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 أولاًً : دولة معني

 معني واملعينيون: -1

عمى أن دولة معين، إنما ىي أول دولة نستطيع أن نممح بعض معالميا وسط  -أو يكادون-يتفق العمماء       

 -طبًقا لمنقوش التي تركتيا في شمال اليمن حول بمدة معين-ضباب التاريخ القديم لببلد العرب الجنوبية، وأنيا 

ضرموت، وىي منطقة سيمة غرينية، اشتيرت بنخيميا وأخشابيا قد قامت في منطقة الجوف، بين نجران وح

ومراعييا، التي تعتمد عمى مياه "الخاردن" وعمى األمطار التي تسقط ىناك، فتكون سيوال تسيل في أودية، فإذا 

أضفنا إلى ذلك كمو، أن الجبال تحيط بيا من جيات ثبلث، مما يكون حماية طبيعية ليا، لتبين لنا إلى أي مدى 

 اعدت تمك العوامل الطبيعية عمى أن تكون منطقة الجوف ىذه، مركًزا ىاًما لمحضارات في اليمن القديم .س

ومصادرنا األصمية عن دولة معين، إنما ىي الكتابات التي تركيا أصحاب ىذه الحضارة، فضبل عن       

"من القرن األول الميبلدي"،  كتابات الرحالة القدامى من األغارقة والرومان، من أمثال "ديودور الصقمي"

" Carna=Karna"، وأن عاصمتيم، "قرناو" "Minai= Meinaioiم"، الذي دعاىم "42-ق. م66و"سترابو" "

لى الغرب من حضرموت، أضف إلى ذلك أن  وأما موقع ببلدىم فقد رآه في الشمال من سبأ وقتبان، وا 

"، رأى "أوليري" أن المراد بيا Mamaiiا دعاىا "أرضً  -"ثيوفراستوس" قد ذكر إلى جانب سبأ وقتبان وحضرموت

م، فقد 79-24"، وأما "بميني" "1Mamaii" وأن تحريًفا حدث في النسخ، ومن ثم فقد صارت "Minaia"معين" 

 وضعيم عمى حدود حضرموت .

ن عرفت اسم "معين" و"براقش"، عمى أنيما       موضعان في وأما المصادر العربية، فبل عمم ليا بيذه الدولة، وا 

 الجوف، أو محفدان من جممة محافد اليمن وقصورىا القديمة، كما أنيا جعمتيما من أبنية "التبابعة" .

شماال،  42شرًقا، وخط عرض  55وأخيًرا، فمقد حاول بعض المؤرخين أن يحدد موقعيا بخط طول       

"" Maتتكون من الكممة السومرية  ميبل إلى الشمال الغربي من مسقط، وأن كممة "مجان" إنما 254وبحوالي 

ا يرجع إلى  بمعنى ميناء أو أرض السفن، وذلك بسبب شيرة أىميا في ركوب السفن، فضبل عن أن ىناك نصًّ

ق. م" يحدثنا عن صناع السفن من "مجان"، وأن النصوص 4254أيام "دونجي" "أحد مموك أوربا حوالي عام 



كما أطمقت عمييا النصوص السومرية "أرض الدولوربت"، ومن ثم المسمارية قد وصفتيا بأنيا "جبل النحاس"، 

فإن اإلشارة إلى مجان عمى أنيا جبل النحاس، تدفعنا إلى أن ندخل في دائرتيا منطقة الجبل األخضر بعمان، 

حيث يوجد النحاس، وىكذا يبدو واضًحا أن لدينا من القرائن القوية التي تقربنا من وضع مجان كمرادف صحيح 

 ن، ألن كل ما ذكر آنًفا إنما ىو موجود في عمان .لعما

قبل عصر االكتشافات -وأيًّا ما كان األمر بالنسبة إلى موقع "مجان" وصمتيا بمعين، فإن ىناك من ذىب       

، بل 1" إنما ىم "المنائيون" نسبة إلى "منى" في مجاورات مكة المكرمةMinaeoإلى أن المراد بمفظ " -الحديثة

من المؤرخين المعاصرين ذىب إلى أن المعينيين إنما ىم قوم عاد، بينما ذىب آخرون إلى أنيم من  إن واحًدا

بدو اآلراميين الذين كانوا في أعالي جزيرة العرب قبل دولة حمورابي بعدة قرون، فمما ظيرت ىذه الدولة واقتبست 

في جممة القبائل التي نالت حظًّا من ذلك كان المعينيون  -الدينية والتشريعية واالجتماعية-حضارة السومريين 

من العراق والتمسوا مقرًّا  -مع قبائل أخرى -كمو، وبعد فترة ال ندري مداىا عمى وجو التحقيق، ىاجر المعينيون

متحضًرا يقيمون فيو، فنزلوا اليمن في إقميم الجوف وشيدوا القصور والمحافد عمى مثال ما شاىدوه في بابل، 

اشتراك المعينيين واآلراميين في أسماء  -فيما يرون-من الباحثين أدلة عمى زعميم ىذا، منيا  ويقدم ىذا النفر

 األشخاص وأسماء المعبودات، ومنيا االشتراك في أسس المعتقدات وطرق العبادة .

ية، أن المعينيين من جنوب شبو الجزيرة العرب -فيما نعتقد ونميل إلى األخذ بو-عمى أن أرجح اآلراء        

ن كانوا قد حققوا سيطرة عمى الطرق التجارية بين جنوب ببلد  وأنيم لم يفدوا من الشمال كما زعم البعض، وا 

العرب وشماليا، وقد كانت وقت ذاك وسيمة نقل الطيب والبخور، كما كانت تمتد في الشمال من غزة حتى مصر 

ا ىناك مركًزا خاًصا بيم يبعد عن اليمن من ناحية، ومن غزة إلى الشام من ناحية أخرى، ومن ثم فقد أسسو 

كيمو متر، وتفصل بينو وبين اليمن ببلد عربية أخرى تقع عمى الطرق التجارية، ثم سرعان ما بدأ  1444بحوالي 

نفوذىم السياسي يتسرب نحو الشمال بالتدريج، حتى انتيى األمر بسيطرتيم عمى شمال الحجاز، ممثبل في 

معان والعبل، وكما يقول "ألويس موسل" فإنو خبلل األلف األولى قبل الميبلد كان  الحكومات المحمية في منطقة

الجزء األعظم من التجارة العالمية في ببلد العرب واقًعا في يد السبئيين والمعينيين الذين كانوا يسيطرون عمى 



جنس واحد ولكنيم كانوا الجزء الجنوبي الغربي من شبو الجزيرة العربية، وكان السبئيون والمعينيون أبناء 

 يتنافسون عمى السيادة، ال في ببلدىم فحسب، بل في الواحات التي كانت تمر بيا الطرق التجارية كذلك .
 : عصر دولة معني -2

جدل طويل حول عصر الدولة المعينية، والفرق بين السنوات التي يقدميا العمماء جد  -وال يزال -لقد دار      

شاسع، حتى أننا نرى آراء تذىب إلى أنيا إنما كانت بين األلف الثالثة والثانية ق. م، بينما تأخرت بيا آراء 

دوارد جبلزر" يذىب إلى أن األبجدية التي استعمميا أخرى إلى النصف الثاني من األلف األولى ق. م، ذلك أن "إ

المعينيون في كتاباتيم إنما ترجع إلى األلف الثانية، وربما الثالثة ق. م، وىذا يعني أن تاريخ القوم إنما يرجع إلى 

 ما قبل ىذه الفترة .

، وانتيت حوالي ق. م1444، 1544ويتجو "فريتز ىومل" إلى أن دولة معين قد بدأت فيما بين عامي       

ق. م، كبداية لظيور معين عمى مسرح التاريخ، وأما الحضارة 1244ق. م، بل نراه يحدد حوالي عام 744عام 

والكتابة المعينية فيجب أن تكون أقدم من ىذا التاريخ، وربما ترجع إلى منتصف األلف الثانية ق. م، ومن ثم 

مًدا في ذلك عمى أن "جبلزر" قد عثر عمى نقوش سبئية فيو يرى أن دولة معين كانت سابقة لدولة سبأ، معت

"، وفييا نقرأ عن سقوط الدولة المعينية عمى يد أحد حكام سبأ، وأن النقش 1444، 219، 218قديمة "جبلزر 

، يدلنا عمى أن العصر الذىبي لدولة معين، إنما كان قبل ارتفاع شأن 2الكبير، والمعروف بنقش صرواح

 السبئيين .

ق. م"، بينما ذىب فريق آخر من العمماء "ومنيم 624-1144ا وقد حدد "فمبي" لدولة معين الفترة "ىذ      

ىاليفي ومولمر وموردتمان وماير وسبرنجر وليدر بارسكي" إلى أن ظيور دولة معين ال يمكن أن يتجاوز األلف 

ن كان أكثر تحديًدا ف ي تأريخو، إذ جعل قيام دولة معين األولى قبل الميبلد، ولعل "مبلكر" يرى نفس الرأي، وا 

ق. م، ونيايتيا في القرن الثالث ق. م، ولعل قريًبا من ىذا ما ذىب إليو "أوليري" من أن كتابات 745في عام 

ق. م، وربما إلى 744ال ترجع في تأريخيا إلى أقدم من عام  -سواء أكانت معينية أو سبئية-المسند جميعيا 

 القرن الثامن ق. م .



