاول وضع تفسري حـدوث فيـضان النيـل، فعـزاه 
  . ٢إىل تأثري  الشمس  وتأثري  الرياح اجلنوبية واجلنوبية الغربية الىت جتلب معها أمطارا غزيرة

  :إيراتوستينخريطة ـ ٤
                                                

  ١٦٠صالكشوف اجلغرافية،  .  أمحد عبد العظيم، عبد العظيم١
  . ٨٨صهريودوت يتحدث عن مصر، .  خفاجة، حممد صقر٢



َولـد إيراتوســتني  ُِEratosthenes) يف ســريين بربقـة الــيت كانــت آنــذاك . ١)م.  ق١٩٤-٢٧٦
وإن -ظهـر فيهـا بـالد العـرب وأفريقيـا–رسم خريطـة دقيقـة للعـامل وقد . ٢ا الشماليةأفريقيمدينة إغريقية يف 

  : ، منها)٤شكل( كانت قد حوت بعض األخطاء
  ـ االمتداد الطوىل للجزر الربيطانية ىف حماذاة ساحل غرب أوروبا

  االمتداد الشرقى للهند-
  ل حبر قزوين حبرا مفتوحا ومتصال باحمليطجع-
  . جعل ليبيا مغلقة من ناحية اجلنوب-
  .ظهر اخلليج العريب مستطيال ممتدا من الشرق للغرب-

ــــاريخ األحــــداث العلمــــى  ــــدم وصــــفا جغرافيــــا )chronology(وايراتوســــتني مؤســــس ت ، إذ ق
الـىت كانـت العربية لك احلضارات تفصيليا لعدة حضارات، كما أرخ هلا، وكانت موجودة يف عصره، مثل ت

  . ٤)hardamites) (حضرموت( وذكر أيضا حضارة ٣)مملكة قتبان(توجد يف اليمن ومنها 

  
  خريطة إيراتوستني) ٤شكل(

                                                
 . بصره فأصابته حالة من الكآبة فانتحر بتجويع نفسه" ايراتوستني"م فقد .  ق١٩٤ ـ يف عام ١
  ". سريينايكا"وهذه املدينة كانت عاصمة لربقة القدمية " مدينة الشحات حاليا) "cyrene( ـ ٢
يف النــصف الثــاىن مــن األلفيــة األوىل قبــل ) يف حمافظــة شــبوة حاليــا(مملكــة عربيــة قدميــة قامــت يف الــيمن : لكــة قتبــان ـ مم٣

  ". يادياب دهوبيان"، وأول ملوكهم "عم"امليالد، وكانوا يعبدون إهلا يسمى 
  ٢٦صالكشوف اجلغرافية، .  عبد العظيم، عبد العظيم أمحد٤



ــر النيــل يف ا اســتطاع معرفــة ســبب " إيراتوســتني"خلريطــة ينتهــى ببحــريات ومعــىن هــذا أن ونــرى 
ومـن مث فهـو أول . الفيضان الذى قد يكـون سـببا للخـري ىف عـام أو سـببا للجـدب واجلفـاف يف عـام آخـر

ــالقرب مــن منبــع النهــر تــسبب  مــن أعطــى تفــسريا صــحيحا عنــدما قــال أن األمطــار الغزيــرة الــىت تــسقط ب
  . الفيضانات

  :رابونـ است٥
مـــــــــؤرخ ) م٢٤-م.  ق٦٣ (Straboأو  ســــــــرتابو ) م٢١-م. ق٦٤ (Strabonاســــــــرتابون 

 Historika«كتـــب إبـــان إقامتـــه يف رومـــا أول كتبـــه املوســـوعية التارخييـــة بعنـــوان . وجغـــرايف إغريقـــي
Hypomnimata « ــا ٤٧وجــاءت هــذه املوســوعة يف » مقتطفــات تارخييــة«وتعــين ً كتابــا، يعتقــد أ

َنشرت حنو سن ِ   . ١ متأخرينمؤرخنيم، بقيت منها أجزاء متناثرة يف كتابات . ق٢٠ة ُ
وجـاءت يف » Geographia « وكتب اسرتابون بعد مغادرته مصر موسوعته اجلغرافية بعنـوان

ــذه املوســوعة، ١٧ ــابني األول والثــاين منهــا للتعريــف باألهــداف والوســائل اخلاصــة  ً كتابــا، خــصص الكت
ـال تـصحيحه . ن سبقه وتصحيح خرائطهموذلك عن طريق نقد كتابات م ولعل أشهر إجنازاته يف هذا ا

  . Eratosthenes )م. ق١٩٤-٢٧٦(خريطة للعامل كان قد رمسها إيراتوستني 
آســيا ووصــف يف كتبــه ســواحل البحــر األســود اآلســيوية إضــافة إىل بــالد القفقــاس ومشــايل إيــران و

.  أفـرد كتابــه الـسادس عــشر لوصـف بــالد سـوريا ومــا بـني النهــرين وفلـسطني والبحــر األمحــروقــد. الـصغرى
ًبتخصيص كتاب كامل هلا ضمنه حديثا عن ) كما فعل هريودوت من قبل( جغرافية مصر من غريها ّوميز ّ

  . ١٧٢ حىت موريتانيا وهو الكتاب األخري الذي محل رقم فريقيالساحل األ
 أن كتابات اسرتابون ورحالته مشلت املناطق من أرمينية يف الـشرق إىل توسـكانا  وعلى الرغم من

ًاملقابلة جلزيرة سردينيا غربا ومن البحر األسود يف الشمال إىل إثيوبيـا جنوبـا، فـإن التـدقيق فيمـا كتبـه يثبـت  ً
ــا، وأنـه اعتمـد كثـريا علـى املرويـات الـيت ذكـرت لــه يف أنـه زار أجـزاء ً متفرقـة حمـدودة مـن األقـاليم الـيت مـر  ّ
ـــه ـــاء زيارات ـــف اســـرتابون اجلغـــرايف احتـــوى . أثن ـــة أن مؤل ـــة احلديث ـــت الدراســـات اجلغرافي َّومـــع هـــذا فقـــد أثبت

ة واألنــشطة الــصناعية معلومــات دقيقــة عــن املــسافات بــني املــدن، واحلــدود بــني األقــاليم والزراعــات الرئيــس
واألوضاع السياسية واخلواص العرقية والعقائد الدينية واحلوادث الطبيعية كالزالزل ومنابع النفط وفيضانات 

وبوجـه عـام متثـل .  إىل تـواريخ املـدن والـدول ومنهـا األسـاطري واخلرافـات واحلـروب ونتائجهـاإضافة. رااأل

