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 وادي حضرموت يف منطقة الكسر

 

 ))دراسة تارخيية آثارية((

 
 مرعي مبارك عائض بن رّباع
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 اإلهـــــداء

 

 

  والدي رحمه هللا و والدتي أطال هللا في عمرها  روح  إلى
 اللذين بذرا فيَّ أولى بذور المعرفة.

 
    إلى من قدم لي كل الدعم خالل مراحل دراستي...أخي

 .صالح وأختي
 

     إلى من تحملوا معي مشقة البحث. .. 
 ويونس ومعتز  زوجتي وأوالدي تّمام وأحمد
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 شكر وتقدير
 

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل حممد صللى اهلل وعللى   

 آله وصحبه أمجعني.

وبعد محد اهلل وشكره على عونه لل    جنال ه الاا العمالواللا      

درجة امل جستري   الت ريخ القديم من سبق وأن قدمته   رس لة علمية لنيا 

قسلم التل ريخ يليللة ا دام ج معلة عدنفوأشللر  عليال  أ.ممحلل ر .د.أمحد     

ب ط يع رئيس قسلم ا ال ر ب لكليةفنهنله ملن الواجلَ علل ق أن أقلدم ج يلا         

المحكر ون ئق التقدير واالحلاام لسسلت م ممحل ر  اللديتورد أمحلد بلن       

عللى رسل لو ودقد له لل  يلا       أمحد ب طل يع   لتضللله بقبلول ااشلرا     

النصح واارش د املناج فوجنن اللس ن يعج  قبلا القللم علن وصلا مع ملتله      

الللديتور احلسللنة للل  والتوا للع اربللم  والصللا علللى مت عللَ ااشللرا       

وياا دعمه ودمحلجيعه   فوااخالص    العما واحاام مواعيده مع طالبه 

م اللو واجالتيف   يلا    املستمر ل ل  جنم مل يدخر جادًا   داليا الصع 

مراحا جنعداد الرس لةلنقد هودن  من  مكتبتله بعلدد يلبري ملن املراجلع      

يملل  حللدد للل  املوا لليع والصللضح ت       فمات الصلللة ضو للوا رسلل لو  

الكتَ األجنبية مم  ساا ل  دصلويرا  ودرمجتال ل بلا أنله قلد سل عدن        

ملن   ممحكورًا   درمجة ج ء يلبري منال ل نللاًل علن قي مله بمحلر  علدد       

وأن    ااا املقل م دقلديم    النقوش الو استخدمتا    الرس لة. وال يضوديف

المحللكر والتقللدير لسسللت م القللديرد مجلل ل الللدين جندريللس الللا  دكللرم     

ممحكوراً بمحر  ودرمجة بعض املوا يع األجنبيةل ب ا  نة جنىل ملك نهنيف 
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ه قد استضدت منه خالل احللدي  معله ونصل ئحه اللو سل عدديف    ل و      

 بعض املمحكالت الو دواجه  يا طالم امل جستري.

يم  أدقدم ب لمحكر والتقدير لرئ سة ج معة عدنل وني بة الدراس ت 

العليلل ل وعملل دة يليللة ا دامل ورئلليس قسللم التلل ريخ األسللت م املمحلل ر        

ديتور: نصر س مل ا د ل وأخ  وصلديق  األسلت مد ح ملد عبلد القل در      

علو أشكر أخ  وصديق  األست م د عل   ب نقيه الا  قدم ل  بعض املراج

 س مل ب ظروس الا  س عدن    الامجة.

والمحكر موصول لكا الع ملني   مكتبة يلية ا دامل ومكتبة 

يلية الابية عدنل ومكتبلة مريل  الدراسل ت والبحلوم ج معلة علدنل       

واملكتبللللة الوطنيللللة عللللدنل واملكتبللللة السللللل  نية بلللل ملكالل ومكتبللللة 

ل ومكتبللة يليللة الابيللة بلل ملكالل ومكتبللة األسللد     املخ وطلل ت بايللم 

بدممحق وأخص ب لاير اللديتورد علل  الصل يد  ملدير مكتبلة األسلد       

 الا  مسح ل  ب لتصوير أيثر مم  او مسمو  به   نظ م املكتبة.

 االحللااميسللعيف جنال أن أقللدم عظلليم المحللكر ووانللر     و  األخللري ال

نع ء أ.د.عبداهلل حسن المحيبة لسس داة أعل ء ربنة املن قمحة من ج معة ص

رئيس ج معة دع  الس بق فوأ.م.د.مج ل الدين جندريس من ج معة عدن رئيس 

  .قسم ا ا ر ح ليً  فلقبوهلم من قمحة رس لو ودقد ام مالحظ ت عليا 

ولكللا مللن قللدم للل  مسلل عدة ماملل  يلل ن حجمالل  يللا التقللدير       

 واالحاام.

 املؤلف                                                                                                                                                              
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 املقّدمــــة:
جنىل دراسة من قة الكسر   واد  حلرموت دراسة  ياد  ااا الكت م

وحتى منتصا القرن الس دس  لد رخيية آا رية من القرن الس بع قبا امليالد
 ء   وملك جنن نصوص النقوش امليالد ل وقد دبدو ااه املدة طويلة بعض المح

 .اليمنية القد ة دمحح معلوم دا  عن املن قة ملدة من ال من ودنعدم   مدة أخرى
جنن السبَ   اختي ر من قة الكسر مو وعً  للبح  يعود جنىل املوقع 

نلاًل عن  فوياا أاميتا  الت رخيية لااسااديج  الا  حتتله ااه املن قة
 فجنم ا  بوابته الغربية فلواد  حلرموت برمتهيونا  حتدد املصري السي س  

ومواقع أارية ال د ال بق ي ا  متن ارة على  ض    لودوجد با  عدة مستوطن ت
 وواد  العني. فدوعن فعمد فالعا فاألودية مثا رخية

مل حتظ من قة الكسر بدراسة د رخيية متك ملة دبني أامية موقعا  
ع ودراسة املع ي ت النقمحية الو أش رت ااسااديج  املامل ب ا ل نة جنىل مج

بعده   وملك ألن املعلوم ت املتونرة عن املن قة  جنليا  سواٍء أي نت قبا امليالد أم
والدراس ت الو د رقت  لوموهعة   بعض املص در لعب رة عن جنش رات مقتلبة

والدراسة بمحكا متك ما  من  لللمن قة بمحكا ع برل وا  حب جة للجمع
 ت خصوصً  واليمن بمحكا ع م.د ريخ حلرمو

وأام الدراس ت الس بقة عن املن قة دتمثا   املسوح ت األارية الو 
 ع منيالنضادا  البعثة اليمنية السونيتية املمحاية   بداية عملا    املن قة بني 

م دراسة ق م با  1986ع م للم ونمحرت  من نت ئج أعم ل البعثة 1986م و 1983
وعبد الع ي  بن عقيا حتت عنوان الكسر )عرض  ليا من جري ه نيضتش

اجتم ع (ل ام ق م املؤرخ الراحا عبد الق در الصب ن بتأليا  –جغرا   –د رخي  
مل 1988ع م الحب  عن الكسر دوىل نمحره املري  اليميف لسحب م نرا سيؤن 

يم  ق م املري  نضسه بنمحر نت ئج أعم ل البعثة اليمنية السونيتية املمحاية 
 الو مشلت دراس ت متنوعة عن من قة الكسر. فم1989م وحتى 1983ع م لل

جنن املناج املستخدم   يت بة ااه الرس لة او املناج الوصض  بمحكا 
 ع مل جنىل ج نَ املناج التحليل  حيثم  د لَ األمر ملك.
عدد من النقوش اليمنية  فومن أبره املص در واملراجع الو اعتمدت عليا 

نلاًل عن ملك متت  ف مت معلوم ت دتعلق ضو وا الدراسةالقد ة الو 
وارب ء الث ن  من  فصضة ج يرة العرم :االستض دة من بعض مؤلض ت اهلمدان  مثا

وعدد من دق رير نت ئج أعم ل البعثة اليمنية السونيتية  فيت م اايليا
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املمحايةل ويالك استضدت من مو وا حممد عبد الق در ب نقيهل و 
وياا مو وا عودة جنىل نقوش  فوب ن بعنوان أامية نقوش املعس ليرستي ن ر

 العقلة حملمد عبد الق در ب نقيه.
 أم  املراجع األجنبية الو اعتمدت عليا  نمنا :

Thompson. C.1944 , Rykmans. G: Epigraph in Thompson. C. 

1944, VonWissman 1968, Bafaqih.M:1990, Sedov.A: 1996; 2005, 

Robin. Chr: 2003. 

والدوري ت العربية واألجنبية املمح ر جنليا    ق ئمة  لوغريا  من الكتَ
واملراجع الو أسامت مجيعا    صي غة مو وا ااه الرس لة الو  لاملص در

 احتوت على االاة نصول رئيسة وا .

 الفصل األول:جغرافية حضرموت:
مل وواد  ويتن ول التسمية واملوقع اربغرا  حللرموت بمحكا ع 

وأقس مه ومنا  الكسر ل على وجه اخلصوص ل الا  حتدات عنه  لحلرموت
وقد مشا احلدي  موقع من قة الكسر ب لنسبة لواد   فبمحكا واسع

ومدى دوانقه مع طبيعة  لودو يح املدلول اللغو  لكلمة الكسر لحلرموت
 فليةاملن قة اربغرانية  ب ا  نة جنىل دو يح أقس م الكسر بتسمي دا  احمل

 ويالك القرى واألودية املوجودة با .

الفصل الثاني: منطقة الكسر من القرن السابع قبل امليالد إىل منتصف القرن السادس 
 امليالدي:

وحتى  لواو دراسة د رخيية ملن قة الكسر من القرن الس بع قبا امليالد
د الس بقة للميالالقرون سبعة المنتصا القرن الس دس امليالد   نض  مدة 

ري ت الدراسة على ااش رات النقمحية الواردة   نقوش دلك املدة عن املن قة 
من خالل مير النقوش ألمس ء قب ئا بعلا  م هالت حمتضظة بتلك األمس ء 

 فومنا  قب ئا: حلرموت فوأخرى اختضت لالواردة   نقوش مدة م  قبا امليالد
وقبيلة  فالقثم فجعمحم فرم  فيابئر ومو اجرم فجدمم فالصد  فرينب فالو فسيب ن

ومنا   فوأودية الكسر لعني   وجنىل ج نَ مير القب ئا ج ء مير بعض قرى
 اهلجرين. فوماام ل حريلة اليوم ل فوواد  نسم فقرية أنا

أم    ناة القرون الالحقة للميالد نهن النقوش مل داير املن قة طوال 
تحت احلدي  عن من قة الكسر القرنني األول والث ن  امليالدينيل هلاا نقد انت
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م  ج ء   نقوش املعس ل من     العقد الث ن  من القرن الث ل  امليالد  حبسَ
مدينة صوران الو دارت نيا  أحدام مترد ق مت به قب ئا حلرموت مير 

وم  دال ملك من أحدام ف(بن عم مخر طالع  يل)ب ع مة أحرار يابئر  د امللك 
 لوددمري وجنحراق الع صمة  شبوة ف  الع يلطأدت جنىل أسر امللك احللرم

واستيالء أحرار يابئر على عرش مملكة حلرموت الو وجات جنليا  القوات 
احلمريية املتح لضة مع بعض قب ئا األعرام ب ملن قة  رب ت قوية أدت جنىل 

 .سقوطا  نا ئيً 

 الفصل الثالث: املواقع األثرية يف منطقة الكسر:
ود ريخ  لل وار املاتمني بدراسة جغرانيةوقد احتوى مير ألشار ا

ومتكنوا من هي رة من قة الكسر وم  مجعوه من معلوم ت  لحلرموت
ويالك البعث ت األارية الو ق مت بهجراء حضري ت  فوآا رية عن املن قةل د رخيية

 وآا ريً  هل . لوصضً  جغرانيً  ل  املواقع األارية   املن قة الو دلمن ااا الضصا
واالستنت ج ت الو خرج  لملك خ متة الرس لة الو دلمنت اخلالصة ودال

 وصور. لوأشك ل لبا  ال  لَل يم  هودت الرس لة ضلحق اشتما على خرائط
وخ لية من  لوأخريًا البد من ااش رة جنىل أن طريق ال  لَ مل دكن ممادة

م  العوائقل وااا او ح ل يا من يلع أوىل خ واده على طريق البح  العل
الالهمة  ها  قلة املراجع العربية األس سولعا من أبر فالا  ال خيلو من الصعوب ت

وم  مت احلصول عليه من مراجع ال دتن ول من قة الكسر  فللبح    مكتب دن 
حتت ج جنىل يثري من ارباد  الستخالص م  او متعلق  لبا فبمحكا مب شر

هلاه  نبية دعد ريي ة أس سً ملراجع األجنهن ا لضو وا الدراسة  نلاًل عن ملك
واو األمر الا    عا من صعوبة املو وال ومع ملك نهن ال  لَ  فالرس لة
 .احلصول على املعلوم ت من خالل الامجة -قدر اامك ن -ح ول

دلو    ااا وأدليت  ًل.. جنن  قد ح ولت جمتاداوال يسعيف ان  جنال أن أقول
قص مام  سعت جنىل الكم لل ولكا وا  حم ولة البد أن يلضا  الن لاملو وا

 ل واحلمد هلل رم الع ملني .جمتاٍد اوام اجتا ده
 
 

 املؤلف
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 جغرافية حضرموت والكسر
 

  :التسمية واملوقع اجلغرايف حلضرموتأواًل : 
1  

2  

 ثانيًا : املوقع اجلغرايف للكسر:

1  

2  

3 
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 التسمية واملوقع اجلغرايف حلضرموت::أواًل
 تسمية حضرموت: -1

ذكر اسم حضرروت    كر م ورل الش رتي الة شةرد ال لىرد ا ر   ر ا         
)حضروت (،ك ا ورد   (ر م و   ح ض)و (حضروت)  (الشحت: )ح  ض  ر  م   

          و وشهررا ا رر  سرةةل اال ررال   ا صررر: ,رض حضرروت  أ  بعر  الش ررتي اةررار   
(Ir 31)  و(Ir 32)  و(Ja 612/ 10) و(Ja 750/ 5)    رض مم كرد  أ، واال صرتد بر ل

رض سرة  و  أاةار     حضروت ، و ارض حضروت  ال ةة د، ك ا  ت ا ال 
، وذكر  الش تي أيضًا أشعب حضروت  ] أشعب / حضروت [   1أرض محم

(Ir 13/2)الررررش   
 (حزرورررراو )، وذكررررر  حضررررروت    السررررترا  باسررررم  2

(Hazarmaueth).و ت ا بل ال الث ل حطان ، 
اليت  ةدورباأل  وساوع كساب ا ضارا   لىوقل كان  ضروت  ص

وا رر  و ررص ا صررتن الةتلرران والروورران الرر يل كرران      ،حضررروت   ااصررر
 ؛ والسحرير  مورع شر م ورل الس رة     ,لكسابهم دور    حفظ وتسجةل   ا ا سرم 
لا ة  ال طتل االسافد بني  شرتب   و  ا يعتد  خسالف ال سان أو ستم الس اع

غ ختس   ول كساب كسةت ا بصّة قل بالد العرب وال ار  األوربةد، وهل ا جنل م
واشل  (شرتاوتتةسا) (Chatramotitae) (ايراتتسسةشس)اشل و الً إىل آخر،فشجل ا 

 (ب ةشةتس)، بةش ا جنل ا اشل ( ادرا وةسا()Hadramyta))لةتفراسستس( 
(Atramitae) (وةسررااترا) و(Chatramotitae) (تشرراتراوتتةسا)ن الشررعر . وأل3

اجلا    ديتان العرب وسج هم ال ي سج تا فةص الك م ول األحلاث السارخيةد 
وذكروا فةص أجماد م وألسابهم وب رلالهم، ف رل كران  ضرروت  حضرتر        

 :قائال شعر ت   ا  ةد فالشاار اةل ي تث ذكر ا
 .4"سًا ب ا   حضروت  الة الةا ةقأبا كرب وا يه ني ك ةه ا و "

                                         
1 Bafaqih,M. L'unifcation du Yemen Antigue.Geuthner, Paris, 1990 , p.223 
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32
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واحسفظت حضروت  بامسها بةش ا اخسفت أمسام اال ال  الة شةد ال لىد 
األخرى، وظل بارزاً يسصلر ال  ب اال ك  حس  بعل س تط ىل السةابعد   أيلي 

رمبرا إىل  السرةب   ب رام اسرم حضرروت  حةرًا إىل يتوشرا  ر ا         يعرتد و؛األحةاي 
ز واتسرراع أراضررةها، وهلرر ا   يشررعر و ررت  حضررروت   وضررعها الطةةعرر  االس ةرر

با ا د إىل تطتير أل ابهم و ل وا فع ص و ت  اللول الة شةد األخرى، وحس  حني 
اتسررعت أوالكهررم شرررقًا إىل ظفررار، و ربررًا إىل ردورران ظ ررتا يسح ررتن ب  ررةهم        

 .1(و   حضروت )الةسةط 
حاهلرا   ،ور  هلرا وحضروت   ت اسم ل ةة د ط   امسها ا   ال ةائل اجملرا 
ثم أخ     ه ,حال قةة د سة  اليت ط   امسها ا   وا  اور ا ول قةائل وأراض

ال ةة د متل س طسها ا   وا حتهلا ول ال ةائل اليت يةلو ألها كالت تس سع بكةان 
ولعل قةة د حضروت  كالت أك ر الدًا وال  ول ال ةائل  ؛سةاس  خان بها

س طسها ا   ت   ال ةائل واألراض  ف صةحت واسسطاات أن تفرض  ,اجملاور  هلا
ك ا ارفت اللولد اليت ألش تها  ؛(رض حضروت أ)تعرف ت   األراض  باسم 

، و ر ا ورا تدكرله الش رتي الة شةرد      2(دولرد حضرروت   )قةة د حضروت  باسرم  
اال ر  كررب ال     ل    اليت  ام   ال لىد   أقلم إشار  هلا إىل حضروت 

 3.(Fa 4/12)= (12/ RES 3945)= (A  GL 1000/ 12االتستم بر )وتر 
ووا زالت قةة رد حضرروت  وت رتد  بفرواهرا االشسشرر  داخرل حضرروت         

اليت كالت تشس ل بالسجار  برني   ةدكرب ال ةائل العربأو   تعل ول  ،وخار ها
ن قةة د أو  ا   يعين  ؛4 شتب بالد العرب وا جاز وجنل والعراق والشام  ووصر

ولكشها     –وادي حضروت   –ا صاحةد التادي الكةم حضروت     وحل 
وورل ال ةائرل    ؛5(دولرد حضرروت   )وحل ا اليت أقاوت اللولد اليت مح ت امسها 

                                         
1Bafaqih M.A.:L'unitication du Yemen  , p. 223 

21

1992405 

3Fakhry. A: An Archaeological Journey to Yemen (March – May, 1947), 

Part,1, Government Press, Cairo, 1952, P. 35-39, Fig.8-9.                              

4
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وبعر  بطرتن ورل محرم،      ,1ةان وكشلهةالصلف وس ،قةة دضروت اجملاور   
 .2و  لان وسعل العشم  ول و حج
شةرد الريت تعرضرت    الش تي الة ف م تسطرق إلةص أوا لسب قةة د حضروت  

لسةها إىل  ر ح باف ةص األرض إ  إن م كر حضروت  ستام أكالت ال ةة د أل
،  ريًا ا ر  ت ر  العرادا  السرائل  لرلى      3حضروت  بل قحطان بل  تد بل ااد

ال ةائل الساوةد واالس   د   اقرتان أمسام الة لان واألوكشد ب مسام أشخان، ثم 
5 لال اهلي تل ، 4تلخل بعل ذل    لسةهم

: 
لسررةت  رر ه الة ررل  إىل    ،حضررروت  وررل الررة ل و رر   زر ررا األصرر ر    "

جماور  لوي كر اب "،....حضروت  بل محم األص ر ف  ب ا ةها اسم ساكشةها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  برررررررل                                                                                 لسرررررررب حضرررررررروت  ب لهرررررررا تشسرررررررب إىل حضرررررررروت  برررررررل قحطررررررران   

 .6اةرب بل شاوخ بل ارفخشل بل سام بل لتح ا ةص السالم
ال يل ي تلتن كل ش م  تنا   وا ذ ب إلةص الشسابد ا  مي باف ةص وحيسج

وت اذفت ا بني محم األكرب ومحم ب تلهم إىل حل ألهم  ةطتا بشسب سة  لفسها 
 ام ذكر  ا   السترا  وحل  ا ول  نين سة  وحضروت  ال سأ فهت يرى ؛األص ر

بني كل ال ةائل الريت أقاورت ممالر  ىشةرد قلىرد دلةرل ا ر  قرلوه ا وحلاثرد          
7ا   األقل ا م  ا أو ت خر ازد ار 

وإذا كالت  شا  االقد بني حضروت   ؛ 
إذ إن بع  فروع ول محم شراركت حضرروت  أو    ،اريدومحم فه  االقد جت

إىل  الب ذلر   شرا     ؛(ال تافل السجاريد)ا ل الش ل السجاري  بع  بطتلها  
بع  بطتن محم وشازل هلا   إق ةم حضروت  و  ها  تقاوأاالقد اجلتار حةث 

                                         
1

819901011 

2

198742 
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1985243 

5

1990165 
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 أراضو ررل  م ررا وررل ال ةائررل الة شةررد األخرررى الرريت اسررس ر  فررروع وشهررا        
األراض  اال سل  بني وادي بل ا ر  ورل   ش ل ت،و   راالس ا  السري 1حضروت 

بةش را   ؛2الشخةل الك ةفرد  ،وفةها وشط د أشجارال رب ووادي شحتح ول الشرق
االشط د اال سل  ورل شررق  وليشرد شرةام وحسر  وادي         أن السرير باف ةص يرى 

 .3االسة د
 رد انلسران الر ي    تلل ا   اظ بعشايد فائ د وتقع وليشد شةام ل اخسم ل

)وتزع  االس  و ل ذل  السل السحتي    ،أقاوها وأقام االششآ  االائةد بال رب وشها
السةتل لألراضر  الزرااةرد    تيل وةاهشةام(ال ي أقةم إىل ال رب وشها ل رض حت

 4.التاسعد اليت حتةط بها ول ثالث  ها  ول الشرق والش ال وال رب
ز طة د العهرتد السارخيةرد كلولرد    لور سةاس  ممة تم ب ت شةام تظوقل 

واسس ر  كعاص د لس   اللويال  الص م  الريت قاورت      ،وللةد   االاض 
شرةام ا اصرد    وليشد والكالد ,وادي حضروت    الساريخ انسالو  وا ليث

أط رر  ا ةهررا اسررم ك را   ,ا ةهررا اررل  أمسرام ف شهررا االليشررد الصررفرام   ررَ ٍطف رل أ  
لةتيتر   (وةتلني ان درف)  ا ةها الرحالد اهلتلشلي وأط  5()شةكا ت الصحرام

وهل ا امسا ا كر م ورل الكسراب     ،و   وعروفد بةشاياتها الطتي د ،حضروت 
وليشرد حضرروت  وشرةام    ؛ وورل أمسائهرا   والصحفةني وليشرد لاطحرا  السرحاب   

 ،7 ةهررا صررفد وليشررد اجل ةررع الكررةم  أط رر  ا رر ه السسرر ةا   قةررلو ،6العالةررد 
ب لهررا سرررير و رر    هاوصررف اا صتصررةد اشررلووررل  ةئًاشرر جمرراورابررل  ويعطةهررا

 حضروت .  و رًا لةع  و ت كالت و  ا يعين أن االليشد ،8حضروت 

                                         
12383384 

2

198425 

3405406
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518501967

22001
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وإىل ترريم  وليشرد  بعرل   السرير اليت تشسه وشط د  أوليشد شةام وةسل تعٌلو
 رمه ورل أقسرام وادي حضرروت       لاالس ةرز ار  وادي االسرة د  الشرق ي ت  ولخل 

وول ، 1سطح أرضص   شكل لهر ص م ا  ه اجلتفةد و ريالها بالكشاف االةا
و   وليشد قلىد ت ع أطالهلا ,ميجبا باوطرف  صيصححو ,2أ م وللص ا مج

 رب    حبر العرب ا   الساحل   الضفد ال ربةد ول وادي االسة د ال ي يصب
)حميررررج( و رررر  وةشررررام إسررررالو    ا ثررررشني،والصررررحةح بررررني 3وليشررررد سررررةحت 

 (.1)اال ح ،خريطد رقموشهتر
، 4ا   وادي حضروت  (س ر ر ن)وأط  ت الش تي الة شةد ال لىد لفظد 

، 5و   تس ةد تش ل التادي وروافله اليت ت تةص باالةاه ول اجلتلني احملةطني برص 
جمرى وادي حي ل اسم -رب وليشد شةام -حضروت   وادي  ك ا يت ل 

تعين  (السر)ولفظد ، الش الةد وادي  سر  و ت ول أكرب روافل وادي حضروت 
ووادي  ؛6خرر و رت بطرل الرتادي    آك را تعطر  وعشر      ,جمرى وادي أو قشرا  وائةرد  

واألح اف    بالد  ,والتادي االفستن ,األح افوادي حضروت  ارف أيضا باسم  
واذكر أخرا اراد إذ الر ر    ":وقل  ام ذكر ا   ال رآن الكريم قال تعاىل,7ااد

سعرج ول الرول تعين اال اليت ح   ألح اف مجع لك  دا ،و8"...األح افبقتوص 
وه ررا تضرراربت االصررادر العربةررد   و ؛9شرررقًاا رران اال سررل وررل اررلن  ربررًا وحسرر   

انسالوةد حتل حتليل وتقع األح اف فه    خترج خارج دائر  الرة ل بشركل   

                                         
1405 

291 

326

4

200312 

5242 

6

1982130

131 

7252

3 198065 

821 

9

19841337 



 24 

بل تكاد تكرتن االشط رد التاقعرد  ررب ا ران شراو د كرل االشراط  الريت           ،اام
ستسص أن ؛ويرى 1وبه ا يكتن التادي  زمًا ول األح اف،لد حضروت  طسها دو

األح اف  زم ول وادي حضروت  وحتليلًا اجلزم الش ال  وشص ومشاهلا الربرع  
يط  ررتن ا رر   ةررتمالأ ررل حضررروت  إىل  لو  يررزا، 2ا ررال  و  شرررقها ا رران

)اال ح ، .3لسةد إىل قتم ااد ضفاف التادي اسم  العاديد  االشسشر  ا ا رائب 
 (.1خريطدرقم
شةص  زير  العرب و ت ثالث أوديسهرا  ٍد   وادي حضروت  أطتل وا لويع

ووادي  ،ف  الش ال وادي الرودف ؛جتري ول ال رب إىل الشرقومجةعها ال الثد 
 ,ثم وادي حضروت    اجلشتب ,اللواسر   التسط بني الة اود والربع ا ال 

فهت ىسل ول ال رب إىل  ،يد الة ل وساحدكرب أودويس ةز وادي حضروت  ب لص أ
ل ساحل    اجتاه وتاٍز كم 420 االشرق خمرتقاً اهلضةد الشرقةد مبسافد قلر

  اجلشتب  لشةص اجلزير  العربةد، وية غ ارض التادي اشل بلايسص   ال رب حتال
والرتادي يضرة  ك  را اجتهشرا شررقًا       ,حةث تلخل وعص رو د السرةعسني  ؛كم15

 .كم شرق وليشد تريم 2رضص حتال  حةث ية غ ا
ىساز وادي حضروت  ب  د األوطار اليت تصةةص طة د العام وا الا بع  

اجلررتلني احملرةطني بررص ورل الشرر ال     ا را   ال  ة رد اشررل سر تط األوطررار ا ر    
األوديرد االشسشرر    والسةتل ارب العليل ول الروافل  وةاهتهةط ووشه ا  ،واجلشتب

                                                                                      .4  الزرااةد التاقعد ا   ضفاف وادي حضروت ا   طتلص فرتوي األراض
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4- Van Beek,W,Colen, C. and Jamme ,A.: An Archeological Reconnaissance 

in Hadramawt , South Arabia ( A Preliminary Report ) In: Annual Report 

Smithsonian Institution , 1963 , P.522 ; 
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 -املوقع اجلغرايف حلضرموت:-2
 ,ت ررع أراضرر  حضررروت  ك ررها إىل اجلشررتب وررل صررحرام الربررع ا ررال    

 ر  ظفرار أخصرب وشراط      ل ا ول الشرق ورتفعا  ا ان بعل أن اسستلت احتو
اوسرل  أراضرر   ك را   ,1ومتسرل  ربررًا حسر  أطرراف رو رد السررةعسني     ,إلسراج ال ةران  

بل واوسل لفتذ حضروت  ارب الةحر العرب   ,حضروت   شتباً حس  الةحر العرب 
خريطد كم ت ريةًا ال الساحل )اال ح ، 560تةعل    ش ل  زير  س طر  وف

