
يعد سد مأرب أحد أقدم السدود في العالم، 
وهو يلعب دورا بارزا في رسم مالمح املنطقة 
التي أقيم فيها، إذ إنه أنشئ خصيصا ألغراض 
ال��زراع��ة، وخ��الل احل��رب اليمنية شهد السد 
م��ع��ارك ع��دي��دة إل��ى أن استرجعت الشرعية 

السيطرة عليه.
تاريخ سد م��أرب ك��ان ُيدعى سد م��أرب في 
العصور القدمية بوادي سبأ، وُبني على شكٍل 
هرمي في املقطع العرضي، وهو ذو بنيٍة حتتيٍة 
دقيقٍة من البناء واحلجر، ويبلغ طوله حوالي 
550م، ويتحكم السد بتدفق املاء الحتوائه على 
بوابات، حيث أّن��ه يحفظ املياه بعنايٍة إلمداد 
املناطق الزراعية الكثيفة باملياه، ويقوم برّي 
أكثر م��ن 4000 ف��دان )16 ك��م م��رب��ع(، وعلى 
الرغم من أّن حكام سبأ وحمير قاموا في القرنني 
اخلامس والسادس بعد امليالد على تطوير السد 
إال أّن��ه يوجد فيه كسور، وف��ي القرن السابع 
حدثت هزة أرضية أدت إلى هدمه األخير، وقد 
ذكر في القرآن الكرمي أّنه سيل العرم، ولكن متت 
ترجمته في اخلرافات واألساطير اإلسالمية أّنه 

فيضان السد أو انفجار السد.
 اختراق السد عام 632 م مّت اختراق السد 
ما بني منتصف القرن ال��س��ادس عشر وموت 
الرسول محمد عليه السالم عام 632 م، ووصفت 
هذه الواقعة في القرآن الكرمي على أّنها عقاب من 
الله، ألّن أهل سبأ رفضوا اإلمي��ان به، وبفعل 
غارٍة في احلرب األهلية في اليمن كشفت الصور 
عن الدمار ال��ذي حلق بالبرج العالي في السد 
الشمالي بطول 7 أمتار، وال��ذي مّت بناؤه من 
احلجر اجليري، ويبدو أّن معظمه قد مّت إعادة 
استخدامه من بناء السدود السابقة، وعليه 

نقوش سبئية وحميرية قدمية.
 بناء السد إّن مدينة مأرب هي عاصمة سبأ 
القدمية وكان أحد ُحكامها امللكة بلقيس، وقد مّت 
احلديث عنها في األدب األوروبي إلى جانب ملكة 
شيبا األسطورية، وتبعد املدينة 8كم عن موقع 
سد مأرب املوجود على مصب وادي عبيدة، وقد 
زادت احلاجة إلى توسيع السد حيث مّت رفع 
السد وإع��ادة بناء هياكل تصريف املياه، وذلك 
بسبب توسيع املناطق التي يتّم ريها، وأجريت 
في حكم ياسني يخنعم ) القرن األول قبل امليالد( 
أول عملية إعماٍر ضخمة، ومّت إج��راء اإلعمار 
الثاني ف��ي ع��ام 30 قبل امل��ي��الد حت��ت حكومة 
الشرجيبل يفر بن كرب أسد ومّت تنفيذ أعمال 
البناء على السد خالل سنة 450 بعد امليالد، 
وقد مّت االنتهاء من آخر عملية إعادة إعمار حتت 
حكومة أبرهة األش��رم سنة 557 بعد امليالد، 
وبعد االنتهاء من جميع أعمال البناء أصبح سداً 
أرضياً طوله 18 متر، وامتداده يصل كحٍد أقصى 
إلى 750 متر، وقد مّت تغليفه باحلجر لتقوية 
املنحدر املائي، ففي األماكن التي يحاذي فيها 
السد الوادي يقع اثنني من منافذ الرّي الشمالي 
واجلنوبي، واللذان يتّم احلفاظ عليهما بشكٍل 
جيٍد في الوقت احلاضر، وبالنسبة حلجم املياه 
فهي 15متر مكعب في الثانية ويتّم تصريفها 
من املنافذ إلى الضفة اليمنى، أّم��ا حجم املياه 
املصرفة إلى الضفة اليسرى فهو 30 متر مكعب 

في الثانية عبر القنوات الرئيسية.
انهيار سد مأرب

سد مأرب هو عباره عن كتل صخريه أنشأت 
في وادي ضانا في بالق هيلز ، باليمن ، والسد 

احلالي يقع بالقرب من أنقاض سد مأرب العظيم 
، ويرجع تاريخه إلي القرن 8 قبل امليالد ، حيث 
أنه كان واحدا من العجائب الهندسية في العالم 
القدمي وج��زءا أساسيا من احلضارة العربية 