                                                
   .٣١ص، اسرتابون يف مصر.  كامل، وهيب١
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ــة تارخي ــاورة يف كتابــات اســرتابون أصــدق روايــة جغرافي يــة عــن منطقــة املتوســط وبــالد العــرب واألقــاليم ا
  . التاريخ القدمي

وكــان ىف معيــة ايليــوس جــالوس الــذى . وقــد زار اســرتابون مــصر مــع بدايــة احلكــم الرومــاىن للــبالد
  . م.  ق٢٧عني واليا على مصر ىف عام 

تقطعهـــا ســـوى فـــرتة وتقـــدر فـــرتة مقـــام اســـرتابون باإلســـكندرية مبـــا ال يقـــل عـــن مخـــسة أعـــوام مل 
اصطحابه فيها صديقه الواىل أيليوس جالوس إىل أعاىل النيل ىف رحلة أتاحت لـه رؤيـة الكثـري مـن البلـدان 
ــه إقامتــه ىف اإلســكندرية علــى مــدى ســنوات أن يــصف  املــصرية الــىت وصــفها فيمــا بعــد، مثلمــا أتاحــت ل

املهـا ىف أواخـر العـصر البطلمـى وأوائـل املدينة العظيمة وصفا شامال هو اآلن مصدر معرفتنا األول عـن مع
  . ١العصر الروماىن

وصف للـبالد الواقعـة جنـوب " اجلغرافيا"ىف الفصول اخلمسة األوىل من الكتاب السابع عشر من
، وجمـرى النيـل وهـو يقطعهـا )وتشمل عنده النوبة مشاىل السودان وإريرتيـا(مصر مما يسميه اسرتابون إثيوبيا 

وىف الفــصول الــستة التاليــة . وب الــىت ســكنتها، مث عــن دلتــا النيــل ومــصباتهصــوب الــشمال، وأهــم الــشع
يتحــدث حـــديثا ضــافيا عـــن مدينــة اإلســـكندرية وإقليمهـــا الــذى قامـــت فيــه، وينـــوه مبزايــا موقعهـــا وطيـــب 

ا الشهرية وأهـم مبانيهـا حمـددا موقعهـا ىف املدينـة . ٢هوائها، مث يصف أحياءها وأبنيتها، وىف مقدمتها منار
وهذا احلديث هو ىف . و يورد ىف ثنايا وصفه أخبارا عن مؤسسها اإلسكندر وخلفائه من ملوك البطاملةوه

ــة احلكــم الرومــاين ــه للتعــرف علــى وصــف املدينــة ىف أواخــر وجــود البطاملــة وبداي . الواقــع أهــم مــا يرجــع إلي
  .٣خلريطة العامل السرتابو) ٥شكل(ويعرض 

  

                                                
    .٣٣ ص،نفس املرجع  ن١
  .٨ صمصر وبالد النوبة،.   أمري، والرت٢
 ٢٣صالكشوف اجلغرافية،  .  عبد العظيم، عبد العظيم أمحد٣



  خريطة اسرتابو) ٥شكل(
العربيـة، وعـن الـشعوب جنوب اجلزيرة إىل احلكومات الكربى اليت حكمت " سرتابون"أشار وقد 

بــشيء مــن اإلجيــاز إىل الناحيـــة " ونســـرتاب"تطــرق  كمــا .الــيت وصــل علمهــا إىل مــسامع اليونـــان والرومــان
االجتماعية الـيت كانـت عليهـا الـيمن يف ذلـك العهـد، فـذكر إن احليـاة كانـت طبقـات، لكـل طبقـة واجـب 

فهناك طبقة احملاربني ووظيفتهم الدفاع عن الطبقات األخرى، . ووظيفة، وراثية تنتقل من اآلباء إىل األبناء
يئـــة القــوت و الطعــام إلعاشـــة ســائر الــشعب، وطبقـــة ثالثــة وظيفتهــا التجـــارة، وطبقــة املــزارعني وشــغلهم 

  .ن ميارس حرفة أبيهأوالتجارة ال تنتقل من أسرة إىل أخرى، وعلى كل فرد 

 :ةفريقيالعربية واأل المدن والمواني-ثالثا
ـا يف كـل مـن مشـال قـارة  كتب الرحالة واجلغرافيون اليونان والرومان عن املدن واملـواين الـيت حلـوا 

م ما يليأفريقي   :ا وجزيرة العرب، ومن تلك احملالت العمرانية اليت نالت شهرة يف أدبيا

  :مدينة اإلسكندرية-أ
ّكانت اإلسكندرية منـذ تأسيـسها إىل الفـتح اإلسـالمي املنبـع الـذي أمـد رجـال الـسياسة واحلـرب 

ـا كمدينــ. اأفريقيــا احتـاجوا إليــه مــن علـم عــن بــالد الـشرق ومبــوالعلـم  التجــار فيهــا جتمـع ة عظمــى كمــا أ
ليهـا بأسـهل أصحاب املال يبحثون عن البضاعة وعـن منـشئها وأسـعارها يف املنـشأ ويف كيفيـة احلـصول عو

اية مطاف ربابنـة الـسفن الـذين خـربوا البحـر وعركـوه، . السبل وبأرخص األسعار ويف اإلسكندرية كانت 
، ومـن أفــواههم تلقــف التجـار والعلمــاء أخبــار اوآســي اأفريقيــالعجيبـة يف ووقفـوا علــى أحـوال الــبالد الغريبــة 

البحـار ومـا وراءهـا مـن أرضـني، ويف مكتبتهـا ودوائرهـا الرمسيـة حفظـت تقـارير قـادة األسـاطيل واجلواســيس 
ن تكـون أوهـي تقـارير البـد . الذين كانوا يتجسسون األخبار عـن أحـوال حكومـات وشـعوب تلـك الـبالد

" أغـاثر شــيدس"عنـد خلفــاء اإلسـكندر مث الرومـان فـالبيزنطيني، وحيـدثنا علـى غايـة مـن اخلطـورة و األمهيـة 
خـــذ علمـــه بـــأحوال البحـــر أنـــه أ." م.  ق١١٠"الـــذي عـــاش يف اإلســـكندرية يف حـــوايل " أغـــاثر خيـــدس"

األمحـر مـن أفــواه أنـاس قـاموا هــم أنفـسهم بأسـفار إىل البحــر األمحـر وإىل مـا وراءه، كمــا أخـذه مـن وثــائق 
 .١نت حمفوظة، مسح له بالوقوف عليهاملكية وسجالت كا