 م  ول األاشاب الطةةد وإلساج الص غ ب لتاع ك ىشسهر  زير  س طر،وت(1رقم 
 .2(الصرب الس طري)امسها أ لص  ب والصرب ال ي

 ,  خيس   االدرختن ا   حلود حضروت  الش الةد والشرقةد واجلشتبةرد 
 ؛أراض  حضروت  ول اجلهرد ال ربةرد   وشسه ولكل بعضهم اخس فتا   حتليل 

  اد ر اشلوال رب   حضروت  ول  هد  وةسلآ فاالدرخ اجل ةل اهل لال  حلد 
ول أراد حضروت  ول جنران واجلتف  تف   لان وو رب ف خر ص العرب " :قال

ورل ب رل    صوول أراد حضروت  ول بةحان والسرو ودثةشد ف خر ر  ,وشهل فةص آبار
و حج أوديد تصب ول ب ل و حج إىل حضروت  حس  يصل إىل د ر، و رت أول  

وخالفص   ذل  االدرخ  ؛3"ةبحضروت  ول ذل  اجلالب و ت لكشل   ساكشص جت
باوطرف قائاًل: أول أراض  حضروت    ال رب تةلأ ول األراض  التاقعد شرق 

وسرو محم  ةال  ,سرو و حج  ةال العتال  :لوالسروي ردان ل  ادم ول دثةشد 
 ,4ثم حيلد وشط د أخرى ل  ادم ول و رب إىل حضروت  و   وشط د الفت ص ,يافع

امسص  تةلل... أدى طتل وادي حضروت  إىل " :ص تلبباف ةص   ويديله     ا الرأي
،و  يررزال سرركان  ""5فهررت   أولررص الفت ررص   مبسرر ةا  خمس فررد اشررل سرراكشةص  

، و ر  وشط رد   (الفت رص )حضروت  يط  تن ا   كل األراض  االسص د مبر رب  
ت  ب ا ةها الصحاري اليت تسخ  ها االراا  اليت ت ل فةها الس ر والع تب وأشجار 

                                         
1 Bafaqih, M: L'unification du Yemen, p. 224 
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لرا  فسشزل بها مجااا  الةلو اشلوا جتتد الس ام ا ةها باالطر وأ ل الفت ص ا
 .1ل إىل الةتمحبلو ر

شرلا هلا ساب ًا أحضروت  ول  هد ال رب اليت  حلودأوا حتليل اهل لال  
و  ا وشط سان ول االشاط  التاقعد   وادي  ,   د   وشط د العرب ووشط د د رسواال

فررالعرب ي ررع   اجلهررد  ,ن أوىل االشرراط  ا ضررروةدالولكشه ررا   تعرر,حضررروت 
وأوا وادي د ر ول األوديد اجلشتبةرد الريت تصرب       ,الش الةد لتادي حضروت 

اجتاه الش ال و ت وست ل شرقًا أك ر ول العررب وورا بةشه را وسرافد طتي رد ورل       
ن االردرخ اجل ةرل اهل رلال      أ( ويةرلو  1خريطرد رقرم  ,)اال ح  ؛الصحاري  واالراا 

سجاريرد،  ضع   ا السحليل وعس لًا ا   وا مسعص ول أخةار تشاق سها ال تافرل ال و
حضرروت  الر ي برلأه ورل االرلخل ال ربر  لرتادي        و  ا واضح ول خالل وصفص 

حضروت  وسش اًل ارب الطرق السجاريد بني أوديد حضروت  ووللها اليت كالت 
و  يهرسم   ،اريرد متر بهرا ال تافرل السج   كالت أو قرى ،  زوشص وراكز جتاريد

ل رى الريت ذكر را   ا  حتليل وتاقع  ًادقة ك ا ألص   يكل برتتةب األوديد،
وورل الطةةعر  أن حيرسفظ     هرا؛ بةش فة را    يكل ا   بةشرد ورل االسرافا    وك ا 

ختر و ا ططرا    ا قرل أصحاب ال تافل ب مسام االشاط  اليت متر بهرا قتاف رهم و  
حيرلث   العررب    كران  و ت وا,أك ر لالسرتاحد وإراحد مجاهلم وراةها لةتم أو

  لسشران العرب أن، إذ دود ر، ففةه ا حتط ال تافل لالسرتاحد والسزود باالام واال
، ولعل   ا كان السرةب    ع رها أول   ااآلبار الك م  واالراا    واديه افةه

 وشاط  حضروت  اشل اهل لال .
ر كر ل   ه رد ك را كران د ر    وططد جتاريد  تفالعرب وش  ال لم كال

ولةس , يربطان وادي حضروت  مبشاط  الة ل وا ارجنيفه ا ي عان ا   طري 
  ا طري ان يس كه ا ا جاج، وهل ا أط   ا ةه ا اهل لال   ،  ا فحسب بل

فراألوىل   ،طجا  حضروت  الع ةا والسف   أو الطري  الع ةا والطري  السف  
 .2جنرانالسرو وال الةد تةلأ ول العرب إىل  ةةحان وبمتر 

دون أي ورل   را فرصرد الستسرع شررقًا     اإن وتقع حضروت  اجل را  أاط
ن طررتل سرراح ها ا رر  الةحررر العربرر  وررل لاحةررد،  إإضررافد إىل ذلرر  فرر ؛و اووررد 

واتصرراهلا برو ررد السررةعسني اشررل وررلخل وادي حضررروت  وررل ال رررب وررل لاحةررد   
 وقرل ،ا تصرال با رارج اررب طرري ني، بريرد وحبريد      هلا إوكران  او لأأخرى، 
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اوساز  أيضا ال  م ا ول اال ال  الة شةد ال لىرد   أن وتالةهرا األقررب إىل    
 .1اهلشل

دون و اووررد أو وشافسررد  وررل ً وإذا كالررت حضررروت  قررل تتسررعت شرررقا
، فرإن  2ت كر وبسطت لفتذ ا ا   أ تد وشراط  إلسراج ال ةران   إق رةم  ظفرار      

اوسل لفتذ ا إىل إذ  ،قسًادسعًا وتتسعها  رباً حنت اهلضةد ال ربةد   يكل إ  تت
مما  ع ها ارضرد لضرربا  قتيرد ووسسالةرد و هرت هلرا ورل قرتى          3وشط د  ردوان

سة  ومحم اجملاورتني هلا، والطاوعسني   الستسع وولّ الشفتذ إىل وا  :وسعلد  و ل
ال وول بعل ا محم  ، ل حت ة  ذل    تستان سة أ ت   يل حضروت ، وول 

حس  اقسطعت أ زام كةم  وشها  ,ا الفرن ك  ا سشحت هل وهامجد حضروت 
 وصر ت  أنحضروت    واديها إىل     الةلايد مبا فةها العاص د شةت  وحشر

 .4  التاديآها قتا  ا  ميني وخربت الك م ول ولن ووششإلة

 -:حضرموت ألراضي املاضي اجلغرايف -أ
 فص شا اشهاياليت السحة د  األزوشدحضروت  ك ها كالت    أراض  إن

وفسرتح لرةس    دافر  اةرار  ارل قراع لةحرر      ,و ةرتن سرشد   70- 40  ي لر بني زول
وخررالل اشرررا  واليررني السررشةني حررلثت ا  ةررا  تررراكم الصررختر        ؛بع ةرر  

الرستبةد ا   السهتل االرتفعد ال سطح الةحر وتشك ت شرةكد ورل التديران    
ع أا   وشط د   وت  ,الشهريد   شكل شجر  وسشعةد   اها وادي حضروت 

و اب   احملافظا  الش الةد و ت االشةع الرئةس ال ليم  يوادي حضروت    واد
طرررف وادي   أوررا فة ررا خيرر    السررةعسني؛لررتادي حضررروت  قةررل ظهررتر رو ررد     

راه تع   لشطد جمل مبرح دف ل ور  ،حضروت  الشرق  ال ي يعرف باسم االسة د
 األوديرردإىل تكررتيل وشظتوررد وررل  أدىممررا  ,بفعررل الررلفاع السررةتل اجلارفررد فةررص

 ورل   حرلود  إىلحرتض حضرروت    ا  ةرد تع  هرا      لدتالفراةد والشعاب االك
االشاط  احملةطد مبليشد سرةئتن كران الرتادي     اشلو ؛ت ارب مخسد واليني سشد 

 130 إىل 120 ول مما  ت ا ةص الةتم حبتال  أا  قةل ال  واليني ول السشةني 
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رو رد السرةعسني الشررقةد كران      أطرراف شاط  التاقعد   و  اال ؛ورتًا ا   األقل
 اىل100  ي ررلر بررني ا رر  وادي حضررروت  بالشسررةد لسررطح الصررحرام ا ررال     

واللراسرررا  الررريت أ ريرررت   وادي حضرررروت  ورررل قةرررل ا  رررام    ،1أوسرررار110
حضروت ، ك ا أط  ت سطح األرض   اجلةتلت ةد أاطت صتر  واضحد ال 

وخاصد ت   التاقعد    ،سم األوديد الشهريدا   بع  روافل وادي حضروت  ا
 و حضروت  ال ربةد.أ رب وادي حضروت  

وادي  :الرافل األىل لتادي حضروت  و   ت  ه األوديد الشهريد شك 
ك ها     أوديد ت ع    و ,وادي العني ,وادي دوال ,وادي ا ل ,وادي رخةد ,د ر

ا   الرر ي وررر حبرر ،وتصررب   وادي حضررروت  2اهلضررةد اجلشتبةررد  ضررروت  
وتراك ررت فةررص الرواسررب  ،وررل اجلفررافأزورران وشاخةررد وس  ةررد وتعاقةررت ا ةررص 

وحالسص السراب د   ،أد  إىل تصحره والفصالص ال اوسلاده الطةةع  اليت الطةشةد
يسر ل  ورل وادي    ,اليت كان فةهرا اةرار  ارل لهرر كرةم خرالل االرح رد الرطةرد        

جلةال التاقعد   الش ال ال رب  اجلتف ووادي حضروت  ويشةع   ا الشهر ول ا
ي س   شتباً لةصب   الةحر العرب  ثم ويس  ى ول س تط األوطار ثم يسم شرقاً 

وا   اوسلاد االرح د الرطةد كالت االةاه تسالق    أاال  التديان حس  تصل إىل ؛
 سشلفع ب ت   ائ د تكف    سةاز االشط د الرو ةد االس ا  اآلن رو دفوادي اجلتف  

وقل مت الع رتر   ؛السةعسني، وبعل ذل  تسابع سم ا حس  تصل إىل الةحر العرب  
ا ر  حبررم   افررد  رررب العرررب حتسررتي ا رر  حررالسني وررل ا وررسالم باالةرراه ىكررل   

أل  سشد و ت 20ا وألا  ه ا أن تعتد إىل ا  ةد الزوشةد الساب د ا    ألوسعه
 .ربةرد ع  اجلزيرر  ال  صةوا يفسر و تد حةتان وسحجر ا   السطح جمهرتل الشر  

 ةز سقل اتسااًا فسأو    ؛أوا ا الد ال الةد ا ص ؛ك ا تلل ا   ذل  االوا  
ن آثرار  سرشد أل  5000و  8000وقرل تكتلرت برني     خمس فدبت تد وتاطل رواسب 

 .3السطح    ت   اليت متةز بها العصر ا جري ا ليث
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قرل  أر جتري ب زار  و  األل  الرابع بلأ طتر ول اجلفاف فصار  األلها
وكران  برل    ,توالشةاتا  أصةحت أك ر للر  و وصادر   ام السكان تشاقصر 

ل سكان أن حيافظتا  ا   ضروريا  حةاتهم ول خرالل ا صرتل ا ر  ال ر ام     
ول خالل ب ر ا ةتب ا   ط   ر  و  ش    ذل  ر بتاسطد الزرااد، اليت بلأ 

ن األوطار   تك  ول أ ل زرااد ذل  أ ،التديان بعلوا يش ض  وتسم  ريالها
ي ة ررتن ا ررتا ز الةلائةررد وررل أ ررل     تنوسرر ةد، وشررةئًا فشررةئًا كرران الفالحرر   

ا حسفاظ برطتبد الط  ، وتتسةع األراض  االزرواد ال ائ د بصتر  طةةعةد فتق 
ن أن لظرام  تالفالح حظ ووع التقت ,وسستى  ريان وةاه األوديد ول  هد أخرى

 1.ن جي ب إىل ح تهلم ط   ا صتبدالس   الةلائ    ا كا

  -التقسيم اجلغرايف ألراضي حضرموت: -ب
تعرف باسم اجلتل  و  ة للتسكتن أراض  حضروت  ول اهلضةد الشرقةد 

و   تس ةد وعروفد للى سكان حضروت  وية غ ارتفااها وا بني ,ومجعها  ةالن
ااهرا ارل   ورت إىل  الب بع  الكسل اجلة ةرد الريت يزيرل ارتف   1500 إىل 2000
 .2ورت، وأوطار ا ق ة د وختس   ول اام آلخر 2000

واهلضةد الشرقةد كس د ب اتها تفص ها ال اهلضةد ال ربةد ول الة ل رو د 
ا س سر د  ةرال الكرتر الريت تةرلأ ورل اجلهرد ال ربةرد            ربط بةشهتالسةعسني و

 وتس ةررز اهلضررةد الشرررقةد اررل ال ربةررد ب لهررا حلي ررد السكررتيل  ؛3 ضررةد العررتاذل
فه  ترتكز  ,اجلةتلت   إذا وا قةست صختر ا بصختر اهلضةد ال ربةد ل ة ل

الةتسني اا   قاال  صخريد يعتد ا ر ا اجلةتلت   إىل الفرت  التاقعد بني اصر 
سةررلو صررختر ا و طررا  بطة ررا  رسررتبةد تكتلررت ارررب اصررتر  ف ،ةتسررنيالو الة

4سةد والرو ةد والطةشةدخمس فد ومت  ت   ه الرواسب   شكل طة ا  ول الصختر الك 
. 

 ضررةد  :وررل  ضررةسني – ضررةد حضررروت   –وتسرر ل  اهلضررةد الشرررقةد  
مشالةد و ضةد  شتبةد وبةشه ا ثشةد و عر  جيري فةها وادي حضروت  ول ال رب 

و  لهايسص يسصل بتادي االسة د ال ي يشحرف  شتبًا وخيرتق اهلضةد  ،إىل الشرق
 اجلشتبةد لةصب   الةحر العرب .
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 (2)اال ح ، خريطد رقم:أوديتههم أل الشمالي واجلو
ويةرلأ اجلرتل الشر ال      ؛قل الكسارا ووارتر  ورل اجلرتل اجلشرتب     أ ت و

و رت أك رر اوسرلادًا ورل     , ضروت  ول رو د السةعسني  ربًا حسر  ظفرار شررقاً   
وةل  ويشحلر ول ال رب  500 لر اوسلاده حبتال   ياجلتل اجلشتب   ضروت  و

وية ررغ وستسررط ارتفااررص    ,ًاورررت 1230ارتفااررص   ال رررب  وية ررغ ،إىل الشرررق
حنت  مشاً  وتشحلر ول اجلتل الش ال  أوديد تسجص ،1 ًاورت 461الشرق حتال   

، و أوديرررد أخررررى تسجرررص إىل وادي   2و رررل وادي روررراه ووادي حرررربو    مالصرررحرا
 ,وادي ولر ,وادي  عة د ,وادي سر ,حضروت   شتبًا،و   ول ال رب وادي  ةشل

وادي  ,وادي اصم ,وادي ارد  ,نوادي ا ت ,وادي قسم ,وادي ال ربام ,وادي ال  ب
وتت ررل ا رر  سررطح  رر ا اجلررتل وسرراحد وررل األرض  ؛ 3وادي يشهررب شرررقا , رردف 

الزرااةد  تسخ  ها جمراري السرةتل اهلابطرد إىل أسرفل اجلرتل، ك را تت رل بهرا         
 ؛ن بصرفد ااورد  وساحا  أخرى صا د لرا  االاشةد، و   األك ر   اجلرةال 

وهل ا السةب جنل ك ماً ول قةائل الةلو ا ضروةد تسخ  ا وتطشاً هلا، وتس ةها 
يرل قةة رد   روورل أشرهر ال ةائرل ا ضرروةد الريت سركشت ال       4ريرل( )ريل  ومجعها

  ترزال  ر ه    ةرتم الىل إو،5الصةعر الريت تشسسرب إلةهرا انبرل واألشر د الصرةعريد       
و  اجتاه الشرق ول  ؛ (ريل  الصةعر)امسها ال ةة د تسكل الريل  اليت حت ل 
شسشررر ت  السرفتح اال اب ررد لسرةئتن وشرررقها     ريرل  الصررةعر وا ر  وسررافد بعةررل  

آل كرر م والعررتاور قةائررل السج عررا  السرركالةد لعررلد وررل بطررتن   لالكرر م ورر
  هلجرد   وورل االالحرظ   ,تعرين  الشجرل  والشةرل   ,لبلو الشة مواالشا ةل،ويط   ا ةه

ظا ر  إبلال حرف اجلةم حبرف  ال طل ووا بعل ا شرق   سس ريلاال ا ضارم
 ام.ةال
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 (2)اال ح ،خريطد رقم :(اهلضبة اجلنوبية)اجلول اجلنوبي 
  الش تي الة شةد ال لىد و   تس ةد ترلل ا ر     (س و ط) لفظد ورد 

 RES)وشط د اجلتل اجلشتب   ضروت  وقل  ام     ل   الشصر االتسرتم   

  بها اال قام  اليت عسكريدال ال  ا ض ل وشاط  ك م  مش سها   (3945/13
 .حضروت سكان  للىوسلاولد الك  د و  تزال   ه  ,1كرب إل وتر

وىسل اجلتل اجلشتب  ول الطرف اجلشتب  الشرق  هلضةد الة ل الشرقةد 
 250  ال رب وحس  رأس فرت  وخ ةج ال  ر شرقًا مبسافد ت لر ب ك ر ول  

واألوديرد واالرتفعرا  السراح ةد ورل      ،ل ا ول الشر ال وادي حضرروت   حي ,وةاًل
الشرق  إىلويشحلر سطح اجلتل وع ا حنلار العام ل  شط د ول ال رب  ،اجلشتب

ويصرل وستسرط   اً وررت  1230 بت ص اام إذ ية غ وستسط ارتفااص   ال رب حتال
يت تكتن أك ر   الشرق وتسخ  ها الكسل اجلة ةد ال ًاورت 615 ا رتفاع حتال 

تك ر كالت أوا اجلزم ال رب  ول   ه االشط د ف؛كتر سةةان  ارتفاااً  وشها و ل
ع الطتي د والعريضد وارب ا ش ت التديان طري ها مما زاد   ا  ها وفةص الصل
وا   ورتفع اجلتل ت رع قررى وأراض واسرعد متسرل ورل أا ر  وادي        ،2واتسااها

ةل ثم تسجص أراضر  اجلرتل مشراً  لسضرم     حجر   اجلشتب شاو د قرى لةشد بارش
ال ر م  حسر  تصرل وشط رد لهرل       رض  ا اوعرد و أو ،وشط د ريل  الليل ب مجعها

الةلو اليت تشرف ا   وليشد حريضد واشلل و م ا ول قرى الكسر اجملاور  
 .3ل جتل

    ,وول أ م األوديد اليت تشحلر ول   ا اجلتل   اجتاه وادي حضروت 
وادي  ,وادي ا ررل ,وادي رخةررد ,وادي د ررر ,ال رررب إىل الشرررق ا ر  الرتتةررب وررل 

و م ررا حسر  وادي سررشا شرررقًا   ,وادي بررل ا ر   ,وادي وشرتب  ,وادي العررني ,دوارل 
 (.2,خريطد رقم ,اال ح )

فهت ى ل  ,بالشسةد  ضروت  ًاه ووحيسل اجلتل اجلشتب  وتقعاً   رافةاً 
ىل وشط رسني إىل حرل بعةرل ورل     حلًا طةةعةا  فاصاًل يفصل األراض  ا ضروةد إ
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فاالشط د األوىل ويشك ها وادي حضروت  مبخس   روافله  1،الشاحةد اجل رافةد
  ال رب اشل أطراف رو ص السرةعسني الشررقةد وحسر  لهايسرص        ئصول ل طد بل

أوررا االشط ررد ال الةررد فةشررك ها سرراحل     ؛الشرررق   وررا يعرررف بررتادي االسررة د    
 ,لعرب  ول بئر ا    ربًا وحس  بالد االهرر  شررقاً  حضروت  اال سل ا   الةحر ا

ولسةجررد هلرر ا  ،2ا اجلررتل ررسراح ها وبةشه لووادي حضرروت  يسررم   خررط وررتاز  
ا ا   قسم ول  التضع الطةةع  اسسخلم سكان حضروت  امسني يلل كل وشه

 ارض حضروت    ا الساحل واللاخل.
اجلتل اجلشتب  ول اجلشتب و  ضروا ساحل الأوا األراض  التاقعد بني 

ىشررت( الرريت تعررين اجلشررتب )وررل الشرر ال ف ررل ارفررت   الش ررتي الة شةررد باسررم 
  4.باب االشلبرمبا متسل  ربًا حس  و3،وارفت بعل ذل  بالشحر

وول اللراسا  األخم  يسضح ألها كالت امسًا نق ةم حضروت  اجلشتب  
 45.45ºالرر ي ارررف فة ررا بعررل مبشط ررد الةررزلةني التاقعررد بررني خطرر  الطررتل        

ورد  ، ك ا5مشا ً ت ريةاً 15.00ºو 13.20º شرقاً وبني خط  ارض 49.00ºو
الر ي أط ر  ا ر  جم تارد ورل األوديرد        (االشرق) اسم الة شةد  الش تي بع   

وادي  ,وادي ا راقني  :ووشها ا   سةةل اال رال   ا صرر   ،ارفت ب وديد االشرق
 ,وادي ورخص و م را  ,ختره وادي ,وادي اةلان ,وادي وةفعد ,وادي حجر , ردان

ه ًا   و    ه األوديد دورًا أدو ,6تشحلر ول اجلتل اجلشتب   ضروت مجةعها و
بشكل اام وحضروت  بشكل خان   ي ل   أ  ةسص ال  ال ليم  تاريخ الة ل
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وادي حضرررروت  الكرررةم لفسرررص الررر ي ى رررل الع ررر     أداه ذلررر  الرررلور الررر ي  
 .1ارتاتةج   ضروت  إىل يتوشا   سان

 ،ل حلاً فاصالً بني  الساحل واللاخل  ك ا ذكر ساب ًاأن اجلتل وّ وع و
االشط سني االخس فسني   االشاخ والطةةعد  لص   ىشع ا تصال بني سكان  اتنيأإ  

واالشسجررا   , رر ا ا خررسالف أدى إىل تشررتع   االشسجررا  الزرااةررد   و,السضاريسررةد
أو ل  ا ا رد  األحتال و م ا.   ه  وتربةد االتاش  وصةل األمسا  ,ا رفةد

وا بس ةةد كل وشط د ف اوت  ,إىل السةادل السجاري بني وشاط  حضروت  االخس فد
و رر ا وررا ارررف   ,تش صررها كالررت  االشط ررد األخرررى وررل السرر ع الرريت  احسا سررص 
وول  ؛2ا   الزرااد والسجار  ا قسصادي ال ي ارتكز بشكل أساس بالسكاول

اتهم وبر لتا  ر و رت  حضرروت  إوكالر   ادل السجاري سخَّا ل تسهةل ا  ةد السة
 ةررار    شرر  العليررل وررل الطرررق السجاريررد االررار  برراجلتل اجلشررتب     جمهررتدا  

إىل  تش رل الةضرائع ورل االةشرام قشرا      كالرت  ومتهةل ا أوام ال تافل السجاريد اليت
، خمسصر  االسافا  مبرور ا ارب 3العاص د شةت  و خمس   االشاط  ا ضروةد

 جتل أ  ةد خاصد  لًا اشرل و رت  حضرروت  فع  رتا ا ر       كان لل ا ؛جلتل ا
سرتر   ال ررض شرّةل  هلر ا  ؛ وومحايسها ورل خطرر اهلج را  االعاديرد     صحتسني طرق

السرتر  دفاا  اشل ل طد الس ام الطرق السجاريد االار  برتادي حجرر وكران  ر ا     
 .4ص ام أوان الستطمبشزلد 

أقسام وادي حضرروت  ورل خرالل     إىل إشار  و ل  و  الش تي الة شةد
حل أقسرام  ألذكر  (CIH 621,4)ف ل  ام   الش    ؛  ه األقسام  ذكر بع

 (رخةرت ),كسررن( ),(شرررقل )جام ذكره ا   الرتتةب فالتادي و ت )الكسر(  
هلر ا السصرريح    ًابل وت كةل ,ذكر صريح هل ا ال سم ول وادي حضروت   تو

 ؛حي ل اسم وادي رخةد ةتماليزال إىل  ال ي   دالكسر ال ربةذكر أحل أوديد 
ل شةد  وول خالل سةاق الش    الش   االشار إلةص آلفاً يةلو ل  ألها أقلم إشار 
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و ل أول ول أإ  أن   ا   يعين أن أصحاب الش    م  ،وادي حضروت  ألقسام
ولعل سكران التادي وشر  ال رلم  ؛(الكسر)ت   السس ةد  تا  ا الس سةم وأط  

  ه الس سة ا  وأط  تا ا ةها السس ةا ، و ت وا ذ ب إلةص  واو لأ ال يل  رم 
وقل أدى طتلص إىل أن يس م امسص اشل ساكشةص ول وتضع إىل  ":  قتلص 1باف ةص

بانضافد إىل   ه انشار  الش شةد هل ا ال سم  شا  إشار  أخرى ل سم  "... .آخر
ووشها  ،الش تي الة شةد بع   ام   إذ ،السررير  ت حضروت  وادي  آخر ول

( السرر) سررن و م  ا لفظد (Ir 31( و )Ja 656/ 11,12) ا   سةةل اال ال الش   
  الش تي االكسشفد واالششرتر  ذكره ص ست الو  ت االسة د أوا ال سم األخم؛

   يرررررررسم اكسشرررررررافها  أخررررررررى ورمبرررررررا يررررررر كر   ل رررررررتي   يتوشرررررررا،إىل 
 (.3االسس ةل)اال ح ،خريطدرقم

 املوقع اجلغرايف للكسر: -:ثانيًا
إن أقلم حتليل   را  الشط د الكسر  ام بص اهل لال  و ت أول ودرخ و 

 اوأوديسهرر اواضررحد اررل قرا رر    رررا  اربرر  كسررب اررل الكسررر وقررلم صررتر 
 ل ان لعررأحلي ررص اررل االشط ررد ذكررر لشررا أمسررام وشرراط  ىكررل    و ؛ اوقةائ رره

ذكررر أن  ررل ؛فدي حضررروت  إشررارا  تتضررح لشررا حررلود االشط ررد بالشسررةد لررتا  
ا رخةرد   ر هل ي رال  وواديران  صك م  وشها  ةشل وقريد وشتب إىل قتل ىالكسر قر

 3ن الكسرررر يةرررلأ ورررل ال ررررب برررتادي د رررر   أوورررل قتلرررص  ررر ا لفهرررم    ؛2ود رررر
 ،الشر ال   لاجلتو ريد  ةشل فأوا ول لاحةد الش ال  ؛(3اال ح ،خريطد رقم  )

ل ارراهل ررلال  اجل رافةررد   حبسررب وع توررا  -قريررد وشررتب و رر  ووررل الشرررق  
و  ا  ,ال رب  هدول  بل    طاد  هلا ،  تةعل ك ماً ال شةام -حضروت  

وا ةص  ،4إن وادي وشتب يفة  وع العني ودوال بني شةام وال ار  :واضح ول قتلص
ن حلود االشط د ول لاحةد الشرق اشل وليشد شةام ووا حتهلا ول أىكل أن لفهم 

و ت وا ذ ب إلةص روبان وباف ةص اشلوا  ،ا أوديد الكسرض  اليت تفة  فةهااألر
وول  ،ةد  رباخحلدا وشط د الكسر باالشط د التسط اليت تةلأ ب سفل  د ر ور

ل ور وورل اجلشرتب    ،رب واجلرتل الشر ال   عوول الش ال ال,الشرق شةام ووا حتهلا
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  حل كةم وع حتليل الفرير  إىلو  ا السحليل يستاف   ,1أحنام دوال واهلجريل
ىل الشرق ول إاألثري ال ي درس االشط د وحلد ا ول الشرق باألراض  التاقعد 

 .2 صة  قريد ال طل ووليشد 
واشلوا لسسط ع آرام االدرخني واجل رافةني ا ضارم جنرل م   يةعرلون   

فهم حيلدون الكسر باالشاط  التاقعد إىل ال رب ول شةام    ،ا ا ذكر ساب ًا
ا   ذل  فإن  وبشاًم .الشرق  ش الول  هد ال الشط دجمرى وادي سر ال ي حيل ا

أوا حلود الكسر اجلشتبةد ،وليشد شةام لةست ول الكسر بل    أول السرير
وررررلخل وادي ا ررررل واهلجررررريل   وادي    لوحريضررررد اشرررر سةررررلأ وررررل اشررررلل   ف