اجلنوبية حول مأرب .
وهناك أيضا السدود القدمية الهامة األخرى 
 Khārid وسد Jufaynah في اليمن مثل : سد
 Yath’ān وسد Miqrān وسد Aḑra’ah وسد
، وقد مت أعتراف اليمن بها للروعة الهندسية 
ووفرة املياه القدمية ، حيث أنها متتد من ساحل 
البحر األحمر إلى حدود صحراء الربع اخلالي 
مع العديد من أنقاض س��دود صغيرة وكبيرة 

مصنوعة من التراب واحلجارة .
معلومات عن سد مأرب

م��أرب هي مدينة حتتل موقع أسترانيجي 
تاريخي ، في شمال ووسط اليمن ، وهي املدينة 
املشهورة مبوقعها احملصن القدمي في مأرب 
والسد املرتبط بها ، وكانت املركز الرئيسي 
للدولة قبل اإلسالم من” ’950-115 قبل امليالد” 
. تقع املدينة القدمية في واحة خصبة مروية من 
املياه احملتجزة من سد مأرب ، وقد اشتهرت في 
العالم القدمي بإسم ” باريس ” . هناك واحدة 
من ط��رق القوافل الرئيسية التي تربط عالم 
البحر األبيض املتوسط بشبه اجلزيرة العربية 
، و التي ازده��رت بسبب احتكارها التجاري 
بجلب اللبان واملر من اليمن واملنطقة الساحلية 

اجلنوبية من حضرموت . 
بني ” س��د م���أرب العربي” لتنظيم مياه 
وادي النهر ” املجرى”، الذي دعا باسم وادي 
Saba’ في العصور القدمية ، وكان أرتفاع السد 
القدمي ، إلى حوالي 550 متر في الطول ليأخذ 
الشكل الهرمي واملقطع العرضي له البني من 
احلجر ، ول��ه ب��واب��ات التحكم في تدفق املياه 
، والتي ت��روي أكثر من 4000 ف��دان ، وتدعم 
املنطقة الزراعية ذات الكثافة السكانية العالية 
، حيث أعتمد عليها أجيال متعاقبة من حكام 
سبأ وحتسنت األعمال بها ، وعلى الرغم ذلك ، 
فقد تعرض السد للتدمير النهائي ، عن طريق 
الزلزال أو االنفجار البركاني الذي وقع في القرن 
السابع امليالدي باسم “طوفان من أرمي ” وهو 
املذكور في القرآن الكرمي ، والذي يترجم أحيانا 
بإسم “طوفان السد” أو ” انفجار السد” بل هو 

املوضوع املفضل في األسطورة اإلسالمية .
شيدت بلدة مأرب الصغيرة واملعاصرة من 
احل��ج��ارة م��ن حت��ت أن��ق��اض السبئية القدمية 
وبطول ” التلة األثرية الطبقية”، وهي مركز 
لرجال القبائل البدو الذين يرعون قطعان من 
اإلب��ل واألغنام واملاعز ، وتربي أج��ود اخليول 
في املنطقة . تختزن مدينة القلعة للعديد من 
النقوش والتماثيل من الفترة السبئية ما قبل 
اإلسالم ، وبها املعبد القدمي الذي بني بدقة وبه 
إله القمر الذي تضرر بشدة في احلرب األهلية 

اليمنية 1970-1962 .
وامل��ن��ط��ق��ة احمل��ي��ط��ة ه��ي ح���دود ال��ص��ح��راء 
العربية جنوباً التي تعرف ب� الربع اخلالي ، 
ومعظمها يقع في اململكة العربية السعودية 
، على الرغم من أن هناك العديد من األودي��ة 
اجل��اف��ه مثل ح���ارب واجل���وف ، وه��ي منطقة 
فقيره باإلنتاج الزراعي في البالد ، ولكن أرض 
املنحدرات التي متتد شرقا من 1000 إلى 2000 
متر ، والتي تدمج مع Rub’ الربع اخلالي ، 

حيث تربى بها األغنام واملاعز واألبقار واحلمير 
، وتزرع التواريخ ، والبوب .