  :َّالمحمرةمدينة -ب
الــيت أنـشأها اإلســكندر، يف مجلــة  Charax أول مــن أشـار إىل مدينــة" بلينيـوس"املــؤرخ يعـد 

بنيـت هــذه املدينــة يف النهايـة القــصوى مــن : إذ يقــول". َّاحملمــرة"ـا أاملـدن الــيت أنـشأها يف الــشرق، ويظــن 

                                                
 .٣١ صدراسات يف تاريخ وآثار أفريقيا الشرقية،.  سيد، عبد املنعم عبد احلليم١



 Arabea ، عنـــد خـــط ابتـــداء العربيـــة الـــسعيدة"خلـــيج فـــارس"أو " ةخلـــيج البـــصر"اخللـــيج العـــريب 
Eudaemon  ــر دجلــة علــى ميينهــا ــة مــرارا مــن . أي جزيــرة العــرب، ويقــع  ًوقــد خربــت هــذه املدين

ــر وإغراقهــا هلــا، مث بناهـــا   Antiochus Epiphanes IV انطيــوخس الرابــع"ِفيــضان األ
 Hyspaosinesهـا و أعـاد بناءهـا امللـك سباسـينسًودعيت بامسه، مث ختربت أيـضا، فرمم." م.ق١٦٣

Spasines ـاورين، وأنــشأ هلــا سـدا حلمايتهــا، ومساهـا بامســه وقـصدها التجــار اليونــان . ً ملـك العــرب ا
  . ويظهر أن حكم هذا امللك كان يف النصف األول من القرن الثاين قبل امليالد .١والعرب

  :ميناء عدن-ج
ًقـوا يقيمـون وزنـا لـه، ويهتمـون بـشأنه، ألتـه كـان أسـهل ، وبةحصل مينـاء عـدن علـى شـهرة بعيـد

ًة واهلنـد والعربيـة اجلنوبيــة، ولـذلك كانـت فيـه دائمــا جاليـة كبـرية مــن أفريقيـطريـق هلـم توصـلهم إىل ســواحل 
على إرسال بعثة " قسطنطني الثاين"ّولعل هذا االهتمام هو الذي محل القيصر . أصحاب السفن والتجار

كتــاب الطــواف حــول "ويفهــم مــن كــالم مؤلــف .  للمــيالد٣٥٦ية إىل عــدن، بلغتهــا ســنة نــصرانية تبــشري
كـان املوضـع الـذي تقـصده الـسفن القادمـة  Eudaimon Arabia إن مينـاء عـدن" البحـر األريـرتي

من مصر ومن اهلند، ففيه تفرغ محوالت تلك السفن لتنقل منها إىل مصر أو إىل اهلند، فميناء عدن كـان 
 ٢. يف التجارة العاملية إذ ذاك، وكان املوضع الذي تتبادل فيه السفن احلموالتذا شأن خطري

 علـى مقربـة أرضـهااسم قبائل جعل   Athana=Athenae"عدن"وقد ذكر بليين بعد اسم 
ويف هــذه Cesani=Chani وCaunaravi و Chorranitae فــذكر اســم". عــدن"مــن 

ــار    Larisa:ه، مــدن يونانيــة ســكنها يونــان، منهــاوغــري" بليــين"األرضــني، وجــدت كمــا يفهــم مــن أخب
ا احلروبChalcis و Arethusaو ن املدن اليونانية أويظن بعض الباحثني  .وهي مدن خربتها ودمر

ا خربت ودمرت باحلروب، هي من املستوطنات اليت أنشأها وأقامها أ" بليين"اليت أشري إليها، واليت ذكر 
 إليــواء الــسفن اليونانيــة والتجــار واجلنــود الــذين زرعــوا يف هــذه األمــاكن علــى الــسواحل العربيــة،" البطاملــة"

فلمـــا ضـــعف أمـــر البطاملـــة، . حلمايـــة جتـــارة البطاملـــة والـــسيطرة منهـــا علـــى الـــسواحل العربيـــة وعلـــى البحـــار
هامجت القبائل العربية هذه املواضع واستولت عليها، خلربت تلك املدن، أو غلب عليها العرب، وتبدلت 

 .٣ؤها إذ حتولت إىل أمساء عربيةأمسا

                                                
   .٥/٧٧ اإلسالم،املفصل يف تاريخ العرب قبل . علي، جواد ١
 . ٣٧صتاريخ العرب قبل اإلسالم، .  عبد احلميد، سعد زغلول٢
 .٥/٧٨املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، .  علي، جواد٣



ــأتون بــسفنهم إيلوكــان  ــاء عــدنالبطاملــة ي ــم أ، فيــشرتون مــن جتــاره مــا حيتــاجون إليــه، كمــا  مين
ة، أو الـذهاب أفريقيـاختذوه حمطة لالسرتاحة وللتزود باملاء والزاد، وللقيـام منـه بـرحالت بعيـدة إىل سـواحل 

ـــاء هـــو . إىل اهلنـــد ـــذي ال يـــز" عـــدن"وهـــذا املين ـــى أمهيتـــه يف العـــامل االـــشهري، ال ـــى كيانـــه وعل ًل حمافظـــا عل
وذلك بفضل مكانه احلصني وإشـرافه علـى احملـيط يف مكـان مـشرف علـى . السياسي واحلريب واالقتصادي

ــاء موجــودا ومعروفــا قبــل وقــد كــان هــذ .فريقــيدب مفتــاح البحــر األمحــر وعلــى الــساحل األنــبــاب امل ًا املين ً
  . البطاملة، بدليل اشتهاره عندهم واختاذه حمطة هلم

  :ميناء ضبا-د
مـن أهـم املـوانئ التجاريـة " املدينة البيـضاء"، أي Lueke Kome " لويكة كومة"كان ميناء 

نـاك، على سواحل احلجاز على عهـد البطالـسة، منـه تتجـه الـسفن إىل الـساحل املـصري لتفـرغ شـحنتها ه
ـر النيـل لتتـابع طريقهـا إىل  فتنقل إما بواسطة القوافل، وإما بالسفن من القناة احملفورة بني البحـر األمحـر و

أوليـوس "يف معـرض كالمـه علـى محلـة " سـرتابون"موانئ البحر املتوسط، وقد كان من مـوانئ النـبط، ذكـره 
 مـصر لالتـصال حبلفـائهم النـبط، وال على جزيرة العرب، ففيـه نزلـت جيـوش الرومـان القادمـة مـن" غالوس

، مرفأ سفن مصر إىل املدينة، ويظهـر إن "احلوراء"يعرف موضعه اآلن معرفة حتقيق، وإمنا يرى بعضهم إنه 
 .كان من املواضع اجلاهلية القدمية وقد وجدت فيه آثار قصور" احلوراء"

