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 الملخص 

تصدى البحث لمكضكع تأثير السياسة عمى الجغرافية متناكال إحدى دكؿ الجزيرة   
يجابا  العربية في العصكر القديمة كىي الدكلة اليمنية ، فقد تأثرت ىذه الدكلة سمبا كا 
باإلحداث العالمية كالمحمية آنذاؾ ، فقد تقمصت حدكدىا في بعض األحياف كتكسعت 

ية ابتداء منذ األياـ االكلى لتشكل القبيمة نكاة الدكلة احيانا أخرى تبعا لمظركؼ السياس
اليمنية مركرا بمحاكالت الممؾ اليمني كرب ايل كتر في القرف السابع قبل الميالد بضرب 
الكيانات الصغيرة كتكحيد الممالؾ بدكلة كاحدة قكية ثـ محاكالت الممؾ شمر ييرعش 

اسعد ، كانتياء بتشظي الدكلة اليمنية الثالث في القرف الرابع الميالدي كالممؾ أبكرب 
 كسقكطيا عمى يد األحباش .
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Abstract 

The research dealt with the issue of the impact of politics on 

geography, dealing with one of the countries of the Arabian 

Peninsula in ancient times, which is the Yemeni state. This country 

was negatively and positively affected by global and local events at 

that time. Its borders have shrunk at times and expanded at other 

times depending on political circumstances, starting from the early 

days of the tribe to form the nucleus of the Yemeni state., through 

the attempts of the Yemeni king, Karb Iel water, in the seventh 

century B.C. by striking the small entities and uniting the kingdoms 

with one strong state, then the attempts of King Shammar 

Yehrahash3 in the fourth century A.D. The end of the fragmentation 

of the Yemeni state and its fall at the hands of the Ethiopians 
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 رموز ومفاتيح النقوش المستخدمة في البحث

 GLالنقوش التي جمعها ونشرها الرحالة النمساوي ادوار كالسر  =     - 
 Jamme                     =Jaالنقوش التي جمعها االب البلجيكي  -
 C I S                              =C I Hمجموعة النقوش السامية  -
 philbyالنقوش التي جمعها الرحالة االنكليزي سانت جون فلبي    =   -
 
 ةمقدمال

تؤثر الطبيعة الجغرافية  عمى حياة كسمكؾ األفراد كما تؤثر في سياسة الدكلة الداخمية 
  ،كالخارجية ، فالمكقع الجغرافي يفرض نشاط اقتصادي معيف سكاء زراعي اك صناعي اك تجاري 

مقابل ذلؾ فأف سياسة الدكلة العامة تؤثر في عالقاتيا مع افراد الدكلة اك مع الخارج فقد تطبع 
العالقة بطابع سممي اك طابع عسكري كىذا ينسحب كيؤثر في حدكدىا الجغرافية ، فيناؾ الكثير 

قديمة  مف القرارات السياسية التي غيرت الكجو الجغرافي لمناطق كثيرة في العالـ ، كمنذ عصكر
ؽ. ـ( كقدـ  322 – 383تناكؿ العمماء عالقة الجغرافية بالسياسة ، فقد تحدث ارسطك )

معمكمات ىامة حكؿ الكظائف المكككلة الى الدكؿ كما يقترف بيا مف خالفات عمى الحدكد 
 السياسية . 

ق ( ليذا الحقل مف الدراسة حيث حاكؿ ايجاد عالقة 808كذلؾ تصدى ابف خمدكف )ت 
 يف الخصائص الجغرافية لدكلة ما كما تقـك بو مف ممارسات سياسية .كثيقة ب

كقد تتشابؾ احكاؿ عدة أك ظركؼ في تككيف عالقة معينة مثل االحكاؿ السياسية 
كاالقتصادية كالدينية ، كىذه االحكاؿ حتمًا تؤثر في الحدكد الجغرافية لمدينة اك لدكلة ما ، 

كاؿ كىي االحكاؿ السياسية كما يتمخض عنيا مف كسكؼ يتناكؿ بحثنا كاحدة مف ىذه االح
، كبالتالي تغير حدكده نعش البمد أك قد تجزأه الى اكصاؿعالقات عسكرية اك سممية قد ت

، إذ تناكؿ البحث االحكاؿ السياسية الداخمية كالخارجية كأثرىا عمى حدكد اليمف الجغرافية
 الجغرافية .

مى النقكش العربية الجنكبية كالمصادر اعتمد البحث فيما يخص العصكر القديمة ع
االثارية فضاًل عف مصادر عمماء العرب التي درست ىذه النقكش بالعرض كالتحميل كاالستنتاج، 
اما فترة قبيل االسالـ فقد استعاف البحث بالمصادر االسالمية لذكرىا بعض االحداث كبما 

ل البعثة النبكية الشريفة مثل اخبار كصمت الى اذىاف االخبارييف مف ركايات عف تاريخ اليمف قب
التبابعة كفتكحاتيـ كغزكة االحباش لميمف كاخبار ابرىة كبطش ذك نكاس بالنصارى كغيرىا مف 

 اخبار متفرقة .
 وهللا ولي التوفيق                                           
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 االحوال الداخلية وأثرها على الحدود الجغرافية-1
ع اليمني نفسو منذ كقت بعيد جدًا في شكل مف أشكاؿ التنظيـ القبمي لقد نظـ المجتم

الذي يرأس فيو القبيمة شيخ مف ابنائيا ، ككما يبدك مف النقكش التي عثر عمييا في اليمف كالتي 
قمعػػػػػػػػػػػػػػػػة . ككاف شيخ القبيمة يسكف في (1)تدؿ عمى قكة الرابطة التي تربط ابنػػػػػػػػػػػػػػاء القبيمة الكاحدة 

ػػداف أي ) صاحب ( مثاًل ، ذك غم ػػد( أك قصر يمقب صاحبػو بػػػػػ)ذك( أيػيطمق عمييا )محف
 .(2))صاحب غمداف (

كمع كجكد القبيمة فأف حياة التكطف كاالستقرار في اليمف التي ارتبطت بظيكر الزراعة كقياـ      
الحصكؿ عمى افضل المنتكجات التي تشبع االنساف بالعناية باألرض مف اجل استثمارىا ك 

حاجاتو كترتفع بمستكى حياتو اظيرت مجتمعا مدنيا أذ فرضت الحياة الزراعية في اليمف عمى 
االنساف اف يعني بشؤكف الري كحفر الترع كاقامة السدكد مما يتطمب مستكى معينًا مف االدارة 

 . (3)كالتنظيـ لتحقيق ىذا الغرض
ر التي نشأت مف الزراعة كما يتعمق بيا مف حرؼ كنشاطات غير اف حياة االستقرا

تجارية قد أدت إلى نشكء القرى كالمدف ثـ الدكؿ مما يعني اف السكاف في المنطقة الكاحدة لـ 
يعكدكا مقتصريف عمى أبناء قبيمة كاحدة كانما اخذكا يتآلفكف مف أبناء عدة قبائل يجمعيـ نكع مف 

لمشتركة ، كليذا نجد في نقكش المسند مصطمح )شعب( لمداللة التحالف الذي تفرضو المصالح ا
 . (4)عمى الجماعة الحضرية التي تتألف مف أبناء اكثر مف قبيمة

كىكذا تككنت الدكلة مف البذرة األكلى كمف محكر ىك القبيمة القكية التي استطاعت اف 
بيمة ىي لفظة تفرض سمطتيا عمى قبائل اخرى ، كمف المصطمحات التي تجاكزت نظاـ الق

)مممكت( الكاردة في نقكش العربية الجنكبية ، ككذلؾ كردت لفظة " دكلت " في النقش المكسـك 
(RY 47كىذا يدؿ عمى اف العرب كانت ليـ  تنظيمات سياسية قديمة )(5) . 

كيعد )كرب ايل كتر( الذي حكـ في القرف السابع قبل الميالد خاتمة المكربيف كفاتحة 
ثـ بدا لو فغير رأيو في المقب فطرحو كلقب نفسو )ممؾ سبأ ( كسار مف حكـ  الممكؾ في سبأ،

بعده عمى سنتو ىذه . كيعتقد )البكر( اف أسباب ىذا التغير في المقب الممكي بأف التحالفات 
السياسية في اليمف في ىذه الفترة أخذت تتكسع كتضـ إضافة الى القبائل مناطق كأراضي 

ى نتائج االنتقاؿ مف طبيعة العالقات اإلنتاجية الزراعية القبيمة الى كقد يككف ذلؾ احد ،جديدة
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عالقات إنتاجية زراعية اقطاعية ، كىذا ما يشير اليػػػػػػػػػػػػػػػو )نقش صركاح( اك نقش النصر 

(  الذي يعطي انطباعًا بأف ىذا التكسع دفع GL -1000 A- Bالمعركؼ لػػػػػػػػػػػػػػػدى الباحثيف )
 .  (6)يغير لقبو مف المقب الكينكني " مكرب" الى المقب الدنيكي " ممؾ "  الحاكـ اف

عمى نطاؽ اكسع مف المدينة فغيرت الخريطة جرت كحدكية المحاكالت ال ذهاف ى
الجغرافية لميمف كاظيرت حدكد جديدة بعد اف ضربت حدكد القرى كالمدف لتضـ الممالؾ اليمنية 

في دكلة قكية كاحدة خمدتيا النقكش المنتشرة في  –كغربيا  جنكبيا كشماليا ، كشرقيا –جميعيا 
 األراضي اليمنية .