وينت" إلى اعتبار سبأ وريدان أقدم الدول العربية، معتمًدا في ذلك عمى ما ورد في التوراة من قدم سبأ، ويذىب "

ق. م، وأن نيايتيا إنما كانت فيما بين عامي 544ومن ثم فإنو يرى أن قيام دولة معين ال يمكن أن يتجاوز عام 

وتطبيق "العممية الراديوكربونية"  م، وأما "موسكاتي" فالرأي عنده أن الحفائر الحديثة54ق. م، 42

"Radiocarbon Precess تشير إلى تعاصر دولتي سبأ ومعين، وأن قيام دولة معين إنما كان حوالي عام "

ق. م" كبداية لدولة معين، كما جعل نيايتيا فيما بين 244، وأما "وليم أولبرايت" فقد حدد نفس العام "8ق. م244

ق. م، كبداية لقيام الدولة، وأما النياية ففي 254لك فعدل تواريخو، فجعل عام ق. م، ثم عاد بعد ذ54،45عامي 

 م .144ق. م، وأخيًرا فيناك من جعل نياية دولة معين في حوالي عام 54، 144الفترة ما بين عامي 

بين  وىكذا يبدو واضًحا مدى الخبلف بين العمماء عمى وقت قيام دولة معين ونيايتيا، وكيف أن الفرق       

التقديرات المختمفة جد شاسع، وىنا لعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أن ىذا التفاوت الزمني يؤثر تأثيًرا كبيًرا 

في معرفتنا لمدول العربية األخرى، وذلك ألن قيام كل دولة عربية جنوبية مرتبط باألخرى، بخاصة إذا ما سممنا 

المعينية، ومن ثم فإن ظيور سبأ عمى مسرح التاريخ العربي، يجب بأن الدولة السبئية قامت عمى أنقاض الدولة 

أن يكون في رأي ىؤالء العمماء معاصر لفترة االضمحبلل التي مرت بيا دولة معين ، أضف إلى ذلك كمو، أن 

قبل الذين انتيوا بالدولة في فترة مبكرة، ترجع إلى ما قبل الميبلد بعدة قرون، أو حتى الذين وصموا بيا إلى ما 

ومنيم سترابو -الميبلد بقرن من الزمان، قد يزيد وينقص قميبل، تجاىموا أن الكتاب القدامى من األغارقة والرومان 

م" والذي أخرج كتابو 165-128قد أشاروا إلى المعينيين وتجارتيم، بل إن بطميموس "-وبميني وديودور الصقمي 

عظيم"، فضبل عن أن الكتابات المعينية في الجيزة، إنما  م، قد وصفيم بأنيم "شعب154"الجغرافية" حوالي عام 

تشير إلى اشتغاليم بتجارة الطيب والبخور في القرنين الثالث والثاني قبل الميبلد، ولعل ىذا كمو ىو الذي دفع 

بطالمة "أوليري" إلى القول بأن المعينيين كانوا نشيطين إلى ما بعد الميبلد،وربما كانت نياية دولتيم عمى أيام ال

أمر ال نستطيع أن نقول فيو كممة نزعم أنيا  -عمى ضوء معموماتنا الحالية-أو الرومان، إال أن تحقيق ذلك 

 القول الفصل، أو أنيا أقرب إلى الصواب من غيرىا .



ق. م، وأما بداية دولة معين، فمعمنا إن اعتمدنا عمى التوراة، لكان رأي الذين يرجعون بيا إلى األلف الثانية       

صحيًحا إلى حد كبير، ذلك أن سفر القضاة يحدثنا أن الصيدونيين والعمالقة والمعونيين كانوا يضايقون بني 

ذا كان خروج بني إسرائيل من مصر  قد تم عمى أيام "مرنبتاح"  -كما رجحنا في كتابنا إسرائل -إسرائيل، وا 

ذا كان ق. م"، فإن عصر القضاة سوف يكون في الربع األخي1442-1412" ر من األلف الثانية ق. م، وا 

المقصود بالمعونيين ىنا، الجالية المعونية في شمال غرب الجزيرة العربية، فإن دولة معين البد وأن تكون قد 

 قامت قبل ىذه الفترة، وربما في النصف الثاني من األلف الثانية قبل الميبلد.

عن حرب دارت رحاىا بين "ييوشافط"، من ناحية، وبين  ونقر أن في سفر أخبار األيام الثاني، إشارات      

بني مؤاب وبني معون والمعونيين من ناحية أخرى، وىذا يعني أن المعونيين كان ليم وجود عمى أيام الممك 

ووفقا لما جاء في سفر أخبار األيام  -أي في القرن التاسع قبل الميبلد -ق. م"829-872الييودي "ييوشافط" "

ق. م" قد حطم العرب الذين كانوا يسكنون في "حوربعل"، كما حطم 724-77"، فإن الممك "عزيا" ": 46الثاني "

أىل معون، ويفيم من نصوص التوراة ىذه أن ىؤالء العرب كانوا يسكنون في اإلقميم الواقع في الجنوب والجنوب 

أن المعينيين  -مرة أخرى-ىذا  أي في نفس اإلقميم الذي تقع فيو واحة معان، ومعنى-الشرقي من البحر الميت 

كانوا أصحاب مستعمرات في شمال ببلد العرب في القرن الثامن قبل الميبلد، ولعل ىذا كمو إنما يعضد فكرة 

البداية المبكرة لقيام دولة معين في حوالي األلف الثانية قبل الميبلد، إال إذا كانت "معون" التوراة، ال صمة ليا 

 أمر ال يوافق عميو الكثير من الباحثين .بمعين ببلد العرب، وىو 
 : مموك معني -3

إلى أسماء عدد من حكام معين، إال أن األمر  -عن طريق الرحالة والبعثات العممية-لقد توصل العمماء        

ال يزال موضع خبلف، فيما يتصل بحكم ىؤالء المموك، ولعل السبب في ذلك يرجع "أواًل" إلى عدم االتفاق بين 

مماء عمى فترة حكم دولة معين، وكذا عمى وقت سقوطيا، ويرجع "ثانًيا" إلى أن الكتابات المعينية نفسيا غير الع

-مؤرخة طبًقا ألي تقويم من التقاويم، فضبل عن أنيا لم تقدم لنا الفترة الزمنية التي استغرقيا حكم ىؤالء المموك 



ىا كتابات شخصية، أكثر منيا سياسية، ومن ىنا بات من ويرجع "ثالثًا" إلى أنيا في جوىر  -كأفراد أو جماعات

 الصعب عمى العمماء أن يتفقوا عمى قوائم ثابتة وصحيحة لمموك معين، أو لمدد حكميم .

وقد رتب "ىومل" مموك معين في ثبلث أسرات، تتكون الواحدة منيا من أربعة مموك، ثم أسرة رابعة من          

ممًكا، تتكون األولى من أربعة مموك،  44ىوارت" في سبع طبقات، مجموعيا ممكين، بينما رتبيم "كميمات 

والثانية من خمسة، والثالثة من أربعة، والرابعة من اثنين، والخامسة من ثبلثة، بينما تتكون السادسة والسابعة من 

 بمموك معين . ممكين، ىذا وقد قدم لنا كذلك كل من "مولمر" و"أوتووبير" و"موردتمان" و"ريكمانز" قوائم

وأما "جون فمبي" فقد رتبيم في خمس أسرات، تفصل الواحدة عن األخرى فترة مظممة ال نعرف عنيا شيًئا،       

كما أن فترة حكم كل أسرة تقوم عمى الفرض والتخمين، ال عمى الحقيقة والواقع، فيو مثبل يقدر أن فترة حكم 

تقال بين األسرة واألخرى تبمغ أيًضا عشرين عاًما، ويضع "فمبي" عمى الممك ال تتجاوزالعشرين عاًما، وأن فترة االن

-654ق. م، بداية لحكمو، بينما يجعل" "تبع كرب" "1144رأس األسرة األولى "إل يفع وقو"، متخًذا من عام 

 ق. م" الممك األخير من األسرة الخامسة .624

ن من سبعة عشر ممًكا، ثم ذكر أن ىناك ما ال يقل م، قد لنا "وليم أولبرايت" قائمة تتكو 1954وفي عام       

م، أعاد "أولبرايت" دراسة القوائم ثم قدميا لنا في ثبلث 1952عن خمسة مموك ال يعرف فترة حكميم، وفي عام 

 مموك" . 2مموك"، والثالثة من " 6ممًكا"، والثانية من " 14مجموعات، تتكون األولى من "

لتي روتيا النقوش ما كان في عيد الممك "أب يدع يثع" عن حرب وقعت بين ولعل من أىم األحداث ا        

" إنما تتحدث عن حرب وقعت بين 578، 525، ىاليفي 1115الجنوب والشمال، ذلك أن نقوش "جبلزر 

"ذيمنت" و"ذشامت" وكذا عن حرب أخرى وقعت بين "مذي" و"مصر" في وسط مصر، وأن المقصود من الكتابة 

لية معين "عثتر، ود، نكرح" عمى نجاة القافمة المعينية من أضرار الحرب األولى والثانية، إنما ىو شكر آل

 ووصوليا إلى "قرناو".

ويبدو أن القوافل بما تحممو من أموال، كانت كثيًرا ما تتعرض ليجوم من القبائل ومن العشائر، فضبل عن       

ن أمنت عمى نفسيا بحماية من الحك ومة، وباتفاق مع سادات القبائل نظير مبمغ من المال، قطاع الطرق، وىي وا 



فيي ال تأمن عمى نفسيا من القبائل المعادية، ومن ثم فبل غرابة إن نذر أصحاب القوافل آلليتيم عند عودتيم 

 سالمين من تجارتيم، أو عادت قوافميم سالمة .

عند "ىوجو فنكمر" أنيا كانت بين حكومة  وأما عن الحرب التي استعر أوارىا بين الشمال والجنوب، فالرأي     

معين وحكومة عربية أخرى، ىي حكومة"أريبي"، والتي كان نفوذىا يمتد حتى دمشق، عمى أن الكتابة نفسيا، 

 إنما حددت موضع اليجوم عمى القافمة بين معين "أو مادان" وبين رجمت .