ـا يف الزمـان احل" املـويلح"هـو " لويكـة كومـة"إن  Vincent "ونـست"ورأى  اضـر، وهـي قريـة 
ـــا . بـــساتني ومـــزارع وخنيـــل، ومياههـــا مـــن اآلبـــار، هلـــا طريـــق قوافـــل إىل املدينـــة وإىل تبـــوك ورأى آخـــرون إ

 .على ساحل البحر األمحر، وهي من إمارات احلجاز" ضبا"وهي تابعة إلمارة " اخلريبة"أو " عينونة"
ــــت القوأويظهــــر  ــــت عــــامرة جــــدا، فكان ــــاء كان ــــني ًن جتــــارة هــــذا املين ــــضائع ب ــــيت تنقــــل الب ــــل ال اف

ا قطع كبرية مـن اجليـوش، تقـوم بنقـل األمـوال مـن املينـاء إىل هاوبين"  Petraبطرا" ً ضخمة جدا حىت كأ
من العراق أو اخلليج أو اليمن، ومنهـا إىل " بطرا"ومنها إىل األسواق، أو بنقل التجارة الواصلة إىل " بطرا"

بحـر املتوسـط ويتبـني مـن إمهـال الكتـب اليونانيـة أو الالتينيـة ذكـر ذلك امليناء لتصديره إىل مصر وحوض ال
ولعـل ذلـك بـسبب حتـول خطـوط سـري . هذا امليناء بعـد املـيالد إن شـأنه أخـذ يف األفـول منـذ ذلـك العهـد

ًالـسفن يف البحـر األمحـر بعـد اسـتيالء الرومـان علـى مـصر، و إنـشائهم أسـطوال جتاريـا كبـريا يف هـذا البحـر  ً ً
  .ة واهلند ومصر، فلم تبق له حاجة إىل النزول يف هذا امليناءأفريقيار مباشرة مع قام باالجت

  :مدينة جرها-ه



ًحتــدث ســرتابون بــشيء مــن اإلجيــاز عــن الــساحل العــريب املــشرف علــى اخللــيج، مــستمدا لــه مــن 
 مـن أقـوال ، فقـد مجـع مادتـه"ايراتوسـتينس"أمـا . على األكثر، إذ استند إىل وصفه وأخبـاره" ايراتوستينس"

  . ١رجال عرفوا اخلليج وكانت هلم أيام فيه
 وماكـه  Aradusأرادوسو، Tyre تـريو، Gerrha علـى ذكـر جرهـا" سـرتابون"وقد اقتـصر 

Macae وهـــي مواضـــع تقـــع علـــى ســـاحل العـــروض، أي الـــساحل الـــشرقي جلزيـــرة العـــرب املطـــل علـــى ،
يف ذلـك داللـة علـى قلـة علمـه بـأحوال ذلـك اخلليج، ومل يذكر أماكن أخرى غريها تقع يف هذه املنطقة، و

  .٢اخلليج
مـن " كلـدانيون"علـى خلـيج عميـق أسـسها مهـاجرون -على حد قوله-، فمدينة تقع"جرها"أما 

ا باملاء عنـد ارتفـاع درجـات  م حبجارة من حجارة امللح، ترش جدرا أهل بابل، يف أرض سبخة، بنوا بيو
وهـم يتـاجرون بالطيـب . مـن البحـر Stadia  اسـتاديا٢٠٠وتقع على مسافة . ملنع قشورها من السقوط

ــم   Aristobulusويــذكر ارســطوبولوس. واملــر والبخــور، حتملهــا قــوافلهم الــيت تــسلك الطــرق الربيــة أ
م بـــالبحر إىل بابــل مث إىل مدينـــة ، ومنهـــا يعــاد نقلهـــا بــالطرق الربيـــة إىل Thapascus  ينقلــون جتــار

 .يف رأي كثري من الباحثني" امليادين"الدير، أو :  هيThapascusوتباسكوس . خمتلف األحناء
 إذ كانــت ملتقــى طــرق القوافــل ايراتوســتينستــاب آخــرون، عاشــوا بعــد ُك" جرهــا"وقــد أشــار إىل 

ة أفريقيـًا كانت سوقا من أسواق التجارة البحريـة تـستقبل جتـارة أ من احلجاز والشام والعراق، كما الواردة
" تيمـاء-حائـل" الربيـة حيـث ترسـل مـن طريـق  إىل خمتلـف األسـواق بطريـق القوافـل وتعيـد تـصديرها،واهلند

فهــي ســوق وســاطة، . إىل مــوانئ البحــر املتوســط ومــصر، أو مــن الطريــق الــربي إىل العــراق ومنــه إىل الــشام
 .والوسيط يصدر ويستورد وبعمله هذا يكتنز الثروة واملال

. ًت، فوصـــلت قـــوافلهم إليهـــا يف أربعـــني يومـــاوذكـــر القـــدماء أن اجلرهـــائيني تـــاجروا مـــع حـــضرمو
 املرسـلة بواسـطتها وهـي اأفريقيـوكانت تعود وهي حمملة حباصالت جنوب شبه جزيرة العرب، وحاصـالت 

وتاجروا مـع النـبط بإرسـال قـوافلهم الـيت . بضاعة نافقة ذات أمثان عالية يف األسواق التجارية لذلك العهد
عاصـمة " بطـرا" ومنهـا إىل ،Dumatha "دومـة اجلنـدل"واآلبـار إىل قطعـت الفيـايف مـارة مبواضـع املـاء 

  . والنبط هم مثل بقية العرب جتار ماهرون نشيطون. النبط
شـــهرة بعيــدة يف عـــامل التجـــارة يف ذلــك الزمـــان، بــسبب مركزهـــا التجـــاري " جرهــا"وقــد اكتـــسبت

ذهب والفـضة واألحجـار الكرميـة، ـم كـانوا يكنـزون الـأْاملمتاز، وذاع خرب ثـراء أهلهـا وغنـاهم، حـىت زعـم 

                                                
 . ٤١صمشال احلجاز، .   ألويس، موسل١
  .٥/١٧٠املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، .  علي، جواد٢



م وأبواب غرفهم به وباألحجـار النفيـسة  م اختذوا من الذهب آنية وكؤوسا وأثاثا، وجعلوا سقوف بيو ًوأ ً
وهـذا الـصيد البعيـد، هـو الـذي أثـار الطمـع يف . الغالية، وغري ذلك ممـا يـسيل لـه لعـاب اجلـائعني إىل املـال