مف أشير الممكؾ اليمنييف قبل الميالد كذلؾ لمحاكالتو المريرة في  كرب ايل كتريعتبر ك 
ضـ جميع اجزاء ممالؾ الجنكب العربي في دكلة قكية كاحدة ، كقد تسنى لمعمماء معرفة ذلؾ مف 

الذي عثر عميو  –( كالمسمى بنقش النصر  GL – 1000A+ Bخالؿ النقش المكسـك ) 
لذي بمغت كمماتو اكثر مف ألف كممة كفييا حكالي المستشرؽ النمساكي )ادكرد كالسر( . كا

 .(7)( اسمًا لمكضع ككاد كقصر 80)
ىذا النقش مف اىـ الكثائق في تاريخ جنكب الجزيرة العربية كىك كثيقة قكمية كشفت  ديع

لنا عف البعد القكمي لألعماؿ التي قاـ بيا " كرب ايل كتر" مف دمج الكيانات الصغيرة المنتشرة 
في جنكب الجزيرة العربية مف دكيالت المدف التي التقكى عمى الصمكد اماـ التحديات الخارجية 

ياف كبير كاحد ، ثـ اعاد تنظيـ العالقات االقتصادية كالسياسية بيف السمطة المركزية في ك
كالقبائل كجعميا أكثر مالئمة كمكاكبة لمتغييرات التي احدثيا في اجيزة الدكلة كما انو غير لقبو 

  ،الى لقب ) ممؾ ( كىك لقب دنيكي  –المقب الديني الكينكتي  –بعد ىذه المتغيرات مف )مكرب( 
كيظير مف دراسة ىذه الكثيقة الميمة اف " كرب ايل كتر" خمق في ارض اليمف كألكؿ مرة  في 

قو( ، كيعني ذلؾ كحده مالتاريخ دكلة كبيرة مكحدة سياسيًا تعبد ) إلو سبأ( الكبير )اإللو ال
  ،كما اف ليجة سبأ اصبحت الميجة األكلى بيف الميجات األخرى في المعامالت الرسمية ،العقيدة

كمف أجل االسراع في عممية الدمج داخل الدكلة الكاحدة قاـ بتنظيـ الري كبناء القنكات كالسدكد 
 . (8)تشجيعًا لمزراعة
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افتتح )كرب ايل كتر( ىذا النص )النقش( بجممة } ىذا ما أمر بتسطيره )كرب ايل كتر( 
ب سبأ { تعبيرًا عف بف )ذمر عمي مكرب سبأ( عندما صار ممكًا كذلؾ لإللو )المقو( كلشعبو شع

 . (9)و عمى تكفيقيا لو بأف صيرتو ممكاً يشكره لإللو القو كلبقية اإلل
كيعتقد عبد هللا الشيبة اف عدد الحمالت التي خاضيا كرب ايل كتر في الجنكب العربي 
ثماف حمالت عسكرية قادىا ىذا الممؾ بنجاح ، الحممة  األكلى الى المناطق الكاقعة الى 

ي أي منطقة )المعافر( )الحجرية حاليًا ( اما الحمالت الثالث التالية فقد اتجيت الجنكب الغرب
ضد مممكة اكساف خصـ سبأ الرئيس في )مرخة( )البيضاء حاليًا ( كحمفائيا في الجنكب الشرقي 
كالجنكب الغربي ، كىي مناطق )داىس كتبني  ككحد ( . أما الحممتاف الخامسة كالسادسة فقد تـ 

ع نشاف كنشق في الجكؼ )السكداء كالبيضاء حاليًا( كتشير الحممة السابعة لعدد مف فييما اخضا
المدف يصعب تحديد مكاقعيا كلكنيا في المرتفعات الجبمية كفي مناطق تيامة ، اما الحممة 

كـ شماؿ غرب  10الثامنة فقد كانت مكجية ضد عدة مدف كقبائل في كادي ضير )عمى مسافة 
عسكرية ثقيمة ضد قبيمتي ميامر كآمر في المناطق الكاقعة بيف نجراف صنعاء( ثـ قاد حممة 

 :كالجكؼ ، كبيذا تككف حمالت )كرب ايل كتر( قد شممت منطقة جنكب الجزيرة العربية بالكامل
شمااًل حتى نجراف كالجباؿ الغربية المطمة عمى البحر األحمر كجنكبًا حتى خميج عدف كبحر 

المندب مركرًا بجبل صبر كالجمرية كشرقا حتى مساقط كادي العرب كغربًا حتى مضيق باب 
 . (10)مذاب في الجكؼ

اما حرب ىذا الممؾ مع مممكة اكساف فأنيا كانت ضارية جدًا ، كاما األعداد التي ذكرىا 
، اما الحممة األخيرة ليذا  (11)( أسير40000( قتيل ، كمف األسرى )36000النقش مف القتمى )

مممكتي )ميامر( ك)آمر( حكؿ مدينة نجراف ، كعكىب أي )العكاىب ( ، الحاكـ فكانت عمى 
( كما استكلى عمى 1200( قتيل أما أسراىـ فكانكا )5000كيشير الى اف قتالىـ كانت )

مكاشييـ مف ابل كبقر كحمير كغنـ كالتي كانت حكالي مائتي الف ، اضافة الى ذلؾ استكلى 
 . (12)عمى ارض زراعية لميامر بنجراف

كنتيجة طبيعية لتمؾ االنتصارات اف تتكسع الرقعة الجغرافية لمدكلة السبأية كبمغت أكج ك 
ازدىارىا حتى غدت كل الكيانات تدكر في فمكيا ، كلغرض ترسيخ دعائـ دكلتو المترامية 
االطراؼ خمق )كرب ايل كتر( نكع مف االتحاد الداخمي بيف اركاف الدكلة الثالث ) األلو ، 
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( ككاف اليدؼ مف ذلؾ دكف شؾ ايجاد نكع مف التكازف الداخمي يضمف االستقرار الشعب  ،الممؾ

 . (13)لمكياف السياسي لمدكلة
 -ؽ. ـ 115اال انو في فترات الحقة اظيرت لنا النقكش فترة معقدة مف الزمف خالؿ)

 . (14)ـ( اطمق الباحثكف عمييا فترة )ممكؾ سبأ كذي زيداف( كذلؾ لتمقب الممكؾ بيذا المقب275
كتعتبر ىذه الفترة مف اشد الفترات تعقيدًا في تاريخ جنكب بالد العرب السياسي بسبب 
كثرة النصكص التي كصمت الينا سكاء الطكيمة منيا كالقصيرة غير اف ىناؾ فجكات ال تزاؿ 
قائمة فيما بيف تمؾ النصكص ، كمما زاد في الطيف بمة اف ىذه الحقبة كانت مضطربة ككثرت 

كب كازداد الصراع كالتنافس بيف الحكاـ إذ ما كاف يخف اال ليعكد بصكرة اشد كاعنف فييا الحر 
مف السابق كالمتنافسكف في ىذه الحركب ىـ زعماء )حمير( كزعماء )سبأ( مف ىمداف كزعماء 

 . (15))حضرمكت ( اضافة الى سادات بعض القبائل
ممكؾ حميرييف يتمقبكف بالمقب كاف ما يزيد الغمكض الذي يكتنف ىذه الفترة انو كاف ىناؾ 

المزدكج ) ممؾ سبأ كذي ريداف( كممكؾ سبأييف كذلؾ تمقبكا بنفس المقب بحيث يصعب عمى 
 . (16)الباحثيف تحديد مف االسبق في حمل ىذا المقب كمف المنتصر

-Ja- 586  ،Ja- 576  ،Ja- 580  ،Jaكتشير النقكش العائدة ليذه الفترة مثل )      
نياية القرف االكؿ قبل الميالد  عارؾ التي خاضيا الممؾ السبأي )الشرح يحضب(( الى الم581

ضد الممؾ الحميري ) كرب ايل ذي ريداف( في عدة معارؾ كقعت في حصف )اسأي( ك)ظمماف( 
 .(17)الكاقعة غرب منطقة سمكؿ مف ارض حمير

ف( كانو قدـ ( كتبو احد قكاد الممؾ )الشرح يحضب ( ممؾ سبأ كذي ريدا2كالنقش )عناف 
ثالثة تماثيل بشكل ثيراف مف البركنز " يسمكنو الذىب ألنو اصفر المكف " لأللو )المقو( ألنو 