 .(3اال ح ،خريطد رقم  )3دوال

 -تسمية الكسر: -1
حصرل  )ارواويرد    الريت تعرين الكسرر   ل ر      (رن س  )ورد  ك  د 

 CIHاالتستم بر) و,م525 الةزل اهل مسةفع اشتع  إىلال ي يعتد ( ال راب حالةا

 518 برني اراو   االشراط  التاقعرد حترت الشفرتذ الةزلر       سج ت فةص ال ي ،4 (621
 أخرىذكر  وع وشاط  وقةائل و,[كسرن  ]وول   ه االشاط  وشط د  ،5م 535و

 [قررة لو] [رخةررت]لكسررر و ررل  ا أراضرر وررل حضررروت  وشهررا وررا يررلخل ضرر ل    
 .(CIH 621 / 4)[شرقل]و
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شفررتذ الةزلرر    الوشرراط  ضرر ل كالررت  رر ه االشرراط  قررل ذكررر     وإذا
ال ررررب  لالكسرررر ورررشط رررد ال ًاحرررلود فهررر  أيضرررا رمبرررا تكرررتن   ,حضرررروت 

 ان ا  ةد احسالهلأو ،  وادي حضروت  اليت تعل وشط د وه د وحساسد1,والشرق
ولةس   ا فحسب بل وصم  ، ة ص السةاس حتلد وصم وادي حضروت  ووسس

لفرتذ   إىل انشرار   نرأى أاشرلوا   3حةستر إلةصو  ا وا ذ ب  2،حضروت  ك ها
لفتذ م ا ر  وادي حضرروت     إىلإشار   لعت وسةطرتهم ا   الكسر نيالةزلة

   .ب ك  ص
لهرا    أالكسرر إ    إىلبصرراحد   أشار الش تي قل  بع   كالت وإذا

وهلر ا   ؛  تفسر ورللتل الك  رد   أخرىوبعةار   ،الك  دتفصح ال وعش    ه 
و ت واذا تعين ك  د الكسر؟ والاذا  اشص أ  ان ابدسدال   بل ول  أواوشاي   

ا     ه االشط د دون  م ا   حضروت  بشكل خان والة ل بشكل  أط  ت
الكسر  تعري  ال نيبع  االدرخ آراملسسعرض  األسئ دت   ال ولإل ابد  ؟اام 

االرردرخ الررة ين اجل ةرررل    أقررلوهم و  أشرررهر م وررل و ،ك ررا ورد    كسابرراتهم  
 وأصةح ،ك م    حضروت  وأوديدقرى  ب لص الكسروص  ال ي  4اهل لال 

 :ا  ررتي الرر ي قررال  وررل أو ررال  العررربنياشررل اجل رررافة ًا رر ا السعريرر  شررائع
 ،5  "ك م  حبضروت  ي ال هلا كسر قشا ق  سكشسها كشل قرىالكسر "

 ،6"وثالةد بعله رام وه  د ول ارض الة ل أولصبفسح ا سم "سب الةكري ضةط وك
بالد حضروت  تربد  أحسلع واسع ول : "الكسر ص وي تل الس اف   وعج ص

ك  د الكسر تعرين    : "بةش ا ي تل باوطرف ,7".. .انطالقا    أحسشهابل  ت 
 أنومبا  ,ةال والصحراماجملاور  ل ج الص ةداجلردام  األرضالشاحةد االط ئشد ول 

 "؛8اجلردام بني س س د  ةال  ربةد وشرقةد ف ل مسةت بالكسر  األراض   ه 
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باوطرف  االدرخو  الس   ول وكالد  , م صحةح  ا السعري  ولكين أرى أن 
 هاسارخيب وعرفدولص   حضروت  برز االدرخني أق ل ول  هله فهت واحل ول أ أو

قرل  الرب      شرا  ولع رص  ,1والرة ل بشركل ارام   وقةائ ها ووشاط ها بشكل خران  
  ال وعش  الكسر أيكان بعةلًا كل الةعل   رفلكسر االصتاب   تعريفص 

اجلرردام   األرضلاحةرد وط ئشرد ورل     إلهرا الر ي قرال اشهرا براوطرف     أو أراضةها 
  ترلس   كالرت وشط رد بعةرل  ارل ا رروب      ألهرا   ا  صفهل يعين ب تل .الص ةد

و  تسررل ا رر   ،و  تسعرررض ل ررلوار والشهررب والسرر ب  , ال ررزا  أقررلام أراضررةها
  ؟.ول ر ال ال ةائل ال حضروت  دوام االلافعني أراضةها

إذا كالت ك ل  فإن باوطرف يسشاق  ورع لفسرص اشرلوا حترلث ارل      
                                                                                                                                                                                                                                                                              رق الرررريتطرررروحررررلد ال ،وادي حضررررروت  أراضرررر ا  ررررتعرضررررت هل  ررررزوتني

لا ةر  ارل ت ر  ا رروب      ،2 الكسر   أصالًًور  بها  ةتي ال زا  التاقعد 
 أراضرر الرريت دار  رحا ررا ا رر   و 3  الش ررتي الة شةررد أخةار رراالرريت وصرر سشا 

هرا ورل دورار     ةحضروت  ووا ترتب ا أراض ب ةد  إىلالس  ت  اووشه ،الكسر
  .  الريآوخراب ل  لن وال رى واالزارع ووشش

 ت لوإذا   ت ،اجلردام الص ةد بالس كةل   تص ح ل زرااد أوا األراض 
خصررةد سررتام  أراضرر تسط ررب  أللهررا ,ال رررىن ت ررام أال ىكررل فررزرااةررد  أراض

و  م ا أوةاه السةتل تت ل حةث  األوديدا   ضفاف  مأكالت جماور  ل جةال أ
فسزرع باحملاصةل  األراض  شا تشش  االسس را  الةشريد وتع ر  ،ول وصادر االةاه

 .4 ارهواليت    سةب رخام الة ل وازد اجلةل 
ولةس  رقةد حتليل جلزم ول الكسربني س س د  ةال  ربةد وش :قتلص  و

الكسر التاقعد ا   جمرى وادي دوال  أراض بل قصل  ،ل كسر بشكل اام
مشراً  وك رها    داليت تةلأ ول اجلشتب ول قريد وةخ وحتطد الشرتر وحسر  قعتضر   

االط رد ا ر    كر ل   أراضر  اجلهرد الشررقةد     و ؛سفتح اجلةرال ال ربةرد  جماور  ل
و ر   , شتبرًا وحسر  العجاللةرد مشرا ً    السرفةل  جمرى وادي العني وتةلأ ول قريرد  
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.وأود أن أشم  شا إىل 1أراض خصةد وا ةها أقة ت وششآ  ري ضخ د وش  ال لم
الكسر التاقعد  رب قعتضد أراض  حتليل يسس ين وعظم أن الرأي الساب  فةص 

اجلرف ال رب  لتادي إىل العجاللةد  ا ولوشرق  ربا، حتهلا اود ر ووحس  رخةد 
حسر   -قعتضرد العجاللةرد  -التاقعرد مشرال ال رريسني    فضاًل ال األراض  ،سر

 .(4خريطد رقم  ,اال ح  ةشل)
 2له اشرل السر اف  جنر ال الكسرر   واضحد  يعط  صتر ن أفضل وص إ

 ,انطالقبالد حضروت  تربد ا    أحسل ال ي يرى أن الكسر ص ع واسع ول 
وخم دلةل ا   ذل  السشار آثرار وششرئا     ،ةتمال حس ال لم و و ت ك ل  وش 

  ا  وال ش االعش  ال  تي ل كسر  ت وا الكسر أوا .3أراضةصا    ال لىد الري
شعابها ووعاطفها وي ال   ه ارض ذا  كستر أي  األوديدوكستر  .وشها األرض

 4.اطفصوا سالت كستره أي شعابص ووع األوديدذا   ةتط وصعتد واالكسر ول 
اشرلوا   ؟الطةةعد اجل رافةرد لرص   يسالمم وع   ا  ت وعش  الكسر فهل ًاإذ

فإلشرا سرشالحظ ألهرا تضرم      ,الطةةعرد اجل رافةرد الشط رد الكسرر      ل  ر  لظرر    
رئةسرد تسرةل ا رر     أوديرد والشرعاب الريت تصرب       واألوديرد الكر م ورل ال ررى    

ووادي العني ي س    ,التادي ا ل ي س   بتادي دوف ,فس س   ب خرى فراةد أراضةص
برتادي   األوديرد  س ر   ر ه   تثرم   ،ووادي  ةرشل  ،ا   ورح رد طتي رد برتادي دوارل    

شاسرعد وبعرل ذلر      أراضلا ةر  ارل الشرعاب الريت تشحرلر سرةتهلا إىل        ،وشرتب 
 ,تصب   وادي سر أنقةل  ًاواحل ًاوالشعاب جمرى وائة األوديدتشكل كل   ه 

العررب  و  ةرشل برني  وشخفضرد كس ر  الريت     أراض  ا ك ص تت ل   االشط رد   إىل
 .5و  ةشل والعجاللةدبني قعتضد  األوديد ورتفعد واليت تكتلت بفعل ردوم  وأخرى
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 .(4اال ح ، خريطد رقم ) أقسام الكسر -2
أا رال وسرح وتش ةرب ارل        أوائل ال  الةشا  ول ال رن االاضر  أ ريرت  

  أورراكل وسعررلد  وررل   اآلثررار وررل قةررل الةع ررد الة شةررد السررتفةسةد االشرررتكد      
ه د ال خمس   العصتر السارخيةد ل  شط د بشكل وأاطت لسائج  ، وقلالكسر

  ه األا ال أاطت صتر  واضحد ال ووع أن  ؛ 1خان وتاريخ الة ل بشكل اام
ا   أساس الس سةم  د  تتضح االشط  إ  ألها ,2وشط د الكسر    تالب خمس فد

ع يبعةار  أخرى   تتضح أقسام الكسر وتتزوها؛ احمل   االسعارف ا ةص اشل أ  
وهل ا كان  برل ورل زيرار  االشط رد حبسرب تك ةر         ،ال رى ا     ه األقسام

الشرعاب واألوديرد ك را  ر  ا ر  ارض      ووصر  ال ررى   العرفد واالشرف الع    
 .احمل ةد االتاقع وبسس ةاته

زيرار   ها ولكرل    ر ه ال  فةألين أاة  وع وبالفعل ق ت بزيار  االشط د 
إىل ال  أقسام وعروفد للى أ  ها  دكشت الظر هلا بعني اللارس فت لتها و س 

الشرررر   ,ال ة رررر  الشررر    ,الشررر   الشرررررق  )والسررركان اجملرررراوريل هلرررا و  رررر    
و  كرل قسرم ورل  ر ه األقسرام       ؛حبرران    ووشط د ,(ا لري والش ,الشجلي

الش م   أقسام تت ل ال  قرى وس اربد  لًا   بع  األقسام ووسةاال  بع  
رض الكسر أقة ت   وعظ ها ا   أإىل ذل  فإن ال رى االشسشر  ا    ؛أخرى

أل اض قرى قلىد أو جبتار أطالل قررى بشةرت ا ر  وكران ورتفرع ورل األرض       
 قرى قلىد   تت ل بها أي وةاٍن  شا   ك ا أن؛ أو والزود لسفتح اجلةال,قار ()

ا ديد برل ا ةرل الريت تةرلو وةالةهرا وك لهر      اا , ربي ,االخةشة  ,حلي د و ل ريةتن
حتلث  س  وفة ا ي  ,قلىد بشةت ول االلر وةاٍن اكتام ول الرتاب و     ا  

  .  ه األقسامقسم ول بشكل أك ر وضتحًا ال كل 

 .(4)اال ح  خريطد رقم الشق الشرقي: -أ
 ,حضروت  ارب طري  االكال سةئتن إىلو ت أول الكسر بالشسةد ل  ادم 

سل أراضةص ا   اوسلاد الضفد الشررقةد لرتادي العرني واجلةرال االط رد ا ةهرا       ومت
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اال ح  خريطد رقم   اجلشتب حس  العجاللةد   الش ال ) لقريد السفةويةلأ ول 
 حنت الشرق. –العنيوادي  –واشل قريد العجاللةد يشعط  التادي ،(4

د : قريرروررل اجلشررتب إىل الشرر ال  حسررب الرتتةررب  وقرررى الشرر  الشرررق    
، وبعل ا ت ت  وشط رد ال رار   و   آلل باوزيرقريد ا ب  وقريد وراوح  السفةل،

 د ثم ةوبعل ا ي ت  شعب مج ،والروضد وفةها بةت ا ر بل ا   العطاس ,  ر
وآل  ,وآل مشاخ ,وفةص وشازل آل باحشاد  نكمااا  ة  وبها وشازل آل اطاس ثم 

م آل ربرراع وبةسررص حالةررا     آل شررر ان و ررل  و ,شررر ان ومجررةعهم وررل آل رّبرراع 
ثم ارض أبت زيل اهلالل  وفةها وشازل آل  , دةال ةشعب  ت  يبعل خلي   ،خلي 

 ثم  (،شعب بل ش هم)باصةعري وآل ش هم ول آل رّباع  والةهم يشسب شعب سلبص 
وفةها آل  1اليت ذكر ا صاحب الصفد وبعل ا قريد سلبص ,العرض قريد السريج

عررف  ي لستم  ة    أطالل وشازل قلىد ك م  وشسشر  حتلوبها  ,فارس آل رّباع
وال ريد بشةت ا   سفح  ةل يط   ا ةص أ( -1لتحد  ,)اال ح  باسم  قرن الصتير

ولعل يتس    ا  ت والل ط ل بل يتس  التارد ذكره اشل  ،( ةل يتس )اسم
 وبهر ا  ؛(دو  لهايد اجلةل ورل الشاحةرد ال ربةرد يت ل)حصرل الركر     2،اهل لال 

وشازل قةة د آل رّباع اليت ير ع لسةها إىل قةائل ور حج اجملس عرد   االكان تشسه  
وذي لا ج ثم حتره وفةها ب ايا حصل  ,بعل الركد ي ت  شعب بع م ؛3حبضروت 

ن وقريرد  ا( وقصرع ،ب1لتحرد  ,اال حر  ) (كرت  الصرلف  )  بين ا ر  قرار  ويسر    
 وو ت شعب آل خماشل  وبعل ا الضّجع ,ثم قار  آل خماشل ثم اجلتيب ,الزاالني

 ,وال رتز  ,وطا ر والرل ةل  ,فش د آل باحشجر  ,فش د آل سعةل ,ارض آل خماشل
باوزير ثم  شة د آل آلل باستيل وبعل ا ت ت  الش عد و    ,ا شب ,الليج ,ال ج د

ا ر   وب ّةر جتجتةرب وأخررى تسر       هلرا  ثم  ربي وفةص قرار  ي رال   ,ا ةل ول لهل
بشةت ا ر  أك رد    الةال  طاللأها فةريد قلىد وسافد بسةطد ول  ربي تت ل ق
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قعتضرد   و االشةعرث  وشهرا   اجلهد ال ربةرد  ؛ و(،ج1لتحد ,اال ح  )تس   االخةشة 
الطرير    ىرر  وا    ر ه األراضر    .واألراض  التاسعد اليت تسصل بالعرب وو رب

 سةئتن. –ربط صشعام بتادي حضروت  االس   طري  صافر ي ال ي
ترر ت   ،وبعررل ااشررسهر  باسررم قهررت  بررل اةفان  ف ررل أوررا االخةشةرر  حالةررا

  .ك مالالعجاللةد وبها وصشعد وحصل آل ا ر بل  عفر 
 .(4)اال ح ، خريطد رقمالشق القبلي: -ب

أورا االشط رد    ,ال  أوديد وأ رم ب لاترص اهلجرريل و حريضرد    و ت قسم يضم 
شط د أثريد و   و ,1مشاً  تس   ال ةتار سلبص التاقعد ول اهلجريل  شتبًا وحس 

، 2قةضرني  اهل رلال  وقريد قضةني وقل كسةها  ,االشهلو ,وفةها وسستطشد ريةتن
و  وشط د ال ةتار   ه تت رل ارل  قررى   التقرت الررا ل لضرةفها إىل ال ررى        
السارخيةد اال كتر  آلفا ووشها ديار آل ب عفم وبةشها وبني دوتن و اهلجريل حتال  

كرم ورل   6ثرم  تر ت  ورةخ ا ر  بعرل        ,فم لهرل حتطد الشتر وفةها ديار ب ع ,كم4
كم ول وةخ ت ت  قريد االشهل وأطالل ريةتن ا   الضفد 10ا تطد وا   بعل 

ووتضررع يعرررف  ،كررم شررعب لعررام 3وبعررل ذلرر  حبررتال    ,ال ربةررد لررتادي دواررل 
 ,ب عفم عبكم ي ت  ش2ثم قضةني وشعب الربقام وا   بعل  (حصا  ال صان)بر

ب عفرم وفضرح الشررق  تةرلأ      عبوورل شر   ،الشررق   كم تصل إىل فضح7وبعل 
ويش سرم  ر ا   ,(روضران )حل أ م فرواها الكةم  أأراض  قةة د لهل االس   د   

جمرى وادي دوال وجمرى وادي ا ل   الش    الفرع إىل ال  بةت  تشسشر ا 
ح ضررف :آلترر و رر  ا رر  الشحررت ا ،(4خريطررد رقررم ,اال حرر ال ة رر  وررل الكسررر )

كم تظهر ل عةان قريد الشرق  1وا   بل  ,آل بشر  اويسكشهوال ة    الشرق 
كم ي ت  وادي لسةم وقريد بلع اللولد 10وا   بعل  ,أيضاآلل بشر   و دار كرد

وشازل آل  اوفةه (الف ر) رب وبعل ا قريد  ،ك ميالو ت آلل ا ر بل  عفر 
ير   شرج آل ا   بل سا .وقةل أن تلخل حريضد متر ب  الطر اي ةه و كش ةم

ول  هد الشرق   سفح  ةرل   رلان الريت ترلور حتلرص األسراطم وا كايرا         
ب لهرا  ت وقرل وصرف   ،(بئر   لان)العجةةد اليت ت كر الكشتز اللفةشد   بئره 

ل ضر حسر    ي  و سرداب وعظم   يلخل إلةص احل إ  ووعص وصةاح أو ورا شرابهص  
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و ر ا   ،1ردابيكرتن أولرص خرارج السر     طري  العتد  يرربط حرتل خاصررتص حرةالً    
لص ممر أن الةع  ول األ ال  يعس ل إوحس   ,السرداب ي فص الك م ول ال  تض

  ه  توقل كال ،سري تس كص ال تافل حس  بئر ا   االةشام ا ضرو  ال ليم
األساطم السةب االةاشر ال ي دفع برةع  األوروبرةني إىل الشرزول    ر ا الةئرر      

 ؛ثرم حريضرد   2دون  رلوى ورل   لكرل و ؛وطاولد اكسشراف لهايرد  ر ا السررداب    
وبعل ذل  وا    ؛إىل ال رب وشها أقل ول كة تورت   ةها ديار آل الش ح ا   بعلتو

كم، وبعل ا طف رد حبرتال    5كم ت ت  قريد اشةةا  ثم اال سة د حبتال  5بعل 
ثرم اشرلل ا ر      ,كرم 1ثرم  رروم    ,كرم 3وي ةها ديار آل فرارس ورل لهرل     ,كم3

 ,كم2اجتاه الشرق ت ع سفتلد آل ىني ول لهل ا   وول اشلل    ,كم2وسافد 
كرم  وشهرا   4وا   بعرل   ،وفةها آل باوزير ,ثم ت ت  قريد ا لود )خلود الشةخ(

ت ت  قريد   اس ويسكشها آل وشة  ول لهل إىل  الب بعر  األسرر األخررى    
كم وشها حةرث  2وقريد شراح ا   بعل ,و   تار ا إىل الش ال شعب آل ا ةل

 ي ا ل بتادي دوال.ي س   واد
ت ت  قريد ال فل و   آلل وشة  أيضا  واحل ل كة تورتوأقل وا   بعل 

سر أخررى   تسصرل بشهرل بصر د قرابرد ومترسهل ا ررف الةلويرد         أوفةها تسكل 
وول أشهر   ه األسر أسر  بل ي رب و  ه األسر  قلىد   قريد ال فل  ؛و م ا

ب رتيرر قريررد 3ل ذكررر اهل رلال  وقرر ؛و  تت رل هلررا  ر ور خررارج وشط ررد الكسرر   
حبضروت  وسكالها ول كشل  وحبسب ورود ا اشل اهل لال  فهر  ورل قررى    

 ,قريرد الصرلف   ( رروم )الكسر حةث ورد  قةل ريرل  العةراد وريرل  ا روةرد     
وإمنا تت ل )أسر  بل  ,أوا الةتم فال تت ل قريد به ا ا سم )يرتب( ,وقريد قضةني

م   ه األسر  واسم قريد يرتب اشل اهل لال  ؟ فهل  شا  االقد بني اس .ي رب(
وت رع   ,طاللأ، ثم قشاق  و   اةار  ال (الل ةل)     تار ال فل ي ع شرعب 

ا   سفح اجلةل ال ة   ل كسر وتطرل ا ر  جمررى وادي دوارل وقرل ذكر را       
 .4لها ول قرى قةة د جتةبب اهل لال  

ثم ت ت  بعل ال رار   ,5(حكم لهل)ثم ت ت  قريد ال ار  آل ثابت وفةها بةت 
 و ثم الظا ر  وفةها وشازل آل بل و ةزح ول لهل ك ل  ،شريتف آلل ثابت أيضا
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قعتضد وفةها آل اجاج و م ول زا ام لهل وبةت حكم ك ا ذكر ساب ًا، وإىل 
ال رب ول قعتضد تت ل أراض واسعد تش ل ا شعد والت ل وتسصل برخةد ود ر 

ت ل بها الد ول ياالفجر و ,الفج ,مسام وشها ال ة دوالعرب مشا ً وهلا ال  أ , شتبًا
وىسرل  ر ا ال سرم ورل      ,وأيضا تسكشها قةائل الةلو الرحل أ ل ا ةام ,ال رى

(، 4خريطد رقرم  ,قعتضد و ةشل   الشرق وحس  العرب ود ر   ال رب )اال ح  
وقرل  رام امسهرا ورل اجتراه ال ة رد وقةرل إن اال ةرل إىل حضرروت  يرلخل وشهرا،            

و   ط د آل الروىر  ورل    ,ا ا ا   الرتتةب ول الشرق إىل ال رب اجلليعدوقر
حصل ال ال  بل )ظا ر قصةالن  ,حصل اللحابةل ,حصل بهةان ,دار لاصر ,لهل

قةائل و حج ول ط د آل حرتي و م    حصل اللحابةل الع ةا ا تيط و (اجاج
 حتةةرا   ثرم  1السرفةشد،  ك را  رام ذكرر م اشرل صراحب     ر، االت تد    الكس

ثم ا شعد و   وشط د واسعد فةها ك م ورل برلو    ,اجللفر  آلل حرتي أيضاو
و ة ر وشروج  ،و م ول لهل (العتي) ثم دار العتشان ,لهل و م م ول الصةعر

ل ورب  ول آل برلر  بوبعله ت ت  الراكد وفةها ,ثم حصل بشر ،آل بلر ول لهل
ثرم   ,ل شحةلآلا رشان  ح ةظد  وحصلو ,اسم والصاف  آلل حل انو,ول لهل

)وادي ثرم حصرل  عفرر ثرم االخرارم      ,ل سحتم ثم ا رابد وحصل اجلحادره دديس
الفت رد و ر  ورراع واسرعد     تسصرل ب وشروج ال  ازيل أسرفل وادي د رر و   رخةد(،

 .وصحرام

 -:حبران -ج
ويط     ا ا سم ا   األراض  التاقعد بني جمرى وادي دوال ول ال رب 

ويةلأ ول اجلشتب ول دار (،4)اال ح ،خريطد رقم الشرقوجمرى وادي العني ول 
بل وشرق ووا حتهلا ول األراض  الزرااةد الزراد االشهل و بئر ط ل و   آلل 
ربَّاع وول ثم بلر  و   ب ل  كةم  تسركشها بطرتن ورل قةة رد آل رّبراع و رم آل       

لش   و شا  روايد تسحلث ال  ,آل حتيل ,آل ولر  ,وآل لا   ,آل ش هم ,شر ان
  ه الة ل  ت تل إلها اةار  ال بئر وام حفر ا الس طان بلر بل اةل اهلل بل بلر 
بت طتيرق اشلوا اسكر جبةشص   االشط د حملاربد  ة  صف  انسالم ال ي 

ويةرلو لر  أن الروايرد     ؛متركز   وليشد اهلجريل ووا حتهلا ورل وشراط  دوارل    
ن السر طان برلر الهرزم      أ فحتستي ا   ش م ول الصحد إذ ي كر لشا السر ا 

، ولكل   ا   يعرين ألهرا كالرت خالةرد ورل      2حبران أوام  ة  صف  انسالم
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خر خالةد ول السكان حةث و ل  بها ب ايا بئر قلىد تس   آا ةا  أو مبعش  
وبال رب وشها وةاشر  ديار آل لاصر  ,1ول و حج ( حلر) حلر  لسةد إىل قةة د 

آل و رلم   بةرت ريد حبران باصةعري ول آل رّبراع وفةهرا   ت ت  قوي ةها ول آل رّباع 
ثم ي ت  وطار حتر  ساب اً ثم ديار آل صرىان ووزراد حبران وحبران ؛  باصةعري

وحتطد اهلتىل وي ال الها حتطد السةل شةخ بل اةل اهلل  ,آل ثابت و م ول لهل
ل  عفر ودار بل و ا ع وحص ,ل لهلوالعةل روس ثم حر  الةئر أو ديار الة ري 

 .وول ثم االشةعث وفةها تشسه  وشط د حبران,لهل قةة د و شة د بل ا ةل و م ول

 -:الشق النجدي -د
و ت قسم واسع ول الكسر ومتسل أراضةص ول  ةشل  ربًا ووا حتهلا حس  

( وفةص ت س   ال  أوديد قادود ول اجلشتب 5اال ح ،خريطد رقم ال طل وشرقها )
 خر قادم ول الش ال  ت وادي  ةشل.بآو ل وادي دوال ووادي العني 

 ًا  ه األوديد تسج ع سةتهلا    شتب شرق حصتن آل كتير وتشلفع شرق
حنت الةاطشد وا   وسافد قريةد وشها   اجتاه الشرق يشضم واد آخر إىل األوديد 

وادي وشتب، وتسجص سةتل دوال ووادي  لا ول اجلتل اجلشتب  ي ًاالساب د قادو
ل ووادي وشتب صتب الشرق خمرتقد وشط د االسحر  التاقعد   العني ووادي  ةش

م إلةهرا شرعاب ورل اجلرتلني اجلشرتب       ضر الش ال ال رب  ول الفررط وال طرل وتش  
كررب  أوالش ال  حس  تصب   وادي سر. وول قرى الشر  الشجرلي  ةرشل و ر      

آل أسة د شروج آل س ة ان  ته  ,قريد     ه االشط د ثم ااديد آل اةفان، العلان
ارض آل حتيل وكت  آل حتيل وسفتلد آل حتيل  ,الس هيب ,شك ني ,ششع ,صائل

وبعل ا  شة د آل اربي واحمل د ووسةشد آل اربي وحصتن آل كتير وحزم آل لهةل 
و   ت ع  ,و صة  ,ا راج ,ا ليل ال ة   ,والت ةب ,واشةةل  ,والةاطشص ,واالل ر

   سفح اجلةل اال ابل ل  طل  هد الش ال.
       سكان   ه ال ررى   التقرت الررا ل  رم    رالةةسهم ورل فرار  لهرل         و

 الصرةعر  قةة رد  سرر ورل  أوبع   ,ووعهم االشايخ آل سحاق (اال اريم)و (الظ فان)
 وول كشل  آل ورتع    ةشل. الصلفةد،

أي  (اال شرا  )أو  (الريران )و  الش  الشجلي وشط رد زرااةرد ممةرز  تسر       
رض زرااةرد تسر   ورل وادي العرني ودوارل والسشرر        أو   اةار  ارل   ,التسط

ومتساز   ه االشط د ب رب  ,د  و بةت  الفالحني ال ائ ني ا ةهاةا ةها اآلبار الزراا

                                         
11277 



 45 

االةاه ول سطح األرض مما يسهل ا  ةد الزرااد وسر ةها ورل اآلبرار ارل طري رد      
ق وول و حتل ا سفتلد آل حتيل ول الشر  ،السشاو  وبعل ذل  بتاسطد االاكةشا 

ال رب قريد االخةشر  وورل الشر ال بئرر ا ةرت وورا حتهلرا ورل أراض زرااةرد وورل           
 (.5)اال ح  خريطد رقم .اجلشتب العجاللةد

 (5خريطد رقم ,اال ح ) :الشق احلدري -هـ 
ي ع   ا ال سم   لهايد وشط د الكسر ويةلأ ول لهايد االشط رد االسر ا    