، ."م. ق٢٠٥"، فجعلـه يقـود أسـطوله يف عـام Antiochus III "إنطيـوخس الثالـث "نفـس امللـك 
ــاورة،  لالســتيالء علــى املدينــة الغنيــة الكــانزة للــذهب والفــضة واللؤلــؤ وكــل حجــر كــرمي، وإذالل القبائــل ا

ن تــذعن وتستــسلم بغــري قتــال، وتقــدم مــا عنــدها هديــة طيبــة إليــه، وإمــا القتــل أوإحلاقهــا حبكومتــه فإمــا 
  .ًاّوالنهب ودك املدينة دك

  .)٦شكل( ويعتقد أن مدينة جرها هى مدينة هجر يف شرق اململكة السعودية يف اإلحساء

 
   إبان الفرتة اليونانيةيف شرق اجلزيرةواملواين أهم املدن التجارية ) ٦شكل(

ا املدينة علـى زعمـه ومـن ادعـاء " سرتابون"يتبني من وصف  ن  أ"بلينيـوس"للحجارة اليت بنيت 
ـا بنيـت يف أرض سـبخة. دينة وسورها قد بنيت بقطع مربعة من صخور امللحأبراج امل   .يتبني من ذلـك أ

وذكــر ". جرهــا"ذكــره بطلميــوس، هــو هــذه املدينــة الــذي وضـع امل Garraei أو Gerra نأيظـن و
مخـسة "ويبلـغ حميطهـا مخـسة أميـال   Sinus Gerraicus بامسهـاا تقع على خليج يسمى أبلينيوس 

، تقـع منطقـة تــدعى "أي مخـسني ألــف خطـوة"ًوعلـى مـسافة مخـسني مــيال مـن الـساحل، ". ةآالف خطـو



ًمــن جهــة البحــر وعلــى مــسافة مخــسني مــيال تقــع جزيــرة " جرهــا"، ويف مقابــل مدينــة Attene " أتنــه"
 ."سرتابون"هي املدينة اليت، قصدها " بلينيوس"واملدينة اليت ذكرها . املشهورة باللؤلؤ  Tylos "تيلوس"

 بعـض وقـد رأى. على مسافة منه، أو عليه مباشرة فجرها مدينة تقع على ساحل اخلليجومن مث 
وطائفـــة مـــن " فلـــيب"ويـــرى هـــذا الـــرأي . يف هلجـــة النـــاس هنــاك" العجـــري"، وتـــدعى "العقـــر"ـــا أ اآلثــاريني
، وتكــون "ريالعقـ"مــع " أبـو زمهـول"، أو اخلرائــب املعروفـة باســم "القطيـف"ـا أومـنهم مــن رأى . البـاحثني

ـا أ آخرونوظن ". اجلرعاء"ّالذي يكون امليناء، ودعاها بعضهم " جرها"هذه اخلرائب الطرف النائي من 
 .الواقعة على ساحل البحر" سلوى"

 حــىت كانــت قــد بلغــت أوجهــا يف هــذا العهــد، وقــد بقيــت علــى ذلــك مــدة" جرهــاء"ن أويظهــر 
فن ممـا أدى إىل متكنهـا مـن قطـع مـسافات واسـعة  الطرق البحرية عنها، وحتـسن وضـع صـناعة الـستحتول

من غري حاجة إىل التوقف يف موانئ كثرية فلم تعد تقف يف موانئ اجلرهائيني أو أن اجلرهـائيني مل يتمكنـوا 
ولعــل لتحــول طــرق القوافــل الربيــة . بــذلك مــن مزامحــة الــسفن األخــرى فأخــذ جتمعهــا يف األفــول بالتــدريج

ًدخـــال يف ذلـــك أيـــضا ًنـــت الطـــرق الربيـــة تتحـــول دومـــا، لعوامـــل سياســـية واقتـــصادية وعـــسكرية، فقـــد كا. ً
وبتحـسن وسـائل املواصــالت، فيـؤدي هــذا التحـول إىل انــدثار مـدن وظهـور مــدن، وال نـزال نــرى أثـر هــذا 

 .١التحول يف حياة قرى جزيرة العرب

  :ميناء مخا-و
وهـو  MuzaMauza مينـاء ووصـفوها وصـفا دقيقيـا، ـاالبطاملـة نـزل  ة الـيتاملهمـمـن املـواين 

" ٣٠٠"وقـد قـدر زمـان كتابتهـا حـوايل سـنة ، وهو ميناء قدمي، وقد عثر على مقربة منه علـى كتابـة". خما"
 ًتابعــا مللــك مســاه" الطــواف حــول البحــر األريــرتي"وكــان يف أيــام صــاحب كتــاب .". م.  ق٢٥٠"أو 

Charibael ملــك Sapphar. و Charibael ســبأ" علــى ًوكــان ملكــا." كــرب ايــل"هــو ."
وعلـى أرضــني  Azania ويـستنتج مـن الكتـاب املــذكور إن حكـم هـذا امللــك كـان قـد امتـد علــى أرض

  .٢ة، أي إن تلك األرضني كانت خاضعة حلكام اليمن يف ذلك العهدأفريقيأخرى جماورة هلا يف 

  :مكة –ز
 الـسكندريرها بطليموس مكة مدينة قدمية ورد امسها يف املصادر اليونانية والرومانية القدمية، فذك

ّولكنهـا ال بـد أن تكـون أقـدم عهـدا مـن هـذا اجلغـرايف الـذي عـاش يف "  Macorabaماكورابـا "باسـم  ً
ّفقـد أشـار املؤرخـون الكالسـيكيون إىل وجـود مواضـع عـدة يف القـسم الغـريب مـن . القرن الثـاين بعـد املـيالد ّ

                                                
 ٣٣٩لية يف العصور القدمية، ص العرب وعالقتهم الدو.  مهران، حممد بيومي١
 .٦٦صجنوب غريب آسيا ومشال أفريقيا، .  الناضوري، رشيد٢



ا من أماكن بعيدة للتـربك . ١ العرباجلزيرة العربية اليت كانت ذات حرمة وقداسية يفِ أنظار ٍوكانوا يقصدو َ
ا؛ ومع أن هؤالء الكتـاب مل يـذكروا أمسـاء هـذه األمـاكن؛ فإنـه ال يـستبعد أن تكـون مكـة يف مجلـة هـذه 

إىل أن املعبد الذي قال عنـه  " Auguat Mullerأوغست ميلر "وقد ذهب . األماكن اليت قصدوها
  .٢هو مكة ني العربنه معبد مشهور بأديودور الصقلي 

  : النقل والتجارةطرق -ح
 فـرغم عـدم وجـود أي ، باسـتثناء إقلـيم واحـد هـو الربـع اخلـايل،اجلزيرة العربية ليـست قحلـة مقفـرة