 . (18)اعاد سيده بسالـ بعد نصره عمى شعب حمير كاصابكا غنائـ كثيرة
كالكاقع اف قبيمة حمير اخذت تكسع اراضييا تدريجيًا عمى االراضي المرتفعة الخصبة 

( قد دخمت ذلؾ اف )حمير)مكزع ( مف اراضي الدكلة السبأية ، ك معنى  كسيطرت عمى ميناء
في حركب مختمفة ضد الدكلة السبأية ، كنحف ال نممؾ نقكشًا تفصيمية عف ىذه الحركب كما ال 
نعرؼ الزمف الذي غزت فيو )حمير( مممكة )سبأ( كاستكلت عمى ىذه األراضي الكاسعة الميمة 
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 24يعتقد اف ذلؾ تـ بعد الغزك الركماني بجنكب بالد العرب سنة منيا ، اال اف )فكف فيزمف( 
 . (19)ؽ. ـ

ـ اياـ  100كمف المعركؼ لدينا اف الحميرييف احتمكا مأرب كحكمكا السبئييف في عاـ 
الممؾ الحميري )ذمار عمي ييبر( كقد بمغ الحميريكف اكج عزىـ في ىذا العيد ، كقاـ ذمار عمي 

 . (20)سد مأرب كبناء المكاضع التي تخربت منو ييبر كابنو ثاراف بترميـ
ـ اياـ الممؾ ياسر  200ككذلؾ احتل الحميريكف مأرب كصار سبأ تابعة ليـ بحك سنة 

 . (21)يينـ كشمر بير عش الثاني
ككما يبدك اف الحرب استمرت سجااًل بيف الطرفيف خالؿ ىذه الفترة حتى تمخضت في 

 دي( عف انتصار الحميرييف  .النياية )اكاخر القرف الثالث الميال
برزت في السنكات االخيرة مف القرف الثالث الميالدي عمى سطح الحياة السياسية في 
اليمف شخصية حميرية فذة استطاعت اف تستتب االمف اكاًل بيف سبػػػأ كحمير كالسيطرة عمى 

سبأ كذي ريداف ، ـ( ممؾ 310 -275مقاليػػػػػػد األمكر ، كىذا الممؾ ىك )شمر يير عش الثالث 
كيمنو( فأصبح  كبالفترة الثانية مف حكمو اضاؼ اسماء مناطق اخرى الى لقبو كىي ) حضرمكت

ممؾ سبأ ريداف كحضرمكت كيمنو( ألف الدكلة كانت تسمى بأسـ القبيمة  لقبو في النقكش)
مثل  بائل الخاضعة لياالزعيمة لألشارة الى اف الحككمة حككمتيا في األصل ثـ يشار الى الق

كىذه االضافات تشير  . (22)سبأ كذي ريداف( ثـ )سبأ ذكي ريداف كحضرمكت كيمنو()سبأ( ثـ )
الى تغير في الحدكد الجغرافية لمدف اليمف القديـ بعد اف كانت مجزأة اصبحت تشير الى الكحدة 

 كاالتحاد .
حكـ ألنيا لقد بقيت سبأ تتصدر ىذا المقب الممكي بالرغـ مف سيادة حمير عمى مقاليد ال

 .  (23)ظمت رمز القكة السياسية آنذاؾ بالرغـ مف اف الحميرييف اتخذكا ظفار عاصمة ليـ
لقد كجد شمر يير عش الثالث دكلة انيكتيا الحركب خالؿ القركف الثالثة السابقة )الفترة      

 ـ( اضافة الى ميل بعض القبائل في 275 –ؽ.ـ  115القمقة( فترة ممكؾ سبأ كذي ريداف )
الشماؿ كالشماؿ الغربي لألنفصاؿ لذا كطد العـز عمى اصالح االكضاع الداخمية ثـ التفرغ 
لمقضاء عمى تمؾ التمردات ، فالنقكش العائدة لمفترة األكلى مف حكمو قبل اف يضـ حضرمكت 

، قتصادية الى جانب حنكتو العسكريةكيمنو تشير الى اف ىذا الممؾ يتمتع بقابميات ادارية كا
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 االسالم الجغرافية قبل أثر االحوال السياسية في حدود اليمن 
( يشير الى اف ىذا الممؾ أمر بتحصيف كتقكية اسكار مدينة مأرب كاقامة Ja- 651) فالنقش

 . (24)المكانع كالسدكد كفي انشاء المباني كاألحكاض
كبالفعل فأنو خاض حربًا ضركسًا ضد قبائل تيامة اليمف في الجزء الشمالي الغربي مف 

( الى انو اشتبؾ Ja. 650) ( ك Ja. 469( ك ) CH 407اليمف الحالية ، فتشير النقكش ) 
فتقيقرت كانسحبت نحك  (65)كقبائل ) عؾ(  (25)مع قبائل كادي سياـ كبيش ضد قبائل )سيرت(

. ثـ اتجيت نحك كادي نخالف لغرض اليرب نحك البحر االحمر فتقاتال عند البحر (27)الشماؿ
ء اليمف الغربية . مف خالؿ خريطة ىذه المعارؾ يظير لنا انيا احتمت معظـ أجزا(28)االحمر

 .  (29)كبخاصة الشمالية منيا كادي نخالف شمااًل حتى كادي سياـ جنكباً 
في خضـ ىذه األحداث استغمت مممكة حضرمكت األكضاع التي تمر بيا الدكلة كاعمنت 

 .Jaالحرب ضد ) ممؾ  سبأ كذي ريداف( الممؾ شمر يير عش الثالث ، كيشير لنا النقش )
امر قكاتو لمكاجية خطر حضرمكت ، كقد اشتبكت القكتاف ، فخسرت  ( الى اف ىذا الممؾ656

(  بما اف  Jamme. كيؤكد ) ( 30)حضرمكت في ىذه المعركة التي كقعت في كادي )سررف(
المعركة كقعت في كادي حضرمكت فيذا يدؿ عمى اتماـ احتالؿ المدينتيف الرئيسيتيف فييا كىما 

 . (32)ك)شباـ (  (31))شبكه (
ننا القكؿ انو بعد اف احتل شمر يير عش الثالث مدف حضرمكت الرئيسية إذف يمك

اضاؼ إلى لقبو اسـ ىذه المممكة الميمة في تاريخ اليمف . كيعتبر ىذا الحدث مف اىـ كاخطر 
األحداث في تاريخ اليمف القديـ كالسبب في ذلؾ اف حضرمكت ظمت أكثر مف ألف كخمسمائة 

قكتيا ككنيا المصدر الرئيس ألعشاب العطكر كالبخكر المذيف  عاـ مستقمة قكية ككاف مف اسباب
ككانت مكانئ حضرمكت تعج بالتجار كالبحارة  (33)كانا مف أىـ المنتجات في العصكر القديمة

كالسفف العربية كاالجنبية مف اليند كمف سكاحل افريقيا ، ككاف كال الطرفيف الرئسييف لمتجارة بيف 
.كبالتالي فأف حدكد اليمف القديـ قد تغيرت في  (34)ف مف حضرمكتالشاـ كالمحيط اليندي يبدآ

عيد ىذا الممؾ بأضافتو حضرمكت الييا ، ىذه المدينة الميمة التي كانت مستقمة لمدة الف 
 كخمسمائة عاـ.
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أما كممة )يمنو( الكاردة في نياية المقب الممكي الطكيل )ممؾ سبأ كذي ريداف كحضرمكت 
، (35)أف )فكف فيزمف( يرى انيا تعني النصف الجنكبي مػػػػػػػػػػػػػف مممكة حضرمكت كيمنو( فػػػػػػػػػػػػ

 . (36)كيعتقد ) بافقيو( أنيا تعني مدينة الشحر الميناء الكبير عمى ساحل حضرمكت
كبالتالي نستطيع القكؿ أف الممؾ شمر يير عش الثالث قد احكـ السيطرة عمى جميع مدف 

 ة ذات االقتصاد التجاري المزدىر .حضرمكت الشمالية كالجنكبي
كنخمص إلى القكؿ بأف ىذا الممؾ استطاع أف يضـ أغمب مناطق الجنكب العربي في 

، كتقكؿ الباحثة ) بيغك  (37)دكلة قكية كاحدة ، كىي اكبر كحدة سياسية أنشأىا العرب الجنكبييف
 . (38)بنية العشائرية كالقبمية "ليفسكايا( " لقد كانت ىذه الكحدة ظاىرة تقدمية ناقضت في ذاتيا ال

كبالرغـ مف اف الدكلة اليمنية التي اسسيا شمر ييرعش كانت قكية الجانب ، أال انيا بعد 
ق تأرجحت بيف الضعف كالقكة كحتى بداية القرف الخامس 310كفاة شمر يير عش الثالث سنة 

استطاع اف يضيف  ـ ( الذي450 –ـ 385الميالدي حيث برز الممؾ الشيير ) أسعد بكرب( )
مناطق أخرى إلى المقب الممكي الطكيل كىذه اإلضافة ىي ) األعراب في الطكد كتيامة ( 
فأصبح لقبو الممكي كالتالي ) ممؾ سبأ كذي ريداف كحضرمكت كأعرابيـ في الطكد كتيامة ( كىك 