هر  بشهايرد الكسرر شررقًا   وشط رد      الفرط ول ال رب ويشس االةاطشد وأول قرا 
 .كسر والسريرلو   ا ل الفاصل بني ا ,الع اد األ ال  أو ك ا يس ةها بع  (ا  د)

قرى الش  ا لري ك م   لًا وفةها قرى حلي د العهل وستف لسجل إن 
أ رررم ال ررررى والسج عرررا  االشسشرررر  ا ررر  الشرررارع العرررام الررر ي يرررربط االكرررال    

وبعرل ا ال طرل الريت أصرةحت الةرتم       ،اشرلا ساب ًا ك ا ,الفرطوشها و,بسةئتن
 ,ا ةرد  ,وليشد كةم  ض ت اشل تتسةعها ال رى اجملاور  هلا وأوهلرا ديرار بكرر   

الكروس ال ة ةد والكروس  ,دار الرشةلي ,االرقل  و   قريد حتةط بها الشخةل
 ,سراحد اجلهراور    ,سراحد آل ا ر  ا راج    ,ساحد ا ضرارم  ,دار الش ةب ,الشرقةد

ديار آل با او  ويط   ا ةها شعب آل محضان  ,حصل آل الزوع ,صل االلاش دح
ديار آل سعل  ,ا ل  االص   و الشاروي ,وحصل آل   ل ,ثم العشني ,و م ول لهل

وخرابد آل  ,واجلهد اال اب د ل عشني  شتبًا واشل سفح اجلةل يت ل ارض آل ب عال
قلىد تت ل بها وصشعد وا زالت ح يد و   قريد  ,ديار الشاروي ,االصشعد ,سعل

وديار آل  ابر وا ران و   قريد أثريد قلىد  ,أ زام ك م  وشها قائ د إىل يتوشا
      وشط د السرير.   و ،(Sh 32 / 4)و  (Ir 31)وذكر    بع  الش تي 

 -:أودية الكسر -3
إ  ،(6اال ح ،خريطد رقم   وشط د الكسر تصب ال  أوديد رئةسد )   

وردم أدى إىل  لعتاول السعريرد ورل حنرت     جماريها   ه األوديد تعرضت ع ب أن
 ل تت ،ك ا1حنت الصحرام   أطراف الكسر ال ربةد و ل د ر ورخةدحتتهلا 

رض الكسر ومت ل االصرلر الررئةس   أجماري سةتهلا  خرأوديد أخرى وازالت تش
 ،دوارل   ،وادي ا ل وشهاحضروت  ووادي لري االشاط  الزرااةد   الكسر و

 .وادي العنيو
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 وشط د الكسر و ل  واىل  الب   ه األوديد الرئةسد تت ل أوديد فراةد 
ووادي اني ال ي تشحلر سةتلص ول  ةال العرب وتشهر    ,ووادي  ةشل,وادي وشتب

واشلوا تشلفع فةص  ,اجتاه الشرق مبحاذا  الس س د اجلة ةد التاقعد بني العرب و ةشل
وهلر ا قرال   ؛التاقعرد إىل ال ررب ورل  ةشل   األراضر   تسر     السةتل ال زير  ف لها

 رم   و ت  1وادي اني  وادي العرب وامسص االدرخ اجل ةل اهل لال  إن  ةشل ت ع 
بانضافد إىل وادي ارني  شرا  ارل  أوديرد تت رل بهرا قررى         ,العني االشهتروادي 

 ،وشط رد الكسرر  ورل   ك م  وشها وا يلخل   وشط د الكسر و أخرى   تعرل 
 قرا ا. أ م سسعرض   ه األوديد وشوفة ا ي   س

 :وادي دهر -أ
برص ال تافرل السجاريرد     ريشحلر ول اجلتل اجلشتب    اجتاه الصحرام ومتر 

وادي د رر شرهل حركرد     أنويةرلو   ،2يلروال ادود إىل وادي حضروت  ول الس
 مت الع تر فةص ا   كسابا  وصةت د تسرة   و وت  د   ال لم ول  ال تافل وش 

 .3روتز ذا  طابع مثتديا   اصر الكسابا  الس كاريد و

 :وادي رخية -ب
  س   فةصيال ي  اجلشتب  وي ع إىل الشرق ول وادي د ر ويشحلر ول الستط

خريطد رقم ,اال ح ) وادي ا لو ,ارود ،  ردان،د ر,عل  أوديد وشهاب وادي رخةد
بني   و  , عةةلستط آل مسةلع وستط بوشط د ت ل تو  أا   وادي رخةد  ,(6

وورل أ رم    ؛زرااةرد واسرعد   و  أسفل وادي رخةد تت ل أراٍض ,رخةد ووادي ا ل
وقريد سهته وي  ب ا ةها  ,وآل بالطة  وفةها آل اف ,وال ,اجللفر ،و ةلع اقراه 

االخارم وديار آل حسرني  ,لةاع قريد  مهل و,ل شحةلآلقريد صشا و   وآل ب عةةل، 
 4.ول

 :وادي عمد -ج
خريطد رقم ,اال ح )ا ل ول الروافل اجلشتبةد لتادي حضروت  وادي ليع

وسرم   صوت س   رروس وادي ا ل ووادي رخةد ووادي  رردان الر ي يةعرل اشر    ( 6
وسرتط آل   ،ت ع ال  قرى وشها سرل  براتةس  وفةها  ,الستطوشط د ثالثد أيام   
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و   ،1مسةلع و   بني وادي ا ل ووادي رخةد والضر ةعد   اجتراه ريرل  الرلّيل    
 تل ريل  اللّيل ت ع االشاط  الع ةا ول وادي حجر وتش سم وةاه السةتل بني وادي 

لر وةتلني لقلم لشا الرحالد اهلتلشلي فاقل و ،2ا ل والرافل األىل لتادي دوال
حةث  (سل  باتةس)وشط د فةص  أا  تادي ا ل اشلوا شا له ول لوصفًا رائعًا 

اوا الرائعد اليت بررز  فجر   حترت أقرلاوشا     وقفشا و ختذيل لس ول الةالتر " :قال
اشر او رمبا وائد ومخسد اشر قلوًا قاع الصلع   ع أسف شا مبسافد وائد واثينيو

الضخم الر ي يشر  طري رص اررب اهلضرةد الصرخريد مشراً  حنرت الرتادي األك رر           
وي س ر    3"ك جرى فارغ لشهرر ارري   رلًا وا ةر ...      ,اتسااا وادي حضروت 

دي دوال   وكان يعررف ب ررن  رتري برني ال فرل و  راس       وادي ا ل وع وا
يعرف باسم وادي دوال. وول أ م قرى وادي ا ل  ًاواحل ةًافةشكالن جمرى وائ

 ,و تر آل وهشرا  ,قريد فخر السةل ,قريد س ة د ,ووشهاقريد  30ستط باتةس وفةص 
 ,حررب   ,ط حران  ,قريرد باكروران   ,رباط براكتبل  , احز، حة د باص ةب ,الع ل 
قررن برل    ,زا رر براقةس   ,لفحرتن  ,اجلرلفر   ,خشفرر  ,الرحةد ,وشختب ,اش  ,الشصم
 حةب. ,سة د آل  الب  ,الشعةد ,الوان

 :وادي دوعن -د
وادي دوال ول الروافل اجلشتبةد اهلاود لتادي حضروت  حةث يضم   ا 

والعةتن شةص  (،الصة )ول  ًاكةم ًاوالد ًارافل 30التادي   حتضص أك ر ول 
 –روافرل   –وول شعاب  (لةسر ولة ل)راةص فا    زعائ د واالتمسةد و   تستالل

 ,شعب وعر  ,شعب صايح ,شعب وصابح ,شعب شعته ,شعب الفار :لةسردوال فرع 
شرعب اةراض    ,شرعب العسركري   ,شعب شرطشد  ,شعب  ةل ول ل ,شعب ا رون

 ,ادي خرخيرو ,وادي ال رب ,وادي وةخ ,وادي لعام ,وا   الةسار وشها ي ع وادي بضد
شرعب سراير، شرعب     ,شرعب ي رره   ,شعب ال ز ، شعب  رار السرتدان   ,وادي ارلص

 يواديسكرتن ورل   هت فلة ل  ،أوا(دبض)وادي سار  ,شعب  ري  ,صة  ,قةلون
وكرل  ر ه الشرعاب     ,شعب قعر  ,و (قرب قريد الرباط)والشيب  ،دضوشته ومحت
ة  ثم خيرج إىل وشط د ض و ت  واٍد,د واحل بال رب ول قريد اهلجريلاتسج ع   و
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قةل أن يصب فةص وادي  1كم  10أك ر أتسااا ويسم   اجتاه الش ال حتال   
خريطد ,اال ح ا ل بني ديار آل صرىان ول الشرق وال فل و  اس ول ال رب )

 .(6رقم 

 :وادي العني -هـ
ا ر    ,ه رد و ثالرث األوديرد الرئةسرد ال الثرد     وادي العني ول األوديرد اال  يعل

ا ل ووادي دوال ووادي العني اليت تشحلر وادي  :تةب ول ال رب إىل الشرقالرت
ورررل اجلرررتل اجلشرررتب   ضرررروت  وتسررر   وشط رررد الكسرررر حالةرررًا        اوةا هررر

فسعتد إىل ت   العني  ,(. أوا تس ةد   ا التادي بتادي العني6خريطد رقم ,اال ح )
أخةار ا وسشاق رد  اليت كالت تلفع باالام طتال السشد   جمرى التادي ووازالت 

أا رر    ارررب األ ةررال. حةررث ترر كر الروايررد الرريت مسعسهررا أن  رر ه العررني ت ررع   
وحتل   ه  (ال ةظد)لها   وكان يعرف إىل الةتم باسم أوا   وا يةلو  ،التادي

2  وائها وحاهلا طتال السشدارالعني تلور ك م ول الروايا  اليت تصفها وتص  وور
. 

اليت تفصر ها ارل      سفتح اجلةال احملةطد بص العني اوادي  ىوتشسشر قر
 –ا ةد وادي العني أسفل –اجلشتب   التاديولخل أراض زرااةد ضة د    اهجمر
اشرل  اتسرااًا  حةث تةلو أك رر   ,ن   ه األراض  تسسع ك  ا اجتهشا مشاً أإ  

 ووا بعل ا مشاً . ل ال ، و لقريد السفة
ج  فرال تت رل بهرا شرةكد ري     وأراض  وادي العني ك ها اةار  ال  شرو

ا    التاقعد وع ل  كس   االت تد     سلبص  او األراض  االشسشر  حتل  ريةتن
 ت لظام ري قليم   يعس ل ا   و(شرج)و  ا واضح ول خالل ا سم  ,وادي دوال

ول الشعاب التاقعد     وةاشر  فاألراض  تس  ، شلسد لري األراض  الزرااةد
األرض االرتفعد   اوسألإذا  أو ،تل   طري ها إىل التاديس  ر ا السةف تار ا 

و كر ا حسر  تفرة  إىل جمررى الرتادي  اشرلوا        ,إىل األدل  وشها تباالام فاض
 (وول  شا  ام  تسر ةد وعظرم قررى وادي العرني )بالشررج      ,ًايكتن السةل  زير
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ب لوراوح وا –ل ال   –و   قرى السفةل  .بصة د اجل ع و ل شروج آل باوزير
 و ل شرج الشري . (شرج)أو بصة د االفرد 

 ,وأول قررى وادي العرني ورل اجلشرتب حصررتن آل بكرر ثرم شررج الشررري        
س ةتةر   الشرق وشهرا قريرد   و دالةاطش,اهلشم, تربقريد وت اب ها باجلهد ال ربةد 

 داجلهد الشررقة ول  اهسحتل جمري وثم يةلأ التادي يسسع  ،وشحتب والةتيرقا و
 هد ال رب ويشعط  وسجهًا مشاً  تاركًا وساحد واسعد ول   جةل إىلل دالص اال

قريرد   ؛ و    ا االكان تت رل قريرد السرفةل و   األرض بني التادي وسفح اجلةل 
أشرار  ك را  كالت ول أشهر أستاق العرب اليت رمبا الرابةد ثم خرائب  ,ل ال 
ل ور  ال عل  يب لها ستق ي ام   وشسص  ذ ،1أستاق العرب ودل  كسابإلةها 

و  اجلهد الش الةد ال ربةد وشها وا   ضفد التادي ال رب  ت ع قريرد   ,كل اام
وكران   بعرل ا ير ت   و ،ب وت ع ا   الضرفد الشررقةد ل رتادي   لوراوح وبعل ا ا

  وادي العرني و رت ضر م سرلبص حةررث      (ضرر م)ثرم  يعررف باسرم ال رار   رر     
  .وض عد ض م سلبص (أقة ت)االض عد

 :وادي منوب -و
سةتل وادي وشتب ول اجلتل اجلشتب   ضروت    اجتاه الش ال  تشحلر

( وفةها ي س   جمرى وادي وشتب 6خريطد رقم ,اال ح )الةاطشد حس  تصل إىل شرق
  إن   ه األوديد ال الثد قل الس إذ  ,مبجرى سةل وادي دوال والعني ووادي  ةشل

ل حصرتن آل  و  شرق  اجلشتب الوي ع  (ا شت) لا بعضها بع    وكان ي
  .كتير و رب  الةاطشد

ويعل وادي وشتب ول األوديد الفراةد االشسشر    الكسر و ت وادي خصب 
ي رال   ,وتصب فةص أربعد روافل وشها رافلان إىل اجلهد ال ربةد وشرص  ,ك م السةل

الشرق ول وادي وشرتب  شرا     ىلإو ،ألحل  ا وادي الص ب وال ال  وادي اةفر
 لة .دووادي  رافلان   ا وادي تريم
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و  وادي وشتب أراض خصةد واسعد وتشسشر ا ةها أشجار الشخةل والسلر 
خصب فةص  وي كر اهل لال  وادي وشتب ب لص واٍد ،واالزارع اليت تروى ول اآلبار

إىل اجلشتب و   ,وأول قرى وادي وشتب االل ر .1(اطب)قرى وخنل ووزارع قطل 
االكال بسةئتن وسكالها آل لةهل ول ول الةاطشد ا   الطري  العام ال ي يربط 

بالد  ,ا رابد ,اللخة د ,الشلام ,واحل ,لهل اال اريم واىل اجلشتب وشها بئر اجلعةلي
وسكان   ه ال رى  م ول ,بئر الللةل ,ا صل ,الروضد ,حجالن ,وشتب والع ل 

 .وآل بلر ط ل ,آل لهةل وآل ك ةب وآل جنار

 :وادي هينن -ز
وتشحلر وةاه  ,د الفراةد اليت تصب   وشط د الكسروادي  ةشل ول األودي

اال حرر  )وادي  ةررشل وررل اجلررتل الشرر ال   ضررروت    اجترراه  شررتب  شرررق    
ةرل شرشع   حل  ا شرق  ويلا  جبأ  ة ني ةط بتادي  ةشلحيو ،(6خريطد رقم 

وا   ضفيت التادي تشسشر األراض  الزرااةد . ةل ق رانوال ال   رب  ويلا  جب
  إحالةًا  ااالزارع الص م  االشسشر  فةه وع و تدو , ةشلاسم شروج اليت تعرف ب

التشةجد  ,وول قرى وادي  ةشل حلبد آل شروان ,ف م   لاً ب شجار الشخةل ألها
 ,ديرار آل سر ة ان   ,وكان آل  تمبان ،ج آل طا رشر ,ا زم ,اهلجة د ,آلل ازون
 .لةها يشسسبإ  ا التادي وول أ م قرى     ت  ا شاق، وول ثم  ةشل و,اجللفر 

وبعررل أن تسرر   سررةتل وادي  ةررشل كررل الشررروج التاقعررد   طري هررا تصررب    
و   وشط د زرااةد ت س   فةها أوديد الكسر ال ادود ول اجلشتب  (اال شا )وشط د

وادي  ةشل بطتن ول لهل ول فرع الظ فان ، ويسكل ا ل ودوال ووادي العني
بران ووعهرم بعر  ورل بطرتن الصرةعر و رل آل        و م آل ازون آل شرروان و آل تم 

 .ب جتيل و آل سعلون و م م
 ذوبه ا أكتن قل فَص ت ا ليث ال   رافةد حضرروت  والكسرر، إ  

ورد     اق ررت بسفسررم السسرر ةد واالتقررع والس سررةم اجل رررا  ل  شط ررد، ك رر  
تارد  الش تي الة شةد واالصادر العربةد واللراسا  ا لي د )العربةد واأل شةةد( ال

    تاو    ا الفصل. 
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 الثانيالفصل 
 

منطقة الكسر من القرن السابع قبل امليالد 
 إىل منتصف القرن السادس امليالدي

 
 : منطقة الكسر من القرن السابع إىل القرن األول قبل امليالدأواًل : 

1  

2  

 :األول إىل القرن الثالث امليالديالكسر من القرن ثانيًا : 

1 217 

2  

 ثالثًا: الكسر من القرن الرابع إىل منتصف القرن السادس امليالدي: 
3 

4  

5  
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 -أواًل: منطقة الكسر من القرن السابع إىل القرن األول قبل امليالد: 
احلديث عن منطقة الكسر خالل الفرتة التارخيية املمتدة من القرن     

وهذا له مربراته ولعل  ,السابع إىل األول قبل امليالد رمبا يكون طوياًل بعض الشي
إذ  ,اردة يف نقوش ما قبل امليالدأهم هذه املربرات شحة املعلومات التارخيية الو

تقتصر تلك النصوص النقشية على ذكر بعض أمساء القبائل اليت سكنت و 
التزال يف األطراف الغربية واجلنوبية الغربية من وادي حضرموت مثل قبيلة 

( الذي جاء فيه ذكر أمساء أماكن RES 3945وهو ما أشار إليه النقش ) ,سيبان
 وسأوضحها الحقًا. ,لت تعرف بها حتى اليومواقعة يف املنطقة ومازا

إىل جانب النقش السابق  هناك عدد من النقوش اليت مت اكتشافها يف     
وسأحتدث عنها يف الفصل الثالث؛وبالرغم من ,املنطقة من قبل البعثات األثرية

كثرة النقوش اليت جاءت من املواقع األثرية قي منطقة الكسر إال أنها مل 
ومات مفصلة أو حتى موجزة عن أحداث تارخيية حدثت  يف املنطقة إال تزودنا مبعل
فهي نقوش نذرية  ,إذ غلب على نقوش وادي حضرموت الطابع الديين ,فيما ندر

حتمل أمساء اآلهلة املقدمة هلا هذه النقوش وأمساء األشخاص الذين قاموا 
لقرى  املقامة بتقدميها إىل جانب ذكر بعض قبائلهم أحيانا وأمساء املعابد وا

 1فيها تلك املعابد أحيانا أخرى.
إن شحة املعلومات الواردة يف النقوش احلضرمية ال تقلل من أهميتها     

فهي تعطي صورة ـ وإن كانت غري واضحة متامًاـ عن جوانب خمتلفة  ,التارخيية
من حياة اجملتمع احلضرمي يف ذلك الوقت وسأحاول توضيحها هنا حتت 

 ما عن قبائل الكسر والثاني عن قرى وأودية الكسر. عنوانني: أوهل
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 قبائل الكسر: -1
 قبيلة حضرموت : –أ   

ذكرت حضرموت يف املصادر النقشية اليمنية القدمية اليت يعود تارخيها     
وتر  ألعلى وجه اخلصوص نقش امللك السبئي كرب م وإىل القرن السابع ق.

1مع حضرموت وقتبان ًاام حتالفأقو ,تلك املدةالذي حكم مملكة سبأ يف 
 

((RES 3945,12,13،  بعد ذكر أسم امللك  (حضرموت)فقد جاءت لفظة
 اآلتي:على النحو   (ألاحلضرمي )يدع 

 ٭....ل أ ع د ي/ و / ل م رض ح/ وت / ... 12
قد متكنت يف  القرن السابع  قبيلة حضرموتن أيتضح  النص امن هذو    

األراضي ضمت إىل جانب وادي حضرموت كل مملكة  إقامة من قبل امليالد
وعندما تعرضت أراضي حضرموت الغربية  ؛2الواقعة حول شبوة العاصمة القدمية
أوسان يف عهد ملكها مرتعم الذي قام  للغزو واالستحواذ من قبل مملكة

كذلك وتوسع ,ها حضرموت وقتبانيعلى حساب جارت ـ أوسان ته ـبتوسيع مملك
لتحالف  مع إىل اوقتبان  حضرموت هذا لغ البحر،ودفعيف اجتاه اجلنوب حتى ب

حضرموت أراضيها اليت  تاستعاد ذا التحالفونتيجة هل 3كرب أل ملك سبأ
اليت دارت عليها  األراضيرد ذكرها ضمن اووال أوسانكانت حتت سيطرة 

ومن ضمنها مناطق حيوية  (RES 3945/4,5,6,7,8,,9,13إل)    حروب كرب
لعدة طرق تربط بني مناطق  ًاهمم ًاممر اليت تعدلسوط بالنسبة حلضرموت كا

 نتائج اخلطريةالمن  ؛4شبوة العاصمةحضرموت الداخلية يف وادي حضرموت و
 .ممتلكات سبأ إىلوضمها  أوسانتدمري مملكة  هلذا التحالف الثالثي
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فقد  قتبانبني مملكة سبأ ومملكة التناصر مل يطل عمر التحالف و    
شبت بينهما حرب ذكرت يف النقش نف ,األوىللتوسع يف أراضي با ةاألخري تقام
(RES 3943) و(RES 3858)  حضرموت مل  أن أيديناوتؤكد املصادر اليت بني

فقد جاء يف  ،تكن بعيدة عن حالة احلرب اليت حلت حمل السلم بني سبأ وقتبان
ملك حضرموت قام بقهر قتبان  أليدع  أن(  1بافقيه/العقلة-شبالنقش  )عر
وكان ذلك يف نهاية القرن السابع وبداية  ،1سني وقوة اإلله حول  اإللهبعون وقوة 

إىل تلك املدة تقريبًا تعود اإلشارة النقشية اليت وردت يف القرن السادس ق.م.و
 (اإللهسني)واليت تذكر املعبودين  يف موقع ريبونبعض النقوش اليت عثر عليها  

 لآلهله وهذا التسلسل ,ي ململكة قتبانالرمسي حلضرموت و )عم( اإلله الرمس
مما يعين  ؛املعبود الرمسي ململكة قتبان  حيتل املرتبة الثانية يف ريبون  يفيد أن

بشكل ما على قتبان بعد انتصار امللك  كانت تسيطر مملكة حضرموت أن 
هوان حضرموت وقتبان وقعتا  يف هذا السياقوهناك احتمال آخر ؛بني اليدع 
وهلذا جند ذكر املعبود  ,لعمليات القتاليةاوقف وينهما أو هدنة فيما ب ًاصلح

ن قتبان كانت أويبدو ،2مملكة حضرموتمعابد الرئيس ململكة قتبان يف 
 3،بأكمله اليت استمرت طوال القرن السادس ق.م ,مشغولة حبروبها ضد سبأ

وعمليات توسعية  ًان القرن السادس ق.م.شهد حروبأوعليه ميكن القول ب
 .بها كل ممالك اليمن القدمية قامت لك حتالفات سياسيةوكذ
عالقات جتارية متميزة مع مملكة  أقامتحضرموت فقد  فيما خيص ماأ    

 إىلواستطاع جتارها االنتقال من جنوب اجلزيرة العربية  ,معني ومدينة السواء
املتوسط ناقلني معهم جتارتهم حتى وصلوا جزيرة  األبيضبالد الشام والبحر 

الفرتة وخالل ، املتوسط يف القرن الثالث ق.م. األبيضديلوس الواقعة يف البحر 
حكام حضرموت فيظهر  ألقابالثاني ق.م.تتغري  إىلالتارخيية من القرن الرابع 

وهو ما فعله  ،ن ملك حضرموت للمرة الثانيةماللقب مكرب حضرموت بداًل 
ب الذي حكم يف يهرعش املكر أيلر هويش ,4مسهرم علهان مكرب حضرموت

عصره عصر ازدهار ململكة  دويع ،سك نقودًا بامسه يالقرن الثاني ق.م.الذ

                                         
1  Arbach.M et Bafaqih.M: Nourelles donnees sur la chronologie des Rois 

du Hadramawt, Semitica, 48, 1998, p.112. 
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ملدة  يف تلك ا ًاوازدهار  كانت حضرموت قد شهدت رخاًء ، وإذا1حضرموت
جاءت  طاحنة  ًاشهدت حروب أيضانها إف، م الثاني ق.و القرن الرابع  الواقعة بني 
ب طويلة دارت وحتدث عن حر يالذ (Say'ūn1) - Arbach النقش أخبارها يف

 أنوقد ذكر فيه  ،وقائعها يف املناطق املنتشرة من شبوة غربًا حتى شبام شرقا
وردت فيه كما  ،الدمار واخلراب إىلهناك ثالمثائة مدينة حضرمية تعرضت 

ذي  ,يهبئر ,الصدف قبيلةكيف نقوش ما قبل امليالد  ةول مرألأمساء قبائل ترد 
نقش مكسور  وهو,(6ريبون)ك النقش الذي عثر عليه يف وكذل ,جدمم,هجرم

نهاية القرن  إىليعود  هفيه حرب دارت بني قتبان وحضرموت وتارخي ذكرت
 .2الثاني قبل امليالد

 -قبيلة سيبان : -ب
 (RES/3945/9)وردت لفظة )س ي ب ن( )سينب( يف نقش كرب أل وتر     

قبيلة سيبان أمساء كثرية بعضها مسًا لقبيلة سيبان، وقد ذكرت مع االيت تفيد 
حلمالت كرب  ًاوكلها كانت هدف,أراض  وقبائلوو أمساء أودية أأمساء مدن 

وإذا تأملنا هذه اللفظة جيدًا ستظهر لنا على هذه الصيغة ]سيب[ مضاف ,أل وتر
 من ثَمو ،3إىل أخرها احلرف املسند ]ن[ وهو أداة التعريف يف اللغة اليمنية القدمية

، 4والتجمعبعربية اليوم على هذا النحو )السيب(، وتعين االحتاد  تقرأأن  ميكن
إىل ذلك فإنها أيضا تعين اجلماعة ,املنطقة متداولة عند سكان لوال تزا

اليوم يطلق احلضارم ،واىل 5والصحبة مثلها مثل كلمة )الزي( اليت تعين االحتاد
 .ة جمتمعةيف إشارة منهم إىل القبائل السيباني مصطلح )زي سيبان(

ن قبيلة سيبان قد تكونت من عدة قبائل إف القديم،ومن خالل هذا االسم 
احتاد  أومصاحلها واندجمت يف حتالف  وتشابكتمجعتها الظروف اجلغرافية 
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من الزمن وانتشرت على مساحات واسعة من  مبدةقبل القرن السابع ق.م.قبلي 
كسر حتى وادي حجر الجنوب األراضي احلضرمية الواقعة بني اهلجرين يف 

 .1ومدينة املكال
أما احلالة االجتماعية واالقتصادية اليت كانت عليها قبيلة سيبان يف     

أنها  من خالل امتالكها أراض شاسعة ومدن عديدة وق.م، فتبدالقرن السابع 
                  الواسعة اليت تضم الكثري من األوديةاملنطقة تلك كانت مستقرة يف 

RES 3945 /4,) 5, 8, 9, 13)،ثالثة حوالي مل حتافظ على امسها فقط منذ  هاوأن
 ذالتابعة هلا منعلى أمساء املدن واألودية واملناطق  حافظت أيضا بل ,ف عامالآ

يطرح نفسه علينا بإحلاح وهو ملاذا  سؤااًل مثةولكن ، 2ذلك الزمن إىل اليوم 
ًة إذا عرفنا أن السبب قبيلة سيبان من قبل جيش كرب ال وتر ؟ خاصهومجت 

 قتبان، احلرب اليت شنها التحالف الثالثي ـ سبأ،املباشر الذي كان يقف وراء 
بتوسيع  مرتعم هو قيام,ممرتع مملكة أوسان يف عهد ملكها حضرموت ـ على

كما أشرت  ها سبأ وحضرموت وقتباناتأراضي مملكته على حساب جار
دخلت مملكة  مقام به امللك مرتع وكنتيجة هلذا العمل التوسعي الذي سابقًا؛

 إىلباإلضافة  .3أوسانضد مملكة سبأ حضرموت ومملكة قتبان يف حتالف مع 
على  ًاالصراع بني املمالك اليمنية القدمية كان صراع روبان أن يرى هذا السبب

متر مبحاذاة القوس اليت طرق القوافل اآلتية من اجلنوب  ,الطرق التجارية
أن قبيلة سيبان وباالستناد إىل روبان يبدو لي ، 4السبعتنيالصحراوي حول رملة 

ذاك هم بالنسبة للدول اليمنية القدمية يف كانت ضحية موقعها اجلغرايف امل
وحشرت  أوسانفهي تقع يف أطراف حضرموت الغربية اليت استولت عليها  ,الزمن

ت حتى حضرموت يف ما تبقى هلا من أراضيها الشرقية املتمثلة يف وادي حضرمو

                                         
1- Robin, Chr, et Gajda, L: L 'Inscription Du Wadi ‘Abadan, dans, Raydan, 

Vol.(6). 1994.p128. 