دقت طبوليا بين "مذي" ومصر، وكان أشد  وقد قام جدل طويل بين العمماء فيما يختص بالحرب التي       

الجدل يدور حول المقصود بمذي ىذه، وحول تاريخ ىذه الحرب، فذىب فريق إلى أنيم "الماذيون" أي الماديون 

قبائل إيرانية كانت منتشرة في منطقة تمتد من جبال "دوماوند" حتى مدينة  -كما نعرف-"الميديون"، والميديون 

تحت قيادة "كياكسارس" السيطرة عمى فارس، واتخاذ مدينة "أكباتانا "ومكانيا اآلن مدينة "ىمدان"، ثم استطاعوا 

ق. م، ثم 614ىمدان" عاصمة ليم، بل والتعاون مع البابميين في القضاء عمى آشور، واحتبلل "نينوى" في عام 

بدأت تتغير في ىضبة إيران،  االستيبلء عمى الجزء الشمالي من اإلمبراطورية اآلشورية. إال أن األمور سرعان ما

ق. م، والذي كتب لو نجحا بعيد المدى في القضاء 559عندما تولى العرش الفارسي "كيروش الثاني" في عام 

عمى الميديين، وفي أن يصبح سيد المنطقة كميا، إال أن تاريخ الميديين لم يحدثنا عن حروب وقعت بينيم وبين 

كنانة اهلل في أرضو"، أو تمك الوالية "مصرو" في شمال ببلد العرب، مصر، سواء أكان المقصود بيا "مصر" "

 . واألمر كذلك بالنسبة إلى تاريخ مصر عمى أيام الفراعين

ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أن المعينيين، رغم أنيم شعب عربي جنوبي وأن دولتيم قد قامت في      

في شمال ببلد العرب، بل إن ىناك من يذىب إلى أن نفوذىم قد امتد  ببلد العرب الجنوبية، إال أنيم قد انتشروا

لى ببلد اليونان ومصر،  حتى الخميج العربي شرًقا وغزة غرًبا، كما أن عبلقاتيم التجارية قد امتدت إلى سورية وا 

ات معينية بدليل العثور عمى كتابات معينية في جزيرة "ديموس"، إحدى جزر اليونان، فضبل عن العثور عمى كتاب

"بمحافظة أسوان"،  5وفي منطقة "إدفو" -عند منتصف وادي الحمامات-أخرى في الجيزة، وعند قصر البنات 

 ق. م"، وبعضيا اآلخر إلى أيام البطالمة .544-545وترجع بعض ىذه الكتابات إلى أيام قمبيز "



بلت مصر القوية بفمسطين في ق. م، فإذا ما تذكرنا ص462/ 462بل لقد حددىا بعض الباحثين بعام       

العصور الفرعونية، وتذكرنا في الوقت نفسو أن دولة معين إنما كانت تحكم في فترة ازدىارىا، ما يقال لو اآلن 

الحجاز وحتى فمسطين، وأن معين كانت دولة تجارية أكثر منيا عسكرية، لتبين لنا أن العبلقات بين مصر 

 إنما كانت أمًرا طبيعيًّا . -وبخاصة في األمور التجارية-ومعين 

عمى أن أىم المراكز المعينية خارج اليمن، ما كان في الشمال الغربي لببلد العرب، حيث تقع واحة ديدان       

من أراض  صاحبياويرى بعض الباحثين أن منطقة ديدان وما ،  وىي معان الحالية-"العبل"، وفي واحة معون 

إنما كانت بمثابة جزء من دولة معين، التي كان مموكيا يقومون بتعيين والة من قبميم إلدارة ىذه المنطقة يطمقون 

عمى الواحد منيم لقب "كبر" أي "كبير"، ويعيدون إليو بإدارة شئون المنطقة والمحافظة عمى األمن فييا، ثم جمع 

رساليا إلى "قرناو" .  الضرائب وا 

وكان بجانب ىؤالء الوالة، حامية عسكرية وجالية تتألف من األوساط التجارية في تمك الواحات، وكانت       

ىذه البقاع مورًدا لمكسب بالنسبة ألىل الواحات األصميين، ولمقبائل التي كانت تقيم في مجاوراتيا، فكانت القبائل 

نوع من السيطرة  -من أجل ذلك-والثياب، وكان ليم  الشمالية تقدم ليذه الجاليات ما تحتاج إليو من القوت

 والسيادة .

وقد أدى ذلك إلى نتائج ميمة، منيا "أواًل" احتكاك الحكام المعينيين بحكام سورية وأشور عن طريق         

ى طول التجارة الرئيسي، ومن ثم فمم يعن األخيرون بتفيم النظم السياسية المختمفة لمواحات المتفرقة التي تقع عم

نما اتجيوا إلى ذلك المقيم الجنوبي  ىذا الطريق، ولم ييتموا بالمفاوضات مع المموك المحميين لئلقميم وأشرافو، وا 

الذي كان ىذا المقيم -الذي كان معروًفا لدييم بإشرافو عمى اإلقميم، وكانوا يخمطون بينو وبين الممك الجنوبي 

الممك الجنوبي، وىذا يفسر لنا اإلشارات التي ترد في الوثائق  فذكروا اسمو، كما لو كان ىو -يعمل في خدمتو

 السريانية والعبرية عن المعينيين والسبئيين، وتذكرىم كما لو كانوا يقيمون في الجنوب الشرقي لمبحر الميت .

إلى فمسطين، تحكم كل ما يقال لو الحجاز اآلن  -كما أشرنا آنًفا-ومنيا "ثانًيا" أن دولة معين إنما كانت         

فمما ضعف المعينيون أصبحت سيادتيم مقصورة عمى ما يسمى "معين مصرو"، التي ما لبثت أن أصبحت بعد 



فترة تحت سمطان السبئيين، حين كتب ليؤالء السيادة عمى الجنوب والشمال معا، وأخيًرا أصبح زمام األمور بيد 

 -فيما يرى البعض-، والتي امتد نفوذىا في أيام ازدىارىا "المحيانيين" الذين كانوا دولة مستقمة ىي دولة "لحيان"

عمى األرض الممتدة غربي النفود، من شمال يثرب إلى ما يحاذي خميج العقبة، والذي أطمق عميو "أجاثر 

 خيدس"، في القرن الثاني ق. م، اسم خميج لحيان، ثم حرف فيما بعد إلى "الت" "إيبلت" .

حول "معين  -وال سيما المتخصصين منيم في الدراسات التوراتية-لعمماء وقد قام جدل طويل بين ا      

نما عمى  موصرو" ىذه، فذىب فريق منيم إلى أن كممة "مصرايم" التي جاءت في التوراة، ال تدل عمى "مصر"، وا 

قامة اإلقميم الواقع شمال ببلد العرب، والذي يمتد غرًبا حتى حدود مصر الشرقية، وليذا فإن ما يقال عن إ

العبرانيين في مصر، إنما يعني إقامتيم في جنوب فمسطين، أو في شبو جزيرة سيناء وطبًقا ليذا االتجاه، فإن 

نما من ىذه المناطق المشار إلييا، ذلك ألن الباحث الييودي "ىوجو  خروج بني إسرائيل لم يحدث من مصر، وا 

داية مقصوًرا عمى اإلشارة إلى مصر، ولكنو كان يشمل فنكمر" إنما يرى أن اسم "مصرايم" لم يكن استعمالو في الب

كذلك اإلقميم الذي سماه الجغرافيون البابميون "مصر أو موصري"، والذي يقع جنوب البحر الميت، شمال شبو 

 جزيرة العرب، ويمتد غرًبا حتى حدود مصر الشرقية، ويضم جبل سعير ومدينة البتراء وأراضي مدين وأدوم.

ا، وترتيًبا عميو، فإن "مصر" التي جاءت في قصة اإلسرائيميين، ليست ىي "موصرى" الواقعة في وانطبلًقا من ىذ

نما ىي "مصر"، كنانة اهلل في أرضو، ومن ثم فإن ما جاء في نص "تجبلت ببلسر  شمال غربي ببلد العرب، وا 

ذه المقاطعة العربية، ق. م" من أنو قد عين "أدبئيل" حاكًما عمى "موصري" فإنما يعني ى747-725الثالث" 

 والتي تقع إلى الشمال من "نخل موصرى" أي "وادي موصرى" .

نما كانت منذ القرن الخامس        وىناك من يرى أن "معين موصرى" لم تكن تابعة لحكومة معين الجنوبية، وا 

وارد في نصوصيا ال قبل الميبلد، وحتى القرن األول قبل الميبلد، مستعمرة معينية مستقمة، وأن لقب "كبير" ال

نما ىو لقب كان يحممو في "معين موصرى" سيد  يعني بالضرورة أن يكون حاممو تابًعا لحكومة معين الجنوبية، وا 

القوم وحاكميم، عمى أن أصحاب ىذا الرأي إنما يربطون زوال ىذه المستعمرة بزوال الدولة المعينية في الجنوب، 



ى أن المستعمرة الشمالية، إنما ىي والية تخضع لمحكومة الجنوبية في وربما كان ذلك في الوقت نفسو دليبل عم

 معين .
 : أهم املدن املعينية -4

وتقع عمى مبعدة سبعة -بقيت نقطة أخيرة تتصل بالمدن المعينية، والتي أىميا دون شك "قرناو" العاصمة       

وقد عرفت "قرناو" كذلك، -في الجوف كيمو مترات ونصف إلى الشرق من قرية الحزم، مركز الحكومة الحالي 

"، وأما األخباريون، فإن Carna Karnna Katnaكما عرفيا الكتاب القدامى من األغارقة والرومان باسم "

إنما ىي من أبنية "التبابعة"، وأنيا حصن بني في نفس الوقت مع "براقش" وبعد "سمحين"  -في رأييم-معين 

 . عاًمافي ثمانين  -فيما يزعمون-الذي بني 

عن آثار سكنى في مواضع  وأما أىم آثار قرناو فمعبد "رصاف" الذي يقع خارج أسوار المدينة، فضبلً        

متفرقة من المدينة، التي يرى البعض أنيا ظمت مأىولة بالسكان حتى القرن الثاني عشر الميبلدي، ثم بدأت 

 حتى تحولت آخر األمر إلى خرائب .الظروف تتغير، فأخذ سكان المدينة يتناقصون شيًئا فشيًئا 

م" فوصف آثارىا 925ىـ=222وىناك كذلك المركز اليام "ياثل" "براقش"، والتي بقيت حتى أياماليمداني "      

الروماني عمى  آخر موضع وصمتو حممة إليوس جالميوس -"Athiuia=Athruiaوخرائبيا، وىي نفسيا مدينة "

وأما سبب التحريف في اسميا، فيو صعوبة لفظية، فيما يرى البعض، ولعل اسم  -ق. م42اليمن في عام 

المدينة "ياثل" قد أصبح في العربية الفصحى "وثمة"، فقد ذكرىا "الفيروزآبادي" في القاموس اسما لقرية، وقال من 

 ناحية أخرى "وذو وثمة قيل" يعني من أقيال اليمن .