ربية قد تـ أكؿ ممؾ يحمل ىذا المقب الجديد ، كمعنى ذلؾ أف الجزء األكبر مف شبو الحزيرة الع
 . (39)ـ(400تكحيده كحدث ذلؾ بحدكد عاـ )

كيرى )بافقية( أف ما حققو أبكرب أسعد كما عبر عنو باإلضافة الجديدة ىك إكماؿ 
السيطرة عمى أعراب المرتفعات بإخضاعو مف تبقى مف أعراب مشاغبيف في السراة كمنحدراتيا 

ريتو كحرية خمفائو في الحركة فتكغمكا في الغربية كتعقب أمثاليـ في تيامة الحجاز مما زاد في ح
 . (40)قمب شبو الجزيرة العربية حيث قاـ تحت ظميـ حكـ مممكة )كنده( في معد

نرى انو في عيد ىذا الممؾ بمغت حدكد اليمف الجغرافية في اكسع مجاؿ ليا حيث شممت 
ية ، ككاف مناطق شماؿ نجراف فضمت ارض البادية قريبا مف مكة فضال عف المناطق التيام

 لميمف ايضا نفكذ عمى كسط الجزيرة العربية مف خالؿ مممكة كندة التابعة لو .
 االحوال الخارجية وأثرها على حدود اليمن الجغرافية -0

يظير اف العالقة بيف جنكب الجزيرة العربية كالجانب األخر مف البحر األحمر كانت 
قديمة جدا" حيث يعتقد اف االحباش كانكا في األصل جماعات عربية يمنية تعيش عمى الساحل 
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، حتى اعتبرت ( 41)الجنكبي لمجزيرة العربية ىاجرت منذ العصكر الحجرية الى شرؽ أفريقيا

نانية كالركمانية الحبشة جزءا" مف المممكة السبأية كاف ممكة سبأ الشييرة في بعض المراجع اليك 
 (42)التاريخ كانت تحكـ البمديف معا

كفي فترات الحقة خصكصا في القرف األكؿ الميالدي مني اليمف بتدخل حبشي نتيجة 
لتكاطيء قبائل )ىمداف( مع األحباش في بداية ظيكر االنقسامات داخل صفكؼ المجتمع 

ؽ.ـ( كابنػو )شعـر اكتر( حمفا" مػع ممؾ 65-85فقد عقد الممؾ اليمداني عمياف نيفاف )  ،اليمني
حضرمكت ) يدع أب غيالف( ضد ممؾ حمير الذي يحاكؿ التكسع خارج حدكد مممكتو . ككذلؾ 

 (43)( CIH 308عقد الممؾ عمياف نيفاف حمفا"مع الممؾ )جدرت (ممؾ الحبشة حسب النقش) 

ؽ.ـ . كفي  115كىذا بالذات يفسر خكؼ السبأييف مف القكة الحميرية المتنامية منذ عاـ 
ىذا النص اتفق الطرفاف السبائي كالحبشي عمى اف يككنا جبية كاحدة في الحرب كفي السمـ ضد 
األعداء ، فيظير مف ىذا النص أف األحباش اصبحكا طرفا" معترفا" بو في األحداث الدائرة 

ليمف . أما عمياف نيفاف فيبدك انو كاف ميتما" بمحاكلة شكـ قكة الحميرييف كمف اجل آنذاؾ في ا
 (44)ذلؾ حالف األحباش في الغرب كالحضارمة في الشرؽ 

في ىذه االثناء قد تشتت مف الداخل بسبب استئثار  اليمف الجغرافية يظير اف حدكد 
ـ تنازعيما حكؿ مناطق النفكذ ما ادى قبيمتيف ميمتيف كىما قبيمة حمير كقبيمة سبأ بمناطقيما ث
 الى ضعف الدكلة كىذا فتح المجاؿ لمتدخل الخارجي . 

ذا كاف الصراع بيف شعـر اكتر كاالحباش قد ادى الى انكماش كجكدىـ داخل حدكد   كا 
مستعمرتيـ القديمة في شماؿ البالد السبأية ، فأف الصراع قد بمغ ذركتو خالؿ القرف الثالث 

ـ( ، كالظاىر مف 230-200عيد الممؾ ) الشرح يحضب كأخيو بازؿ بيف ( )  الميالدي عمى
النصكص كالكتابات أف الشرح يحضب كاف مقاتال" جسكرا" إذ حارب في اياـ ابيو )حمير( 
ك)حضرمكت( لغزكىـ ارض سبأ كما حارب إضافة الى اعدائو التقميدييف قبائل عربية أخرى 

و في تكسيع نفكذه عندما اصبح ممؾ )سبأ كذي ريداف( ، ككذلؾ االحباش الذيف كقفكا ضد طمكح
( يذكر ىجـك الجيش السبأي بقيادة الممكيف ) الشرح يحضب Ja 525ففي النقش المكسكـ ) 

كأخيو يازؿ بيف( عمى االحباش كقبائل السيرة إذ  استطاع اف يبعثر ىذه القكة كينتصر عمييا في 
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كـ  95منطقة كادي مكر ) الذي يقع عمى بعد  المنطقة القريبة مف حصف )كحدة( الكاقع في
 (45)شماؿ الحديدة الحديدة ككادي سياـ ( كانتصر عمييـ كقتل أعداد كبيرة منيـ كما أسر بعضيـ

( الى اف الممؾ )نشأ كرب 20كلـ تنتو ىذه الجكلة بعد كفاة الشرح يحضب ، فقد اشار النقش ) أ
دخل في حرب ضد االحباش ، ككاتب النقش يامف( ممؾ سبأ كذي ريداف ابف الشرح يحضب قد 

ىك القائد )ىعاف( أحد كبار القادة المعتمديف لمممؾ نشأ كرب ، كقدـ الكاتب صنـ مف البركنز 
 (46)اللو القمر ) المقو( تعبيرا" عف حمده لاللو لنصره عمى اعدائو األحباش

اال بكجكد سمطة قكية تستطيع فرض سيطرتيا  كمف الطبيعي اف ىذا الصراع اليتكقف 
عمى البالد كبالتالي تمنع التدخالت الحبشية في السكاحل اليمنية كىذا ماحدث في بداية القرف 
الرابع الميالدي عندما استطاعت دكلة حمير اف تكحد الممالؾ اليمنية تحت نفكذىا إذ استطاع 

( إخضاع القبائل المتمردة في الشماؿ ـ310-275الممؾ الحميري ) شمر ييرعش الثالث ( )
كالشماؿ الغربي كىي قبائل تيامة ككادي بيش ككادي سياـ  ، كىذه القبائل ىي قبائل السيرة 

( ، كيرى ) فكف فيزمف ( انو لـ يذكر األحباش Ja649( ك)CHI407كعؾ حسب النصكص )
طرفا" في ىذه الحرب كىـ الذيف كانكا في ىذه األجزاء مف تيامة اياـ شمر ييرعش الثاني حكالي 

 (47)ـ(200عاـ )
اال اف ) جكاد عمي ( يرى اف قتاؿ شمر ييرعش الثالث ليذه القبائل عمى البحر ألنيا 

 (48)مكف ساحل تيامةكانت متعاكنة مع األحباش الذيف يحك

كىذا يعني اف األحباش كانكا يتحينكف الفرص لمتدخل في شؤكف اليمف ، كيتخذ البعض 
مف القاب ممكؾ اكسـك التي تحمل اسماء مناطق جنكبية عربية دليال" عمى غزك األحباش 

 .(49)لجنكب الجزيرة العربية

كحمير كريداف كسبأ  ـ( بػ) ممؾ اكسكـ–35-320فقد لقب الممؾ االكسكمي )عيزانا() 
 (50)ـ335كسمحيف كبجو ككاسك( كاف اعظـ حدث في عيده كاف اعتناقو المسيحية بحدكد عاـ 

كمما تجدر االشارة اليو اف تحكؿ ممكؾ اكسـك الى المسيحية ايذانا" بتقارب ىذه المممكة  
ستيمؾ الرئيسي مع بيزنطا كمما يزيد عرى ىذا التقارب ىك اف الحبشة تنظر الى بيزنطا بانيا الم

لتجارتيا . كلقد كاف الطريق البحري الى اليند ذات أىمية خاصة لكل مف ركما كبيزنطا ككاف 
االحباش يطمعكف في السيطرة عمى بالد اليمف لضماف تكزيع البضائع الحبشية دكف اف تتعرض 
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باش لمتحرشات التي كاف يمارسيا الحميريكف ، ككاف أباطرة الرـك عمى اتصاؿ منظـ باألح

تحقيقا" لمصالحيـ التجارية حينا" كتأييدا لنفكذىـ ضد الساسانييف الذيف كانكا يحاكلكف التسمل 
 (51)الى بالد اليمف عف طريق عماف حينا آخر