سد مأرب العظيم 
يقع سد مأرب العظيم ، في اجلنوب الغربي 
من اليمن ، وال��ذي يعرف أيضا بإسم السد من 
” أرمي ” سد العرم ” وال��ذي ينبع من املدينة 
القدمية من مأرب ، حيث كانت عاصمة اململكة 
القدمية سبأ ، وكانت مملكة سبأ هي الدولة 
التجارية امل��زده��رة ، وتسيطر على ط��رق في 
جتارة اللبان والتوابل في شبه اجلزيرة العربية 
واحلبشة ، حيث بنا صابئة السد للسيطرة على 
األم��ط��ار ال��دوري��ة املوسمية التي تسقط على 
اجلبال القريبة ، وذلك لري األراضي في جميع 

أنحاء املدينة .
وتشير االك��ت��ش��اف��ات األث��ري��ة احلديثة أن 
السدود الترابية البسيطة وشبكة القناة التي 
شيدت تعود إلى 2000 سنه قبل امليالد ، ويعود 
س��د م��أرب العظيم إل��ى ح��وال��ي ال��ق��رن 8 قبل 
امليالد ، ويعتبر أقدم سد معروف في العالم ، 
ويعد واحدة من أكثر االعمال البطولية الرائعة 
للهندسة في العالم القدمي . ويصف ذلك ، ياقوت 
احلموي اجلغرافي العربي في القرون الوسطى 

على النحو التالي :
أن مياه الفيضانات تتدفق م��ن ب��ني ثالثة 
جبال ، إلى مكان واحد ، وبسبب تصريف هذه 
املياه في اجتاه واحد ؛ منع القدماء ذلك بتشييد 
حاجز من احلجارة الصلبة والرصاص في هذا 
املكان . وأصبحت مياه الينابيع تتجمع ، فضال 
عن مياه الفيضان هناك ، خلف السد مثل البحر ، 
وبذلك يتمكنوا من ري محاصيلهم من املياه التي 
يحتاجون إليها بفتح بوابات السد مرة واحدة 
، ويستخدمون ما يكفيهم ثم تغلق األبواب مرة 
أخرى . وأحلقت أضرار بالسد التاريخي بشدة 
من جراء غارة جوية سعودية في ليلة 31 مايو 

. 2015

اإلنشاءات
يعود تاريخ بناء أول سد في م��أرب الى ما 
بني 1750 و 1700 قبل امليالد ، وأق��رب نقش 
على السد وضع هناك في وقت بنائه . وكان 
املقطع العرضي للسد ، ميتد نحو 580 متر ، 

و بطول 4 أمتار ، وجتلى ذلك بني مجموعتني 
من الصخور على جانبي النهر ، حيث كان ذلك 
مرتبطا باألعمال احلجرية الكبيرة ، مما يسمح 
للمفيض واألقفال بني الطرف الشمالي من السد 

واملنحدرات إلى الغرب .
وفي حوالي 500 قبل امليالد مت زيادة ارتفاع 
السد إلى 7 أمتار ، ومت تعزيز املنحدر املنبع 
“وجه املاء” بغطاء من احلجارة ، ومدت الري 
لتشمل اجل��ان��ب اجلنوبي فضال ع��ن اجلانب 

الشمالي .
وبعد نهاية مملكة سبأ ، تراجع السد حتت 
سيطرة احلميريون في حوالي 115 قبل امليالد. 
وتعهدوا بإعادة بناء املزيد ، وإنشاء بنية عالية 
في محطات املياه الواسعه التي تبلغ 14 متر 
في كل من الناحيتني الشمالية واجلنوبية ، مع 
خمس قنوات للمفيض ، واثنني من أقفال البناء 
املقوى ، وبركة تسوية ، وقناة طولها 1000 
متر تصل إلى خزان التوزيع ، وفي الواقع لم يتم 
االنتهاء من هذه األعمال الواسعة النطاق حتى 

عام 325 م ، حيث سمحت بري 25000 فدان .
اعمال الصيانة

أص��ر امل���ؤرخ املسلم األص��ف��ه��ان��ي على أن 
االختراق الشهير للسد وقع في نحو أربعة مائة 
سنة قبل اإلسالم ، ولكن ياقوت احلموي يسنده 

الى وقت حكم احلبشة .
وتفيد املصادر العربية اجلنوبية القدمية 
التي في حوالي 145 قبل امليالد ، أن السد عانى 
من خرق كبير خالل احل��رب بني شعب ريدان 
ومملكة سبأ ، ويذكر الكثير من العلماء بأن هذا 
االختراق قد تسببت في فيضان كبير من أرمي 
حيث ذكر في القرآن ، كما ذكر أيضا في األمثال 
العربية التي تتحدث عن أيدي سبأ حيث حدث 