و"براقش" عند اإلخباريين مدينة قديمة جدًّا، كان يسكنيا عند ظيور اإلسبلم "بنو األوبر من بمحارث بن       

كعب ومراد"، وأما سبب تسميتيا ببراقش فموضع خبلف عندىم، فرواية تذىب إلى أنيا سميت كذلك نسبة إلى 

ييا والدىا تصريف أمور الدولة في أثناء غيابو في "كمبة" عرفت ببراقش، بينما تجعميا رواية أخرى "امرأة" أسند إل

واحدة من غزواتو، فما كان منيا إال أن اىتبمت الفرصة، فبنت مدينتي براقش ومعين تخميًدا لذكراىا، إال أن ذلك 

قد أغضب والدىا الممك، ومن ثم فقد أمر بيدم المدينة، وذىبت رواية ثالثة إلى أنيا نسبة إلى براقش امرأة لقمان 



بن عاد، وىكذا يحاول المؤرخون المسممون تفسير األمور ببساطة تدعو إلى العجب، إال أنو مما ال شك فيو أن 

 المثل المشيور "عمى نفسيا جنت براقش" كان سبًبا في ىذه التفسيرات المتضاربة .

بين" مكرب سبأ، وىي وىناك كذلك مدينة "نشق" "البيضاء" التي استولى عمييا السبئيون في أيام "يدع أل       

 " التي ذكرىا الكتاب القدامى من األغارقة والرومان، وىي "Mesca=Mescus" -فيما يرى البعض-نفسيا 

Aska"- وقد استولى عمييا "إليوس جالميوس" إبان حممتو عمى اليمن . -عند سترابو 

يناك ما يشير إلى أن المدينة وقد اكتشف -وىي الخربة السوداء الحالية-وىناك كذلك "نشان"، "نشن"        

" الذي ذكره بميني Labeciaفيما يرى جبلزر "-كانت مركًزا صناعيًّا ميمًّا، وىناك كذلك موضع "لوق" وىو 

" فيما يرى "فون Labbahم" من بين األماكن التي استولى عمييا "إليوس جالميوس"، بينما ىو "لبو" "24-79"

 فيسمان" .
 : دولة حضرموت ثانيااًً

 قع حضر موت :مو

تقع حضرموت إلى الشرق من اليمن عمى ساحل بحر العرب، ويصفيا "ياقوت الحموي" بأنيا ناحية        

واسعة في شرق عدن بقرب البحر، وحوليا رمال كثيرة تعرف باألحقاف، وبيا قبر ىود عميو السبلم، وبقربيا بئر 

 م"، وعندىا قبلع وقرى .برىوت، وبيا مدينتان يقال إلحداىما "تريم" ولؤلخرى شبا

وقد تردد اسم حضرموت في كتابات اليونان والرومان، مع شيء قميل أو كثير من التغيير أو التحري، فيو      

"وعند "بميني" Hadramyta"وعند "ثيوفراستوس Chatramotitaeق. م" "192-476عند "إيراتوسثينيس" "

"Atramitae" 4" وعند بطميموسAdramitae." 

ضرموت عند األخباريين "ابن يقطان" وتمك في الواقع رواية التوراة حيث نقرأ في التكوين وفي أخبار وح     

األيام األول أن "يقطان ولد الموارد وشالف وحضرموت ورياح" ، وقد وصف صاحب كتاب "الطواف حول البحر 

ثم فبل يجمع التوابل منيا إال األرتيري" سواحل حضرموت الجنوبية بأنيا مناطق موبوءة يتجنبيا الناس، ومن 

ال أولئك الذين كتب عمييم القصاص من جريمة ما، وربما كان لذلك صمة بالمعنى  "دخول" ممك حضرموت، وا 



، ومن ثم فقد 1العبري لمكممة "دار الموت" والذي نقمو مسممة أىل الكتاب، كما نقموا غيره إلى المصادر العربية

ن قيل كذلك، إنما سميت حضرموت نسبة إلى "حضرموت ابن قيل اسم حضرموت في التوراة "حاضر  ميت"، وا 

 يقطن بن عابر بن شالح" .

يجعل حضرموت اسما لرجل، ىو  -توراتيًّا كذلك-عمى أن "ياقوت الحموي" إنما يقدم لنا تعميبل آخر       

موت، أو أنيا عمى  "عامر بن قحطان" وأنو كان إذا حضر حرًبا أكثر فييا من القتل، ومن ثم فقد سمي بحضر

 اسم "حضرموت ابن قحطان" الذي نزل ىذا المكان فسمي بو، فيو اسم موضع، واسم قبيمة .

وأيًّا ما كان الصواب في ىذه التعميبلت، فمما ال شك فيو أن ىناك دولة قامت في جنوب ببلد العرب       

لعمماء ما يزالون مختمفين عمى عصر تحمل اسم "حضرموت"، وأنيا كانت تعاصر معين وقتبان وسبأ، إال أن ا

، بينما ذىب فريق آخر إلى أنيا 5م"494-ق. م254ىذه الدولة، فذىب نفر منيم إلى أنيا إنما كانت في الفترة "

القرن الثاني الميبلدي"، ىذا وقد قدمت لنا االكتشافات الحديثة الكثير من  -ق. م254إنما كانت في الفترة "

ن   كان العمماء لم يتفقوا بعد عمى ترتيبيم ترتيًبا تاريخيًّا .أسماء مموك حضرموت، وا 

وعمى أي حال، فما تزال البعثات العممية توالي العمل ىناك، وآخرىا تمك البعثة األمريكية التي قامت في       

 " بمسح أثري لموادي، واكتشفت ىناك عدة قرى ومواقع أثرية، وأطبلل معابد وفخار، فضبلً 1964/ 1961عام "

نقًشا ثموديًّا، لعل أىميا نقوش قرية "سنا" حيث يقوم ىناك معبد لئللو القمر "سين"  18نقش، منيا  1444عن 

ن كان معظميا قد صوره من قبل "فمبي" وكتب  ونقوش "العقمة" التي تتضمن أسماء مموك حضرموت وسبأ، وا 

 عنو .

نايتيم باإلصبلحات الداخمية، فضبل عن وتدلنا النقوش التي تركيا الحكام الحضارمة عمى مدى ع       

عبلقتيم بالدويبلت المجاورة، ومن ذلك الكتابة التي تركيا لنا "شكم سمحان بن رضوان"، أحد كبار موظفي 

حكومة حضرموت، ربما في عيد "يشكر إيل ييرعش بن أبيع"، وفييا يتحدث الرجل عن بناء سور وباب 

فضبل عن إنشاء -قطعو الطريق بين مدينة "حجر" وميناء "قنا" ويشرف عمى واد ت -وتحصينات لحصن" "قمت"

جدار وحواجز في ممرات الوادي الرئيسية، وذلك لحماية منطقة حجر من أي غزو أجنبي، وال سيما غزو 



الحميريين الذين كانوا ييددون حضرموت، ويتدخمون في شئونيا، وأن ذلك العمل قد تم في خبلل ثبلثة أشير 

نشأ استحكامات ساحمية لحماية البر من أي ىجوم بحري، ومن ثم فقد أقام عمى ما يبدو حصوًنا تقريًبا، كما أ

لى مدينة  عمى لسانين بارزين في البحر لحماية الخميج الذي كان بينيما، كما حّصن المنفذ المؤدي إلى "ابنة" وا 

 خداميا إبان الدفاع عن المدينة ."ميفعة" حيث بنى سوًرا قويًّا، فضبًل عن برجين وباب وأماكن لمجنود الست

ىذا ويرى نفر من الباحثين أن الكتابة التي دونيا صاحبنا "شكم شمجان" ىذا، إنما ىي أقدم كتابة       

 حضرمية وصمت إلينا حتى اآلن، وأنيا ترجع إلى القرن الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميبلد .

األيام من ىجمات الحميريين المتتالية عمييا، ومن ثم فقد لجأت إلى ويبدو أن حضرموت كانت تعاني في تمك 

سد األودية بجدر حصينة قوية، حتى يمكنيا التحكم في المرور في الوادي، وبالتالي تستطيع منع الحميريين من 

التي غزوىا، وكانوا في تمك الفترة يقيمون في جنوب وجنوب شرق لبنة وميفعة، قبل أن يتحولوا إلى األماكن 

 عرفت باسميم قبيل القرن الثاني ق. م .

" في أيام الممك "يشكر إيل ييرعش بن Canaويرى "فون فيسمان" أن حمير قد استولت عمى ميناء "قنا" "      

أبيع"، وقد كان ميناء قنا ىو الميناء الوحيد الصالح لممبلحة، ومن ثم فإن حركة المبلحة بين حضرموت من 

فري " 142قيا من ناحية أخرى، قد تركزت فيو ، وىناك كتابة عثر عمييا "فمبي" "عرفت بفمبي ناحية، واليند وا 

" شرقي شبوة، لتسييل Hamtabanتتحدث عن إنشاء طريق عمى أيام الممك "عميان بن يرعش" في ممر "

 وصول القوافل إلى العاصمة، فضبل عن تسييل وصول الجيش إلى مقر الممك لمدفاع عنو .

" ترجع إلى أيام الممك "العزيمط" ممك حضرموت دونيا شريفان من حمير 84ك كتابة أخرى "فمبي وىنا       

بعث بيما ممك سبأ وذي ريدان، لممشاركة في االحتفال بتتويج ممك حضرموت في حصن أنود، وأخرى دونيا 

د، ليتمقب بمقبو الممك الحضرمي نفسو، وفييا يقول "العزيمط ممك حضرموت، ابن عم ذخر، سار إلى حصن أنو 

. " ... 