ككما ىك ديدف األحباش في التدخل في اكقات االضطرابات كالفتف . فمقد ظيرت نكاياىـ 
يالدي إذ كاف عمى العرش ممؾ يدعى )معد بشكل كاضح في الربع االكؿ مف القرف السادس الم

يكرب يعفر( كىك آخر مف تحمى بالمقب الممكي الطكيل الذي بدأه الممؾ شير يير عش الثالث 
قبل زىاء قرنيف مف ىذا الزماف فقد كاجو ىذا الممؾ حربا" داخمية كبيرة كحسب النص 

(Plilby228كلقد ميدت ىذه الحرب الطريق لمتدخل في شؤكف الجنكب ) (52)العربي . 
لقد جاء ذك نكاس لمحكـ بطريقة اثارت األحباش كىػي االنقالب عمى سمفو ) معد يكرب 
يعفر( الذي انتيج سياسة مكالية لبيزنطا المرتبطة بالتجارة )االثيكبية( الحبشية فضال" عف اف ذا 

المسيحييف كىذا  نكاس شجع الييكدية معمنا" بذلؾ انتياج سياسة معادية لألحباش كالبيزنطينييف
 (53)بالتحديد يفسر اسباب التدخل الحبشي

اما المصادر العربية االسالمية فانيا ايضا" تصف مجيئو لمحكـ بطريقة انقالبية عمى 
سمفو اال اناىا تختمف في اسـ الممؾ الذي قتمو ذك نكاس ، اذ تسميو المصادر العربية االسالمية 

اتكا" ، كبعد اف استطاع ذك نكاس قتمو اتفقت حمير عمى ) لخيعة ابف ينكؼ( الذي كاف غميظا" ف
تمميكو البالد . كاف ذا نكاس كاف قد تسمى ) يكسفا"( بعد اعتناقو الييكدية . كبعدما شكى اليو 
ييكد نجراف غمبة النصارى نيض بالجنكد الييا فحفر اخدكدا" كاضـر نار فيو كخير النصارى 

نار فمنيـ مف رجع عف دينو كمنيـ مف لـ يرجع فأحرقو بيف الرجكع عف دينيـ اك إحراقيـ بال
بالنار . كيقاؿ انو اىمؾ عشركف الفا" اك يزيدكف ، فمما صنع ذك نكاس بالنصارى ماصنع في 
نجراف افمت منيـ رجل يقاؿ لو )دكس ذك ثعمباف( فقدـ عمى قيصر  الركـ يستنصره عمى ذي 

ر لتحريضو ضد ذا نكاس فكتب قيصر الرـك نكاس كاخرج اليو االنجيل كقد احترؽ بعضو بالنا
 (54)الى النجاشي يأمره بنصرة دكس ذك ثعمباف كيطمب بثار النصارى 

اف تضخيـ ىذا االضطياد ما ىك االذريعة اتخذىا البيزنطينيكف كاألحباش لمتدخل في 
ؽ.ـ( لمكصكؿ الى ىدفيا كىك 24شؤكف اليمف حيف لـ تستطع ركما بحممتيا السابقة عاـ )

طرة عمى الممرات التجارية كيدؼ )استراتيجي( اقتصادي كقدمت جيكش جرارة تاىت فكؽ السي
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األرض اليمنية الكعرة كفتكت بيا األمراض كالتيمت امكاج البحر بعضا"منيا دفعت بالحبشة بعد 
اف نصرت ممكيا ككجدت عف طريقو مكطيء قدـ ليا في المنطقة يتحمل نيابة عنيا كل 

قق بكاسطتو احالميا القديمة كىي السيطرة عمى ىمزة التضحيات البشرية كتح
الكصل)االستراتيجية( بيف الشرؽ كالغرب كطكع الشعب الحبشي تطكيعا" تعسفيا" كزج بو في 

 . (55)اقتتاؿ مع جيرانو لتجني ركما الثمار كبال تضحيات

ف( حزيرا –ـ كمع بداية ىبكب الريح المكاتية مف البحر االحمر ) نيساف 517كفي عاـ 
ىجـ االحباش بقيادة )االصبحا( حتى نزلكا في ميناء )المخا( عمى البحر االحمر حتى دخمت 

 (56)قكاتيـ عاصمة الدكلة الحميرية ظفار ، كلـ يستطع ذك نكاس مقاكمتيـ فانتقل الى الجباؿ

قاصدا" تحشيد جيشو كتجميعو لمقاكمة االحتالؿ الحبشي . كبالفعل دخل في معارؾ عديدة ضد 
(   RY 507اطق التي ارتبطت باالحبػاش اك التػي احتمتيػا األحباش . كقػد اشار النقشػاف )المن
 (57)( الى تمؾ المعارؾRY 508ك) 

( كىك نص طكيل عثر عميو في بئر الحمية )شماؿ غرب (Ja 1028كحسب النقش 
ائل ىمداف نجراف( يتككف مف اثني عشر سطرا" كتبو )شراحيل اليزني( عندما رابط في نجراف بقب

كبرماة مف الزينييف كبأعراب كندة كمذجح كمراد .كقد افتتح النص بالدعاء التالي " ليبارؾ إلف 
الذي لو السماء كاألرض الممؾ يكسف إسار " ممؾ كل الشعكب كليبارؾ االقباؿ لحيعث يرخـ 
ؽ كسميفع اشكع كشرحيل اسعد سادة يزاف كجدف الذيف ساندكا سيدىـ يكسف إسار عندما احر 

الكنيسة القميس كقتل األحباش بظفار ثـ ساندكه عمى محاربة االشاعر كالركب كفرساف كالمخا 
 (58)كاحتالؿ نجراف

كعمى الرغـ مف قياـ ذك نكاس بفرض السيطرة بالقكة كالعنف اال اف الدكلة اليمنية كانت 
نو عمق الخالؼ تعيش اخريات اياميا ، فاف البطش الذي مارسو ذك نكاس زاد االحكاؿ سكءا اذ ا

الداخمي كجعل الدكلة عرضة لمغزك الحبشي ، كبالتالي فاف حدكدىا الجغرافية اصبحت ىشة 
 كىدفا متكقعا لمغزكات الخارجية .

فالصراع اخذ يتكسع اكثر عندما اصبح دكليا" إذ بدأت االطراؼ المناكئة لحكـ حمير عاـ 
ـ كاألحباش كنصارى اليمف ـ تخطط لتككيف حمػف سياسي كعسكري يتألف مف ) الرك 524

 . (59)المرتبطيف باألحباش( ضد ذا نكاس
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ـ( الجيش الحبشي بأسطكؿ ركماني شارؾ في حمل القكات 527-ـ518فامػد جستف األكؿ ) 

 (60). ككاف جكىر خطة األحباش القياـ بيجمة مفاجئة في آف كاحد)*(الحبشية الى سكاحل اليمف

تصف الحادثة بأنو عندما قدـ ) دكس ذك ثعمباف( اما مصادر اإلخبارييف العرب فأنيا 
بكتاب قيصر عمى النجاشي بعث النجاشي معو سبعيف الفا" مف األحباش كامر عمييـ رجل مف 
أىل الحبشة يقاؿ لو )ارياط( كعيد اليو )اف انت ظيرت عمييـ فاقتل ثمث رجاليـ كاخرب ثمث 

( فركبكا بالدىـ كاسِب ثمث نساءىـ كابناءىـ(( فخرج ارياط كمع و جنكده كمعيـ )ابرىة االشـر
البحر حتى نزلكا بساحل اليمف ، كسمع بيـ ذك نكاس فجمع أليو حمير كمف اطاعو مف قبائل 
اليمف ، فاحتدمت الحرب ، فمما رأى ذك نكاس انو الطاقة لو باألحباش كجو فرسو الى البحر 

 (61)حتى افضى الى غمرة فكاف آخر العيد بو

ـ( اف الحبشة عبرت مف بالد ناصع كالزيمع كىك 957ىػ/346تكيقكؿ المسعكدي )
ساحل الحبشة الى بالد غالفقة مف ساحل زبيد مف ارض اليمف فاقحـ يكسف نفسو في البحر 

 (62)بعد حركب طكيمة خكفا" مف العار

يظير اف الحميرييف خسركا خسائرا" فادحة كاف ممكيـ سقط صريعا" دكف اف يعرؼ ككاف 
 (63)525ذلؾ حكالي عاـ 

يبدك اف مقاكمة عرب الجنكب لمحكـ الحبشي ىك السبب اماـ كل ىذه )التمردات( كفي 
الحقيقة ىي حركات تحرر عربية لـ تسمط عمييا األضكاء بسبب عتمة االحتالؿ الحبشي ، 

( كىك نقش طكيل يتككف CIH 541كالدليل عمى استمرار ىذه الثكرات العربية ماجاء في النقش )
سطرا" يرد فييا سرد لألحداث كفق تسمسميا الزمني كعادة النقكش الرسمية ، كليذا  (136مف )