2- Alsekaf ,A: la Geographie Tribale du Yemen Antique ,These pour le 

Doctorat de L’Universite de la Sorbonne  Nourelle  (Paris III), 

Nov.1985.p.228. 
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كانت أراضى قبيلة سيبان ومدنها قد وقعت حتت السيطرة ، إذ 1منطقة ظفار
 (.                   RES/3945,9)كما جاء يف النقش  ,وسانيةاأل
/ و م ي ف ع / و ر ث ح  خس ي ب ن/و ب ض ع  ه و/ و ا ه ج ر ه و/ ا ث  ...-9 

ه و/ و ع ر ه و/ و م رع  م / و ك ل  / ب ض ع / ع ب د ن/ و ا ه ج ر ه و / و س ر
 ....ي ت ه و/ و ا س د / ع ب د ن / ح ر ه و / و ع ب د ه  و /

أراض و أودية ومدن تقع يف غرب وجنوب غرب حضرموت وفيها متر وهي 
الطرق التجارية اليت تربط  أراضي مملكة حضرموت الداخلية بتلك الواقعة 

ة حضرموت )مدينة والعاصمة التارخيية ململك ،على ساحل البحر العربي
 كما ذكرت سابقا.(شبوة
أحدهما ميتد من الساحل صوب وادي حجر  :ومن أهم هذه الطرق طريقان    

السوط الذي توجد به ممرات مرصوفة باحلجارة ومنه إىل جردان إىل ثم يصعد 
ومن ثم الشق القبلي من منطقة الكسر ثم شبام وبقية مناطق  ؛أو وادي عمد 

ومنه إىل وادي السوط مير عرب وادي ميفعة ثم يصعد إىل وطريق آخر  ,الوادي
ن الطرق وأل ,2الجردان ثم مدينة شبوة ومنها تنطلق القوافل يف اجتاه الشم

سبأ وحضرموت وقتبان ـ كان كدورًا كبريا يف اقتصاد الدول ـ  ؤدي التجارية ت
أثرت على الطرق التجارية واست تالبد هلا أن تشن احلرب ضد أوسان اليت سيطر

أراضي سيبان املمالك املتحالفة أن حترر ومن هنا وجب على  ؛وحدها مبنافعها
نعلم كيف امتد ليشمل كل أراضي  مل احلضرمية من النفوذ األوساني الذي

 ةآخر أمكرهوما هي طبيعة العالقة بني أوسان وسيبان ؟ أو مبعنى  سيبان ؟
 ؟. انضمت إليها طوعًاأم  احتالل عسكريب  أي دخلت سيبان حتت النفوذ األوساني

إن املصادر النقشية  اليت وصلت إلينا مل تعط صورة واضحة عن عالقة     
باستثناء تلك اإلشارة اليت جاءت يف النقش  ,قبيلة سيبان مبملكة أوسان

(RES/3945,12)  اليت تفيدنا بأن األراضي احلضرمية انتزعت من حتت السيطرة
ن جيش التحالف أقبيلة سيبان كانت حمتلة و يأراض أنوهذا يعين  ؛وسانيةاأل

ولكن األعمال اليت قام بها اجليش  ,الثالثي بقيادة كرب ال وتر قام بتحريرها
فقد متت عمليات ختريب،  ,يف األراضي اليت توجه إليها ال تدل على ذلك

                                         
121 

2177

9294



 59 

/  13-4)  ونهب وسلب األموال ,ملدن، واألراضي واملمتلكاتاوتدمري، وإحراق 

RES ,3945) غلبها تعرضت للتخريب والتدمري كما أ، وأراضي سيبان كلها أو
بل إن اجليش مل يفرق بني املواطنني  ؛تعرض رجال قبيلة سيبان للقتل والسيب 

مل يسجل النقش املذكور و (RES /3945,9)األحرار والعبيد وبني اجلنود احملاربني
احملتل  األوساني آنفًا أي مشاركة لقبيلة سيبان يف احلرب على مواقع اجليش

بينما  ,ـ متركزه على األقل يف املواقع اإلسرتاتيجية وأاملفرتض وجوده ـ  أرضيها،
ومما  ؛جيش كرب ال وتر هلاهامجة ما تكبدته قبيلة سيبان عند مالنقش سجل 
أن قبيلة سيبان كانت حتارب ضمن صفوف اجليش  :أواًل،ستنتج احتمالنيسبق ن

اعتمادا على  رجحهأ،وهذا ما ال ومن حالفه رضد جيش كرب ال وت ,األوساني
أن قبيلة سيبان كانت تقف وحدها مدافعة عن أراضيها يف ثانيًا:  نص النقش.

قوات أوسانية متمركزة على  ةوجه قوات كرب ال وتر ومل تكن هناك أي
كانت فقد مشغولة بالدفاع عن نفسها،  كانت  ألن أوسان ,أراضى قبيلة سيبان

وكما  ,(RES 3945/6)تتعرض للهجوم والتدمري يف ذلك الوقت  (مسور)عاصمتها 
حتكم من قبل امللك مرتعم الذي  كانت أنها  (RES 3945 / 5) ظهر من النقشي

يطلق على الذي عادًة ما كان  كربمبمل يتلقب  والذي، 1 مرتوم يسميه بافقيه
ة قبائل وعرف املكرب بأنه جممع لعد ,2املتقدمة ملدةرئيس احللف القبلي يف ا

بعد أإن عدم تلقب )مرتعم( بلقب مكرب  ؛3حتت حكمه )رئيس حللف قبلي(
عنه شخصيًا القيام بعملية التوسع يف األراضي ومجع عدة قبائل وضمها إىل 

ن قد ورث مملكة واسعة ضمت الكثري من اك هيستبعد أنمل ولكن  ,مملكته
أوسان يف أواخر  ةحكم مملكالذي القبائل اجملاورة هلا عن والده )ذكر ال( 

بقليل  لعهد سبقا اائل القرن السابع قبل امليالد وهذأوالقرن الثامن قبل امليالد و
 .4عهد املكرب السبئي كرب ال وتر

 (ذكر ال)إال أننا نواجه مشكلة صمت النقوش عن أي حروب خاضها    
وأمام صمت  ,ضد قتبان وحضرموت اليت انتزعت منها أراضي سيبان على األرجح

أن تكون عملية ضم األراضي  5نقوش عن ذكر مثل هذه األحداث يرجح حبتورال
                                         

122 

278

3398

461994112 

525



 60 

 ,والقبائل اليت كانت تابعة لدولة قتبان ودولة حضرموت متت بشكل طوعي
ولكن هذا  ؛وهذا يعين أن تلك القبائل عقدت حتالفًا مع أوسان وفق مصاحلها 
كانت مستقلة االعتقاد سيقودنا إىل مسالة مهمة جدًا وهي أن قبيلة سيبان 

عليها  تملأوفق ما أرادت أن تقيم حتالفًا مع من  تهاعاستطكان يف ابذاتها و
وهذا ما تفعله الدولة املستقلة وليس  ,دون الرجوع إىل أحد من مصاحلها اخلاصة

اخلطأ فيه  حيتمليظل قواًل  إن القول بهذا االعتقاد ؛القبائل التابعة للدول
اكتشافات أثرية جديدة يف  إىلأحباث تستند والصواب إىل أن تأتي دراسات و

كد أو تنفي مثل هذا القول ـ الدخول الطوعي لقبائل ومناطق قتبان ؤاملستقبل ت
ن قبيلة سيبان أوحضرموت يف مملكة أوسان ـ وتظل احلقيقة الثابتة إىل اآلن 

وإذا  (؛RES,3945/12)تابعة حلضرموت ومتت استعادتها من حتت يد أوسان 
سجـل أسم كان قد ن كرب ال وتـر أعتقد أن غري ذلك فإني كانت سيبا

عاصمتها مثل ما فعل مع عـدوته مـملـكة أوسان عندما سجـل اسم وملكها 
 (.RES 3945 /5,6)ملـكها وعاصمتها

 ,وعلى الرغم من اخلسائر اليت تكبدتها سيبان يف حروبها ضد كرب ال    
مناطق سكنها و إمنا عززت  ومل تغري ,إال أنها ظلت حمافظة على متاسكها

مواقعها يف املناطق الداخلية واستقرت بعض بطونها يف منطقة الكسر إىل جانب 
وهذا ما  ,قبيلة الصدف اليت كانت تنتشر بشكل كبري يف منطقة الكسر

من القرن الرابع قبل  (Say'ūn1 - Arbach)ففي النقش  ؛تؤكده املصادر النقشية
قبيلة الصدف ضمن القبائل املدافعة عن حضرموت ـ امليالد ذكرت قبيلة سيبان و

، 1الوادي ـ ضد قوات الغزو القتباني الذي دمر ثالمثائة مدينة وقام بسيب األطفال
يف املنطقة املمتدة بني املكال ودوعن واملرتفعات  تسكن قبيلة سيبان تزال الو

لك اليمن مما رالواقعة مشال وادي ميفعة وحجر إىل اهلجرين وما حوهلا منذ عص
 .حتى اليومو 2القدمية
 
 
 

                                         
1

72001111

2 Robin, Chr,et Gajda, I,: L 'Inscription du Wadi  ‘Abadan, P.128 



 61 

 -قبيلة الو : -ج 
وجاء ذكرها ضمن ,من قبيلة (RES 3945/8)ا ل و( يف النقش )ذكرت     
ورمبا إن  الو  كانت تسكن يف نهاية وادي جردان  ,و أودية وجبال سيبان أراض

  :يف اجتاه املنطقة اليت ينتهي فيها وادي جردان حيث جاء يف النص
 /. و م ر وع / و ل ا / ذ خ ف / د ع ن/ د ر وج .../- 8
يف منطقة الوسط  ـ رمبا يف  تنزلقد من احملتمل أن تكون قبيلة الو     

رمبا و ,منبع وادي جردانمن يف منطقة  تشاأنها ع أوالسوط ـ بني عرما وجردان 
وهو ما نستشفه من ,منازل هذه القبيلة يف مشال مصب وادي جردان كانت

ن قبيلة أحيث جاء فيه  (,CIH 541ردة يف النقش الشهري بنقش ابرهه )اإلشارة الوا
الو كانت أوىل القبائل اليت وصلت إىل العرب وتقدمت القوات اليت حاصرت العرب 

من خالل هذه املشاركة الفاعلة و ؛1وحصنها الذي حتصن فيه يزيد بن كبشة
موقعها قد مكنها و قريبة من العرب على أرضتقيم ن قبيلة الو كانت أيبدو لي 

 .من الوصول املبكر إىل العرب هذا

 رينب :  ٭شرك -د
معبد سني  نقوشجاءت يف أحد هذه العبارة  ,.... / ش ر ك / ر ي ب ت /    

ويعود إىل الفرتة  (Rb14/1989 No65)النقش  هوو ،مستوطنة ريبون ذو ميفعن 
، وشرك تقريبًامليالد القرن السادس قبل اوالقرن السابع  التارخيية الواقعة بني
، بينما يرى عربش 2ون حبسب تفسري لوندين لكلمة شركيبريبون تعين طائفة ر

 .3احتاد قبلي أوأن كلمة شرك تعين قبيلة 
قبيلة ريبون على درجة عالية من التطور والتنظيم اإلداري لقد كانت     

وهو ما  بًا،تقري القرن السابع قبل امليالد إىلعود يمبكر وقت واالجتماعي يف 
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نظام إداري وضرائب ومراتب إدارية وأخرى  شري إىلنقوش ريبون اليت ت هتشري إلي
 اجتماعية.

ريبون  تفمن الناحية اإلدارية يبدو أن التجمعات الزراعية اليت سكن    
ومن  ,جملس الشيوخ أوقف على رأسه احلاكم وحلكم جهاز إداري  تخضع

ة وساكنيها وهذا يتطابق مع نظام طائفة مهام هذا اجلهاز إدارة شؤون املدين
وهو  1قني ريبون إىل (Rb14/90 NO 253 = SOYCE 2568)ويشري النقش  ،ريبون

ومن مهامه اإلشراف على إيرادات املعبد  ،2يف اجلهاز اإلداريأعلى منصب 
رؤساء  أووذلك من خالل تكليفه آخرين من األعيان  ,وتنفيذ األعمال اإلنشائية

ن ؤامل احلصول علىزهم اإلداري اخلاص باملعبد باإلشراف واملتابعة واملعابد وجها
يلجا جملس الشيوخ كان جناز أعمال البناء اليت من شأنها واألموال الالزمة إل

تاوه نظام ضرائب عرف يف مدينة األ و ,تاوه على سكان املدينةفرض األ إىل
                                شأشار إليه النققد ريبون منذ القرن السادس قبل امليالد و

(Rb 14/1989 NO 247). 
 إىلومما سبق يتضح أن اجملتمع يف ريبون كان مثااًل للمجتمع املتكامل     

حد ما من حيث اإلدارة ونظامها يف مجع الضرائب وصرفها على األعمال 
 .3الضرورية باملقام األول مثل تشييد املعابد وإصالح وشق قنوات الري

إن طائفة ريبون هي صاحبة اليد الطوىل يف ريبون وهذا األمر يتضح من     
وفضاًل  ,خالل سيطرتها على اجلهاز اإلداري ملعبد سني ذو ميفعن ومعابد أخرى

تتحمل مسؤولية تأمني متطلبات املعابد  كانت ذلك فإن طائفة ريبونعن 
 جلهاز اإلداري للمعابد.الطائفة بتعيني ا هذهتقوم  لك كانتوكذ,واحتياجاتها الضرورية

خيتلف مل أما الناحية االجتماعية فإن الرتكيب االجتماعي لطائفة ريبون     
اجملتمع  نقسمأ ، إذكثريًا عن اجملتمع املوجود يف جنوب شبه اجلزيرة العربية

وهي على  ةها بعض النقوش الريبونيإليثالث فئات اجتماعية نوهت  إىل الريبوني
يبون  وهم الفئة العليا يف اجملتمع الريبوني و أبعل كلمة يقصد تي:أبعل رآلالنحو ا

                                         
1-Frantsouzoff, S: Epigraphic Documentation from Hadramawt, (Appendix 

III) In Sedov, A:Temples of ancient Hadramawt, Plus-Pisa University 

Press, 2005 P. 205,  

2-Beeston. A: Some Features of  Social Structure in Saba , SHA , Vol.(1), 

Riyadh , 1979,P.117. 
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هذه  إىلوقد أشار  ,بها مجاعة من األشخاص األحرار املتساويني يف كل احلقوق
ريبون وهم مواطنون ثم تأتي فئة حور  ،1(Rb 14/1989 NO 221)الفئة النقش 

 ايتمتعو ملة ومستقلون أي أنهم مجاعة ال تنتمي إىل السكان األصليني للمدين
 Rb)                   وقد وردت هذه الفئة يف النقش  ،2حبقوق املواطنة الكاملة

14/1989 NO 56),فيها اليت انظوت   األتباع اهلرم االجتماعي تقع فئة أسفليف  و
  3مجاعات من الناس غري املستقلني مبختلف تسمياتهم..

 -قبيلة الصدف: -هـ 
النقوش العربية اجلنوبية القدمية،وأقدم نقش )صدفن( هكذا تذكرها     

(املؤرخ بالقرن Arbach-Say'ūn 1/1-4يتعرض لذكر الصدف حتى اآلن نقش)
نه مل يذكر الصدف مبفردها أ، ومن املالحظ يف هذا النقش 4الرابع قبل امليالد 

 بل ذكر معها عدة قبائل على هذا النحو:
/ ويهبئر/وذهجرم/ .. سأر/ بن/ أشعب/ حضرموت/وصدفن/ وجدمم.-4

 وكل/ أشعب/حضرموت/......
سنجد أنها قبائل 5نينياليم نيوعندما نتتبع هذه القبائل يف كتابات أشهر النساب    

 الصدف.بطون لقبيلة إنها مبعنى آخر ميكن أن نقول  أوتنتمي إىل الصدف 
واالقتصادية  ,ومن خالل النقش ميكننا أن نستوضح احلالة االجتماعية    
جاء يف سياق النص فقد  ,كانت تعيشها الصدف يف القرن الرابع قبل امليالد اليت

واحلرق عندما هامجت القوات القتبانية  ن هناك ثالمثائة مدينة تعرضت للدمارأ
وجبال وقرى قبائل  يكل أودية و أراضواكتسحت مملكة حضرموت 

قبائل حضرموت يف  تشاركالصدف فيه   كانت يف الوقت الذي ,حضرموت
من احملتمل أن و ,جتمعت يف وادي لبدعندما 6 االنتفاضة ضد امللك يدع أب غيالن
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بشكل ـ والصدف ,1 قبيلة بّدا املذكورة عند اهلمدانيصلة بذا الوادي هل تكون
 ,تنتشر يف الكسر يف أكثر من مكان وهلم فيها قرى كثرية مثل عندل ـ عام

ومنطقة  ,رخيةو,، وعمدوبعض قرى يف وادي دوعن,و وادي منوب,تفيش ,حلروم
مشلت  اليت ,القوات القتبانيةشهدت احلروب اليت شنتها مواضع  ي، و ه2السوط 

 .3كل املناطق الواقعة بني شبوة غربًا حتى شبام شرقًا
 ًاواضح ًاعلى ضفاف األودية يعطينا مؤشرهلم إن قيام الصدف ببناء مدن     

الصدف يف  اكانت تعيشه يتالحالة االستقرار ورمبا االزدهار االقتصادي  نع
ن قبائل الصدف كلها كانت من أوهذا ال يعين  ,القرن الرابع قبل امليالد

والسيطان  ,تسكن اجلبال كانتبل هناك قبائل من الصدف ,السكان احلضر
شت يف الريدة واملناطق ابعضها عفكما ذكر النقش ـ سابق الذكر ـ 

 ,متارس حياة البداوة و الرتحال ومازالت ,اليوم حتىالصحراوية القريبة منها
 . 4ومن هذه القبائل قبيلة الصيعر الصدفية ,واالشتغال برعي اإلبل

 -قبيلة جدام )جدمم(: -و
يف األحداث السياسية واحلربية اليت كانت  مهم ذه القبيلة دورهل كان    

فقد ذكر النقش  ,منطقة الكسر مسرحًا هلا يف القرن الرابع قبل امليالد
(Arbach-Say'ūn1/4 لفظة جدمم اليت تعين قبيلة جدام إحدى القبائل احلضرمية )

بقيادة امللك  على وادي حضرموتطاحنة ضد الغزو القتباني  ًااليت خاضت حروب
وشاركت قبيلة جدام  ,يف القرن الرابع قبل امليالد ,القتباني يدع أب ذبيان يهنعم

و يهبئر  ,و سيبان ,ا الصدفمنهية أخرى انتفاضة وادي لبد مع قبائل حضرميف 
ويرجع اهلمداني نسب قبيلة جدام إىل  ,(-Say'ūn1/4 Arbachهجرم ) ووذ

ينسبها إىل شخص يدعى جدام بن مالك بن عمر ابن ديسع بن السبب والصدف 
إال أن  ،5بن شرحبيل بن احلارث بن مالك بن زيد بن سدد ابن محري األصغر

ن نسج اهلمداني نفسه وال ميت إىل ه مديعرتض على هذا النسب ويعبافقيه 
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ىل اليوم مل يأت نقش من فرتة القرن الرابع قبل امليالد يذكر إو ؛ 1احلقيقة بشيء
محري األكرب فكيف ميكن أن نقول إن قبائل الصدف اليت وجدت يف نقوش 
القرن الرابع قبل امليالد كقبائل كبرية تسكن املدن و األودية واجلبال 

(Arbach-Say'ūn1/1) هي قبائل من ولد محري األصغر ؟.  

 -هجرم: قبيلة يهبئر وذو -ز
                        ش ـــقـيف ن مرــجـوذو ه رـئـبـهـة يــلــقبي إىلارة ـــاءت اإلشـــج    

(Arbach-Say'ūn1/4 )عدة قبائل حضرمية أخرى شاركت يف  هامع تذكرو
ـ يف  لفوضى ـ كما يرى عربشوإحداث نوع من ا احلروب ضد القوات القتبانية

واحده   موذو هجر قبيلة يهبئروتعد  ,،كما سبق وأن أشرت إىل ذلك2وادي لبد
القرن الرابع دة من همًا يف املنطقة يف تلك املممن اكرب القبائل اليت لعبت دورًا 

ويتضح هذا الدور من خالل مشاركتها يف الدفاع عن وادي  ,قبل امليالد
شار إليه وهوما أ,الغربي ـ يف وجه الغزو القتبانيحضرموت ـ عند مدخله 

  .(Arbach-Say'ūn1)نقشال
 وعلى وجه التقريب  عن القرن الرابع قبل امليالد تارخيية متأخرةأوقات ويف     

بعمليات  وذو هجرم م( تقريبًا قامت قبيلة يهبئر217أوائل القرن الثالث امليالدي )
وقد ساعدتها يف ذلك قبائل حضرمية  ,عسكرية عرفت باسم ثورة أحرار يهبئر

 ,3صهره امللك شعر أوتر بنصرتهعديدة ضد امللك احلضرمي  العز يلط الذي قام 
  .ًالحقاأوضح هذه األحداث وس

 -رمي : شرك -ح
ا إىل ميعود تارخيهو ( CT,10/2و) (CT,4/1,11) نيورد ذكرها يف النقش    

اليت  ,نقوش معبد القمر  يف حريضة وهما من ,الرابع قبل امليالدوالقرن اخلامس 
اجلدير بالذكر و ,4 (Thompson,C)على دراستها ونشرها يف كتاب(Rykmans,G)عمل
وهي قد ( CT 4/11نه أول مرة ترد يف النقوش احلضرمية لفظة )شرك()أهنا 
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مع العلم أن  ،اليت تعين القبيلة يف النقوش السبئية(تكون مرادفة لكلمة )شعب
  .يرد يف النقوش احلضرمية مصطلح )شعب( مل

وعودة إىل قبيلة رمي فهي تبدو واحدة من أهم القبائل املوجودة يف املنطقة ؛     
احتاد قبلي يضم عدة ،فهي تعين من قبيلة واحدة أوسعفلفظة شرك تعين معنى 
 .1()احتاد رمي أو (قبائل عرفت بـ)شرك رمي

 عرف أنهاع قبل امليالد سنإذا تأملنا أحوال قبيلة رمي يف القرن الرابو    
 ،وامتلكت أراض زراعية,حياة استقرار؛ فهي قبيلة تعمل يف الزراعةعاشت 

ا وعملت على حفر آبار املياه من أجل احلصول على املاء الدائم لزراعة أراضيه
(CT,4/6,10),إن  يل بدوومن خالل هذه األعمال البالغة األهمية يف حياة اإلنسان ي

 تسكن قدف ,درجة عالية من التنظيم يف حياتها اليومية قبيلة رمي قد بلغت
خاصة بهم متيزهم عن عامة  ًاألقاب اوتوىل إدارة شؤونها رجال محلو,دينة مذابامل

عين الزعيم أو صاحب وت( CT ,10/1,2(و)CT,4/1لقب كبري رمي ) نهام ،الناس
لقب كبري  ونحيمل ًاصاومن املالحظ أن هناك أشخ,2املكانة الرفيعة يف القبيلة

رمي  وهو ما يدل على وجود فئة من الرجال يف القبيلة يتمتعون مبواصفات خاصة 
أن هذا اللقب يطلق على زعماء البطون والبيوت  أو يطلق عليهم لقب كبري رمي
الطبقة  وهؤالء الزعماء يشكلون طبقة الكبار أو.اليت يتألف منها احتاد رمي

مسؤولية اإلشراف على عمليات نت تقع كاوعلى طبقة الكبار  3ة.ستقراطيراال
ومن أهم  (CT,10و) (CT,4وترميمها ) ,املعابد منهاو عامةت الآملنشابناء وتشييد 

عسمم بن حابس كبري رمي : تلك األعمال ةمبسؤوليالشخصيات اليت قامت 
 (.CT,10/1,2الريمي كبري رمي ) ( وابن ال بن عم ذمرCT,4/1,2وعقمم )

 -جعشم :قبيلة  -ط
ما إذا  مل استوضحنص النقش  ومن (CT,22/bورد هذا االسم يف النقش)    
فالنقش مل حيتِو على  ,لقبيلة تدعى به ًالشخص أو امس ًاامس -جعشم -كان

.وهلذا فقد عدت إىل كتب النسابة حتى أستطيع أن ()جعشمأكثر من كلمة
اني  فقد سجل اهلمد ,افهم ما تعذر علي فهمه من النقش وهو ما حصل بالفعل
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 ,على أنها قبيلة تنضوي يف نسبها حتت قبيلة الصدف احلضرمية (جعشم)
: ومن أهم مدنهم ,وتسكن يف الوادي األمين وهو فرع من فروع وادي دوعن

كما نزلت قبيلة ، ومدينة أخرى تقع خارج الوادي األمين هي اهلجرين ,هدون
هو وادي عمد  جعشم أيضا يف  دمون وهلا منازل يف وادي آخر غري وادي دوعن

وكل املدن السابقة الذكر هي لقبيلة  ,وعلى وجه اخلصوص يف مدينة عندل
، ويف زيارتي امليدانية ملوقع معبد القمر وجدت أن وادي عندل يستمد 1الصدف

حيث أقيم سده التحويلي يف مكان قريب من معبد القمر، مياهه من وادي عمد 
 .وسأحتدث عن املوقع يف الفصل الثالث

 (هو اسم لقبيلة جعشمCT 22/bن جعشم  الواردة يف )أالراجح عندي لعل و    
وهم يف رأيه أحفاد  (ةبـ )اجلعامش 2يسميها صاحب كتاب انساب األشرافو

بان  3فرانتسوزوفرى ، باإلضافة إىل ذلك يأييا يؤكد رذا رمبوه ,جعشم
فيها و الكثري من القبائل العربية تسمى بأمساء القرى واملواضع اليت تعيش 

أمساء شخصيات وجيهة كانت تتزعم عائالت أو بطون قبيلة ومنها اجلعامشة 
بينما ينتسب ,الذين ينسبون إىل جعشم  وقبيلة الرباعمة اليت تنسب إىل برعم

االربوع إىل  ربعة  وهم يف الغالب زعماء و اقيال لبطون أو مجاعات زراعية طغت 
يضيف فرانتسوزوف مسألة و ,مهم على البطون واجلماعات التابعة هلؤأمسا

ن هناك من أاألصل يف االسم فهو يرى أن األصل يف اسم جعشم هو )جشم( و
كتبها مع إدخال بعض التغيريات الشكلية بإضافة حرف )ع( بعد احلرف 

)جعشم(، والغريب يف األمر أن فرانتسوزوف مل يسند (األصلي )ج( ليصبح )جشم
 إىلر مثلما فعل مع جشم اليت أسندها نقش عندما تعرض هلا بالذك إىلجعشم  
،ولكنه مل حريضةنه اطلع على نقوش أ ـ بال شك ـ وهذا يعين ،(CT 45النقش )
ن أهلذا قال : ب ,(b/CT 22) شنقاليالحظ جعشم اليت وردت أيضا يف  أوينتبه 

ثم تناقلته األجيال  ,األصل يف االسم )جشم( ألنه اسم أصلي قديم ورد يف النقوش
وهنا  ,مع بعض التغيريات اليت أحدثوها يف شكله حسب رأيه بةنساوكتبه ال
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وردت يف النقوش ( جعشمكلمة ) نأاختلف معه يف الرأي وقد أوضحت سابقًا 
ن التشابه الكبري بني بعض األمساء أامتدادًا هلا و توليس(جشم)مثلها مثل 

كتب  دًااحو ًاعين  امست معبد القمر ال يعين بالضرورة أنها الواردة يف نقوش
نسب وهو ما يؤكده  ةومن املمكن أن يكون بينها عالق ,بأشكال متعددة

 .1اهلمداني و فرانتسوزوف

 قبيلة القثم : -ي
على النحو الذي هو عليه  ةالقثم اسم ورد يف نقوش معبد القمر حبريض    

 ًاجد انصغري اننقش ماوه (CT 54/1)و  (CT 7) نيكما جاء يف النقش,اليوم القثم
عن احلياة  ةيعطيان صور أنهما إالصغرهما  معو ,ت لإلله سنيآنقوش االهداء من

من سلوك  ًةبدو واضحتو ،تلك القبيلة يف ذلك الوقت هااليت كانت متارس
 ,هلتهم وتفانيهم يف خدمة معابدهمآل وإخالصهموتقواهم وزهدهم  أفرادها

سجله يف النقش كما فعل حسام بن القثم و ,ينذرون أنفسهم لإلله سني كانواف
(CT 7.) وإذا كان هذا هو حال قبيلة القثم يف مدينة مذاب الواقعة على جمرى

خيتلف يف مدينة ريبون الواقعة على جمرى وادي  ملن وضعها إوادي عمد ف
مع  ةريثك ائلأصبحت هذه القبيلة جتمع قبحتى نه تطور أكثر إدوعن، بل 

االحتاد القبلي رجال حتملوا  وبرز من هذا ,حلول القرن الثاني قبل امليالد
ن أويبدو ,مسؤولية املباني الضخمة كما حصل عند بناء معبد سني ذو ميفعن

هذا املعبد كان حيظى باستمرار بهبات وتربعات األغنياء من قبيلة القثم حيث 
القثم  قثم وعبد القثم و :من أمثال  ،حتتفظ نقوشه بأمساء أشخاص تولوا رعايته

كلمة عبد هنا ال تدل على مكانة اجتماعية بل وندين بأن يشري لو ،بن مثكهو
ألنه من غري  ,ن صاحب النقش أطلق على نفسه هذا اللقب تواضعًا منهأيعتقد 

 .2ميتلك ثروة ويتحمل بناء معابد كان وقت املعقول أن يكون عبدًا يف
من  جانبًا مهمًايوضح ببناء املعابد  أوارتباط ذكر قبيلة القثم بالنذور  إن    
يعكس مدى حتضرها وتطورها  اوهو أيض املستقرة القبائللتلك  احلياةجوانب 

يف ذلك  بالعملية السهلةمل تكن ن عملية بناء املعابد أل ,واإلدارياالجتماعي 
 وإداريةمادية وبشرية و خربات هندسية  إمكانيات طلبتفهي عملية ت ,الوقت
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من خالل عمليات  ,ل االهتمام بهاوتواص األعمالعلى تنفيذ هذه  اإلشرافتتوىل ل
ى إن مل يكن يتأَت نوهذا كله ل ,هلا مأمونةمصادر  وإجياد ,الرتميم واستمرارها

من قبيلة القثم قبيلة  تجعلقد  كانت هذه الصفات  وإذا اجلهاز اإلداري منظمًا،
فهو بكل تأكيد املقصود هنا جزء منها حاهلا حال كل قبائل  ,متحضرة
ذا وه ,من سكن اجلبال والصحاري من سكن املدن ومنهم مفمنه ,حضرموت

األودية مثل اآلن  فمنهم بدو رحل يسكنون ,على القثم حتى اليوم اليزال منطبقًا
و تعد قبيلة القثم اليوم ضمن القبائل  ,والسوط , ويبعث ,2دوعن ، و1عمد 

 .3االحتاد القبلي السيباني إىلاحلضرمية اليت تنسب 

 شرك عني:  -ك
نقش من نقوش مستوطنة هذه العبارة يف  جاءت.. ش ر ك /ع ي ن /... .    