 Raydānites ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ، القتال ب��ني
والصابئة وتأخر إص��الح السد ، وه��ذا تسبب 
في خسائر مدمرة للمحاصيل والفواكه ، مما 
أدي إل��ي هجرة أع��داد كبيرة من الناس بحثا 
عن األرض اجلديدة القادرة على دعم احلياة ، 
وتبع ذلك في الهجرات الضخمة جدا ، ولكنه ال 
يزال غير مؤكد على الرغم من االنتهاك املعني 
الذي تسبب في “طوفان من أرمي” ، ألن بعض 
الهجرات قد استغرقت بالتأكيد ذمن من 2 أو 3 
قرون م ، وترجع أيضا لكسر ضلع ما من السد 
، وبصفة عامة مت إصالح السد مرتني قبل وقت 

قصير من ظهور اإلسالم .
ويظهر علم آثار سد مأرب آلثر تراكم الطمي 
وراء السدود في العصور القدمية ، والتدابير 
الرامية ولتمديد العمر التشغيلي للخزان ، حيث 
أن سد مأرب قد احتجز مياه الفيضان للتمكني 
من ري الواحات على مدى عدة ق��رون ، بينما 
كان الغرين املتراكم في مياه الري وفي احلقول 
املروية قد وصل أرتفاعها إلى نحو 15 مترا ، 
وتسببت ه��ذه اخلسارة في املنحدر والنقل ، 

وأثيرت للتعويض .
وب��اإلض��اف��ة إل��ى وج��ود فتحات تشغيلية 
ص��غ��ي��رة لسحب م��ي��اه ال���ري ، ورمب���ا كانت 
تستخدم هذه الفتحات الكبيرة على جانب املنبع 
من السد خالل البناء عند مرور املاء من النهر ، 
ولكن ميكن أيضا استخدمه للتنظيف الدوري 
من الرواسب املتراكمة ، وتظهر هذه األمثلة بأن 
املهندسني في ذلك العصر كانوا على علم وإدراك 
مبشاكل إط��م��اء اخل���زان ومتكنوا م��ن توسيع 
عمره التشغيلي بنجاح ، وواجهوا نفس املشاكل 
من ترسب الطمي التي واجهتها في السد القدمي 

أيضا في بناء السد اجلديد .
وعلى الرغم من الزيادة في الطول ، إال أن 
السد عانى من العديد من املخالفات ” حيث 
وقعت ح��وادث كبيرة سجلت في 449، 450، 
542 و 548 ” وأصبحت أعمال الصيانة مرهقة 

على نحو متزايد .
اخلرق النهائي

وج��اء في تقرير احلكايات احمللية إل��ى أن 
األختراق النهائي للسد كان متوقعا من قبل ملك 
يدعى عمران ، والذي كان أيضا كاهن ، وفي وقت 
الحق من زوجة امللك ، في أسطورة خرق السد 
بسبب الفئران الكبيرة التي تلتهم ذلك بأسنانها 
وتخدشه باظافرها ، في 570 أو 575 ، وفي هذه 
املرة تركت دون اصالح ، وكان اختراق وتدمير 
سد مأرب حدثا تاريخيا ، ذكر في القرآن الكرمي .

” لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن 
ميني وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتني 
ذوات��ي أكل خمط وأث��ل وش��يء من سدر قليل ” 

“صدق الله العظيم “

السد احلالي
في اآلونة األخيرة ، مت بناء السد اجلديد على 
مقربة من املوقع القدمي ، وكان ذلك على نفقة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، احلاكم الراحل 
لدولة اإلم���ارات العربية املتحدة ، حيث أعيد 
توطينهم من مأرب إلى دولة اإلمارات العربية 
املتحدة احلالية ، وأجرى حفل االفتتاح في عام 

1986 بحضور صاحب السمو الشيخ زايد .
ميتد السد اجلديد إلى نحو 38 مترا إلي 763 
مترا ، وهو مبني من األرض عبر وادي ضانا ، 
وله القدرة على تخزين 398 مليون متر مكعب 
، ويقع السد على بعد 3 كم من منبع أنقاض سد 
مأرب القدمي والسد اجلديد ، صمم لتخزين املياه 
لري سهول مأرب ، ومع ذلك ، فإن قاع الوادي في 
موقع السد اجلديد يتكون من الطمي واحلصى 
واملواد الرماليه التي يبلع سمكها من -30 50 
متر والتسرب ينبثق من هذا السد ليهدد هيكله ، 