فأف خطكات تفصيمية مف حدث كبير تتداخل أحيانا" مع خطكات مف حدث كبير آخر نتيجة 
لمتعقيد الزمني . كفي ىذا النقش حادثاف رئيسياف ىما ثكرة في اليمف كترميـ سد مأرب .الحدث 

مف النقش يشرح حدكث ثكرة قاـ بيا يزيد ابف كبشة الكندي في  13-9طر االكؿ : كرد في األس
أطراؼ حضرمكت الغربية في منطقة الكسر ، ككاف سبب الثكرة ىك التزاـ الممؾ الجديد بدفع 
الجزية السنكية الكسـك مما ؤضع عبئا" متزايدا" عمى عاتق الشعب كسرعاف ماأنظـ اليو القيل 

كعدد مف إقباؿ )أمراء( سبأ كاليزنيكف ، كيظير أف الثكرات  معد يكرب ابف سمفيع اشكع()
انتشرت في أجزاء كثيرة مف اليمف حتى شممت حضرمكت كحريب كذا جدف كحباف عند صركاح 
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ـ . مما 542األمر الذي حمل ابرىة عمى تجييز قكة كبيرة مف األحباش كالحميرييف في سنة 
البرىة ، كفي ىذا االثناء جاء مف يستصرخ الممؾ دفع بيزيد ابف كبشة الكندي الى اعالف كالئو 

مخبرا" بأف السد قد تيدـ فأنصرؼ ابرىة الى إصالحو حتى انتيى العمل مف السد عاـ 
 . (64)ـ543

يظير اف مكت ابرىة جاء ليفرؽ شمل أسرتو الحاكمة ، كفي ظل الكىف العاـ لألحباش 
مبعثرة شكمت بدكرىا نكع مف التراكـ راح األمراء في اليمف ينتفضكف ىنا كىناؾ في حركات 

الكمي لمرفض المطمق لمكجكد الحبشي كمف ثـ رميو خارج الحدكد اليمنية ، كفي ظل ىذه 
 (65)األجكاء مجتمعة عاش سيف ابف ذي يزف كعمى ضكء فيمو ليا تحرؾ حركتو التحررية

قكة إذ قاـ لقد عجل مسمؾ األحباش السيء في اليمف بنيايتيـ عمى الرغـ مما بمغكه مف 
اليمنيكف بمحاكالت عديدة لمتخمص مف حكـ االحباش منذ أكؿ حاكـ ليـ كىك ابرىة االشـر حتى 
آخر حاكـ منيـ كىك مسركؽ ابف ابرىة . اال اف ثكرات اليمنييف كانت مبعثرة كغير متكافئة 
االمر الذي حمل اليمنييف كفي مقدمتيـ سيف بف ذي يزف عمى البحث عف عكف خارجي لطرد 
األحباش فمجأ أكال" الى ممؾ الرـك لنصرتو ضد األحباش فمػـ ينصره فتحػكؿ الى الممؾ كسرى 
ممؾ الفرس فأمػده بقػكة تحت قيادة ) كىرز( حممتيا السفف حتى نزلت بساحل حضرمكت في 

 (66)مكضع يدعى )مثكب( ثـ زحفت مف ىناؾ كمعيا الكثير مف قبائل العرب

ركؽ كتشتت األحباش فأثبت الفرس سيفا ممكا عمى اليمف الى اف التقى الجيشاف كقتل مس
كفرضكا عميو جزية كخراجا معمكما يؤديو كل عاـ ،  كقفل كىك عائدا" الى كسرى ، كلكف كثب 
مف بقي مف االحباش عمى سيف كقتمكه ، كلما بمغت األخبار بقتل سيف الى كسرى  بعث 

بقيت اليمف بعد ذلؾ في قبضة بكىرز عمى رأس قكة جديدة قضت عمى التمرد الحبشي ك 
 . (67)الفرس

ـ كىي السنة 628ككاف آخر حاكـ فارسي في اليمف ىك )باذاف( الذي حكـ حتى عاـ 
 . (68)السادسة لميجرة حيث اعتنق الديانة اإلسالمية

  ،يظير مما سبق اف حدكد اليمف الجغرافية قبيل البعثة النبكية كانت مقسمة الى مدف عدة
كاف حكـ باذاف ك يا القبيمة االقكى كلـ تكف تجمعيا حككمة مركزية كاحدة ككل مدينة تحكم

 . (69)مقصكرا عمى العاصمة صنعاء كضكاحييا
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اف مكقع اليمف في جنكب غرب الجزيرة العربية اعطاىا ميزة ميمة كىي السيطرة عمى النشاط  -
عالقات حضارية  مع شرؽ التجاري البحري عبر البحر االحمر كالبحر العربي  فأكسبيا 

افريقيا كمع اليند كالصيف فضاًل عف عالقاتيا مع العرب شماؿ الجزيرة ، كقد حباىا هللا 
بأرض خصبة صالحة لزراعة اغمب المحاصيل ، فيذه العناصر االقتصادية جعل بيدىا 

قكة ، اال اف مقاليد التجارة العالمية كالمحمية ، كبالتالي فإف قراراتيا السياسية كانت مف مكقع 
ىذا المكقع االستراتيجي اساؿ لعاب الدكؿ االجنبية مما جعل عالقة الجغرافية بالسياسة 

 عالقة تأثير كتأثر متبادليف .
رغـ اف القبيمة ىي النكاة االكلى لممجتمع اليمني اال انيا عرفت منذ القدـ نظاـ يجمع القبيمة  -

المسند لفظة )مممكت( ككذلؾ لفظة  بأتحاد اك بمنظكمة سياسية ، إذ كردت في نقكش
 )دكلت( كىذا يدؿ عمى كجكد تنظيمات سياسية قديمة .

أثرت االحكاؿ السياسية لميمف القديـ في حدكدىا الجغرافية بشكل كاضح حيث كانت اليمف في  -
بداية امرىا مجمكعة مدف أك قرى ليا استقالليا كحكميا المنفرد ، كلكف بعد القرف السابع قبل 
الميالد حدث تغير كبير في البنية السياسية كالدينية لمحاكـ  إذ في ىذا القرف غير المكرب 

كرب ايل كتر( لقبو مف كرب ) كىك لقب ديني ( الى ممؾ )كىك لقب دنيكي ( كبالتالي فأف )
الحكـ باليمف اصبح يعتمد عمى سياسة كاقعية كفق معطيات االرض كالتاريخ كالجغرافية 
كبناًء عمى ذلؾ فقد تغيرت الخريطة الجغرافية في عيد ىذا الممؾ بعد اف ضرب حدكد القرى 

 + GLالممالؾ في دكلة قكية كاحدة خمدتيا النقكش كخاصة النقش )  كالمدف كضـ جميع 
1000A + B إذ استطاع ىذا الممؾ مف دمج الكيانات الصغيرة المنتشرة في جنكب الجزيرة )

العربية مف دكيالت المدف التي ال تقكى عمى الصمكد اماـ التحديات الخارجية في كياف كبير 
 كاحد .

ـ ( حدث اضطراب سياسي ككثرت فييا الحركب بيف حمير 275 –ؽ.ـ  115خالؿ الفترة )-
كسبأ كزعماء حضرمكت ، كلقد استمرت ىذه الخالفات سجااًل حتى تمخضت في النياية 
أكاخر القرف الثالث الميالدي عف انتصار الحميرييف ، كىذه الفترة تعطينا صكرة عف 

 جغرافية .الخالفات السياسية كما يتبعيا مف تفكيؾ في حدكد اليمف ال
في القرف الرابع الميالدي استطاعت حمير اف تحسـ الصراع لصالحيا مف خالؿ زعامة  -

ـ( الذي خاض حربًا ضركسًا ضد 310 –ـ 275شخصية قكية كىك شمر يير عشر )
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حضرمكت شرقًا كفي اكدية تيامة غربًا فأستطاع اخضاعيا ، كتأتي أىمية ىذا الحدث ككف 
خمسمائة عاـ مستقمة قكية ، كبالتالي فأف حدكد اليمف حضرمكت ظمت اكثر مف الف ك 

الجغرافية تكسعت بضـ مدينة حضرمكت فضال عف ميناءىا العالمي ذك التجارة الرائجة في 
 مدينة الشمر .

ـ ( 450 -ـ385بمغت حدكد اليمف الجغرافية أكج اتساعيا في عيد ممكيا اسعد الكامل ) -
الجباؿ كتيامة فأضاؼ الى المقب الممكي عبارة ) حينما تكجو شمااًل كضرب االعراب في 

كاعرابيـ في الطكد كتيامة ( ، كىنا يسجل التاريخ اليمني ألكؿ مرة سيطرة اليمنييف عمى 
 كسط الجزيرة العربية مف خالؿ نفكذىـ في دكلة كندة كىك نفكذ معنكي كنفكذ جغرافي ايضًا .