وفي الواقع أننا نستطيع أن نستنتج من ىذه النصوص عدة نتائج منيا: "أواًل" أن العبلقات بين         

في  -عن طريق مبعوثيو-حضرموت وسبأ كانت في تمك األيام ودية، ومن ثم فإننا نرى ممك سبأ يشارك 



ى، ربما كان وجود المبعوثين السبئيين إشارة إلى أن ممك االحتفال بتتويج الممك الحضرمي، ولكن من ناحية أخر 

حضرموت، إنما كان يتولى سمطانو برضى من ممك سبأ، بخاصة وأن الكتابة إنما دونيا مبعوثا ممك سبأ، ومنيا 

"ثانًيا" أن القوم في حضرموت قد اعتادوا عند تنصيب ممك جديد، أو إضافة لقب جديد إلى ألقاب الممك القديمة، 

ن كنا ال ندري متى بدأ ىذا التقميد، وعمى أي حال، فمقد استمر ذلك حتى القرن أن  يتم ذلك عند حصن "أنود"، وا 

م، فيما يرى "ريكمانز"، ومنيا "ثالثًا" أن ىذا 444الثاني الميبلدي، فيما يرى "أولبرايت"، أو بالتحديد إلى عام 

ى األقل ذا مكانة خاصة جرت العادة عمى أن يتوج المكان ربما كان من األماكن المقدسة عند القوم، أو عم

 المموك فيو .

الثاني" قد استقبل وفوًدا من اليند ومن تدمر ومن  وىناك نصوص تفيد أن "العزيمط" "وربما كان العزيمط        

" تتحدث عن مرافقة عشر نساء قرشيات لو إلى حصن أنود، مما 919اآلراميين، بل إن الكتابة المعروفة ب"جام

مع اليند وتدمر  -وربما تجارية في الدرجة األولى-يدل عمى أن ممك حضرموت كانت لو عبلقات ودية 

يعد أقدم ذكر ليا في  -إن كان المقصود بيا قريش المعروفة صاحبة مكة -قريش ىنا واآلراميين، كما أن ذكر

ن كنا ال ندري ما ىي صفة ىؤالء النسوة القرشيات .  وثيقة مدونة، وا 

نو لمن األىمية بمكان اإلشارة إلى أن نقش "فمبي         " ذي األىمية الخاصة بالعاصمة "شبوة"، حيث 82وا 

وأنو قد عمر  -أي من صرحاء القبيمة-إل بين بن رب شمس" بأنو من أحرار ييبأر  يتحدث فيو صاحبو "يدع

قد أمر  -احتفاال بيذه المناسبة-مدينة شبوة وأقام بيا، وبنى معبدىا من الحجارة بعد الخراب الذي حل بيا، وأنو 

 فيود" . 8غزااًل،  45خروًفا،  84ثوًرا،  25بتقديم القرابين في حصن أنود، فذبح "

ومن أسف أن الممك الحضرمي لم يحدثنا عن سبب ىذه المأساة التي حمت بشبوة، ومن ثم فقد تضاربت         

آراء الباحثين حولو، فذىب نفر منيم إلى أن ذلك إنما كان ألن سبأ قد استولت عمييا، وأن قتاال ضاريًّا قد وقع 

ع المدينة في أيدي الغزاة، ومن ثم فقد كان خراب بين الفريقين، بذل فيو "يدع إل بين" كل ما استطاع حتى ال تق

 المدينة وتدمير معبد اإللو "سين" بيا .



وذىب فريق آخر إلى أن "يدع إل بين" كان ثائًرا حضرميًّا ساءه أن تحتل سبأ عاصمة ببلده، ومن ثم         

عبلن "يعد إل بين" نفسو ممًكا عمى  فقد كانت الحرب الضروس بين الفريقين، مما أدى إلى خراب المدينة، وا 

حضرموت، وذىب رأي ثالث إلى أن الحرب إنما كانت بين الحضارمة أنفسيم، وأن "يدع إل بين" كان ثائًرا عمى 

وأن الحرب قد انتيت بزوال األسرة الممكية السابقة، وتتويج "يدع  -وليس في سبأ-الممك الشرعي في حضرموت 

ن كتب عم ى المدينة أن تبلقي األمرين في ىذه الحرب األىمية، وأن يدمر إل بين" ممًكا عمى حضرموت، وا 

م، عمى رأي 444معبدىا فييا، وأما تاريخ ىذا النص فيو القرن الثاني الميبلدي، عمى رأي "أولبرايت"، وبعد عام 

 ريكمانز.

الت حوالي عمى أن "ىومل" إنما يرى أن "يدع إل بين" إنما كان آخر مموك حضرموت، وأن دولتو قد د       

ا بأنو 244عام م، وأن السبئيين قد ورثوىا عمى أيام "شمر ييرعش"، غير أن "فمبي" قد اعترض عمى ذلك، محتجًّ

م عند "العقمة" عمى نقش جاء فيو ذكر ىذا الممك، كمؤسس ألسرة ظمت تحكم أجياال، 1926قد عثر في عام 

م" و"بميني" 42-ق. م 66عمى أيام "سترابو" "وكذلك كمؤسس لمدينة "شبوة" التي كانت من المدن المشيورة 

م، عمى نقش عند أول وادي "عرمة"، ربما يرجع إلى ما 1929م"، ىذا وقد عثر "ىارولد إنجرامز" عام 24-79"

ن كان من المحتمل أن يكون لغير ىذا الممك رغم تشابو األسماء" -قبل تأسيس شبوة  ومن ثم فإن تاريخ -"وا 

حكم حضرموت، إنما يرجع إلى القرن الثاني ق. م، بخاصة وأن الظروف وقت ذاك، شبوه وقيام ىذه األسرة ب

كانت تتطمب أسرة حضرمية جديدة، تبادر إلى تأسيس عاصمة جديدة، وتييمن عمى طرق مواصبلت تجارة 

 البخور، بعد أن بدأت عوامل الضعف تدب في مممكة سبأ منذ القرن الثالث قبل الميبلد .

انتيت دولة حضرموت، وكيف أصبحت جزًءا من مممكة سبأ وذي ريدان، فذلك موضع  وأما متى         

، بينما يرى آخرون أنو كان عمى أيام "شمر 494خبلف بين الباحثين، فيناك من يرى أن ذلك إنما كان في عام 

قرن الرابع م، وأخيًرا فيناك فريق ثالث يذىب إلى أن سقراط حضرموت، إنما كان في ال244ييرعش"، وبعد عام 

 م" بقميل .274، 225الميبلدي، وقبل احتبلل الحبشة األول لمعربية الجنوبية "الذي يرونو فيما بين عامي 
 أهم مدن حضرموت :



ال ريب في أن "شبوه" العاصمة ىي أىم مدن حضرموت، وقد ذكرىا الكتاب القدامى من األغارقة       

" عند Sawa" عند "مونتجمري" و"Sabtah"، وىي "Sabota Sabotha Sabbathaوالرومان تحت اسم "

"ىوجارث"، وقد ذكرىا اليمداني من بين حصون حضرموت ومحافدىا، وذىب "ياقوت" إلى أنيا من حصون 

اليمن في جبل ريمة، وقال "ابن الحائك": شبوه مدينة الحمير، وأحد جبمي "الثمج بيا، والثاني ألىل مأرب، ىذا 

 بينيا وبين "شبام" التي تقع عمى مقربة من صنعاء .وقد خمط بعض المستشرقين 

ويرجع السبق في اكتشاف آثار شبوه إلى "جون فمبي"، والتي من أىميا بقايا المعابد والقصور، فضبًل عن       

بقايا السدود التي كانت مقامة عمى وادي شبوه لحصر مياه األمطار، واإلفادة منيا في إرواء المناطق الخصبة، 

ال يشاىد في وادي "أنصاص"، وفي خرائب شبوه، بقايا سدود وقنوات لئلفادة من المياه عند الحاجة إلييا، وال يز 

 عمى أن شبوه كانت كذلك أرض المبان والمر، وقد كانا يصدران من ميناء "قنا" .

يا صاحب " التي أشار إليMapharitisوىناك كذلك مدينة "ميفعة"، العاصمة القديمة لحضرموت، وىي نفسيا "

" عند بطميموس Maiph Metropoiisعمى رأي بعض الباحثين، وىي " 2كتاب "الطواف حول البحر األرتيري"

 .6م"165-128الجغرافي "

وىناك الكثير من النصوص التي تتحدث عن تحصين "ميفعة" وعن تسويرىا بالحجارة وبالصخر المقدد        

السور لصد الغزاة، ومنيا نص يشير إلى أن "ىبسل بن شجب" وبالخشب، فضبًل عن األبراج التي أقيمت حول 

قد بنى سور المدينة وأبوابيا، وأنو قد أقام فييا بيوًتا ومعابد، وأن ابنو "صدق يد" قد زاد في أسوراىا وأحكم 

 Sessaniبناءىا، عمى أن الخراب سرعان ما حل بيا في القرن الرابع الميبلدي، ثم حل مكانيا موضع عرف بـ "

Adrumetorum. أي عيزان " 

حيث كان يجمع المبان والبخور، ثم يصدر منيا برًّا وبحًرا، -وىناك مدينة "قنا" ميناء حضرموت الرئيسي        

وأما موقع "قنا" فيو إلى الشرق من "عدن"، وقد ذىب نفر من الباحثين إلى أنو في مكان "حصن الغراب" 

" والذي عثر عميو الضابط اإلنجميزي Cih7 28، عمى أن نقش "الحالي، وكان يعرف قديًما باسم "عرموت"

جاء فيو أن "صيد أبرد بن مشن" كان مسئوال عن "بدش" وعن -م 1822"جيمس ولستد" في حصن الغراب عام 



"قنا"، وأن ذلك قد كتب عمى "عرموية" "عرماوية= حصن ماوية"، فأما "قنا" فيو اسم الميناء المشيور، وأما 

أثره حتى اليوم فيو "حصن ماوية"، وأما "بدش"، "باداش" فما يزال معروًفا حتى اليوم بشيء من  الحصن الباقي

التحريف، حيث يعيش قوم رعاة يعرفون باسم "مشايخ باداس"، ومن ثم فحصن غراب ىو "عرمويت" وىو حصن 

 مدينة قنا .