                        بـ: مالعني، املوسو السفيل يف وادي
)SF II/7=SOYCE 927=SF II/86.3 and SF II/8=SOYCE 928=SF II/86.4). 

4
 

وللمرة الثالثة نقف  ,سبق وان حتدثنا عن شرك ريبون وكذلك شرك رمي    
ن شرك عني تعنى جمموعة إوحبسب تفسري من درس النقش ف ,كلمة شركأمام 

طائفة عني الذين قاموا ببناء جدار واحد من جدران معبد عثرتم على  أوعني، 
 أواجلماعات  أوأن هذه الطوائف وما يستثار يف هذا األمر هنا هو ,5حسابهم

 (العني ,دوعن ,عمد)القبائل الثالث قد تقامست أودية الكسر اجلنوبية 
وقد بينت ذلك  وهي روافد مهمة بالنسبة لوادي حضرموت ,(2)امللحق،خريطة  

قبيلة رمي واىل جوارها الشرقي يف وادي  توادي عمد سكن على ضفافف ,سابقًا
املدينة والواحة املقامة على ضفاف وادي  ةدوعن سكنت طائفة ريبون صاحب

عني أقامت مجاعة عني واىل الشرق منها مباشرة وعلى ضفاف وادي ال ،دوعن
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ولكن مل يتبَق من آثارها  ،من قرية السفيل احلالية غري بعيدمنازهلا يف مكان 
 .1اليسري يف ذلك املوقع النذرإال 

مجاعة بهذا االسم  أوقبيلة  أنه ال وجود ألية واجلدير باإلشارة هنا هو    
 ,لقبائل املنطقةاملسلمني الذين تعرضوا يف مؤلفاتهم العرب و ةعند النساب (عني)

 كانتفرمبا  ,تلك القبيلةعن أي رواية  ايذكرو ذلك فإن أهالي املنطقة مل إىل
هذه احلالة  و ؛دخلت ضمن قبيلة أخرى  أنها أوقد رحلت يف وقت بعيد جدًا 

على اسم يف مصادر  ماعثر هلأمتامًا على شرك رمي و ريبون فلم  تنطبقا
رمبا تأتينا أخبارها إذا ما درست املنطقة ولكن  ,الروايات احمللية أو ,األنساب

 يها.، وتواصلت أعمال التنقيبات األثرية  فدراسة معمقة

 -أودية وقرى الكسر : -2
  -أنف : -أ

ضمن أمساء  توقد ورد ,( RES3945/4,8لفظة يف النقش )لجاءت هذه ا
مواضع حضرمية أخرى كانت هدفًا حلمالت كرب ال وتر ـ ملك سبأ ـ وهي 

قبيلة سيبان احلضرمية كما نالحظها يف العبارة  انت تسكنهاك مواضع
 النقشية التالية: 

 ب ر/ح ج اه ل/ ك / ط ووف / م ف ن ا ر/ ج ه ا / ل ك / ط ف وو ...-4
ن األمساء الواردة هنا هي أمساء ألودية مثل حبان أمن الواضح / فبي  يوذن/

 وإذا كان كذلك فأين يقع ؟.سم لوادي ؟  " هو اانف"ن أووادي ذييب فهل يعين هذا 
قبل أن نتعجل اخلوض يف اإلجابة عن هذين السؤالني علينا مراجعة نص 

 :تلف يف بداية السطر وإن كان بهاالعبارة النقشية التالية 
 ع وم و/ رره واس و/ رره واع و/ ه ض ب ا ل/ وك و/ ره ج ه وا /م ف .../وان-8
 ن/. رد وج اي/ رش و / م س ن و و/ ه ي

حبتور  بينما يرى  ،جردان و رشأي و نسمل نف جماورأمن النص نفهم أن     
هذا على منطق سري املعارك  رأيه وقد بنا  ,إن انف هو االسم القديم لوادي يشبم

ن مدن أوهو يرجح  ,السابق لوقائع اليت دارت كما فهمها من النصاوتسلسل 
و ضومرين أو ,بم أو مربونانف القدمية قد بنيت عليها القرى العامرة يف وادي يش
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يدعم رأيه بشيء  إال أنين أرى أن منطق سري املعارك وتسلسل الوقائع مل 1ةمثد
( من النقش املذكور 8و4ألنه من خالل تتبعنا لألمساء الواردة يف السطرين )؛

على ما ذهب إليه صاحب هذا الرأي الذي  ةلاإشارة د ةنعثر على أي فإنا مل ,سلفًا
دون هذا الدليل تظل املسألة وجهة نظر من و ,نقبل رأيه كي يل الدل إىلفتقر ا

حتمل  كانت بعيدة عن الصواب لعدم وجود قرية عامرة أو مندثرة يف وادي يشبم
 .رض زراعية يف وادي يشبم حتمل اسم أنفأجبل أو إضافة إىل ذلك مل يعرف  ,اسم أنف
بقة الذكر أن أنف من خالل نص العبارات النقشية السا إن الراجح لدَي     

السابق النقش  إليهماالذي أشار  ,امسا ملوضع بني جردان وعمد ه كانتهذ
يف على خارطة أودية حضرموت اهلابطة من السوط  ة، وإذا القينا نظرذكره

بني وادي عمد ووادي  ًا( سنجد أن هناك وادي2 خريطة,)امللحقاجتاه الشمال
 ,وادي رخيةكون انف إشارة إىل ومن املمكن أن ت ,دي رخيةاوويسمى  ,جردان

اليوم،  إىلنف أوما يعزز ترجيحي هذا وجود قرية من قرى وادي رخية حتمل اسم 
وبها خرائب كثرية وقلعة تعرف)بقلعة ،وهي تقع بني قرية اجلدفرة والعميق

 .وآل بن عفي ويسكنها اليوم أل بالطيف وآل بادعام وآل بازياد (2نفأ
 فرتة من فرتات التاري  وخصوصًا ما قبل امليالد نف يفأقرية  رمبا كانتو    

ألسرة تتمتع بسلطة و نفوذ على وادي رخية ؛ فنسب إليها  ًامركز الوادي ومقر
فهناك أودية  ,وهذه الظاهرة ال تزال مستمرة يف أحناء الكسر ,الوادي كله

وادي عمد  :ومنها على سبيل املثال ال احلصر ,مدن أوقرى  إىلكثرية تنسب 
ووادي  ,قرية هينن إىلووادي هينن الذي ينسب  ,مركزه قرية عمد إىلنسب وي

 .منوب وغريه إىلمنوب ينسب 

 -م :ــنسوادي  -ب   
أراضي وأودية  ن( ضمRES 3945/5.8)نسم( جاء هذا االسم يف النقش )    

وال يزال هذا االسم ـ نسم ـ يطلق على ,سيبان اليت تعرضت هلجمات كرب ال وتر
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وعلى وجه التحديد من موضع وسط بني الوادي , يهبط من السوطصغري واٍد
الرافد األمين لوادي دوعن ووادي عمد وتنهمر مياهه يف اجتاه الشمال  أواألمين 

حتى يصب يف وادي عمد بعد انعطافه شرقًا عند مدينة حريضة ويسقي وادي 
شمالية اليت تالمس أقدام مدينة حريضة يف اجلهة الشرقية وال األراضي نسم

قبيلة  إىلل علي بن سامل وهم عشرية صغرية تنسب آو أهمها شرج  ،الشرقية
 .1احملمديني السيبانية

من وجهة نظري  د( يعRES 3945/5.8إن الذكر نسم الصريح يف النقش )    
يف امسه عمد فرمبا مل يكن  "عمد"إشارة إىل وادي عمد وإن مل يذكره بامسه 

قد أراد أن خيص جزءًا من الوادي وبالتحديد  ن كاتب النقشأأو  ذلك الوقت
وذلك ألن وادي عمد يشرتك  ,اجلزء الواقع  بني حريضة ومنبع الوادي يف السوط

 ,2كما أنها تتداخل قبليًا مع تلك األودية ,رخية يف السوط مع وادي جردان و
 ؛3رخية ووادي عمد متثل منطقة جغرافية وقبلية واحدة ن أودية جردان وإوعليه ف

ن حبتور يرى أإال  ؛(RES 3945/8) وهلذا جندها يف النقش تذكر بشكل متتابع
بأنه االسم  ويرىقرية النشيمة  إىليقع يف وادي ميفعة ويعزوه  اديأن نسم و
بوادي  ما خيتص يف أما,4غيل حبان إىلثم جنده بعد ذلك يذهب به  ,القديم هلا

وهذه  ،منطقة السوط تنرشأي فقد نسبها حبتور لقبيلة آل بارشيد اليت سك
اليوم.وحبسب رأيه فان رشأي كان االسم  إىلالقبيلة ال تزال حتتفظ بامسها 

 ,5رشيد بعد دخوهلا اإلسالم وتأثرت بتسمياته إىلمسها االقديم للقبيلة ثم تغري 
واملعروف أن رشأي رافد صغري من روافد وادي جردان وال يزال حيتفظ بامسه 

 .6اليوم  إىل (رشأي)

  -مذاب:مدينة  -ج 
 CT)وردت يف النقش  يف النقوش،وقد,..... / هـ ج ر هـ ن / م ذ ب م /.وهي    

وهي كلمة تتكون من  (هجرهن)جاءت مسبوقة بكلمة  و (4/2-3,10-11
 مقطعني على النحو اآلتي:
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، أما املقطع 1الذي يقصد به مدينة يف عربيتنا اليوم (هجر)املقطع األول هو
ويف نقش آخر  ,2أداة التعريف يف اللهجة احلضرمية القدميةوهو  (الثاني )هن

سني صاحب ) ذو مذاب سني لمعبدمنسوبٍة لمذاب لفظة  ذكرت (CT 10/2)هو
 .(CT 54/2)و  (CT 4/3-4)كما هو حاهلا يف النقش ، (مذاب
بنيت على أنقاض مدينة اليت ومذاب هو االسم القديم ملدينة حريضة اليوم     

بالنسبة حلريضة اليوم فإنها تقع على الضفة الشرقية لوادي و،مذاب القدمية
 مباني فيها بقايا "حدبة حريضة"وتقابلها يف جهة الغرب أراض واسعة تسمى  دعم

أما  ؛تسقى من سيول وادي عمد كانت وهذه األراضي،3منشآت ري قدمية
تسقى من فاحلالية  حبريضةاألراضي الواقعة على الضفة الشرقية واحمليطة 

وتستمد مياهها من سيول وادي  ,الغرب من منازل حريضة إىلاألوىل تقع  ,ناتنيق
 إىلأما القناة الثانية فهي  ؛الغرب من حريضة إىلوتسقى األراضي الواقعة  ،عمد

من يأتي على سيول وادي نسم الذي  قد اعتمدتو ,الشرق من منازل حريضة
يصب بعد ثم رق منها، الش إىلريوي كل األراضي الواقعة فجنوب شرق حريضة 
 .الشرق من حريضة إىلذلك يف وادي عمد 

و نقلها إلينا السقاف من  ,تروى عن تبديل اسم مذاب حبريضةومثة روايات     
و مفادها أن قبيلة  ,مذكرات أمحد بن حسن العطاس عند حديثهم عن حريضة

وقت ومع مرور ال ,وأطلق امسها عليهامذاب سكنت  بقريظةتدعى  كانت يهودية
وهي روايات غري  ,4قريظةالتحوير فأصبح حريضة بداًل من  إىلتعرض هذا االسم 

 دليل. إىلتستند  وال ةمؤكد

  -اهلجرين : -د  
اليت ظهرت يف  التارخيية مدينة اهلجرين من أقدم املدن احلضرمية دتع    

ة نهاي إىلعصر احلضارة اليمنية القدمية كمدينة آهلة بالسكان ويعود تارخيها 
وهذا ما توصلت إليه الدراسات األثرية اليت  ,األلف األول قبل امليالد تقريبًا

 إذ,اجلرف األيسر لوادي الغرب على منها ةالكهفية القريبأجريت يف احد املدافن 
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وجدت نقوش حمفورة على أضرحة مع بقايا أثرية خمتلفة تعطي احتمال وجود 
 .1نهاية األلف األول قبل امليالد إىلمدينة اهلجرين احلالية منذ عهد مبكر يرجع 

؛ مدينة اهلجرينلعلها تعنى  ( إشارةArbach-Say'ūn1/4وردت يف النقش )و    
وذو  ,وذلك عندما سجل كاتب النقش اسم القبيلة احلضرمية يهبئر وذو هجرم

روبان عندما  موطن قبيلة يهبئر، بناءًا على رأي بافقيه و إىلهجرم هنا هي نسبة 
الذي جاء فيه اسم  ,(al-Mi‘sal 4)سم يهبئر وذو هجرم يف النقش  تعرضا ال

 ,2ها نسبة لقبيلة أحرار يهبئردوذو هجرم هنا ع ,القبيلة أحرار يهبئر وذو هجرم
هي " تثنية هجر " كما يقول اهلمداني عند ذكره ملدينة  مدينة اهلجرينو

يصعد إليه يف  عبارة عن مدينتني على رأس جبل حصني إنهااهلجرين حيث قال : 
 .4الكسر  جنوبيف مدينة  هيو ,3منعه

 الكسر من القرن األول إىل القرن الثالث امليالدي:ثانيًا:  
مل تتوفر أي معلومات نقشية عن منطقة الكسر خالل القرنني األول     

وبعد هذه الفرتة تعود النقوش إىل ذكر املنطقة من  ,والثاني امليالديني حتى اآلن
ته من أحداث التمرد الذي قام به أحرار يهبئر يف مدينة صوران خالل ما سجل

 . 5الواقعة يف وسط أراضي الكسر

 :تقريبًا  م217يهبئر يف مدينة صوران عام  أحرار -1
( (Ir31و( CIH334/18) النقوش اليمنية ومنها: جاء ذكر مدينة صوران يف    

هي ، ف((YM349=CIAS 39.11/03no.4و  ( MAFRAY = al-Mi‘sal 4( و)(Ir32و
 تحتكمو,اهام ااقتصادي اسرتاتيجيا قد احتلت موقعاو ،مدن الكسر أهممن 

وكذلك  شبوةبالعاصمة  –الوادي  – مناطق الداخل تيف الطرق اليت ربط
 ن ونوتقع حاليا بني قرية هي ،ىل ميناء قنا من خالل وادي دوعنإ املتجهة
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عليها  أطلقعليها  السيطرةجل وحول هذه املدينة دارت معارك من ا ،العجالنية
(، وذلك عندما وقفت قبيلة يهبئر وذهجرم على al-Mi‘sal / 4)يهبئر أحرار مترد

الكسر وبعض قبائل و كل قبائل  م والصدفمرأس الثائرين من قبائل جد
ضد ( al-Mi‘sal /4 3-4)   رةمهة مناصريهم من قبيلوسفرم( ) وابوت حضرموت

اليت تعين  ,نمتماء أسد  مهمو وأقدحبضرموت  الإمجاووصفوا  طالعز يلامللك 
 كما،(al-Mi‘sal 4/7)رالتآم أوقبيلة حضرموت ومقادمتهم رجال التجمع 

وعند ذكر النقش خسائر املتمردين  ,(al-Mi‘sal 4/9ماء متم)أسد وصفواب:احضرن 
يهبئر كانوا زعماء تلك  أحرار أن( تدل على al-Mi‘sal 4/11)إشارة يف أعطى
  1.الثورة
هناك ثالث  أن ـ كما جاء عند بافقيه و روبان ـ من النص السابقنالحظ     

 ،دمم والصدفج رم وجوذه هبئروهي ي ،قبائل حضرمية جتمعت وقامت بالتمرد
وقامت بأعمال انتفاضة يف وادي  (Say'ūn1/4- Arbach) هلا أن جتمعت و قد سبق

 لب نسبة إىل مدينة)ذهجرم(وهي يف الغا أيضاوقبيلة يهبئر تعرف  ,2لبد
ن ذكرت ذلك 3اهلجرين،  .وقد سبق وإ 

يذكر  (al-Mi‘sal 4 /3-4النقش) إنسنجد  (al-Mi‘sal 4وبالعودة إىل نص )    
يهبئر  أحرار)والثانية  (يهبئر وذهجرم)هي  األوىل بصيغتني :اسم القبيلة 

 يهبئرتشري إىل اسم القبيلة  األوىل أنويبدو لي  ,(al-Mi‘sal 4/11) (وذهجرم
الصيغة الثانية رمبا تدل على احتاد قبلي جديد يضم زعماء القبائل  أما ,وذهجرم

 . التمرد وأعلنت طالعز يلالبطون الثائرة اليت خرجت على حكم امللك  أو
اجتهد يف  بافقيهلكن  ,الثورة التمرد أو مل توضح النقوش مالبسات    

يف مملكة  السائدةعية ذات العالقات االجتماالتوضيح هذه املالبسات وب
ختتلف كثريًا عن العالقات االجتماعية يف بقية املمالك  مل هيو ,حضرموت

 تشبة احتادية متثل أوة احتادية غنظام احلكم فيها على صي دستنااليت   اليمنية
يستند  وكان ملقاطعة االذو حاكم أوصبح القيل فأوائية، ذاال أويف نظام القيالة 

يكون قد حدث شيء من  أنوحيتمل  ,إليهانسب املقاطعة تا إىل قوة قبيلة بعينه

                                         
11625

2120

325



 76 

جل أمن  طويال اداخلي ايهبئر اليت خاضت صراع أحرارهذا القبيل لقبائل 
 .1الوصول إىل السلطة

ابن عم ذخر ملك حضرموت متكن من  طالعز يلامللك  أن ويعتقد خلدون    
شعراوتر  همن حليفم بدعم مباشر 217يهبئر يف حوالي  أحرارالقضاء على ثورة 

وما يهمنا من هذا  ,2(Ja640)خوالن  حمد بن معاهر قيل ردمان وهومعه ناصر ي
يوم رافق  (.....)حصل على غنائم من اوسرن ذات  3(صاحب النقش)أن هو النقش 

وظبأ  (Ja640/4) (( يوم )ظبأJa640/1-3)ريدان سيده شعراوتر ملك سبأ وذو
ملك  طالعز يلوناصر  ،4ةعسكري ةلقاد مح أوقاتل  أوتعين حارب  انفسه

وبقية النقش كله عبارة عن محد  (Ja640/5حضرموت سيد قبائل حضرموت )
 .5(رتثخيو ع)شعراوتر  ألخوه وذكر قامل لإللهوشكر 
الذي وقع يف السطر الثاني وخصوصًا بعد كلمة ذات جيعل  التشويه إن    

 توجهت احلملة إن قيهحيث يرى باف، آلراء خمتلفةمكان مدينة اوسرن عرضة 
احلملة اليت قام بها  إن (Wissmann) بينما يرى ,6إىل مكان ما يف حضرموت 

 يفوادي  ووه ,(األيسر)قد اجتهت إىل اوسرن  (Ja 640)شعراوتر يف النقش 
مل يأت من سابق يف نقوش  اجلهة الشرقية لوادي اهلجرين، واسم اوسرن

  .7حضرموت الداخل
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جاءت يف  ألنهاذلك  ,األيسرالوادي بمدينة اوسرن  تفسري إىل أميل ولعلي ال    
بهذا  األيسروادي القرية يف لد ووال وج، مدينة بأنهانص النقش وبصريح العبارة 

نفسه رافد من روافد وادي دوعن املشهور بامسه  األيسرالوادي  أنكما  ,االسم
                               يقول،و1سمانفوهو اعتقاد خاطئ وقع فيه  ,منذ القدم

(AL-Sheiba):  الواقعة يف مشال شرق إقليم  2مدينة هجر الناب هياوسرن
مل  (Ja640)احلملة املشار إليها يف النقش  إن أقول أن، ومن هنا استطيع 3احلجر

اليت وصلت إىل صوران هي تلك  ةواحلملة الوحيد ,تأت إىل وادي حضرموت
 أشاروقد  (RES 3400A) = (Gl825) = (CIH334) احلملة اليت جاء ذكرها يف النقش

 إن (CIH334/18) يذكر النقش إذ إليه جام عند حديثه عن حروب شعراوتر 
 على أن  وهذا دليل واضح وصريح ,4شعراوتر وصل إىل مدينة شبوة وصوران

ذات و ثم شبوةمن و بصورانت أحضرموت بد يف  رشعراوتاحلروب اليت خاضها 
بل متكنوا من الوصول إىل  ,لثوار يف صوران مل يستسلمواا أن ويبدو لي، 5غيل
هو و ,صورانيف  مل يتمكن من حتقيق نصرًا طالعز يلامللك فأن ، وعليه 6شبوة

املعارك  أن ـ من خالل بعض املؤشرات النقشية على شحتهاما يرجحه بافقيه ـ 
الوادي  مكنهم بعد ذلك منوهذا ما  7،الثوار على مدينة صوران باستيالءانتهت 
كانت سببًا يف قدوم احلملة اليت  األحداثولعل هذه  ,انطلقوا حنو شبوةو كله

يف النقش  ممل يرد ذكره نقادها القيل ناصر يهحمد ومعه رجال ردمان الذي
(Ja640), نقش اجلهة  يف هم ــ ناصر يهحمد ومن معه ــ  مذكورينولكن جند

يل ناصر يهحمد قام حبملة الق إن وقد جاء فيه  ,اليسرى من صخرة املعسال
العز رض ردمان ملناصرة أعسكرية ومعه رجال ردمان وخوالن ومدينة وعالن و

                                         
195

2-AL-sheiba, A: Die  Ortsnamen in de altsüdiscen Iinschriften (Mit dem  

Versuch ihrer Identifizierung und Lokalisierung),ABADY,band(IV)  

Mainz, 1987,P.16 

3104 

Insecriptions,P.297-300   4-Jamme , A:  Sabaean

5104

6

6199495

7

36198961



 78 

 عبارة، وهذه 1عندما ثارت عليه القبائل هناك ملك حضرموت يف شبوة طيل
النقش  وقد وردت يف ،لى وصول الثوار إىل مدينة شبوةع تدل صرحية

(Ir13/9.12) وجيشه بعمل مقتلة عظيمة جلماعة  أحصنإىل قيام فارع بن  إشارة
رميًا بالسهام يف أطراف ]  (املفجرة)من احلضارم قدموا من ] م ف ج ر ت ن [ 

يف نقش آخر هو  أيضااملفجرة جاءت  أننعرف  أن، ومن املهم جدًا 2صنوق [ شبوة
(Ja665/16)  وتقع 3تلني يف غرب وادي حضرموتأو جبلني وهي طريق صحراوي بني ،

 بيلة نهد اليت يقول راجزها: ق أراضيضمن 

 سوارحنا يف املفجر رواتع
              

 لنا يف الكسر مزرع رسوال خي 
 

 عاملداف كسار بدر نقاتل
            

 4عـــن يرفــحي هــام رأســهي ـنوط 
 

     
قوات شعراوتر قد حسمت املعركة يف ذات  هو أن إن ما تؤكده النقوش    

وكذلك ما فعله يف مدينة شبوة  ,طالعز يلسر امللك أغيل لصاحله عندما 
 .تقريبًا5م225 سنة (Ir13)ومينائها 
ملاذا مل حيتفظ  ,مفاده  علينا يف هذا املوقف نفسهوالسؤال الذي يطرح     

حرق السفن أملاذا و شعراوتر مبدينة شبوة ومينائها الشهري قنا حتت حكمه ؟
 هو يف حاجة هلا ؟ ؤنكثرية وم أموااًلعليه تدر  أنالراسية يف امليناء اليت ميكن 

 ,يهدد املصاحل السبئية ومعها احلمرييةأ ن الوجود احلبشي يف تهامة بدأوالسيما 
 (.Ja635)الشمال  جهةحترشات قبيلة كندة من  باإلضافة إىل
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عراوتر عند دخوله شإن اهلدف من سياسة األرض احملروقة اليت اتبعها     
 همل يكن لدي ـشعراوتر ـ امللك السبئي الريداني أنتدل على و ثم امليناء  ,شبوة
ضرب اقتصاد حضرموت وختريب  أرادبهذه املواقع، وإمنا  باالحتفاظالنية 

 إليها أشرتاليت  األخطاريتفرغ هو لتلك ل  عاصمتها حتى يرتكها ضعيفة
 .1سبأ بعد شعراوتر ضعف أسبابمن يرى بافقيه أنها كانت واليت  ،سابقًا
تفسر مالبسات تغري املواقف بني شعراوتر  ال أيديناإن الوثائق اليت بني     

، وإحراق (Ir13)قيام امللك شعراوتر بأسر صهره  شري إىل، ولكنها تطوالعز يل
 أنغري واضحة متامًا، والواضح  ألسبابعاصمته شبوة ومينائها واخلروج منها 

حضرمية قادمة  أسرة دخلت حتت حكم طالعز يل أسرةشبوة بعد انتهاء حكم 
وهذا ما يصرح به  –وادي حضرموت  –من املناطق الداخلية 

ويؤكد على  ,RES4912))= Philby84))=al-‘Ugla no.40))2=(Ja949/1)النقش
بن يهبئر يف الكسر إىل السلطة ممثلني يف يدع ال بني  أحرار قبيلة وصول رجال
شبوة بعد  معبد بناء أعادي وهو امللك الذ ,(Ja949/1-2)يهبئر  أحرارربشمس من 

 .3حريقها

 -حضرموت حتت حكم أسرة أحرار يهبئر:-2
بعد أن استوىل أحرار يهبئر على شبوة املدمرة بسبب املعارك اليت دارت     

ني يالسبئ –بن عم ذخر ومناصريه  طالعز يلبني امللك  (Ir 13/10وسطها )
من 4اصريهم من العشائريهبئر ومن وأحرار ويدع آل بني ,جهةمن  –واحلمرييني 
مس إىل شبن رب يدع آل بني أوصلتوهذا رمبا يفسر الطريقة اليت جهة أخرى، 

يهبئر حتت قيادته مهمة  أحرارالذي كان عليه وعلى  ,(Ja949/1السلطة يف شبوة )
الذي  (Ja949ري)قكبرية متثلت يف إعادة تعمري مدينة شبوة وقصرها امللكي ش

زال  أنر الذين تعاقبوا على العرش بعد ئيهب أحرار ةأسرمللوك  اكان مقرًا ورمز
يهبئر املقاومة يف  أحرارإىل تولي   (Ja656)إشارة يف النقش وهناك  ,طالعز يلعنه 

ريدان وحضرموت  ملوك سبأ وذو أيديالداخل بعد سقوط شبوة الغامض يف 
 -م 288الذي يبدأ بعهد امللك مشر يهرعش الذي حكم بني عامي  تومين
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احلق  ثم  ,من أسرة أحرار يهبئر عن ملوك شبوة أوال حتدثسأوهلذا ؛1م312
 املناطق الداخلية يف املبحث الثالث.ملوك  حديثي عن