حضارة كانحدار اخرى ، فاف الدكلة اليمنية  ككما ىي سنة الحياة فأف لمتاريخ صكالت في قياـ-
بعد الممؾ اسعد الكامل اخذت بالضعف كصكاًل الى الممؾ ذك نكاس الذي بطش بالمسيحييف  
فأدخل البمد بصراع ديني أزىقت فيو االركاح كاعطت التبرير لمدكؿ االجنبية بالتدخل بالشأف 

مفًا سياسيًا كعسكريًا مناكئًا لحكـ اليمني ، فأجتمعت ركما كالحبشة كنصارى نجراف فككنت ح
ـ ، فتحركت االساطيل مف الحبشة عف طريق البحر األحمر 524حمير ككاف ذلؾ سنة 

ـ ، ثـ  525كخاضت حربًا مع اليمف استطاع فييا االحباش السيطرة عمى اليمف سنة 
حباش ظيرت حركات التحرر بقيادة سيف بف ذي يزف الذي استعاف بالدكلة الفارسية لطرد اال

فأستطاع مع الجيش الفارسي طرد المحتل كتحرير البالد ، ككاف آخر حاكـ فارسي في اليمف 
ـ كىي السنة السادسة مف اليجرة حيث اعتنق الديانة 628ىك )باذاف( الذي حكـ حتى عاـ 

 االسالمية .
حضارتيا  اسيمت ىذه االحكاؿ السياسية في اضعاؼ الكحدة اليمنية خصكصًا في آخريات -

اؿ كاالذكاء حتى جاء يالعريقة فأصبحت حدكدىا الجغرافية عبارة عف مدف متفرقة يحكميا االق
االسالـ فضمت لمدكلة االسالمية الناشئة ، كنعتقد اف اليمف ستعكد مكحدة قكية زاىية 
 بخيراتيا كبمكقعيا الجغرافي المتميز كحضارتيا العريقة ألنيا تمتمؾ مقكمات الدكلة القكية
الثابتة فضاًل عف طاقاتيا البشرية كأرثيا الحضاري كحكمة اىميا استنادًا لقكؿ النبي )ص( : 
)) الحكمة يمانية كااليماف يماف (( فيي مؤىمة لتتميز مف جديد كتنبثق كدكلة أكلى في 

 الجزيرة العربية
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 الهـــوامش

البكر ، منذر : دراسات في تاريخ اليمف قبل االسالـ ، ممالؾ داىس ، ميامر ، أمر ، مجمة  (1)
 . 226المؤرخ العربي ،  ص

 . 142زيداف ، جرحي : العرب قبل اإلسالـ  ، ص (2)
 . 65ػػل االسالـ ، صػاريخ العرب قبػػالح ، ىاشـ : الكسيط تػػالم (3)
 . 65المالح ، ىاشـ : الكسيط ، ص (4)
 . 145نقاًل عف البكر ، منذر : دراسات في تاريخ اليمف قبل اإلسالـ ، ص( 5)
 . 23البكر ، منذر : المحاكالت الكحدكية في الجزيرة العربية قبل االسالـ ، مجمة آفاؽ عربية ، ص (6)
 . 35الشيبة ، عبد هللا حسف ، كرب ايل كتر أكؿ مكحد لميمف ، الندكة العممية ، ص (7)
 . 218: دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، صالبكر ، منذر  (8)
 . 287، ص 2عمي ، جكاد : المفصل ، ج (9)
 . 35الشيبة ، عبد هللا : كرب ايل كتر أكؿ مكحد لميمف ، ص (10)
 . 220البكر ، منذر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص (11)
 . 231 -230: دراسات في تاريخ اليمف قبل االسالـ ، داىس ، ميامر ، آمر ، ص، منذرالبكر (12)
 . 39الجرك ، اسمياف : كيػػػػػف تطكرت الطبقة االتحادية بيف القبائل ، الندكة العممية ، ص (13)
؛ المالح ، ىاشـ : الكسيط في تاريخ العرب قبل  416، ص 2عمي ، جكاد : المفصل ، ج (14)

 . 87، صاالسالـ 
 . 251البكر : منذر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص (15)
 . 250المصدر نفسو ، ص (16)

(17)Jaama.A:Sabaean           Inscriptions    From Mahram .1962 .Baitimor 
.P.317.318.319                                                                                           

 . 150عناف ، زيد بف عمي : تاريخ حضارة اليمف القديـ ، ص(18)
(19)Wissmann , Von : Himyair , Ancient History , Le `museu 3-4, 1964 , P 
449 . 
(20)Wissmann , Von : Himyair , P. 459 .     

 . 524، ص 2عمي ، جكاد : المفصل ، ج(21)
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اف االسـ االخير في المقب الممكي كىك )يمنة(  . 132: القرية كالدكلة ، صالشرجبي ، قائد  (22)
يشير الى النصف الجنكبي مف مممكة حضرمكت كبالتحديد مدينة الشحر الميناء الكبير عمى ساحل 

 ؟  18حضرمكت .الحجاج ، محسف مشكل : المحاكالت الكحدكية في اليمف القديـ مف خالؿ النقكش ،ص
 . 169بيغكليفسكيا ، نينا : بيزنطة في الطريق الى اليند ، ص( 23)

(24)Jamme : Sabaean Inscriptions , P . 155 ff . 
السكاىر صيغة جمع ألبناء قبيمة قكية كانت تقطف في شماؿ تيامة كفي جيزاف االرياني مطير  (25)

 . 106عمي : نقػػػػػػػػكش مسندية كتعميقات ، ص
 ل عؾ بيف كادي مكر في الشماؿ كادي سياـ في جنكبو كانت تسكف قبائ (26)

                                       370 Jamme : Sabaean Inscriptions , P .  
(27)Ibid . 

 . 300البكر ، منذر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص (28)
(29)Jamma : Sabaean.p.161 

 
 كـ غرب شباـ بكادي السرج .7يقع كادي ) سررف ( عمى مسافة  (30)

                                                       37. Jamme : Sabaean , P . 
 .171،صلحسف : صفة جزيرة العرب. اليمداني : ابك دمحم اشبكة :تقع بيف بيحاف كحضرمكت (31)
فراسخ . ابك الفداء ، عماد الديف : تقكيـ  7بيف صنعاء شباـ : كىي قصبة حضرمكت بينيا ك  (32)

 .97البمداف ،ص
، مفي ؛ ىكلفرتز ، ىانز : اليمف مف الباب الخ 22ابك طالب ، حسف : الكحدة اليمنية ، ص (33)

 . 52ص
 . 43، ص الحضرميالشاطري ، دمحم بف احمد : ادكار التاريخ  (34)

(35)Himyair , P . 485 . 
 . 51، ص 1ج، دمحم عبد القادر : في العربية السعيدة  بافقيو (36)
 . 193مكسكاني ، ستينك : الحضارات السامية القديمػػػػػػػػػة ، ص( 37)
 . 182بيغك ليفسكايا ، بيزنطة في الطريق الى اليند ، ص (38)

(39)Wissmann , PP . 492 – 493 .  
 . 61، ص 1بافقيو : في العربية السعيدة ، ج (40)
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؛ 118، ؛ ركدككانيكيس : الحياة العامة ، ص 191مكسكاتي : الحضارات السامية ، ص  (41)

  113العرب قبل االسالـ ،ص   :زيداف
 .19نقال" عف ترسيسي ، عدناف : اليمف كحضارة العرب ، ص  (42)

 
(43)Jamme:sabaean.Inscriptons.P294.  

 .111بافقيو : تاريخ اليمف القديـ ، ص  (44)
 Jamme : Sabaean؛    260البكر ، منذر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص  (45)

 , P . 316.                             
 154االرياني : نقكش مسندية ، ص  (46)

(47)Wissmaun  , von : Himyar . P . 485 
 542، ص  2عمي ، جكاد : المفصل ، ج (48)
؛ العمي ، صالح ، محاضرات في تاريخ  19، عدناف : اليمف كحضارة العرب ، ص  ترسيس( 49)

 .106؛ الحداد ، دمحم : تاريخ اليمف السياسي ، ص  28العرب ، ص 
 47الطيبي ، اميف تكفيق : الحبشة عربية األصكؿ كالثقافة ، ص( 50)
بيغكليفسكايا : بيزنطة في  ؛ 43مرزكؽ : سييمة : اليمف اباف القرف السادس الميالدي ،ص (51)

؛ مكرتماف ، ج،ىػ: مادة حمير . دائرة المعارؼ االسالمية .  19الطريق الى  اليند ، ص 
 115،ص3مج
؛ مرزكؽ ، سييمة : اليمف اباف الفرف السادس 591، ص  1عمي ، جكاد : المفضل ، ج (52)

 . 43الميالدي ، ص
 .19، ص  لكندف : اليمف اباف القرف السادس الميالدي (53)
؛ 172؛ اليعقكبي : تاريخ اليعقكبي ، ج، ص 312انظر ابف منبو، كىب : التيجاف ، ص  (54)