ادة إلو القمر "سين" وتقع بقاياه اليوم وىناك مدينة "مذب" أو مذاب"، وقد اشتيرت بمعبدىا المكرس لعب        

في الموقع المعروف باسم "الحريضة"، وقد قامت ثبلث رحاالت أوربيات "ج. كاتون طومسون، أ. جاردنر، ف. 

م، برحمة إلى حضرموت، وىناك في وادي عمد، مقابل حريضة، كشفن عن معبد إلو 1927شترك" في عام 

تابات تبين أن بعضيا سبئية، فضبًل عن العثور عمى بعض القبور القمر "سين"، كما عثرن عمى عدد من الك

واألواني الفخارية والخزفية، التي يظن أنيا ترجع إلى القرن السابع أو الخامس قبل الميبلد، إال أن البعثة لم 

ن كانت بعض واجيات المعبد تعود إلى الفترة بين أواسط القرن  تتوصل إلى تاريخ بناء المعبد بصورة نيائية، وا 

، وأخيًرا 2الخامس، وحتى القرن الرابع ق. م، فضبل عن أن بعض أجزاء المعبد، إنما تعود إلى العيد السموقي

 فإن ىناك من يرى أن مدينة "مذاب" ومعبدىا، إنما يعودان إلى الفترة ما بين القرن الخامس والثالث قبل الميبلد .

سبئية"، ينسبيا القوم إلى عاد وثمود، فقرية "سنا" يرون أن وىناك في حضرموت أماكن قديمة "حضرمية و        

بيا قبر ىود عميو السبلم، وفي موضع "غيبون" خرائب يظنيا القوم من آثار عاد، بينما يرى األثريون فييا بقايا 

ى مدينة حميرية، وعند ممتقى وادي "منوة" بوادي "ثقبة" صخور مييمنة عمى الوادي، نقرىا أصحابيا لتكون مأو 

لمجنود، تمكنيم من مياجمة أعدائيم عمى غرة، وعمى مقربة من "تريم" خرائب قديمة، لعميا في أغمب الظن من 

آثار معبد قديم، ىذا فضبل عن مواقع أثرية أخرى مثل حصن "عر" و"حدبة الغصن" و"المكنون" و"ثوبة" وغيرىا، 

ات العسكرية لحماية نفسيا من أي طامع مما يدل عمى أن حضرموت قد حصنت حدودىا، وأقامت عمييا الحامي

فييا، أو ثائر من داخميا، وأن ىذه الحصون قد أقيمت في مواقع منيعة عمى التبلل وقمم الجبال والمرتفعات، 

 حتى تستطيع بسيولة اإلشراف عمى السيول ومضايق األودية .
 ثالجااًً : دولة قتبان 



في األقسام الغربية من العربية الجنوبية، وفي -عن إيراتوسثينيس  كما يروي سترابو، نقبلً -تقع دولة قتبان        

جنوب السبئيين وجنوبيم الغربي، وقد امتدت منازليم حتى بمغت باب المندب، إال أن قتبان كانت مبتعدة عن 

" عمى الساحل اليندي إلى الداخل، حيث كانت تقوم بينيا وبين البحر مممكة "أوسان" الصغيرة، وأىم ببلدىا "شقرة

 ساحل المحيط اليندي، ثم تنتيي إلى إمارة عدن .

وعمى أي حال، فمقد تحدثت المصادر الكبلسيكية عن القتبانيين، فذكرىم "ثيوفراست" و"سترابو" و"بميني"        

وغيرىم، وأما المصادر العربية، فميس فييا شيء يستحق الذكر عن قتبان، سوى أنيا موضع من نواحي عدن، 

من رعين من حمير، ولعل السبب في ذلك ىو ضعف قتبان وانضوائيا تحت لواء حكومة سبأ، وذي  وأنيا بطن

وألن قبيمة حمير ىذه كانت أقوى القبائل -وىي الحكومة التي يطمق عمييا المؤرخون العرب اسم "حمير" -ريدان 

ركت أثًرا في القصص اليمنية عشية ظيور اإلسبلم، فضبل عن أنيا ىي التي قاومت األحباش، وىي التي ت

العربي، وفي قصتو أصحاب األخدود، حتى أصبحت الحضارة الحميرية عمًما عمى كل شيء في ببلد اليمن قبل 

 اإلسبلم، بحيث تبلشت الحضارات الصغرى التي ظيرت في اليمن في العصر الجاىمي .

وقد اختمف المؤرخون في بداية الدولة القتبانية ونيايتيا، ورغم الدراسات التي قدميا العمماء المتخصصون        

في الدراسات العربية القديمة فإن الخبلف ما زال قائًما عمى تحديد الفترة التي حكمت فييا دولة قتبان، بخاصة 

دولة معين ودولة سبأ، ومن ثم فإن تاريخ ىذه  -سبئيةكما جاء في الكتابات المعينية وال-وأنيا قد عاصرت 

الدول جميًعا مرتبط بعضيا بالبعض اآلخر، ومرتبط كذلك باألبحاث والدراسات المغوية، وكل تمك أمور لم يتفق 

 العمماء عمييا حتى اآلن .

ق. م، وىو التاريخ  ومن ىنا رأينا بعض الباحثين يرجع تاريخ قتبان إلى القرن العاشر، أو الحادي عشر       

الذي قد يرجع إليو النقش المخربش الذي حل رموزه "ألبرت جام"، وىو يعتبر أقدم نص جاءنا من ببلد العرب 

الجنوبية، كما أن عصر ىذا النقش كان فترة انتقال في تاريخ قتبان، إذ سرعان ما يظير بعده عصر المكاربة 

ء عدد منيم في فترة حكميم التي كانت فيما بين القرنين السابع الذين حكموا قتبان عدة قرون، وقد وصمنا أسما

 . والخامس قبل الميبلد



ق. م، وحتى القرن الثاني ق. م، 1444عمى أن ىناك من يرى أن دولة قتبان، إنما كانت فيما قبل عام       

ق. م، والقرن 625ق. م"، ومن يرى أنيا كانت فيما بين عام 524-865ومن يرى أنيا كانت في الفترة من "

ق. م، ومن يرى أنيا في الفترة 54الثالث ق. م، ومن يرى أنيا كانت فيما بين القرن السادس ق. م، وعام 

 ق. م"، ومن يرى أنيا فيما بين القرن الرابع ق. م، واألول الميبلدي .244-54"

"تمنع" إنما كان بين عامي  ىذا ويذىب بعض الباحثين إلى أن نياية دولة قتبان وتخريب عاصمتيا "تمنا"     

ق. م، بينما يذىب فريق آخر إلى أن ذلك إنما كان بعد الميبلد وليس قبمو، فاألب "ريكمانز" يرى أنيا 42، 444

م، وأما عن 126م أو 124م، بينما يرى "فون فسمان" أن ذلك إنما كان حوالي عام 414م أو 447كانت عام 

ائم التي قدميا العمماء ومنيا قوائم فريتز ىومل ورود كناكيس وكميمانت أسماء مموك قتبان، فيناك كثير من القو 

 ىوارت وفمبي أولبرايت .

ويحاول بعض الباحثين أن يقسم تاريخ قتبان إلى ثبلث فترات، تختمف الواحدة منيا عن األخرى، ولعل         

ق. م" عمى رأي فمبي، وفي 725-754أىم حكام الفترة األولى "يدع أب ذبيان" بن "شير"، وقد حكم في الفترة "

أول من حمل لقب "ممك" بجانب  -في رأي الكثيرين-نياية القرن الخامس قبل الميبلد، عمى رأي أولبرايت، وكان 

ن  لقب "مكرب"، ولعل في ىذا ما يشير إلى أنو كان في بادئ األمر كاىًنا، ثم حمل لقب ممك، ثم المقبين مًعا، وا 

 ة من حكمو عمى لقب "ممك"، عمى أساس أنو المقب الرسمي لحكام قتبان .اقتصر في الفترة األخير 

وىناك من يرجح أن "يدع أب ذبيان" ىو الذي شيد المدخل الجنوبي لمدينة "تمنع"، وطبًقا لنص       

" فيو "مكرب قتبان وجميع أبناء "عم" "اإللو الرسمي لقتبان" و"أوسان وكحد ودىس وتبنو"، ىذا 1644"جبلزر

ير النص إلى إنشاء طريق في الجبل، أو بعبارة أخرى، ثغرة ليمر منيا الطريق المار بالجبل من مكان إلى ويش

 آخر، فضبًل عن تجديد بيت "ود وعثتر"، إلى جانب بعض األعمال اإلنشائية األخرى .

اء الجنوب "بمكرب "يرفأ" أو "يرفع" وأبن -إلى جانب األلقاب السابقة-وىناك نص آخر يصف الممك       

ن كنا ال ندري شيًئا عن صمة ىذه القبائل، غير القتبانية، بالممك القتباني، أكانوا تابعين لو في تمك  والشمال"، وا 

أم أن ىذه  -الذي ربما كان لمنص بو صمة-األيام؟ ومن ثم فقد اشتركوا في إنشاء الطريق الجبمي اآلنف الذكر 



شاركت في إنشائو، إن اإلجابة عن واحد من ىذه األسئمة ال تزال  القبائل كانت ذات مصمحة فيو، ومن ثم فقد

في ضمير الغيب، وعمى أي حال، فإننا أمام عمل ىندسي يستحق التقدير، كما يدل عمى فن ىندسي راق عند 

 القتبانيين .