فـإن اجلـداول والعيـون والـسواين واآلبـار توجـد -باسـتثناء األوديـة الـيت تـسيل شـتاء يف موسـم األمطـار–ر 
 ممـا ترتــب عليــه وجــود طــرق ،قـرى وواحــات النخيــل يف معظــم أرجائهــا، وهلــذا انتــشرت القلــيمبكثـرة يف اإل

  . مما كان مستخدما يف نقل التجارة منذ العصور القدمية،للقوافل تقطع اجلزيرة يف كل اجتاه
ًوقد حدد اليونان أربعة عـشر طريقـا اجلزيـرة العربيـة، وتلـك الطـرق الرئيـسية كانـت تـشق الـبالد يف 

ــيمن إىل الــشام وبــالد اجلزيــرة عــرب احلجــاز : ويف غربيهــا، إىل احلجــاز مــن العــراق واخللــيج:وســطها  مــن ال
نيلسن أن البقايا يف املنطقة الصحراوية القاحلـة الـيت تكـشف طـرق التجـارة املـارة ويرى وكذلك إىل مصر، 

 ويف ، كمـا توجـد يف قلـب جنــد، وبــصرى، والبطـراء،)مـدائن صـاحل( واحلجــر ،مبكـة واملدينـة توجـد يف العـال
  ٣. إىل شبه جزيرة سيناءباإلضافةاجلانب الغريب لبادية الشام، 

 وكــان النقــل ،ًوإىل جانــب الطــرق الربيــة كــان الطريــق البحــري مــسلوكا مــا بــني اخللــيج وحبــر القلــزم
ني عمــان بـ كمــا هـو احلــال يف الطريـق مــا ،البحـري يـستبدل بالنقــل الـربي عنــدما تكـون الطــرق الربيـة وعـرة

  .٤مان والبحرين وما بني ع،واحلجاز
 يف ســنة Provencia Arabaea " املقاطعــة العربيــة"ّن كــون تراجــان مــا يــسمى أوبعــد 

ً، أحـدث تغيـريات مهمــة يف اإلدارة ويف طـرق املواصــالت وأصـول اجلبايــة، فأنـشأ طريقــا م١٠٦ م أو١٠٥
 حمطة مهمة "بصرى"، وصارت "دمشق"على رأس خليج العقبة مارة بالبرتاء فبصرى إىل " أيلة"مهمة من 

ًجــدا للقوافــل القادمــة مــن الــيمن واحلجــاز، وأصــلح القنــاة القدميــة الــيت تــصل النيــل بــالبحر األمحــر، وقــوى 
األسطول الروماين، وأمده بسفن أحدث وأقوى من السفن القدمية، وذلك ملقاومة لصوص البحـر وللـسري 

وال تـزال آثـار الطريـق  .كـل غـىن وثـراءحبرية يف البحـر األمحـر، والحتكـار التجـارة البحريـة الـيت هـي مـصدر 

                                                
  .٧٥صدراسات يف تاريخ العرب القدمي، .  مهران، حممد بيومي١
  .٥/٢٠٩املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، .  علي، جواد٢
  .٣٧ نلسن، تاريخ العرب القدمي، ص -٣
  .٧٥يخ العرب، ص تار. عبد احلميد، سعد زغلول-٤



وهي متر . تشهد بأمهية الطريق وحبسن هندستها بالنسبة إىل ذلك الزمن. الرومانية باقية تشاهد حىت اليوم
ن ذا أمهيــة خاصــة يف العهــد ا، وهــو موضــع مهــم كــ" اجلمــالأم"منهــا : مبــدن وقــرى عديــدة وتــربط بينهــا

وهــو موضــع " خربــة مسـرا" علـى كتابــات نبطيــة عديـدة، وموضــع الرومـاين، ويف أيــام النــبط، حيـث عثــر فيــه
. وقد عثر فيه على آثار رومانيـة وبيزنطيـة ونبطيـة. اشتهر يف العهد الروماين ويف العهد البيزنطي الذي تاله

ًويظهــر مــن خمــازن امليــاه ومــن آثــار اآلبــار الــيت عثــر عليهــا يف هــذا املوضــع إنــه كــان مركــزا مــن مراكــز جتمــع 
 .ًالتجارية، وموضعا من مواضع تربية املاشيةالقوافل 

   : والجغرافيا اإلقليميةكبراإلسكندر األ-رابعا
ـــــشرقية للخلـــــيج العـــــريب، ." م.  ق٣٢٣-٣٥٦"كـــــرب اإلســـــكندر األســـــيطر  ـــــسواحل ال علـــــى ال

والسواحل الغربية للبحر األمحر، ومن مث هم  بالـسيطرة علـى الـسواحل الغربيـة للخلـيج العـريب، والـسواحل 
ــ ــتم لــه )٧شــكل(شرقية للبحــر األمحــر بالــسيطرة علــى جزيــرة العــرب ال ً، وجعلهــا جــزءا مــن إمرباطوريتــه، لي

ر ا وآسيا، وحتويل ذلك احمليط إىل حبأفريقيبذلك الوصول إىل سواحل احمليط اهلندي، والسيطرة على جتارة 
  .يوناين

  
  ١إمرباطورية اإلسكندر األكربحدود ) ٧شكل(
، األســباب الــيت محلــت "م١٧٥-٩٥ Flavius Arrianus "أريــان"وقــد شــرح الكاتــب 

 اإلسـكندر علــى التفكـري يف االســتيالء علـى جزيــرة العــرب وعلـى حبارهــا، يف الكتـاب الــسابع مــن مؤلفـه
Anabasis Alexandri.   ن اإلسكندر إمنا جهز تلـك احلملـة البحريـة، أن هنالك من يزعم أفذكر

ن أريى  فــ"أريــان"أمــا .  للرتحيــب بــه ولتكرميــه، فغاظــه ذلــكقبائــل العربيــة مل ترســل إليــه رســالألن معظــم ال
                                                
١ http://en.wikipedia.org/wiki/Nearchus 



ضــني  علــى إرســال هــذه احلملــة، يكمــن يف رغبتــه يف اكتــساب أراإلســكندرالــسبب احلقيقــي الــذي محــل 
  .١جديدة

:  مهـاإلهلـني، أن العرب كانوا يتعبدون )م١٧٥-م٩٥(Flavius Arrianus "" أريان"وأورد 
ـــوس" ـــع الكواكـــب وخاصـــة الـــشمسDionysus"ديونيـــسوس"، وUranus"أوران فلمـــا مســـع . ، ومجي