 الحميري ، نشكاف : ممكؾ حمير ، ص
 .22منقكش ، ثريا: سيف ابف ذي يزف ، ص ( 55)
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 . 20لكندف : اليمف اباف القرف السادس الميالدي ، ص  (56)
 Ryckman  s.J  some؛ 176-175بيزنطا كايراف ، صبيغكليفسكايا : العرب عمى حدكد ( 57)

remar;s , P . 58.               : ؛ الحجاج ، محسف مشكل : قصة اصحاب االخدكد في اليمف
 .187دراسة تاريخية ،ص

 .294،ص  1بافقيو : في العربية السعيدة ، ج( 58)
 :؛ لممزيد راجع مرزكؽ ،سييمة339 البكر ، منذر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص  (59)

 اليمف اباف القرف السادس الميمدي ، اطركحة دكتكراه ، صفحات متعددة .
 340البكر ، منذر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص  (60)
؛ الطبري : 171، ص  1؛ اليعقكبي : تاريخ اليعقكبي ، ج313انظر ابف منبو : التيجاف ، ص  (61)

 .149؛ الحميري ، نشكاف : ممكؾ حمير ،ص 125، ص  2كالممكؾ ،جتاريخ الرسل 
 .83، ص  2المسعكدي : مركج الذىب ، ج (62)
، 2، جكاد : المفصل ، ج؛ عمي 334البكر : دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص( 63)

 .594ص
: ؛ البكر 112سي ، ص خ اليمف السيا: الحداد : تاري 91ص ،بافقيو : دمحم عبد القادر : ابرىة ( 64)

 .342دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ ، ص 
 .33منقكش ، ثريا : سيف بف ذي يزف ، ص ( 65)
 .221، ص  1السييمي : الركض األنف ، ج( 66)
؛ الحميري ، نشؤف : ممكؾ حمير ، ص 141، ص  2انظر الطبري : تاريخ الرسل كالممكؾ ، ج (67)

151 . 
 .155، ص  2عف كيفية اعتناقو اإلسالـ ، راجع الطبري : تاريخ الرسل كالممكؾ ، ج (68)
 .349البكر : دراسات في تاريخ العرب ، ( 69)
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 المصادر والمراجع

 لمصادر: ااوال
 ق(573الحميري، نشكاف بف سعيد )ت

 (1958ممكؾ حمير كاقياؿ اليمف ، تحقيق عمي اسماعيل المؤيد )القاىرة /-

 ىػ581، أبك القاسـ عبد الرحمف ابف دمحم ) ت  السييمي

 الركض األنف ، تحقيق عبد الرحمف الككيل ) القاىرة / د.ت(. -

 ق(310الطبري ، ابك جعفر دمحم بف جرير)ت

 (1961تاريخ الرسل كالممكؾ ، تحقيق دمحم ابك الفضل )مصر / -

 ق(732ابك الفداء ، عماد الديف اسماعيل )

 (.1840تقكيـ البمداف ،اعتنى بتصحيحو ينيكد كالباركف ديسالف )باريس / -

 ىػ(346المسعكدي ، أبي الحسف عمي ابف الحسف )ت 

(1989) بيركت/ 1مػركج الػػذىب كمعػادف الجكىػر ، تحقيػق الشيػخ قاسػـ الػرفاعػي ط -  

 ق(114ابف منبو ، كىب )

 (1979)صنعاء / 2التيجاف ، ط

 ق( 334دمحم الحسف بف احمد )تاليمداني : ابك 

 (1989صفة جزيرة العرب ، تحقيق دمحم االككع الحكالي )بغداد /-

 ق(293اليعقكبي ، احمد بف ابي يعقكب )ت

 (1974تاريخ العقكبي ، قدـ لو السيد دمحم صادؽ بحر العمـك )النجف / -
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 المراجعثانيا : 
  االرياني مطير عمي 

 ( .1990مركز الدراسات كالبحكث اليمني )صنعاء / ، 2ػكش مسندية كتعميقات ، طنقػ -
 بافقيو ، دمحم عبدالقادر 
 (1973تاريخ اليمف القديـ )بيركت /-         
 (  1987)صنعاء /  1في العربية السعيدة ، ج -         
  البكر ،منذر 

 (1993دراسات في تاريخ العرب قبل االسالـ )جامعة البصرة /-
  بيغكليفسكيا ، نينا 

بيزنطة في الطريق الى اليند ، ترجمة قائد طربكش ، مركز الدراسات كالبحكث اليمني  -
 ) تحت الطبع( نسخة مصكرة .

 ي ، عدناف.سترسي 
 اليمف كحضارة العرب ، منشكرات دار مكتبة الحياة) بيركت / د.ت(. -      
  الجرك ، اسمياف 

لعممي :اليمف كحدة االرض كاالنساف ػف تطكرت الطبقة االتحادية بيف القبائل ، الندكة اك-
 2001، جامعة عدف ،

  الحداد، دمحم يحيى 
 (1976،دار الينا لمطباعة ) القاىرة /3تاريخ اليمف السياسي ،ط-
  ركدكككماكيس ،لنككلكس 
القاىرة )الحياة العامة لمدكؿ الجنكبية ، مف كتاب التاريخ العربي القديـ ، ترجمة فؤاد حسنيف   -

/1958) 
  زيداف ، جرحي 
 العرب قبل اإلسالـ )بيركت / د. ت( . -

  الشاطري ، دمحم بف احمد 
 (.1962ادكار التاريخ الحضري )بيركت /  -

  الشرجبي ، قائد 
 ( 1990)بيركت/ 1ط القرية كالدكلة ، -

  الشيبة ، عبد هللا حسف 
جامعة كرب ايل كتر أكؿ مكحد لميمف ، الندكة العممية :اليمف كحدة االرض كاالنساف ،  -

 . 2001عدف،
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  ابك طالب ، حسف 
 (  1994الكحدة اليمنية ، مركز دراسات الكحدة العربية )بيركت /   -

 الطيبي ، اميف تكفيق 
 (1993الحبشة عربية االصكؿ كالثقافة )ليبيا /  -
  عناف ، زيد بف عمي 
 (  .1976)اليمف /  1الركضة ، ط –تاريخ حضارة اليمف القديـ ، المطبعة السمفية  -
 جكاد  عمي ، 
 (1977)بيركت /2المفصل في تاريخ العرب قبال االسالـ ،دار العمـ لممالييف ،ط  -
  العمي ، صالح احمد 
 (1968)بغداد / 4محاضرات في تاريخ العرب ،ط -
  مرزكؽ ، سييمة مرعي :اليمف اباف القرف السادس الميالدي ،اطركحة دكتكراه ، كمية االداب

 .1997،جامعة البصرة ،
 ىاشـ  الح ،المػ 
 1994ل االسالـ ، دار الكتب لمطباعة )المكصل / الكسيط تػاريخ العرب قبػ -

  مكسكاني ، ستينك 
 ػػر )القاىرة / د.ت ( .الحضارات السامية القديمة ، ترجمػة السيد يعقكب بكػ -

 منقكش ، ثريا 
 سيف ابف ذي يزف بيف الحقيقة كاألسطكرة كاالمل ) د.ت/د.ـ(. -

 .مكرتماف ،ج.ق 
 مادة حمير، دائرة المعارؼ االسالمية ،يصدرىا احمد الشنتناكي كاخركف ، بدكف سنة-

  ىكلفرتز ، ىانز 
 اليمف مف الباب الخمفي ، تعريب خيري حماد )د. ـ. ت (   -

 Jaama .A :Sabaean  Inscriptions  From Mahram .Baitimor. 1962  
Wissmann , Von : Himyair , Ancient History , Le `museu 3-4 
Louvain.1964 
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 الدورياتثالثا : 
  بافقيو ، دمحم عبدالقادر 

 (1986)صنعاء /26-25أبرىة تبعا ، مجمة دراسات يمنية ،العدداف 
 أمر ، مجمة  البكر ، منذر : دراسات في تاريخ اليمف قبل االسالـ ، ممالؾ داىس ، ميامر ،

 1989،  40المؤرخ العربي ، العدد 
  ، البكر ، منذر : المحاكالت الكحدكية في الجزيرة العربية قبل االسالـ ، مجمة آفاؽ عربية

 1979، شباط  6، العدد  4السنة 
  الحجاج ، محسف مشكل 
عة قصة اصحاب االخدكد في اليمف : دراسة تاريخية ، مجمة القادسية ،كمية االداب جام -

 2011( لسنة 2-1القدسية ، العدد )
المحاكالت الكحدكية في اليمف القديـ مف خالؿ النقكش ، بحكث الخميج العربي ، سمسمة  -

بحكث محكمة تصدرىا مجمة الخميج العربي ، مركز دراسات الخميج العربي ، جامعة البصرة 
 .2009لسنة  16، العدد 

 يالدي ، ترجمة قائد طربكش ، مجمة االكميل ، لكندف ، أ،ج  اليمف اباف القرف السادس الم
 (1988)صنعاء /4-3العدداف 

 
 