من ثم فقد ىذا ويرجح بعض الباحثين أن "يدع أب ذبيان" قد شن عدة حروب كتب لو فييا نصًرا مؤزًرا، و        

مد حدوده إلى أوسان ومراد، وحتى حدود سبأ، ولعل ىذا يفسر لنا اىتمامو بإنشاء الطرق التي تربط بين أطراف 

نما كانت في  مممكتو، ومن أشيرىا الطريق المعروف باسم "مبمقة"، ولم تكن ىذه الطرق في األرض السيمة، وا 

مل، منيا "أواًل" أن الطرق الممتدة في السيول ىدف سيل المرتفعات والجبال، ولعل الذي دفعو إلى ذلك عدة عوا

لؤلعداء، وأن جنوده قد يجدون صعوبة في الدفاع عن أنفسيم، إذا ما ىاجمتيم قوات غازية، ومنيا "ثانًيا" أن 

ن كانت صعبة فيي أقصر من طرق السيول، ثم إن الدفاع عنيا، ال شك أسيل من األخرى،  الطرق الجبمية وا 

 ثر أمًنا، كما أنيا في أرضين تابعة لو .فيي إًذا أك

ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أن ىناك وثيقة عمى جانب كبير من األىمية ترجع إلى عيد ىذا        

الممك "يدع أب ذبيان" ألنيا تتصل بأصول التشريع وكيفية إصدار القوانين عند العرب الجنوبيين في العصور 

الممك وحده ىو الذي يممك حق إصدار القوانين ونشرىا، ثم األمر بتنفيذىا، وأن مجمس  القديمة، فمنيا نعرف أن

ىو الذي يقترح القوانين ويضع مسودات -ويتكون من رؤساء المدن والقبائل والشعاب -الشعب "ويدعونو المزود" 

 الموائح، ثم يعرضيا عمى الممك إلقرارىا واألمر بتنفيذىا .

نستنتج من ذلك كمو، أن قتبان قد عرفت نظاًما يتكون من مجالس تمثل الشعب تمثيبل  ولعمنا نستطيع أن      

نيابيًّا، فقد كان يوجد مجمس قبمي، إلى جانب العرش، كما كانت ىذه المجالس تمثل القبائل المختمفة في الييئات 

تو مرتين في العام، وفي عاصمة التشريعية المتعددة، كما كانت إدارة الببلد بيدىا، وربما كان المجمس يعقد جمسا

الدولة، وبدعوة من الممك، ثم تصدر القوانين بعد ذلك باسم الممك، ويبدو أن ىذه المجالس كانت تجتمع عندما 

يظير في الجو أسباب سياسية تتصل بسياسة الببلد الخارجية، أو عند الرغبة في إدخال تغيير شامل عمى 

 النظام االقتصادي لمدولة .



ىذا وىناك نوع آخر من المجالس، ىو المجمس االستشاري، ويتكون من الممك ومن األشراف أصحاب        

األمبلك "مسود أو مزود"، ومن طائفتين أخريين ال يمكن تحديدىما بالضبط، وقد يمثبلن أصحاب األمبلك أو 

عن العمل بالقوانين القديمة،  الموظفين، وليذا المجمس االستشاري حق إصدار القوانين باسم الممك، فضبلً 

عن  -كميًّا أو جزئيًّا-وتنظيم استخداميا، كما كان من حقو أن يحل مجمس القبائل، وأن يصدر أوامر العفو 

المحكوم عمييم، ولعل ىذا كمو يدل عمى أن الممك والمجمس االستشاري ومجمس القبائل، تكون جميعيا الحكومة، 

عمى األقل فيما -ريع، وأخرى لئلدارة، وثالثة لمقضاة، مستقمة عن بعضيا وأنو ليست ىناك ىيئة خاصة بالتش

أما فيما يتعمق بمعرفة الفترة التي كان ىذا النظام مستعمبل فييا، أو الحاالت  -يتصل باألمور المالية لمدولة

 أيدينا . العديدة التي كان يطبق فييا، فيذا ما ال نعرفو، وال نستطيع الحكم عميو من النصوص التي تحت

ق. م" فقد كان أول 454-254وأما الفترة الثانية من تاريخ قتبان، والتي استمرت زىاء قرن من الزمان "       

مموكيا "أب شبم" ثم ابنو "شير غيبلن"، الذي ترك لنا كثيًرا من النصوص، وجد بعضيا في المدخل الثاني 

نشاء برج، فضبًل عن الكتابة لمدينة "تمنع" ىذا إلى جانب كتابة أخرى دونت عند تجد يد إحدى العمارات وا 

" والتي تتحدث عن جمع ضرائب من قبيمة "كحد" النازلة في "دتنو"، وقد جاء فييا أن 1641المعروفة بـ "جبلزر 

رئيس القبيمة ىو المسؤول عن جمع الضرائب، والتي تساوي "عشر كل ربح صافي، وكل ربح من التزام أو من 

كما تتحدث عن توريدىا لخزانة الدولة في نياية كل عام، فضبل عن ضرائب المعابد، والتي بيع أو من إرث"، 

أنيا تطمق عمى كل ما يسمى لآللية أو المعابد من ضريبة  -يروى رود كناكيس-تسمى "عصم"، وىي لفظة 

 مقررة، أو نذر، أو صدقة .

بد، إنما كانت تتركز في العاصمة القتبانية، وأنيا ولعل من األىمية بمكان اإلشارة ىنا إلى أن إدارة المعا       

قد تركت أثًرا بعيًدا في استغبلل أراضي الدولة، وفي الحصول عمى جزء من دخميا، وأن الدولة نفسيا قد منحت 

إدارة المعابد ىذا الحق، مجاممة منيا ليذه المراكز الدينية التي انتشرت كذلك في خارج العاصمة، وقد كانت 

مطالبة بأن تدفع لممعابد عشر الدخل والميراث والمشتريات، إلى جانب ضريبة أخرى كانت تقدم لممعبد القبائل 

 كيبة .



ىذا وقد كان أفراد طائفة المعبد يسمون "المطعمون عمى يد عم" "وعم ىو كبير آلية قتبان" بسبب        

أن اهلل قد فوضيم في إدارة أراضيو الدنيوية،  اتصاليم بكبار رجال الدين في قتبان، وىم الذين كان القوم يعتقدون

وىكذا قامت الجماعة المعروفة باسم "المطَعُمون من اهلل"، وىي جماعة خاصة بالمعبد، وتعيش عمى نفقة الدولة، 

 مما جعميا في مركز يساعدىا عمى المطالبة باألراضي لممعبد ودخميا، بدعوى أن ىذا الدخل هلل سيد األرض .

وقد نال "معبد بيجان" عناية خاصة من "شير غيبلن"، ومن ثم نراه يأمر بتجديد أقسامو القديمة، ىذا         

" أن "شير غيبلن" قد انتصر عمى حضرموت، وأنو 416وبناء أقسام جديدة فيو، ونعرف من نقش "ريكمانز 

الحالية، عند جبل ريدان، حيث تخميًدا لذكرى ىذا النصر فقد أقام معبًدا لئللو "عثثر" في "ذبحان" "بيجان القصب 

ما تزال حتى اآلن توجد خرائب واسعة تدل عمى أنيا كانت مدينة، أو عمى األقل قرية كبيرة، وأما زمن "شير 

غيبلن" ىذا، فقد كان في أخريات القرن الرابع ق. م، فيما يرى "فيسمان"، وفي القرن السادس ق. م، فيما يرى 

 "جون فمبي" .

"، وىو عبارة عن 1644ر مموك ىذه الفترة "شير يجيل"، وقد جاء اسمو في نقش "جبلزر ولعل من أشي      

مرسوم ممكي يحدد كيفية جمع الضرائب من "طائفة معبد اإللو عم في أرض لبخ"، ويظير من ىذا المصطمح أن 

وربما كانت تتعاون  العرب الجنوبيين كانوا يؤلفون طوائف تنتمي إلى إلو من اآللية تتسمى بو وتقيم حول معبده،

فيما بينيا في استغبلل األرض لخير الطائفة بأسرىا، وكانت الطائفة تقدم حقوق الحكومة إلى الجباة الذين 

يجبون تمك الحقوق، فيقدمونيا إلى "الكبير" "أي نائب الممك"، ليقدميا بدوره إلى الممك ، ويرى "أولبرايت" أن 

وأنو قد تغمب عمى دولة معين، وأخضعيا لسمطانو، ثم خمفو أخوه  ق. م،244"شير يجيل" قد حكم حوالي عام 

"شير ىمل يينعم" وىو الذي أقام المسمة التي عثر عمييا في مدينة "تمنع"، وبوفاتو انتيت األسرة القتبانية الثانية، 

وكان آخرىم وتناوب عرش الببلد عدد من المموك لم نستطع حتى اآلن تعيين أزمنتيم أو ترتيبيم بصفة نيائية، 

"يدع أب غيبلن"، وقد بنى في عيده "بيت يفش"، كما أنشئت، أو عمى األقل جددت، مدينة دغيبلن "غيبلن" 

 عند معبد "عم ذى لبخ" في موضع "ذغيمم"، وأن ىناك اتجاًىا يرجح أن ذلك إنما كان في القرن الثاني ق. م .



