املواقع األثرية

من اشهر المواقع األثرية في شمال محافظة العقيق التي تبعد عن مدينة الباحة  52دقيقةة
وهو طريق تاريخي مرتبط بقصه تاريخية شهيرة وهي قصة أبرهة األشرم الةي حةاول
هدم الكعبة ويةوحي بةالقوة التةي ااةتطاع أن ترصةج الحوةارة ولماةافا طوي ةة لكةي
تاهل اير الفي ة وكان منطقةة الباحةة أحةد المحطةا التةي مةر بهةا ويشةه الكبيةر الةي
كةةان ياةةتخدم الفيةةل فةةي تنقتتةةه وبقية وثةةار الفي ةةة ومحطةةا التوقةةج التةةي ياةةتري فيهةةا
الويش وهي عبارة عن ركاما من الحوةر مبنيةة بشةكل مباةط ومعظةم أوةطاي الطريةق
منهةةارة ويتحةةظ ووةةود عتبةةا تقطةةع الطريةةق بةةالعرل ويلةةي لتصةةريج ميةةا الاةةيول
حتى ال يتأثر الرصج يمر هيا الطريق عبر المنطقة فةي طريقةه شةماال لةى مكةة مةارا
بشمال العقيق ويقطع وطي من الوهة الشرقية لمنطقةة الباحةة متوهةا لةى الحوةاط شةمال
محافظة ورب مارا بقرية الحائط شمال قرية البعثيه.

قريةةة وثريةةه تبعةةد عةةن ق ةةو 2كةةم شةةماال ويعةةود تاريخهمةةا لةةى العصةةور ا اةةتمية
المتواطة تقع ع ى قمة التل بها ماود يعود تاريخه لى القرن العاشر الهوةر وقةد تةم
بناي مناطله ع ةى الطةراط التق يةد القةديم التةابع لمنطقةة تهامةة وهةيا القريةة ومي ةة مةن
خةةتل موقعهةةا الةةي يطةةل ع ةةى واد محةةت الةةي يكةةم ماةةاكن أهةةل القريةةة وماةةودها
ومقابرها وممر اركي يؤد لى بئر في الةواد وقةد بةرط مةن هةي القريةة ع مةاي دون
التةاري وفةاتهم ع ةى أحوةار مخت فةةا.من ابةةرط الظةواهر المعماريةة لب ةدة الخ ةج الحةةي
الاكني والماود الم حق به أما الخ يج فيميطها ووود المقابر والماود وقد عثةر ع ةى
نقوش وكتابا اتمية في كت الموقعين معظمها كتب بالخط الكوفي.

تقع ونوب غرب محافظة المخواة ع ى بعد  52كم منها ويعود تاريخها لى عام
 011هـ وتعتبر محطة لحواج اليمن مني قديم الطمان .وهي عبارة عن بقايا مناطل
وماود تنتشر ع ى تل رم ي وتدل شواهد القبور ع ى أن هي القرية كان بها ع ماي
واتطين ينتابون لهاشم بن عبد المط ب وأتك يلي من ختل بعل األدعية التي
وود مخطوطه ع ى القبور .وأيكا هناي الكثير من القطع الفخارية المتناثرة في
الموقع وتشتهر عشم بمنوم يهب يعتبر من أكبر مناوم اليهب في الوطيرة العربية
والقرية اآلن ليا ال بقايا أطتال مدفون أكثرها تح الرمل ويعتقد أن نهاية قرية
عشم بابب مواعة حدث عام 565هـ.


حدى أهم القرى التراثية في الوطيرة العربية تقع ع ى مرتفع وب ي متواط وتكاريس
وعرة ويمكن الوصول ليها عن طريق عقبة الباحة ا اف تي يو الـ 52نفقا ً والي يربط
الاراة بتهامة وهي ع ى ماافة  55كم من مدينة الباحةا وتطل مباشرة ع ى واد
راش حيث الواوهة األاااية ل قرية التي عبارة عن مبان متراصة يفصل بينها فواصل
صخرية معقدة ألهم مشيديها الاتغتلها أاااا وحوائط لمبانيها التي تمث في
شكت بيكاويا وتطل وميعها ع ى الناحية الغربية ل قريةا وتميط بقصورها ومبانيها
المميطة المتربعة ع ى قمة وبل ع ى شكل هنداي رائع تدل ع ى حكارة قام
بالمنطقة وبحكم موقعها ع ى قمة وبل فإنها تطل ع ى باتان أخكر من النخيل وأشوار
الموط وأنواع الخكار األخرى مما يطيد الموقع وماال ويدفع باكانها اليين بالرغم من
انتقالهم ل عيش في مواقع قريبة منها ال أنهم ال يطالون يرتادونها ل عناية بحقولهم
الطراعية ومواشيهما كما تميط بووود مصدر مائي ثاب من عينها الوارية ع ى مدار
العام دون انقطاع.