ًوذكــر أيــضا أنــه مســـع ببخــور بــالد العـــرب . اإلســكندر بــذلك، أراد أن جيعــل نفـــسه اإللــه الثالــث للعـــرب
ا الثمينــة، وبــسعة ســواحلها الــيت ال تقــل مــساحتها كثــريا عــن ســواحل اهلنــد، وبــاجلزر وط ًيبهــا، وحاصــال

ا، وباملرافئ الكثرية فيها اليت يستطيع أسطوله أن يرسو فيها، وببنـاء مـدن ميكـن أن تكـون  الكثرية احملدقة 
ّىل االسـتيالء عليهـا، فـسري إليهـا َمن املدن الغنية، ومسع بأشياء أخرى، فهيجت فيه هذه األخبار الشوق إ

  . محلة حبرية للطواف بسواحلها إىل ملتقاها خبليج العقبة
 لــه املعلومــات الالزمــة إلرســال أســطول كبــري يــستويل مــعأرســل اإلســكندر بعثــات اســتطالعية جت

ث على سواحل اجلزيرة، يتجه من اخلليج فيعقب سواحلها، مث يدخل البحر األمحر إىل خليج العقبـة، حيـ
" أرشــياس"وممـن أرسـلهم اإلسـكندر الكتـشاف الطريـق، القائـد البحـري . ينفـذ أسـطوله إىل سـواحل مـصر

 ،Tylus"تيلـوس"، وقد كلف السري يف اجتـاه الـسواحل، فبلـغ جزيـرة مساهـا أريـان Archias "أرخياس"
ًيا مل ً، وقـــد بلـــغ مكانـــا قـــصAndrosthenes، ومل يتجاوزهـــا، والقائـــد أندروســتينيس "البحـــرين"وهــي 

ـــد  ـــه القائ ـــصل إلي ـــدان Hieron" وهـــريون"، "أرشـــياس"ي ـــه القائ ـــصل إلي ـــدا مل ي ـــا بعي ً، وقـــد وصـــل مكان ً
أي  Heroopolis "هريوبــوليس"املــذكوران، وكــان قــد كلــف أن يطــوف حــول جزيــرة العــرب حــىت 

 ومل. وقـد عـاد فـأخرب اإلسـكندر مبـا حـصل عليــه مـن معلومـات ومبـا يتطلبـه املـشروع مـن جهــود. الـسويس
أنـه مل يتجـاوز موضـع  A.. Wilson "أرنولـد ولـسن"، ويظن "هريون"املكان الذي بلغه " أريان"يذكر 

  Ras Musandam"رأس مــسندم"، أي "رأس اخليمـــة"وهــو موضــع  Maketa "ْماكيتــه"
  ."رؤوس اجلبال"، عند بلينيوس، أي Mons Asabo"مونس اسبو"، وهو )٨شكل(

                                                
 ١١صدور مصر التارخيي بني شبه اجلزيرة العربية وأفريقيا، .  الناصري، سيد أمحد علي١



 
   شبه جزيرة مسندم)٨شكل(

ر الفرات، مبسرية سـفينة Tylus" تيلوس"جزيرة " ريانأ"ويصف  ا جزيرة تبعد عن مصب   بأ
ــا خــصبة وميكــن . ًجتــري مــع الــريح يومــا وليلــة ــا شــجر وافــر، غــري أ وهــي جزيــرة واســعة وعــرة، ال يوجــد 

ه أخـربو" اإلسـكندر"ن خمـربي  أ"أريـان"غرسها باألشجار املثمـرة كمـا ميكـن زرعهـا بنباتـات أخـرى، وذكـر 
ــر الفــرات، إذ ال تبعــد عنــه أكثــر مــن   اســتاديا، وهــي ١٢٠بوجــود جزيــرة أخــرى غــري بعيــدة عــن مــصب 

ا معبد لإلله  ا ذات شجر من كل نوع و  َصغرية نوعا ما، غري أ  Artimus=Artemis أرطميس ً
ـا يف محـى امل  عبـد، فهـي يعيش الناس حول معبده ومترح احليوانات وتسرح دون أن ميسها أحـد بـسوء، أل

مــن " ايكــاروس"، نــسبة إىل جزيــرة Ikaros" ايكــاروس"حــرام علــى النــاس وقــد مســي هــذه اجلزيــرة باســم 
ويظهـر أن اإلسـكندر عـرف الـصعاب الـيت سـتواجهه يف إقدامـه  .Aegaein Sea جـزر البحـر االجيـي

 فعــزم علــى حتقيــق قطــع الفيــايف، وقلــة امليـاه، مــن مقاومــة القبائــل، وصـعوبة: علـى اقتحــام اجلزيــرة مــن الـرب
ا ومواضع املرافئ  مب Hieron"هريون"املشروع من البحر، وكلف  تابعة السواحل، ودراسة أحوال سكا

ــة مــن  ــاه واملنابــت ومواضــع الــشجر فيهــا، وعــادات العــرب وأحــواهلم، لتكــون جيوشــه علــى بين وأمــاكن املي
ن أكل ما يلزم إعداده، غـري " إلسكندرا"ّعد أ و.أمرها، إذا أقدم أسطوله على حتقيق هذا املشروع اخلطري

موته املفـاجئ، وهـو يف مقتبـل عمـره، مث تنـازع قـواده وانقـسامهم، ومـا إىل ذلـك مـن شـؤون، صـرف قـواده 
  .عن التفكري فيه، فأمهل ومات مبوته مشروعه اخلفري



ن اإلســكندر مل يكــن يقــصد فــتح جزيــرة العــرب، ولكــن كــان يرغــب يف أويــرى بعــض البــاحثني 
ء علــى بعــض املــوانئ واملواضــع املهمــة علــى ســاحل اجلزيــرة وبــذلك يكــون قــد أدرك الغايــات الــيت االســتيال

 .قصدها من هذا الفتح
وكان ميناء غزة املركـز الرئيـسي للتجـار العـرب علـى البحـر املتوسـط، فإليـه تنتهـي التجـارة العربيـة، 

ـا جلـيش . بحـرومنه يتسوق التجار العرب البـضائع الـيت تـرد إليـه مـن مـوانئ هـذا ال وملـا فتحـت املدينـة أبوا
 جنـوب اإلسكندر بعد ذلك احلصار الشاق، وجد اليونـان فيهـا مقـادير كبـرية مـن املـر واللبـان وحاصـالت

 .١فخسر التجار العرب بذلك خسارة فادحة. ، فاستولوا عليهاالعربيةاجلزيرة 
علمـه وعلـم قـواد جيـشه ّأما من الـرب فقـد كـان علـى علـم أكيـد مـن خـالل جتـارب املاضـني ومـن 