ق. م، 154"ىوف عم يينعم" والذي حكم حوالي عام  ق. م" فأول مموكيا45-154وأما الفترة الثالثة "        

عمى رأي أولبرايت، ثم جاء من بعده "شير يجل ييرجب" الذي أعاد بناء المدخل الجنوبي لمدينة "تمنع"، كما 

ق. م، بقميل، عمى رأي أولبرايت اعتماًدا عمى تمثالين 154جدد كذلك بناء "بيت يفش"، وقد حكم بعد عام 

في خرائب "تمنع"، وعمييما كتابة قتبانية، جاء فييا اسم صانعيما "ثويبم"، الذي ذكر في ألسدين عثر عمييما 

كتابة أخرى من نفس العيد، وقد استنتج "أولبرايت" أن التمثالين من عيد "شير يجل ييرجب"، وأنيما صنعا عمى 

ا الممك قد حكم حوالي عام الطرز اليونانية في فترة ال تبعد كثيًرا عن القرن الثاني ق. م، ومن ثم فإن ىذ

 ق. م .154

ن         وىناك ما يشير إلى أن قتبان في عيد "شير يجل ييرجب" كان ليا نفوذ من نوع ما عمى "معين"، وا 

كان العمماء مختمفين عمى طبيعية ىذا النفوذ، أىو خضوع من جانب معين لقتبان؟ أم أنو نوع من التحالف بين 

 احبة اليد العميا؟ .الدولتين، كانت فيو قتبان ص

ل غيبلن يينعم"، فقد نسب إليو أنو أول من صك نقوًدا ذىبية عثر عمييا مضروبة في مدينة       وأما ابنو "وروا 

 "حريب" كما أن ىناك ما يشير إلى أنو ساعد قبيمة "ذو ىربت" في مدينة "شوم" عمى بناء حصن "يخضر" .

ا، يرجع إلى عيد الممك ىذا، صاحبتو امرأة تدعى "برت"  ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أن      ىناك نصًّ

تذكر فيو أنيا قدمت إلى "ذات حميم عثتر بعل" تمثاال من ذىب في صورة امرأة، تقرًبا إلى اآللية ووفاء لما في 

ذلك، فنحن ذمتيا لئللو "عم ذربحو" ويبدو أن المرأة كانت كاىنة لمعبد اإللو "عم" في "ريمت"، فإذا كان ذلك ك

أمام امرأة كاىنة، ومن ثم فإننا نستطيع القول أن المرأة في تمك الفترة من تاريخ قتبان قد وصمت إلى منصب 

 الكيانة .

تمنة" جاء فيو اسم ممك يدعى "شير ىبلل بن ذر أكرب"، يرى -وىناك نقش عثر عميو في "تمنع" "تمنا       

أكرب" الذي حدد "أولبرايت" مكانو في نياية األسرة، وأما النص  فيو بعض الباحثين "شير ىبلل ييقبض" بن "ذر

فيقول "قانون أصدره شير ىبلل بن ذر أكرب ممك قتبان، لشعب قتبان وذي عمش ومعين وذي عثم أصحاب 

أرض شدو"، وقد نظم ىذا القانون واجبات ىذه الشعوب األربعة في كيفية استغبلل األراضي، وعين األعمال 



يا، وأنذر المخالفين بأشد العقوبات، فضبل عن اإلشارة إلى الموظف الموكل إليو تنفيذ ىذا القانون، المترتبة عمي

 ولعل ىذا كمو يفيد أن ىذه الشعوب األربعة التي جاء ذكرىا في القانون، إنما كانت خاضعة لقتبان .

ضعة وقت ذاك لقتبان، كما ويرى "رود كناكيس" أن ىذا النقش إنما يدل عمى أن معين إنما كانت خا       

ن كان ذلك ال يعني أن معين قد فقدت استقبلليا تماًما، كما يذىب  كانت كذلك عمى أيام "شير يجل ييرجب"، وا 

"، ومن ثم فإن "شير ىبلل" ىذا أقدم 542"رود كناكيس" كذلك إلى أن ىذا النص إنما ىو أقدم من نص "ىاليفي 

 من "شير يجل ييرجب " .

ع أن ما ذىب إليو "رود كناكيس" ربما كان أقرب إلى الصواب مما ذىب إليو "أولبرايت"، بخاصة والواق       

لى سقوط  وأن األخير قد ختم قائمة مموك قتبان بالممك "شير ىبلل"، مشيًرا إلى الدمار الذي حل بالعاصمة، وا 

خرى، ثم تسقط دولتو فجأة، ذلك حكومة قتبان، وليس من المقبول أن يكون ممًكا لو كل ىذا النفوذ عمى شعوب أ

 ألن سقوط الدول إنما ىو دليل عمى ضعفيا وانييارىا، وليس في ىذا النص إشارة إلى شيء من ذلك .

ق. م"، إذ 54-254وعمى أي حال، فيناك من يميل إلى أن عصر قتبان الذىبي إنما كان في الفترة "       

ك أىم دول العربية الجنوبية، وأنيا قد أخضعت لسمطانيا تشير نصوص ىذا العصر إلى أن قتبان كانت وقت ذا

كبل من معين وسبأ، لكن حدث قبيل الميبلد أن غزا شعٌب غير معروف عمى وجو التأكيد عاصمة قتبان 

 وأحرقيا، ثم ظيرت بعد ذلك مممكة سبأ وذي ريدان، عمى أنقاض كل من قتبان وسبأ ومعين .

ن اختمفوا في الوقت الذي حدث وىكذا يميل الباحثون إلى أن ا       لسبئيين ىم الذين قضوا عمى دولة قتبان، وا 

ق. م، 54ق. م، يذىب "أولبرايت" إلى أنو كان في عام 524فيو ذلك، فبينما يرى "فمبي" أن ذلك كان في عام 

 م .146، 144م، بل إن ىناك فريًقا رابًعا يراه فيما بين عامي 14عمى أن آخرين يرونو في عام 

عمى أن الشيء الجدير بالمبلحظة ىنا أن دولة "سبأ وذي ريدان"، لم تكن الوريثة الوحية لقتبان، فقد        

شاركتيا في الغنيمة "حضرموت" التي ضمت إلييا جزًءا من قتبان، وبذا استطاعت حضرموت منافسة "سبأ وذي 

رة ىنا إلى أن قتبان لم تفقد استقبلليا ريدان" فترة امتدت حتى أخريات القرن األول الميبلدي، ىذا ويجب اإلشا



نيائيًّا، كما أن الشعب القتباني لم يزل من الوجود أو يختفي اسمو تماًما، ذلك ألننا نرى "بطميموس الجغرافي" 

 ".1Kattabanoi= Kottabaniيذكرىم بين الشعوب التي تقطن ببلد العرب، وقد دعاىم "

في مأرب عمى نقش جاء فيو أن الممك "نبط" ممك قتبان، كان معاصًرا  ىذا وقد عثرت البعثة األمريكية         

لممك سبأ، ويضعو "أولبرايت" في القرن األول الميبلدي، والممك "نبط" ىذا ىو نفسو الممك "نبط بن شير ىبلل" 

ن م، ويبدو أ1951الذي جاء ذكره مع ابنو "مرثد" كممك لقتبان في نقش عثر عميو في "ىجر بن حميد" عام 

مموكا، قتبانيين استطاعوا الحفاظ عمى الجزء الغربي من قتبان بعد سقوط "تمنع"، متخذين من "حريب" مقرًّا ليم، 

ق. م، 45بينما اكتفى الحضارمة باالستيبلء عمى جزء من شرقي الببلد، وأن ذلك قد حدث فيما بين عامي 

 والعام األول الميبلدي .

" والذي يتحدث عن حرب وقعت عمى مقربة من "وعبلن" 649ام ويرى "فون فيسمان" أن نقش "ج      

واشتركت فييا عدة أطراف، إنما قد حدثت في عيد الممك "نبط عم" ممك قتبان، وأن أصحاب ىذا النقش إنما 

يذكرون أنيم قد حاربوا ضد ممك حضرموت وجيشيا، وضد "نبطم" ممك قتبان وآخرين، وأن النصر كان حميفيم، 

يسمان" أن يستنتج من عدم وجود كممة "ىجرن" بمعنى مدينة قبل اسم "تمنع" من أنيا لم تكن ويحاول "فون ف

ن كان قد لقب  نما كانت موضًعا صغيًرا، أو اسم أرض فحسب، كما أن "نبط عم" وا  وقت ذاك عاصمة قتبان، وا 

يؤرخ ليذه الحرب بالفترة ما بين ىنا بممك قتبان، إال أنو لم يكن في الواقع إال تابًعا لممك حضرموت، وأخيًرا فإنو 

 م .124-144عامي 

وليس من شك في أن "تمنع" "تمنا=تمنة" ىي أىم مدن قتبان، وقد عرفت في كتابات الكتاب القدامى من         

" ، كما أن "أوليري" يذىب إلى أن المدينة التي جاءت Thumna Thomna, Tamnaاألغارقة والرومان باسم "

" بأنيا من Thomna" إنما ىي "تمنة"، وقد وصف "بميني" مدينة "Thoumaبطميموس تحت اسم "في جغرافية 

ميبل، تقطعيا اإلبل  2226معبًدا"، وأن المسافة بينيا وبين "غزة"  65أكبر المدن في العربية الجنوبية، وأن بيا "

 يوًما عمى وجو التقريب، وليست ىذه المدينة سوى "تمنة" قتبان . 65في 



وتقع "تمنع" في وادي بيجان في منطقة تدل آثار الري فييا عمى أنيا كانت خصبة كثيرة المياه والبساتين،        

وقد أثبتت أعمال الحفر التي قامت بيا البعثة األمريكية، تحت رياسة "وندل فيمبس"، أن موقع "تمنة" القديم، إنما 

مدينة قد خربت بسبب حريق ىائل، ربما أتى عمى ىو في مكان خرائب كحبلن "ىجر كحبلن الحالية" وأن ال

المدينة، كميا، وأن ىذا الحريق ربما كان بأيدي السبئيين إبان الحروب التي استعر أوارىا بينيم وبين القتبانيين، 

كما أثبتت الحفائر أن "تمنة" قد جددت عدة مرات، وأن مقابرىا كثيًرا ما انتيكت حرماتيا، سواء أكان ذلك في 

م الغابرة، أو في العصر الحديث، وأخيًرا فقد كشفت الحفائر في منطقة "تمنع" عن شبكة كاممة من السدود األيا

 تتصل بيا قنوات وصياريج لتوفير مياه الري لرقعة واسعة من الببلد .

رت ومن مدن قتبان الميمة كذلك "شور"، "شوم" و"يرم"، وكذا "حريب" التي ذكرىا اليمداني، والتي اشتي      

 بالنقود التي ضربت فييا، وحمميا اسميا، كما أنيا كانت عاصمة قتبان في أخريات أياميا .

 