 .يدع ال بني بن ربشمس -أ
 .الريام يدم ملك حضرموت ابن يدع ال بني بن ربشمس -ب
 .يدع أب غيالن بن يدع ال بني -ج

 .2من ملوك املناطق الداخلية اموه (شرح ال )شراحيل ,ربشمس بن يدع ال بني

 يدع ال بني بن ربشمس :   -أ  
عمل قام به امللك يدع ال بني بن  أهم أن (Ja949/2من النقش )يتضح     

هذا  أنوال بد  ,مدينة شبوة ومعبدها وقصرها امللكي أعمارربشمس هو إعادة 
ات بناء بعملي عالية ذات خربةة ضخمة وقوة بشري إمكانيات منه تطلبقد العمل 

 (.Ja949/2) لدى يدع ال بني بن ربشمس وجدت أنها قد الشكو،املدن وختطيطها
عمل هو بل  ,عملية إعادة بناء مدينة بعد تدمريها ليست بالعمل اهلني إن    

صاحبه وهو  البد من كان ولكي ينفذ مثل هذا العمل ,يف حد ذاتهشاق وعظيم  
من كل املناطق  ةعم ومساندة قويد امللك يدع ال بني بن ربشمس أن حيصل على

 يف نقوش إليهااإلشارة  أووكما يبدو من ذكرها  ,يسيطر عليها كان اليت
له يف حفل تتوجيه الضخم الذي  أو املرافقنياملشايعني  العقلة من خالل أمساء

القبائل  كل زعماء حضرهاملناسبة وفخامة االحتفال الذي  عظمةيدل على 
 ،3العقلةيف  أنودمهذا االحتفال املهيب يف قلعة  قد أقيم و ,للملك التابعةواملناطق 

رض حضرموت الواقعة أامتداد نفوذ امللك يدع ال بني على بوتنوه هذه النقوش 
 Jaيب )يمثل حبان وذ أوديتهابعض حكام العقلة بني ميفعة اليت ذكرت نقوش 

ال بني ع دواملهرة اليت مل يتأخر زعيمها عن حضور مراسيم تتويج سيده ب (959
امتداد نفوذ يدع ال بني إىل كانت هذه إشارات  وإذا ,(Ja 954ملك حضرموت )

من  هي تعد معقالاء والعد هتناصبمل فإن مناطق الداخل  ,على مناطق الساحل
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إىل عينات  (Ja 984فيما يبدو من النقش )نفوذهم  متد ايهبئر الذي  أحرارمعاقل 
وال تزال حمافظة على  ،فيما يعرف بالسرير ,من شبام الشرقيةيف املنطقة  الواقعة

 امسها إىل اليوم.
 فتورهيف عقبة  ى أحدهماليدع آل بني بن ربشمس عثر عل انهناك نقشو    

(Ingrams,1) وهو نقش  ،اليت تربط مدينة شبوة بوادي عرمه
والنقش الثاني هو  ,1

(Ja 1007) انا يعكسمم أكثرمن اهلدوء والسالم زمنًا  انيعكس اننقش ماوه 
بدو أنها استأنفت من قبل امللك يدع تاليت 2من احلروب واحلمالت العسكريةمدة 

القتبانية  األوديةع على ئال بني بن ربشمس يف حماولة منه السرتجاع النفوذ الضا
ال احلمرييني يف معارك شرسة يف تلك األودية اجملاورة لردمان يقاألبصطدم فا

عالقة باحلضرمية احلمريية  العالقة  وصفت اليت سال عومن نقوش امل ,مباشرة
ن قبضتهم وحكم احلمرييأ أنقتبان بعد  أراضيرير على ما تبقى من املصراع ال

ر مهمة الوقوف يف همعابين اهلا من يقأتولي  قدو ,على منطقة ردمان احلساسة
يدع ال بني بن  مبادأةخرب  يأتي( al-Mi‘sal 3/4-5ففي ) ،احلضرمية األطماعوجه 

 ,عانيد من مدينة شثمعه مرو ,باحلرب أيفعبشمس ملك حضرموت لكرب ال ر
املوجود وقتها يف  al-Mi‘sal)3  3/ 2حليعث اوكن )ل احلمريي يفما كان من الق

عان ملنازلة القوات شيمدينة رمخه إال التوجه على رأس مقاتلني من ردمان إىل 
ذكر  . إن4لي املشرقوعدد من مقات ,احلضرمية املكونة من بعض جنود مخيسها

اخلميس احلضرمي يف نقوش املعسال حتت قيادة يدع ال بني بن ربشمس وذكر 
لعله ذلك الشخص الذي ـ   يوبس" مساندة له قادها ث نسود عربمن األعراب"قوة 

رمبا يدل على مدى املبالغة والتهويل حلجم  ـ (Ja748/2ورد ذكره يف النقش )
اليت  وأشهرها ,السابقةئل حضرموت يف حروبها بها قوات قبا منيتاليت  األضرار
احملاوالت الستعادة النفوذ احلضرمي على  هوبهذ ،(Ir13يف النقش ) تذكر

 يرخم واحلمريي تحليعثلملك السبئي لال بني عهده املعاصر  عردمان اختتم يد
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رمبا كانت هذه األحداث بني ( al-Mi‘sal 3)وحبسب النقش  ,1يهنف يصدق لعزم 
 . 2م265 – 248عامي 

 الريام يدم بن يدع ال بني: -ب  
 أنيالحظ ف أبيهبالسري على سياسة  هبدأ الريام يدم ملك حضرموت عهد    
عمل قام به هو الذهاب إىل العقلة وإقامة حفل مراسيم تتويج عظيم له عندما  أول

الذي األصغر  أخوهكان من بني املرافقني له و (Ja988) أبيهتسلم السلطة بعد 
 .(Ja986/1.2.3ل له نقش )سج

يدع ال بني بن ربشمس  بن املتأمل يف نقوش الريام يدم ملك حضرموت إن    
الرفيعة اليت تدل على امتداد  األلقاب أصحابسيشد انتباهه كثرة املرافقني من 

 أمساءوذلك من خالل ورود  ,نفوذهم على مناطق حضرموت من شبوة حتى املهرة
 (Ja959هذه النقوش نقش ) أهمومن  ,نقوش املرافقنييف  (أذواء)مناطق وحكام 

م كحاــ ذو حبان  ذيابد فيه امسي حاكمني حمليني هما سليمان بن الذي خّل
 تيب اليت نسبيهو زعيم لقبيلة ذ وهذا يفيد بان يرو ،يبيبن ذ ويرو ــوادي حبان 

نقوش ويف  ،يف وادي ميفعةوكال الواديني يب اجملاور لوادي حبان يوادي ذ إىل
ن شرحيل هذا حاكم منطقة اجاء ذكر شرحيل ذو عينات ورمبا ك أيضاالعقلة 
ذلك ورد وألول مرة اسم إىل  ؛ (Ja984)ومقر حكمه يف مدينة عينات  ،السرير

اليذنيني كما جاء يف النقش  أواليزنيني  األذواء ألحدنقش  أقدميذأن يف 
(Ja994) وكذا يف النقش  ،3بالذال احلضرمية(Ja1003), قد  نيويبدو أن النقش

ية صشخ وهو أقدم ,يذأنذي  تبن ربع أسارسجلهما شخص واحد هو شاهر 
وهذا ما يؤكد نفوذ امللك الريام يدم على  ,يزنية سجلتها النقوش اليمنية

 يف حربها صفوف القوات احلضرمية وقوفهم ضمن إىل إشارةهناك و ،اليزنيني
 .4(al-Mi‘sal 3ضد احلمرييني )

 (تويقم)جانب احلكام كان هناك حضور للقيادات العسكرية وإىل     
 ومثاال ,والزعامات القبلية اليت ارتبط بعضها بعالقة مصاهرة مع العائلة املالكة
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وهو  (Ja957)ذلك مصاهرة امللك يدع ال بني بن ربشمس لصاحب النقش  على
 .(Ja957/4) باملياهحمفد انودم مون عامر بن عوف االسدي الذي 

لعل العمل الذي استحوذ على اهتمام امللك الريام يدم كان متمثاًل يف   و    
 عدد الوهذا رمبا يفسر ظهور  ,جديته وعزمه على  تكوين جيش قوي منظم

الذين محلوا  األشخاصومن ، (تويقم)لقب  االذين محلو األشخاصبأس به من 
 وأبيهم يدم الريا – نيكمناصرين وتابعني للملك أمساءهمذلك اللقب وسجلوا 

وأرذ بن  ,(Ja950/3)اتيبت بن عامر العربي   ,(Ja947/2)يعذذ بن بالل –يدع ال بني 
برز قادة  أوالئك القادةواىل جانب  ,(Ja989/2)واحد من بين ميرد و ,(Ja964)ربعت 

وتعين  ,الفرق العسكرية اليت تكون منها اجليش ويسمون بلغة املسند )حنل(
 املتطوعةقادة الفرق بينما يسميهم سرجيس  ،1ستأجرةاملقادة الفرق العسكرية 

تعين سائس  ويرى أنها (حنل افرسن)،وخيتلف معهم خلدون يف تفسري2من البدو
جتتمع دري كيف أسند مقنع، وال  أويستند يف هذا إىل دليل  أندون  ,3اخليول
 .يف شخص واحد؟ لفرساناقائد وس اخليول ئسا وظيفة
يف نقوش العقلة يدل على التنظيم العسكري  قاباأللمثل هذه  رإن ظهو    

ان          النقش هؤكديما هو و ,يهبئر أحرار أسرةللخميس احلضرمي يف عهد 
(Ja956/1.2) و(Ja960/1.2.3)احلثيثة من اجل  أبيهالريام يدم مساعي  ، وقد واصل

ل ــــوحدث أن واجه القي,الغربية وخصوصًا ردمان وما حوهلا األراضي ةاستعاد
-al)               دهــارب والـــذي حــال (al-Mi‘sal / 2ري )ــيــن احلمــث اوكـــحليع

Mi‘sal /3) حيقق  أن وأراد ,على محري احلبشيالريام استغالل الضغط  فحاول
ذات تواجه الويف مدينة وعالن ب ,بعض املكاسب على حساب احلمرييني

-alي )سوبثقوات احلضرمية بقيادة وال جهةمن  حليعثت اخلصمان القيل احلمريي

Mi‘sal /3)  مب من جهة أخرىبنو حرعمرم  وبعلم  وابيدع حبم و يلغب  أذواءومعه,  
 ,ل اثنان من القادةتق إذ ،ن بهاهيست وقد منيت القوات احلضرمية خبسائر مل
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خر اليت كانت بها حاميات أيف مدن وادي  مدةبعد  أخرى ةاملعارك مر توجتدد
وقد استطاع الردمانيون اقتالع  ؛عن ومصنعة ذامريشمدن عملل ول مثل حضرمية

كما واصلو زحفهم  ,مقاتل 1300جذور الوجود احلضرمي هناك بقوة تألفت من 
قوات الردمانيني ت مدينة ضمرن شدد حولو ،حنو برم الوادي اجملاور ألخر

خلسائر وكل هذه ا ,احلصار مما دفع بأهلها إىل االستسالم وفتح بوابة احملفد
على رأس قوة  يف وقت الحق  تقدم بنفسهإذ مل حتط من عزمية امللك الريام يدم 

 نعلمه لتلٍف وما حدث بعد ذلك مل ًافارس 450مقاتل و 11000كبرية بلغت 
املعلومات  اعتمادا على ما جاء عند بافقيه وروبان فلم تكتمل ,أصاب النقش

-al)              الواردة يف اركــــن تلك املعــمج ـــا نتــة مــمعرفن ــما ـــكننمتي ـالت

Mi‘sal 2)  قد حققت ما كان يطمع إليه امللك الريام  أنهااليت ال يبدو
،وبتلك املعارك السابق ذكرها انتهى عهده املعاصر للقيلني  املعاهريني 1مدي

وامللكني السبئيني إلي شرح خيضب ويأزل بني  ,حليعث اوكن و حظني اوكن
الذي  يدع أب غيالن وهأخ مدامللك الريام ي ، ويأتي بعد 2ي ياسر يهنعم واحلمري

 (Ja996)ه حرص على تأكيد ملوكيته وملوكية أبي

 ال بني:ع يدع أب غيالن بن يد-ج
الريام يدم وقد حرص  أخيهتوىل يدع أب غيالن بن يدع ال بني احلكم بعد     

أشار و (،Ja996/1.2) كما يف النقش (دون ذكر أخوه)كملك  نفسهعلى ذكر 
وذلك لقلة النقوش اليت  ,يلفها الغموض حكم يدع أب غيالن مدة بافقيه إىل أن

 نه كان قد حافظ على تقاليدإإال  ,3سبقوهمقارنة مبن  هحتكي لنا تفاصيل عهد
العقلة  ه أحد نقوشوهذا ما يؤكد ،يهبئر أحرار بأسرة التتويج امللكي اخلاصة

(Ja997) هممن بينو ,ملرافقني له يف حفل التتويجا يضا أمساءوالذي جاء فيه أ 
،إذ ظهر يف النقش وهو (Ja997/1) (ربشمس)وامسه أخيه  شخص وصف بأنه

محل  سنتعين الرجال يف  أسدن فإنوكما هو معروف  (,سدنأخري)ملقب بـ 
 .4ومن ذلك فهي تدل على املقاتلني  ,السالح
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مللك احلمريي ا لعهًد ال بني معاصرايدع أب غيالن بن يدع  يعترب عهد امللك    
يدع  أن بافقيه حويرج ،1ل بنيأزضب ويشرح خيي يفع وامللك السبئي الأكرب ال 

الذي خلف كرب ال أيفع    2 يهنعم احلمرييياسر  للملك اغيالن كان معاصر بأ
(al-Mi‘sal 5) 3م  تقريبًا 265  عام بدأ عهده منفردًا يف حواليو. 

يهبئر  أحرار أسرةغيالن آخر ملك حضرمي من  أبيدع امللك  لقد كان    
وهو ما اعتربه املؤرخون دلياًل على سقوط شبوة يف يد  ,يرتك نقوشًا يف العقلة

ن من وومل نعثر على نقش يوضح لنا كيف متكن احلمريي ،4احلمرييني يف عهده
مع أن  ,حتت سيطرتهم وإخضاعهاشبوة عاصمة مملكة حضرموت  إسقاط
كد سيطرة احلمرييني على شبوة يف عهد امللك احلمريي مشر ؤت ًانقوشهناك 

فضال عن  ,فرقة للمرابطة واحلراسة يف شبوة وإرساله ,(Ja662/12.13يهرعش )
 مندوب من قبل امللك مشر يهرعش إرسالخرب  (Ir37)النقش  ذلك فقد ورد يف

(Ir37/12)إلله سني حلضور االحتفاالت الدينية اليت أقيمت ل
5. 

إىل اإلله سني املعبود القومي عند احلضارم  امللك مشر يهرعش تقربن إ    
على  ,ابطة فيهارقوة للم وإرساليثري الشك يف السيطرة احلمريية على شبوة 

يتمثل يف  اواضح اسياسي ًاعمل ديين حبت خيدم هدفذلك التزلف هو  أن اعتبار
 (سني)لإلله  احرتامهإظهار االحرتام لكل سكان حضرموت من خالل 

 أال ,احلمرييني ويف هذا إشارة ضمنية إىل شكل العالقة بني شبوة و ,وتقديسه
ن شبوة مل ختضع لسلطان احلمرييني بفعل غزو إو ,وهي عالقة االحرتام املتبادل

د النفوذ احلمريي مبآخر يف  أوناطق املشرق دور بشكل مل رمبا كانو ,عسكري
يف استسالم شبوة  اكبري العبت دور هاأنعبدان اليت يبدو  ال سيما و ,على شبوة

 .6ودخوهلا حتت سلطة محري
بعد سقوط شبوة انتقل املركز السياسي ململكة حضرموت إىل مناطق     

الداخل يف وادي حضرموت مع انتقال امللكني شرحيل وربشمس املعاصرين 
ويف مناطق الداخل ترتبت صفوف املقاومة  ,إليها (Ja656)للملك مشر يهرعش 
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الطويل ملك سبأ بلقبه الوقت ظهر امللك مشر يهرعش ذلك ويف  ,1حتت قيادتهما
  2.م  تقريبًا 295الذي بدأ عهده منفردًا يف حوالي   تريدان وحضرموت ومين وذو

 -:يالدي املالقرن السادس منتصف القرن الرابع إىل ثالثًا: 
تراجع ملوك حضرموت إىل مناطق الداخل وخاصة يف بعد سقوط شبوة     

وهناك  ,ي حضرموت املزدحم باملدن والقرى اليت حتيط بها األراضي الزراعيةدوا
حروب مقاومة عنيفة ضد القوات احلمريية اليت  خوض يف بدءوا و ,واصنحت

ومن جاؤوا  ,وادي حضرموت منذ عهد امللك مشر يهرعش باجتاهتندفع  أخذت
النقوش مل تعطنا ولألسف  ,3مت القضاء على تلك املقاومة احلضرمية نأبعده إىل 
امللوك الذين اختذوا من مدن أولئك أي معلومات واضحة حول – ةبعام –اليمنية 

 اليت دينةاملسم افعلى سبيل املثال مل تذكر النقوش  ,ه حصونًا هلمآالوادي وقر
مل ترد إشارة إىل من جاء  كما ,امللوك عاصمة هلم بداًل من شبوة أولئكاختذها 
ملوك  منوما هي عالقتهم مبن سبقوهم  ،وكيف انتهى بهم احلال ،بعدهم

أ هذا النقص يف املعلومات جل وأمامحضرموت يف العاصمة شبوة قبل سقوطها، 
عدة  الواردة يف املقتضبةمن اإلشارات النقشية  االستنتاجإىل دارسو النقوش 

التارخيية ومعرفة  األحداثفهم  بعض حتى يسهلبنقوش وربط بعضها 
 لكنيومن هذه الشخصيات امل,األحداثالشخصيات اليت شاركت يف تلك 
 حربًاخاضا  ناللذا وهما (Ja656/11.12) شرحيل وربشمس الوارد ذكرهما يف

وجتدر ،(Ja656/16)ضد القوات احلمريية يف منطقة السرير يف وادي حضرموت 
إىل كاملني، أدى كني شرحيل وربشمس املل امسي ذكر عدم ناإلشارة إىل أ

 إىل انسب لذلكالربط بينهما وبني شرحيل وربشمس املذكورين يف نقوش العقلة و
 .4يهبئر أحرار
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 -شرحيل و ربشمس:  -1
كان حاكمًا ملنطقة من  (Ja977)املذكور يف النقش  خصري شرحبيل ذو    

كون شرحيل ي أنومن احملتمل  (خصري)دعى بـ يحصنًا  أومناطق الداخل 
قد توليا قيادة املقاومة يف املناطق  (Ja656/11.12املذكورين يف النقش ) وربشمس
 أألذواء يتوىل احد أنوليس غريبًا  ,1تقريبًا  312و  296 بني األعوام الداخلية

 زفقد حدث ذلك مع سبأ عندما قام وهب ال حيو ,قيادة مقاومة كهذه
 .2مسعي ضد ذمار علي يهرب ضباستنها
يدع ال  أبناءيؤكد انه من  ًاقد خط له نقشفمللك ربشمس ما خيص اأما     

 (Ja986/1.2.3)مللك الريام يدم ملك حضرموت ا وأخوبني ملك حضرموت 
اسدن مع  ريخالذي ورد فيه ذكر ربشمس مع لقبه  (Ja997/1.2)وكذلك النقش 

 أبللملك يدع  أخوتهعلى  وأكديدع ال بني ملك حضرموت  أبيهذكر اسم 
وقد توىل ربشمس لقب خري أسدن يف عهد أخيه يدع أب غيالن ويعين هذا  ,غيالن

 .3قائد املقاتلني اللقب منصب
إىل عالقة  خلدون الذي يشري حبسب رأي (Ja656)عودة إىل النقش و    
من ناحية ومشر يهرعش من ناحية  تبعية بني امللكني شرحيل وربشمس أوحتالف 
وهذا  ، 4يصف العدو مبلك ال ألن النقش  ؛أعداء مل يكونوا وبهذا فهم ,أخرى

بينما يرى  ,يفتقد إىل الدليل املقنعو افرتاضليس إال الرأي من وجهة نظري 
يشري إىل قيادة شرحيل وربشمس ملكي  (Ja656/11.12)الشيبه أن النقش 

ولعلي أميل إىل ، 5حضرموت القوات احلضرمية يف مواجهة اخلميس احلمريي
ال حتالف وتبعية، بني شرحيل ,ه يؤكد على وجود عداوةهذا الرأي كون

 أن بعضإذا عرفنا وال سيما    ,وربشمس من جهة و مشر يهرعش من جهة أخرى
وغريها ال  (Ir32)و  (Ir13) ومنها النقشان ,اليمنية وصفت العدو بامللك شوالنق

ره ويكفينا النقشان السابقان وما جاء عند الشيبه وقد مر ذك ,داعي حلصرها
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يشري إىل أحدى املعارك اليت هدفت  (Ja656)وما ذكره بافقيه الذي اعترب النقش 
 .1إىل إخضاع حضرموت حتت سلطة مشر يهرعش

ه عهد امللك احلمريي مشر يهرعش تنّوتعود إىل إن الوثائق النقشية اليت     
 (Ja662)كما هو يف النقش  ,سيطرة احلمرييني على العاصمة احلضرمية شبوةب
مشر من عهد امللك  أخرىوهناك عدة نقوش  ,ملعاركادون ذكر من  (Ir37)و

تشري إىل حروب بني القوات احلمريية والقوات احلضرمية ومنها  منفردا شيهرع
هنا قد  األخريوالنقش  (Ja656)و (CIH948)و (Sh32)و (BR-M-Bayhan5)النقش 

 لألحداثالحق حدثت يف وقت  أنها أظناليت  أحداثهسبق ان حتدثنا عنه وعن 
ة متقدمة من يف مدوقعت أي أنها   (R-M-Bayhan 5)اليت أشار إليها النقش

ملك سبأ وذو ) ذلك اللقب القصري ماًلايزل ح حكم امللك مشر يهرعش وهو مل
 290 ابق كان بني األعوامالنقش الس وحبسب رأي خلدون فإن زمن (ريدان

  .3تقريبًا 309و 293بني فيما فقد سجل  (Ja656)أما النقش   ,2م  تقريبًا293و
 األراضيحماوالت امللك مشر يهرعش لدخول  أوىل أنومما سبق يبدو لي     

                 شــا يف النقــرهــوارد ذكــال داثــاألحلك ــتانت ــكما ــة ربـــاحلضرمي
(BR-M-Bayhn 5 الذي )أو افخ حني أقامواإىل مساعدة كندة حلضرموت  أشار 

 ،4ـمن النقش السابق ذكره 8ـ السطر (أراك)يف املكان املعروف بـ  اكمين
 (.Ja665/22)ويقع عند مدخل وادي حضرموت وله ذكر يف نقش آخر هو النقش 

ذكر مساعدة كندة حلضرموت  قد (BR-M-Bayhan 5/7)إذا كان النقش و
 حيدثنا عن اشرتاك كندة مع (SH32)ن النقش إف ,سابقًا أوضحناكما  أراكيف 

وهذا  ؛(SH32/4)يف اجليش احلمريي الذي هاجم مدن حضرموت  أخرىقبائل 
قد تدهورت وحتولت من عالقة  –القبيلة  –عالقة كندة حبضرموت  أنيعين 

وراء  تقف أسبابتأكيد هناك الوب ,ب بينهماوعداء وحر إىلمناصرة ومساعدة 
 ,لم عنها شيئًاال نعــ  ــ لألسفولكن  ,تبدل املوقف الكندي املساند حلضرموت

 لعدم ورود ذكر هلا يف النقوش.

                                         
1140

2210

3230

4  Robin, Chr.et Bafaqih ,M. Inscriptions inedites du Mahram Biloiqs 

(Marib) AU  Musee  de  Bayhan,  Raydan,  VoL(3),  1980,P. 106.    



 89 

 أسبابهالتحول املفاجئ يف موقف كندة وصمت النقوش عن ذكر  وأمام    
والراجح  ؛ال استطيع الوقوف على حقيقة ما حدث بني كندة وحضرموت فإنين

عمق  إىلحتى تستطيع الوصول  (SH32/4)التحالف مع كندة  إىلت أمحري جل أن
الذي مل تستطع القوات احلمريية  األمروهو  ,ية ومعقل املقاومةاحلضرم األراضي
 أنوبعد  (,BR-M-Bayhan 5/7) عندما كانت كندة تساند حضرموت حتقيقه

 أمام ةوآمن ةالطريق ممهد أصبحتحليف للقوات احلمريية  إىلحتولت كندة 
عمق وادي حضرموت بدون أي مقاومة  إىلواستطاعت الوصول  ,هذه القوات

توجد هناك  حيث ال بها قوات احلمرييني  تيف منطقة الكسر اليت مرتذكر 
ة غمدينة شبام ورط إىلتؤدي  –الكسر  بأراضي املارةغري الطرق  – أخرىطرق 
 يف منطقة السرير اليت شهدت عدة محالت عسكرية محريية جاءت نيالواقعت
 : يف عدد من النقوش اليمنية منها أخبارها

SH32/4))،(Ja656/11),(Ja668/1.11) ( وCIH 948 + CIH 438 + CIH431/1)     
رغم من تلك احلمالت العسكرية املتكررة اليت شنتها الزعامات الوب    

مبشاركة عدد من القبائل التابعة لدولة محري يف عهد ملكها ،القبلية احلمريية
وادي حضرموت لسيطرتهم  إخضاعن من ومشر يهرعش مل يتمكن احلمريي

 وإذا.(Ir32)    بعد وفاة امللك مشر يهرعش  إال ,املقاومة احلضرمية والقضاء على
حضرموت لنفوذ  أراضيخيضع كل  أنكان امللك مشر يهرعش قد مات قبل 

 من العاصمة شبوة وما حوهلاعلى  السيطرةنه قد استطاع إف ,الدولة احلمريية
ي يف اللقب امللكي احلمري مينت ما يوحي به لفظ وهو ,1حضرموت أراضي

بداية عهد )يهرعش يف مطلع القرن الرابع الذي محله امللك مشر الطويل 
 .2التبابعة(

  -:آخر ملوك حضرموت ( أمنار2
من شهد وادي حضرموت بعد انقضاء حكم امللك احلمريي مشر يهرعش     
متثل يف عهد امللك احلمريي كرب ال وتر  ,من اهلدوءوقتًا م  312 إىل 295 عام
 إىلمحالت عسكرية  بإرسالالذي مل يقم  3م  316اىل 312 من عامم هنعي
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تالله والقضاء على قوات املقاومة احلضرمية يف حبغية ا وادي حضرموت
احلكم امللك  إىلامللك كرب آل وتر يهنعم جاء عهد بعد انتهاء لكن معاقلها، و

ت ويف عهدهما استؤنف .م320 اىل316  أمين من عامياسر يهنعم الثاني وابنه ذرا 
احلرب على وادي حضرموت الواقع يف ذلك الوقت حتت حكم ملك حضرمي 

ــ ملك حضرموت ــ ومل بشكل موجز  (Ja665/10)يف النقش  إليه اإلشارةجاءت 
 إشارة ها بافقيهيعترب ذلكومع  ؛مقر حكمه  أوامللك احلضرمي  هذا سميذكر ا

رية الوارد ثحلضارم الكملقاتلني اا أعدادبينها وبني  ربطما  إذاهمة جدًا وخاصة م
النقش  إليه أشاربني امللك احلضرمي الذي  Robin ويربط ,1يف النقش مذكره

ويعتمد يف  ،(Ir32/9) النقشه منار الذي ذكرأوامللك احلضرمي املذكور سابقًا 
الواردة يف النقشني وخصوصًا القيادات العسكرية  األمساءهذا على تكرار  رأيه

 القادة أمساءفمن اجلانب احلضرمي تكرر ذكر  ,ني املتحاربنيمن الطرف
م شوج ,ان  قائد فرقة اهلجانةمجبن  أفصي و ،ربعت بن وائل  أمثالالعسكريني 

بن  تألبكما ذكر النقشان القائد احلمريي  سعد  ,بن مالك قائد فرقة الفرسان
 (وجيش امللكJa 665)أمين ذر جدن الذي قاد جيش امللك ياسر يهنعم الثاني وابنه

للملك  ااصرعمنار كان مأن امللك إن صح هذا الربط فإو ،2(Ir 32ذمارعلي يهرب)
والواضح ، ذمار علي يهرب وكذا امللك احلمريي هاحلمريي ياسر يهنعم الثاني وابن

القوات و ارت بني القوات احلمرييةدهناك مخس معارك  أن( Ja665)من النقش 
وادي حضرموت الغربية على  أطرافيف  أحداثهاوهي معارك وقعت  ,احلضرمية

الواردة يف النقش  بأمسائهاالكسر، وال تزال تلك املواضع حتتفظ  أراضي
(Ja665) (ع ب ر ن)اليوم ومنها العرب  إىل (Ja665/14), وهي أول منازل كندة, 