ا أمدا طويال، واحملافظـة علـى طـرق املواصـالت الطويلـة  ًبصعوبة االستيالء عليها من الرب ومن االحتفاظ  ّ
مث إن ثـراء سـكان اجلزيـرة املـشهور مل . ّوإيصال املؤن إىل قواته، لذلك مل يفكر يف االستيالء علها مـن الـرب

ا وإنتاجهـــا وإمنــا كـــا ّة واهلنـــد يف الغالــب، وهلـــذا رجــح خطـــة أفريقيــن مــن أســـواق يكــن مــن ثـــراء حاصــال َ
ــا علــى خطــة الــسيطرة علــى اجلزيــرة مــن الــرب، وأغلــب  الــسيطرة علــى مــوانئ جزيــرة العــرب بوضــع قــوات 

وبـذلك وضـع خطـة سـار عليهـا مـن جـاء بعـده مـن الغـربيني حـىت العـصر احلـديث . اجلزيرة حبـار مـن رمـال
ـا بنيـت علــى جهـل فاضـح حبــال الــذي ال" أغـسطس قيـصر"باسـتثناء  قـت محلتـه الربيـة الفــشل واهلزميـة أل

 .جزيرة العرب، وحبقيقة صعوبة السيطرة عليها من الرب
 من فصول كتاب التاريخ البشري، نقرأ فيـه أخبـار التقـاء العـاملني فصالتعد فتوحات اإلسكندر و

سيطرة على الشرق وتـأثر احلـضارات ًالشرقي والغريب وجها لوجه على مساحات واسعة ونزعة الغرب يف ال
وحـصول علمـاء اليونـان والرومـان علـى معـارف مباشـرة عـن أحـوال أمـم كـانوا . و الثقافات بعـضها لـبعض

يـسمعون أخبارهـا مـن أفــواه التجـار والـسياح واملالحـني فــإذا وصـلت إلـيهم كـان عنــصر اخليـال فيهـا الــذي 
فـــصححت فتوحـــات اإلســـكندر هـــذه . ى واجبـــهمييـــل إىل التفخـــيم والتجـــسيم قـــد انتهـــى مـــن عملـــه وأد

للهالل اخلصيب وملصر بعض تلك األوهام، وجاءت بعلماء من اليونان إىل هذه الـبالد، وال سـيما مـصر 
بــصورة خاصــة، وبعــض مــدن بــالد الــشام، ملتقــى الثقافــات " اإلســكندرية"فأفــادوا واســتفادوا، وصــارت 

لــي بـني الغــرب والــشرق وبقيـت اإلســكندرية حمافظــة علــى الـشرقية والثقافــات الغربيــة، ومركـز االتــصال العق
  . مكانتها هذه حىت ظهور اإلسالم

ن هذه التطورات واألحداث السياسية والعسكرية اليت وجهت أنظار الغرب منـذ أيـام أواخلالصة 
فـسة حنو الشرق، قد أدت إىل نـزول اليونـان والرومـان بأنفـسهم إىل البحـار الدافئـة ملنا" اإلسكندر األكرب"
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م، يف حبـــارهم ويف البحـــار األخـــرى، فبنـــوا ســـفنا أقـــوى وأكـــرب وأوســـع، وأخـــذوا يقومـــون  ًالعـــرب يف جتـــار
ــة عــسكرية علــى الــسواحل حلمايــة  أنفــسهم بالتــدريج، ويــضلون املــوانئ املهمــة أو يقيمــون هلــم قواعــد قوي

م البحرية، وبذلك أصابوا التجارة العربية إصابة مباشرة وأنزلـ ـا ضـررا بالعـا، إذ أخـذوا خطوط مواصال ًوا  ً
يــشرتون منتجــات الــبالد احلــارة مــن مواضــع إنتاجهــا، وصــاروا يزامحــون الــسفن العربيــة الــيت مل تــتمكن مــن 
ًتطـــوير نفــــسها تطــــويرا يناســــب الــــزمن وروح العــــصر، فتغلبــــت ســــفن الــــروم والرومــــان عليهــــا كمــــا تغلــــب 

ْالربتغاليون فيما بعد مث من جاء بعدهم من الغربيني  على السفن العربية يف عـصور االستكـشاف، واضـطر َ
ًالتجارة العرب إىل اعتزال البحـر واالنـسحاب منـه تـدرجيا واالكتفـاء بـشحن مـا حمـصلون عليـه بطـرق الـرب، 

وقد أدى هذا التطور إىل إضعاف مركز العرب . إىل أسواق تفرض ضرائب مرتفعة على التجار والتجارات
ـــريا، و ًاجلنـــوبيني إضـــعافا كب ـــة ً ـــدخلون يف شـــؤون العربي ـــروم والرومـــان يت ـــرائهم، وصـــار ال إىل إحلـــاق األذى بث

ًاجلنوبية تدخال مباشرا أو غري مباشر بتحريض اجليش والقبائل العربية على حكومات العربية اجلنوبية على  ً
 .ًحنو ما سنراه مفصال فيما بعد

ًن البحر األمحر احتكاكا مباشرا لقد أحدث دخول اليونان البحار اجلنوبية من اخلليج العريب ومو ً
 يونانيـة يف مواضـع متعـددة مـن اخللـيج ومـن كتابـاتبني الثقافة اليونانية والثقافات الشرقية، وقد عثر على 

السواحل األفريقية تتحدث عن وجـود اليونـان يف هـذه األمـاكن، وعثـر علـى نقـود يف مواضـع متعـددة مـن 
األفريقية ومنذ هذا العهد دخلت املؤثرات الثقافية اليونانيـة إىل  ل،السواحل اجلنوبية جلزيرة العرب والسواح

 .١احلبشة وإىل مواضع أخرى من أفريقية
وكان من نتائج دخول اليونان إىل اخلليج العريب والبحر األمحر، دخول النقـود اليونانيـة إىل جزيـرة 

ى نقـود ضـرب بعـضها علـى وقـد عثـر يف مواضـع مـن اجلزيـرة علـ. العرب، وظهـور دور ضـرب الـسكة فيهـا
وضرب بعض آخـر يف أيـام خلفائـه، كمـا عثـر علـى نقـود حمليـة ضـربت يف " اإلسكندر األكرب"طراز نقود 

ـا ضـربت علـى الطريقـة اليونانيـة، ويظهـر األثـر اليونـاين اجلزيرة، جنوب  وقد تبني مـن دراسـتها وفحـصها إ
  .ًواضحا فيها
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