تقع شمال غرب محافظة القرى وهي عبارة عن قريةة قديمةه يا أاةوار عاليةة ويووةد
بها بروان ع ى أطراج الق عة وهناي قصة تاريخية لهي الق عة حيةث يةيكر األهةالي ون
بخروش كان لديه حبشيا حةارب كةد ع ع ةى باشةا عةام 0521م وانتصةر ع يةه وهةي
ق عه مغرية ل تعرج واالاتطتع.

تقةةع هةةي المنةةاطل فةةي بنةةي اةةار شةةمال مدينةةة الباحةةة وتعةةود لةةى عائ ةةة بةةن رقةةوش التةةي
اشتهر بمشيختها ع ى عموم قبائل طهران .وتتكون من عدد من المباني با كافة لةى
ماودا وتتميط ت ةي المنةاطل بووةود الكثيةر مةن التفاصةيل المعماريةة المميةطة لهةا ناهيةي
عن البعد التاريخي لعائ ة بن رقوش.

يقةةع واةةط مدينةةة ب ورشةةي تالحةةي التةةاريخين ويتميةةط المنةةطل بكبةةر ماةةاحته وطةةراط
المعمةةار المميةةط .ويتكةةون المنةةطل مةةن مبنيةةين رئياةةيين يفصة هما فنةةاي أحةةدهما دوريةةن
واآلخر ثتثة أدوارا وله اتلم خاروية مبني من الحوط بطريقة مميط .


يقةع هةةيا الحةي بواةةط مدينةة ب ورشةةي ويتميةط بووةةود المبةاني األثريةةة الكثيةرة والتةةي مةةا
طال ة تحةةافظ ع ةةى تمااةةكها .ويقةةع هةةيا الحةةي بةةالقرب مةةن الاةةو الشةةعبي األاةةبوعي
بب ورشي تاو الاب ن.

تقع قرية الم د ونةوب مدينةة الباحةة 2كةم ع ةى الطريةق المةؤد لةى محافظةة ب ورشةيا
وتتمركط القرية ع ى تتل مط ة ع ى واد الم دا وهي مةن القةرى القديمةة وةدا بمنطقةة
الباحة وتشكل ق عة من قتع المنطقة وبيةو القريةة مبينةة مةن الحوةط الطبيعةيا وتتميةط
القرية بووود حصنين تبروي مراقبةن متواورين يشكتن شكتً معماريا ً وياباً.

تقع ع ى حافة مركط مدينة الباحة لى الونوب وهةو موقةع يو أهميةة تراثيةة كبيةرة وهةي
مقر ل حكومة في الاابقا وتحتو موموعة كبيرة من المناطل القديمة يا منظر وياب
وقد خكع هي المناطل لشيي من التطةوير الحةديثا ووميعهةا مع قةة ع ةى حافةة وبةل
يطل ع ى مركط مدينة الباحة وتعتبر أبرط المناطق األثرية فةي المنطقةة وبهةا بةدأ أول
مدراه نظاميه عام  0222في عهد المغفور لةه الم ةي عبةد العطيةط وكةان معظةم اةكانها
يعم ون بالطراعة.

تقع شمال مدينة الباحة ع ى الطريق العام الممتد شماالً لةى الطةائجا وتبعةد تقريبةا ً 5كةم
عن واط المدينةا وتتميط بأنها كان أحد أهةم المراكةط التواريةة بالمنطقةة لووةود اةو
األحد األابوعي أحد اكبر األاوا التوارية اةابقا ً بالمنطقةة .وتتواةط رغةدان موموعةة
من القرى بمدينة الباحةا وتتميط بقربها من منتط غابة رغدان الطبيعي.

موموعة من المقابر في بادية بني كبير وتتميةط بأرتفةاع بنائهةا مةن متةر لةى متةرين وتةم
تطيينهةةا مةةن األع ةةى بأحوةةار المةةرو البيكةةاي .وتعتبةةر هةةي المقةةابر مةةن الشةةواهد اآلثريةةة
المهمة بالمنطقة والتي تحتاج لى درااا معمقة.