ولكن ال يفقد املياه .
وي��ج��ري النظر ف��ي إع���ادة ب��ن��اء س��د م��أرب 
القدمي ، على حد سواء باعتباره بنية العمل ، 
وأيضا مبثابة معلم تاريخي وسياحي ، ويتم 
حتديد حجم العمل ، واملشاركه في هذا املشروع 
ممايجعل من ال��ض��روري عمل منظمات تعمل 
معا حتت رعاية اليونسكو ، وذلك باستخدام 
املساهمات املالية من املنظمات الدولية . شيدت 
 Batis ال��س��دود احلديثة في اليمن ، مثل سد

ومأرب ، لتستخدم في جمع املياه للسكان .
وقد بني سد مأرب دون دراس��ة لتقييم األثر 
البيئي ، وبعض م��ن آث��ار السد التي ل��م تكن 
متوقعة في عامي 1995 و 1996 ، ولكن متت 
دراسة تأثيرها على جودة املياه والزراعة واملياه 
اجلوفية واالوض��اع االقتصادية االجتماعية ، 
وميكن أن تصبح بحيرة للمياه محملة بأكثر 
م��ن ال���الزم باملغذيات النباتية عندما تكون 
الفيضانات ضعيفة ، وال يتم التحكم في منو 
الطحالب ، ولكن مت إدخال سمك البلطي النيلي 
للمكافحة البيولوجية لنمو الطحالب ، ويؤثر 
السد تأثيراً إيجابا على الزراعة واملياه اجلوفية 
ضمن مخطط تصميم ال��ري ، ولكن للسد أيضا 
تأثراً سلباً علي األوض��اع الصحية في أراضي 
املصب ، مع زيادة الصراعات حول توزيع املياه ، 
ولكنها تؤثر بشكل إيجابي علي النساء من خالل 
السماح لهم بالعمل في الزراعة واملشاركة في 
صنع القرار ، ويؤثر السد علي مستويات دخل 

املزارعني وتشجيع السياحة .
في عهد اآلشوريني والبابليني والفرس بنيت 
السدود فيما بني 700 و 250 قبل امليالد للحصول 
علي إمدادات مياه الري ، ومن السدود املعاصرة 
سد مأرب الترابي في جنوب اجلزيرة العربية ، 
الذي بلغ أرتفاعه حوالي 600 متر لفترة طويلة 
، ويحيط به مخرات ، ومت تسليم هذا السد إلى 

نظام من قنوات الري ألكثر من 1000 سنة .

أحد أقدم السدود في العالم

سد مأرب.. معجزة عمرانية

ب��ال��ي��م��ن ه����ي����ل����ز   ب����ال����ق  ف�����ي  ض����ان����ا  وادي  ف�����ي  أن����ش����ئ����ت  ص����خ����ري����ة  ك����ت����ل  ع�����ن  ع�����ب�����اره  م�����������أرب..  س�����د 

به اإلميان  رفضوا  ألنهم  سبأ  ألهل  الله  من  عقابًا  عشر  السادس  القرن  منتصف  مّت  السد  اختراق 

م�����أرب امل���ع���اص���رة ش���ي���دت حت���ت أن���ق���اض ال��س��ب��ئ��ي��ة ال���ق���دمي���ة وب���ط���ول »ال���ت���ل���ة األث����ري����ة ال��ط��ب��ق��ي��ة«

حينما نتطرق إلى قصص القرآن الكرمي نستذكر احلوادث الواقعة وأحوال األمم املاضية والنبوات السابقة كما أخبرنا بها الله في كتابه العزيز، 
فقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع املاضي وذكر البالد والديار وتتبع آثار كل قوم وحكى صورة ناطقة ملا كان يدور في هذه العصور، واملغزى من 
ذلك قوة التأثير في إصالح القلوب واألعمال واألخالق، فهناك قصص عرضت بالكامل في سورة واحدة وأخرى عرض جزء منها في سورة واآلخر في 

سورة أخرى.
 فقد بني الله لنا أصول الدين املشتركة بني جميع األنبياء. فهذه القصص ليست مفتراة بدليل وجود أمثالها بني الناس، ففيها احلكم والعبر 

ونستفيد منها الكثير.
وبعد ما ذكرناه، نترككم كي تعايشوا هذا اجلو القصصي في حلقات رمضانية متتالية، سيتم نشرها تباعا لكي نستفيد من مغزاها والدروس 
املستفادة منها، وتكون خير معني لنا في فهم ديننا وإيصاله للناس بالصورة الصحيحة وفقنا الله وإياكم ملا يحب ويرضى إنه نعم املولى ونعم 

النصير.
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قصص القرآن..  
مواعظ وعبر

إعادة تصميم ملا كان عليه سد مأرب القدمي

1986 سد مأرب احلديث في 

بقايا جدران سد مأرب سد مأرب القدمي نقوش قدمية على السد