والعرب وواديها ـ وادي العرب ـ ورد ذكرهما يف  ,(حصن العرب) وفيها حصن يقال له
(CIH 540/7)و (CIH 541/24,31-32)نقشني آخرين هما

 (Ja665)ومن النقش  3
و ذلك  ,من املعارك اخلمس األوىلاملعركة  ألحداثالعرب كانت مسرحًا  أننفهم 

سيديه  أوامرالذي تلقى  تألبعندما تعرضت هلجوم اجليش احلمريي بقيادة سعد 
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أمين ملكي سبأ وذو ريدان وحضرموت  امللكني ياسر يهنعم وابنه ذرأ أمر
ملك سبأ  أعرابن جيمع حتت قيادته وأ ,رض حضرموتأ إىلزو غبأن ي ,ومينت
بن  تألبوقد بلغ عدد جيش سعد  (و )نشن (نشق)وسادة مدينيت  ةوكند
 (Ja665/1-16)من الفرسان  ًاجندي 70و,ةمن الراكبني اهلجان ًاجندي  750حدن

ورد  قد عرفناها عندما وهذه- (م ف ج ر ت ن)من املفجرة بهم  وقد صعد
 ًاجندي  30تتقدمهم فرقة مكونة من - (Ir13)يف النقش  األوىل للمرةذكرها 
يًا جند 70مكونه من   ةبفرقة حضرمي ىلتقاجنود من الفرسان و 4 و ةمن اهلجان

من جنود  أسرىله  ليأخذوااختارهم ملك حضرموت  ةالراكبني اهلجان من
وفيه نشبت  ,(أرك) ك أرا و مأرب يف مكان يدعى باسم نشق ونشن املدينتني 
تعرضوا كلهم  يًاحضرم ًاجندي 70و  يًامحري ًاجندي  30بني  الثانية املعركة
 3و  ةجدًا ]اسم[ من اجلنود اهلجانقليل منهم سوى عدد  ُجومل ين ,واألسرللقتل 

 الفرقةيذكر يف تعداد  وقد نسي كاتب النقش أنه مل جنود من الراجلة ؟
وبعد  (Ja665/16-24) .ا ما يثري الشك يف روايتهوهذ راجلني ًاجنود احلضرمية

 ,رخية دهر و  إىلشه يبن جدن جب تألبانطلق سعد  أراكاالنتهاء من معركة 
احلمريية  تألببني قوات سعد متتاليتني والرابعة  الثالثةت املعركة عوق هماوفي

غنائم كثرية من أبل  تألبويف هاتني املعركتني غنم جيش سعد  ,واحلضارم
 رخيةيف دهر  لألهاليل واسر تمن ق هفعل جيش اجانب م إىلان وبقر وضان وثري

 واقفلوا عائدين. (Ja665/24-27)حتى غمرتهم الفرحة 
دون  رخيةمل يذكر ما هو السبب يف عودتهم من  إال أن النقش،    

تلك  (,صوران)املناطق وخاصة القريبة من رخية مثل املدن واستكمال بقية 
نقوش احلمالت احلمريية  ذكر يفوهلا ,هاتذكر أناليت سبق  اهلامةاملدينة 
 .(Ir32/5)و (Ir31/6)اليت توغلت يف وادي حضرموت  األخرية
عيون خراص الذي يقع على طريق  بأسفل احاربوويف طريق عودتهم     
به عيون ماء وال يزال  قعوهو مو ,بني هينن يف الشرق والعرب يف الغرب اجلّمالة

 فيهو ,راص الذي دارت فيه املعركة اخلامسةخان باسم عيون يعرف هذا املك
بـ  فاجأتهم إذهلجوم مفاجئ بالليل قامت به حضرموت  تألبتعرض جيش سعد 

 األعراب اهم قائداديتقدمهم سيَّ فارسًا 120و  ةمن اهلجان ًاجندي 3500
 ةانبن مجان  قائد اهلج أفصي اومعهم ،ربعت بن وائل  و ذهل الوائلي  1احلضارم
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وقتل منهم   احلضارمهزم ف ،1املتطوعني وجشم  قائد املتطوعني من الفرسان
بن مجان وجشم مع   أفصيومت اسر القائدين  (بضعم)حبد السيف   اجندي  850
فرسًا   45خذوا  أو حضرموتقيال ورؤساء أممن كانوا يف جيش  اجندي  470

ويف  (Ja665/27-39)هلا برحا اإلبلمن   1200غنموا   و أخرى ًافرس  30وقتلوا 
سام ش بجدن  احلمريي وجي آخر النقش جند قصة حلرب دارت بني جيش  ذ

جيش  من جيشه من ضرب ًافارس  35( وقد متكن ذجدن  ومعه  الثانية)بالسني 
 أسرعمن جيش بسام إال  مياه ومجال ومل ينُج ما حبوزته من وانتزاع كل بسام
 واألسالببالغنائم  قد عاد بسالم حممالف تألبجيش سعد  أماوالنياق،  اجلياد

ومل يفقد من جيشه غري  بالسالمة العودةبعل اوام على  املقهوشكروا سيدهم 
هذه القصة الغريبة  أن ,(Ja665/39-49) (محلة املقه)املقهواحد من خرجت  رجل
كان  إذاحدوثها إال  بصدق اخليالية يصعب علينا حتى التكهن أحداثهايف 

ًا تربهم جيشعبالغ يف وصف املقاتلني الذين حاربوا مع بسام وا كاتب النقش قد
املبالغة  أحداثهن النقش تغلب على إوبشكل عام ف ًا.فارس 35هزم من قبل 

خري من النقش يف السطر األ أحيانًا أخرى أوصلت سعد تألب  واملفاخرة أحيانا
 ل يف معركة. رجل واحد ورمبا مل يقت ومل يعرتف إال مبقتل ,هخسائر جيش إنكار
على  تألباليت حققها جيش سعد  الساحقةوبالرغم من كل االنتصارات     
وجيشه مل  تألبن سعد إف ,(Ja665/29)الواردة يف النقش  2حضرموت ]مصر

فقد عاد من  ,رخيةالشرق من  إىلالكسر الواقعة  أراضييستطع التقدم يف 
دن الرئيسة يف الوادي الغربية ومل يتمكن من السيطرة على امل الكسر أطراف

وا وجيشه مل حيقق تألبسعد  أنوهذا يعين  ,مثل  صوران  وعقران و شبام
( ؛الن املقاومة استمرت بعد ذلك Ja665)انتصارات كبرية كما وصفها النقش  

 إىلالذي جاء  (م320)وخاضت حروب طويلة ضد محالت امللك ذمار علي يهرب 
 هوقد سجل يف عهد ،3أمين أمروابنه ذرأ  عرش احلمريي بعد ياسر يهنعم الثانيال

وكلها تتحدث عن حروب  (Ja668)( وIr32و) (Ir31)وما يهمنا منها  ,عدة نقوش
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ففي  ,وقعت يف وادي حضرموت ومشلت كل مدن الكسر والسرير على السواء
محلة عسكرية محريية قادها  لفعت يشع بن  أخبار إلينا تجاء (Ir31)النقش 

سبأ ضد ارض حضرموت بأمر من سيده ذمار علي يهرب  مرحب  حاكم القبيلة
ران  اليت توجد بها حامية وص إىلملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ومينت فوصل 

ذلك به يهم جدًا بالنسبة حلضرموت لعله شبمملكية وتقوم بدور اسرتاتيجي 
 .1سبأ إىلبالنسبة  اهلضبةالدور الذي تتطلع به صرواح يف 

 (ع ق ر ن)فعت يشع بن مرحب حتى بلغ عقران  ل جيش ومن صوران سار    
(Sh32/4)وهلا ذكر يف نقش آخر هو 

  إىلومن عقران تقدم اجليش احلمريي  ,2
حبسب الرتتيب اجلغرايف  ،ألنهكاتب النقش وقع يف خطأ أوالناس   [ ولعلشبوة]

ها فإن شبام هي ائحضرموت القدمية اليت ال تزال حتتفظ بامس وادي ملدن
 ,وكلها مدن السرير ,ة ومرمية وتريمغمدن رط ويأتي بعدها ذكراملقصودة 

 .لكسرلاجلغرايف  اإلطارخارج  ألنهالذكر ليس إال ل إليهاوحنن هنا نشري 
احلمالت العسكرية على وادي  تويف عهد امللك ذمار علي يهرب تواصل    

على لنفوذ الدولة احلمريية والقضاء  إخضاعهبغية  ،(Ir32)و  (Ir31)حضرموت 
ور يف شي احلضرمي احملساملقاومة احلضرمية اليت ظلت تدافع عن النفوذ السيا

الذي متكن من السيطرة على شبوة واإلقليم الوادي منذ عهد امللك مشر يهرعش 
وحتى عهد امللك ذمار علي يهرب الذي متكن ،3اجلنوبي حلضرموت بكامله 

منار )ذوهملكو ألك جدن من اسر آخر ملوك حضرموت امل ذو تألبقائده سعد 
كوه حضرموت أي الذي جعلته قبيلة الذي مّلومفاده  ،(Ir32/9) (حضرموت

 .4حضرموت ملكًا
قضى على املقاومة يف  أنبعد (ظفارـ العاصمة احلمريية  إىل تألبعاد سعد     

ظفار مع عدد كبري من  إىلمعه  وأخذهمنار أواسر امللك  ,وادي حضرموت
 ذهل –ان والصدف وهم ربعت بن وائل يببيليت ساحلضارم وهم من ق األسرى
 –عديت بن منر  –بن سلمان  أسد –م بن مالك شج –ان بن مج أفصي –الوائلي 

ع د[ الصدف ويأصدفنوبان بن جذمت] ث –باهت بن زكي –ال قيس بن بشر
من القضاء  متكن قد تألبسعد  فإذا ,(Ir32/9-10)السيباني وقضاع السيباني 
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عهد امللك ذمار  وادي حضرموت كله لنفوذ احلمرييني يف ضاعوإخعلى املقاومة 
يف عهد امللك ذمار علي يهرب وابنه  أخرىمحلة  إرسالهو سبب ما علي يهرب ف

السرير بعد احلملة اليت  إىلوصلت اليت ملة احلوهي   ؟(Ja668)اران يهنعم ث
 ابأنهمالذي وصف قبيليت الصدف وسيبان  (Ir32)يف النقش  أخبارهاجاءت 
منار يف أن لقوات املقاومة احلضرمية اليت يقودها امللك احلضرمي امتزعمت

جديد على هاتني القبيلتني  أووهذا املوقف ليس بغريب  ؛ مواجهة الغزو احلمريي
أي يف  (Ir32)سجلتا موقفًا مشابهًا يف وقت بعيد عن زمن النقش  أن سبق نياللت

 (.Say'ūn 1/4- Arbachحوالي القرن الرابع قبل امليالد )
لنظر هو اختفاء قبيلة الصدف من النقوش اليمنية وخصوصًا نقوش ل توالالف
اجلزء  تدائرة نفوذها كل القبائل اليت سكن إىلاليزنية اليت ضمت  األسرة

واضح وصريح ملنطقة ر اليزنية ذك األسرةويف نقوش  ,1ربي من حضرموتغال
–Br)   رخيةهو وادي و أوديتهامع ذكر لواحد من  (CIH 621/4)الكسر 

Yanbuq 47/4) (وCIH 621/4 واملذكور )أيضا ( يف النقشJa665/25)،2 كما
 سبق أن ذكرت. 

يتكرر بانتظام ذكر قبيلة سيبان اليت  ةاليزنية اجلدني األسرةويف نقوش     
بين ملشان اليزنية اليت دام حكمها  أسرةصريح يف نقوش  مل يرد هلا ذكر

وهو ما يدل على تلك العالقة املتميزة  ,(3اليزنية لمقولةل) النصفوحوالي القرن 
منذ ظهور اسم  جدن  يف لقب اليزنيني وحتى آخر  اجلد نيني بني قبيلة سيبان و
وهذا اللقب ظهر بشكل  ,4كرباء لقبيلة سيبان ناجلد نيون وعهدهم ظل اليزني

 596خ بسنة ( املؤرAbu-thor4\5واضح يف عدد من النقوش اليزنية ومنها النقش )
وكذا النقش  ,من التقويم امليالدي 481من التقويم احلمريي املوافق لسنة 

(RES4069/3-5)  من التقويم احلمريي املوافق  603سنة  إىلالذي يعود تارخيه
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الذين كتبوا نقش  انفسهم  اليقواملكتوب من قبل األ ,من التقويم امليالدي 488
(Abu-thor 4)1. 

من التقويم  625سنة ب أرخالذي  (BR-Yabaqu47/6-7)ومن خالل النقش     
قيال اليزنيني قد األ إنجند  ,من التقويم امليالدي 510احلمريي املوافق لسنة 

املدة ويف هذه  ,مجلة شعوبهم إىلعملوا يف هذا التاري  على ضم قبيلة سيبان 
 ليظهروا (كرباء)هم السابق بلق إىل (قبض)قيال اليزنيون كلمة األ أضاف

 على نيوهو ما يدل على سيطرة اليزني ,(وكبور سيبان ضقب) دلقبهم اجلديب
 .2النصف الشرقي من اليمن بكامله

 األجزاءم حتى فقد اليزنيون سيطرتهم على 525طل العام أ إنوما     
ربي منه وهذا ما يبدو غولكنهم احتفظوا باجلزء ال ,الداخلية من وادي حضرموت
 525لسنة  املوافق محريية640املؤرخ بسنة  (CIH621)واضحًا من خالل نقشهم 

ومن بني هذه املناطق ,وقد سجلوا فيه املناطق الواقعة حتت سيطرتهم ميالدية
 ويتأثرونوقد ظل اليزنيون يؤثرون  ,(CIH621/4)منطقة الكسر بالتحديد 

 .(CIH541) الدائرة يف الكسر حتى منتصف القرن السادس تقريبًا باألحداث
 

 -األعراب يف الكسر :  ـ ظهور3
 -:مقدمة عن ظهور األعراب يف العربية اجلنوبية-أ  

نصوص بالد الرافدين اليت تعود إىل  ما وردت يف أول (عرب)وردت لفظة     
على الذي قام  حبملة  ,ق.م  814– 859منصر الثالث  امللك اآلشوري شل عهد

يشاركهم يف هذا يف بالد الشام ضد اآلشوريني و املتحالفةبعض املمالك 
وقد دارت بني الطرفني معركة  ؛بألف مجل  (جندبو)يدعى  عربي التحالف ملك

 .بالقرب من نهر العاصي يف سورية ,ق.م تقريبًا 853يف حوالي  (قرقارال)
ومن نصوص بالد ، للعرب جاء مقرونًا مع اجلمل األولالظهور  أنواملالحظ 
وردت يف نص بابلي مجلة إذ  ,العربأرض  إىلإشارة  أولتأتينا  أيضا الرافدين

 .3أي أرض العرب (اليت تعين يف اللغة اآلشورية والبابلية )ارض أربي (بيرأ –ماتو )
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إال بعد مرور  حبسب رأي روبان بية اجلنوبية ال تذكر العربرالنقوش الع أما
النقوش العربية اجلنوبية ذكرت  أنأي  ,ذكر آشوري هلم أقدمسنة من  900

العرب كانوا قبل ذلك  أنوهذا يعين  ؛ امليالدي األولاء من القرن العرب ابتد
ومنذ ذلك احلني  ,األولجمتمع خارج اليمن حتى حلول القرن  إىلالوقت ينتمون 

 (أ ع ر ب ن)و  (ع ر ب ن)على العرب  نداليظهر يف النقوش اليمنية لفظان 
ن أقدم ذكر للعرب ؛ بينما يرى األشبط أ1غة العربيةلوكالهما آت بال شك من ال

سنة من أقدم   700البدو يف جنوب اجلزيرة العربية يأتي بعد مرور أكثر من 
-CIH79/9)إذ جاءت أول إشارة للعرب يف النقش  ,ذكر هلم يف النصوص اآلشورية

 ,(، واقرتن ظهورهم يف النقش بالرعاة وهو ما مييزهم عن احلضر املستقرين10
وعليه فهم من وجهة نظر األشبط مل  ,كان املدنومل خيتلطوا باحلياة اليومية لس

وحيدد ظهورهم يف منطقة  ,يأتوا من خارج منطقة نفوذ دول اجلنوب العربي
ويرى أن سبب تسميتهم عربن يف النقش السبئي لإلشارة إىل سكان  ,اجلوف

 .2البادية الرعاة 
 (ع ر ب ن) العربية اجلنوبية النقوش أمستهممن وأشار بافقيه إىل أن ظهور     

تكون قد ن أال بد و ,مل يكن ظهورا مفاجئا (األعراب) (أ ع ر ب ن))العرب( و 
وقد استغرقت هذه  ,اخلصبة األراضي إىل الشماليةسبقته عملية تسلل للقبائل 

وذلك عندما تعرضت  ,العصر امليالدي أوائلرمبا بدأت يف  ,العملية فرتة طويلة
ة من اجلفاف الشديد صادفت يف الوقت ها هذه القبائل لفرتتالبقاع اليت سكن

 إىلكبرية  بأعدادتدفقها  إىل أدىضعفًا وصراعات داخلية يف اليمن مما  هنفس
االستقرار يف مناطق خمتلفة من  إىل األمرالبالد اخلضراء وانتهى بها  أطراف

ل اللغة مث ,البالد وتأثر هؤالء الغزاة وأثروا يف جوانب خمتلفة من احلضارة اليمنية
ويضيف روبان ، 3وكذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية ,والثقافة والديانة

 اقتصادية ومنها : أسبابوهي يف جمملها  ،لتغلغل البدو مهمة أسبابعدة 
 أسواق إىلتنقل البخور والطيب من اليمن  كانت اختفاء جتارة القوافل اليت -

 بها القوافل. تت اليت مراملتوسط مما ترك آثار سيئة على الواحا األبيضالبحر 
 املناطق املروية. يفثر أ ههشاشة منشآت الري لكثرة الطمي فيها وهذا بدور -
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اليوس جاليوس ــ محلة  ةاحلملة الرومانياخلراب الذي حلق مبدينة مأرب من  -
 .ق.م 24يها سنة لعــ 
 اختفاء الغطاء إىل أدىحدوث تغيري مناخي طفيف للمنطقة اجلبلية اليمنية  -

   .1النباتي منها 
وقد صاحب  ,العربية اجلزيرةل البدو يف جنوب ـتوغ األسبابة هلذه ـونتيج    

، ال سيما 2لصحراءلجاورة ـكان املناطق املـس "تبدي أوبدونة "هذا التوغل عملية 
عملية تغلغل كثيف  تاليت شهد األمطار مياهاملناطق الشرقية من خط توزيع 

من القبائل القدمية كقبيلة  ةى بقايا غري فاعلفلم يعد هناك سو لألعراب
قطع قامت به تاجلهات الغربية فقد شهدت تغلغل م أما ,الصدف يف حضرموت

 .3مجاعات صغرية آتيه من الصحراء
العرب  واملؤرخنيقد تعرض له الكثري من العلماء  األعرابإن موضوع 

اتفاق حول معنى  إىلوقد خلصت دراساتهم تلك  ,واملستشرقني بالبحث والدراسة
الذي يقابل حسب رأيهم البدو الرحل القادمون من مشال شبة اجلزيرة  األعراب
 .4ومن هؤالء البدو الرحل كانت قبيلة كندة ,العربية
وقد  ،عن مملكتها حديث يطول أواحلديث عن قبيلة كندة  أنوال شك     

واملؤرخني  نسابةالنستعرض آراء  أن أردناما  إذاوال سيما  ,نتيجة إىلال نصل 
املتناقلة عرب  األخبارالكثري من -كندة ودولتها  –العرب الذين حاكوا حوهلا 

نتيجة للعصبية القبلية اليت  ,الروايات الشفوية اليت تدخل املؤرخ يف حرية وختبط
والبطوالت بني  باألنسابن مفاخرة م اوما رافقهاهلجري  األولبرزت يف القرن 

وابتداع كل جمموعة من  (القحطانية والعدنانية)لعربية جمموعتني من القبائل ا
اصطناع قصائد  إىل أخرىوحنو  ،هاتني اجملموعتني لسلسلة نسب خاصة بها
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تاري  كندة العربية حتوم  وحول مصادر ,1تعزز مركزها وتفتخر بنسبها
قيمة  أيةال ميكن حساب  " : اولندر الذي قال عنها أمثالالباحثني من  وكشك
قام دليل على  إذاإال  لألحداثالعرب من تواري  زمنية  األنسابره رجال ملا يقد

واىل مثل  "، 2غري العربية املوثوق بها املصادر أوبالنقوش  باملقارنةصواب تقديرهم 
يف  من تاري  كندة ًابسيط ًاسأتناول جزء فإنينوهلذا  ،3روبانهذا الرأي ذهب 

 إىل أشارتوالنصوص النقشية اليت  األثريةتائج املدعوم بالناملتصل مبنطقة الكسر  اليمن
 .4(Ja635)ذكر هلا يف النقوش اليمنية من خالل النقش  أوليف  (كدة)ة كند

      -األعراب يف الكسر: -ب
القرنني الثاني  شهدت احلدود الشمالية جلنوب شبه اجلزيرة العربية خالل     

مملكة كندة وعاصمتها  هاكان أكرب والثالث امليالدي قيام عدة ممالك بدوية
قرية ذات كهل) مدينة


الواقعة يف وادي الدواسر وعلى الطريق الذي يربط بني  ,(

العربية  اجلزيرة أواسطويف هذه الفرتة انتشر البدو يف  ،5واليمامةجنران 
وقد ساعدهم يف ذلك االستعمال الكبري للخيل  ,عليها السيطرةومتكنوا من 

اليت بواسطتها متكن البدو من اجتياز  اجلديدةواخرتاعهم لسروج اجلمال 
الذي جعل القبائل البدوية تتمتع بنفوذ  األمروهو  ,املسافات الشاسعة بسرعة

 التجارةوسيطرت على طرق  ,العربية اجلزيرةسياسي وعسكري يف قلب 
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 توواصل ,1لنفوذها وأخضعتهما املستقرةوشبه  املستقرةوالواحات و غزت القبائل 
لتجد نفسها يف صدام  (مذحج ئل زحفها جنوبًا حتت زعامة )كندة وهذه القبا

يف بداية القرن الثالث امليالدي  (مملكة سبأ)املمالك العربية اجلنوبية  أقوىمع 
 وسومملك سبأ وذو ريدان الذي سجل نقشه امل أوتر رعشويف عهد ملكها امللك 

(Ja635)2  لشمال واجلنوب من ا األعداءالذي حتدث فيه عن حروب خاضها ضد
(Ja635/11-13)،ا ـــهـمع ةــالفــاملتحل ــائـا والقبـــهـاصمتـوع ةدــد كنــوض
(Ja635/25-28),  ب صامللك ال يشرح خي أوتر رعشواحلال ال خيتلف يف عهد خليفة

مذحج يف عهد ملكها  و ةقادا محالت ضد قبيلة كند ناللذييأزل بني وأخيه 
النقوش اليمنية  توواصل (,Ja2110/77-12)مذحج مالك بن بدا ملك كندة و

مذحج وكذلك امرئ القيس بن عوف ملك اخلصاصة  ذكرها لكندة و
(Ja576/2-3). شعب )ةويف هذا النقش ظهرت كندة بوصفها قبيلة مستقر

يف صد هجوم  ًاكبري ًادولة سبأ وملكيها ولعبت دورل وكانت تابعة(كدت
 ,تقديم الرهائن من مطايا وابل إىل أتهموأجل ,امرئ القيس والقبائل املتحالفة معه

 أشارفانه قد  ,من النقش السابق (لسطر الثانيل)بيغو ليفسكيا  ترمجةوحبسب 
وبوادي عمد  ,كانت تقيم حبضرموت اليت القبائل وهي منبين هالل قبيلة ) إىل

وكانوا يسكنون اخليام املعهودة لدى القبائل العربية الشمالية  ,بالذات
 أقصىهو ـ وادي عمد ـ  وقد كان هذا املوضع  ,األسودشعر لمن اواملصنوعة 

 .3مكان يف اجلنوب يبلغه هذا النوع من اخليام 
واعتمادا على ذلك تعد هذه أول إشارة صرحية لدخول كندة وتوطنها يف     

 .4منطقة الكسر ممثلة بإحدى بطونها ــ بين هالل ــ وال تزال هلم بقية يف املنطقة
اليت عثرت عليها  الكثريةتلك املخربشات  إىلنشري  أنفيد هنا من امل    
تلك  وأهمها ,من الكسر ةاملشرتكة يف مواقع عد السوفيتيةاليمنية  البعثة

وادي دوعن بالقرب من  ىرجمويف  ،ريبونلالصخور اجملاورة  ىعل ةاملوجود
 ,العزة اجلزيرة العربية مثل   أواسطآلهلة من  أمساءاليت تذكر  وسدبهقضبني 
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 تالرسوماوكذلك  ,ربعت –حجر  –و حلي  و حبيب  قتادةعربية مثل  وأمساء
قد وهي  ،اليت تصور مشاهد من عمليات مجع الغنائم واهلجوم لقطعان من البدو

مقابر جلمال  عليه من رثعفضال عما ، 1العرب أيامتشبه  أحداثتصور لنا 
رب يف مقابر حضرموت ثل عدة احلمت يةحديدأدوات مدفونة مع عظام بشرية و

 وينها مقابر حماربني من ذأعلى  فسرتوقد  ,من نوعها يف املنطقة الفريدة
الثالث قبل  –يف القرن الثاني  الريبوني يف اجملتمع احلضرمي الرفيعة املكانة
 –الكسر  –البدو قد استوطنوا املنطقة  األعراب أن رجحمبا تر، وهي 2امليالد

 واقد ظهر األعراب إننه من املؤكد أإال  ,امليالدي لثالثقبل فرتة القرن الثاني وا
 إشارةوردت فقد  ,القرن الرابع امليالدي أوائلبشكل واضح متامًا يف الكسر يف 

عندما  (BR – M-Bayhan 5)( يف النقش املوسوم بـ ت)كد ةكند إىلصرحية 
ن أقاد بلالعت يضع أساسًاالذي  األمروهو ,حلضرموت املساندة املساعدة وقدمت 
والذي ,تاري  النقش السابق رمبا ظهرت يف املنطقة وحضرموت الوادي قبل ةكند
 ,هذا النقش أحداثوقد مر بنا ذكر  ,عهد امللك احلمريي مشر يهرعش إىليعود 

 أعرابتسبقها كلمة  أنهنا هو ذكر كندة دون  إليهاالنتباه  وجهن أنوما نود 
 األخرىمثلها مثل حضرموت اليت هي  (8 – 7 األسطر) (ش ع ب) أو (ا ع ر ب ن)

 إىل اإلشارةهذه  أن أظنوعلى ما  (,ش ع ب) أو (ا ش ع ب)مل تسبق بكلمة 
 كندة املتحضرة مثلها مثل حليفتها حضرموت.

 ةذكر مساعدة كند قد (BR -M-Bayhan 5/7)كان النقش  وإذا    
ن اشرتاك حيدثنا ع (Sh32)سابقًا فان النقش  أوضحناكما  أراكحلضرموت يف 

قبيلة كندة  موقف فماذا حدث حتى تغري ,مدن حضرموت ىكندة يف اهلجوم عل
ة وكل غمحري يف مهامجة مدينة عقران وشبام ورط تمن حضرموت؟ وشارك

تغري واضحة عن  بأسبابال تزودنا النقوش ـ  ـ لألسف ،(Sh32/4)مدن حضرموت 
 إىلمواقفها  وهناك من يعزو تقلب كندة يف ,وقف بني كندة وحضرموتامل

من شأنها فك االرتباط بني  إسرتاتيجية إجراءاتتدخل طرف ثالث وقيامه بعدة 
 أرسلوهذا الطرف ممثل حبمري وملكها مشر يهرعش الذي  ,وحضرموت ةكند
وهو ما مهد له  ,الكندية حلضرموت اإلمداداتالعرب مهمتها قطع  إىلمحلة 
ثم جرد محلة على  ,دينيها الكنئاصرة حضرموت وعزهلا عن حلفاحملالسبل 

ويف وقت  ,نفوذه إىلومتكن من ضم كندة  (ذات كهل قرية) كندة وعاصمتها
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 ، وهو ما يؤكده النقش1الحق استفاد من قواتهم يف مهامجة مدن حضرموت
(Sh32/4.) 

إن سياسة االستفادة من قوات البدو الضاربة يف جيوش املمالك العربية     
ذلك سبأ وقبلها حضرموت يف إىل بل سبقتهم  ،يوناجلنوبية مل يبتدعها احلمري

البدو  أوالئك ال انه من غري الواضح انتماءإ ،(Ja629/33-34) عهد ملكها يدع أل
فالنقش املذكور مل يبني نسب هؤالء البدو مثله مثل  ,غريها إىل أمكندة  إىل

 وأول ,قبيلة إىلتنسبها  ومل األعرابمن  افرق تذكر اليت كثري من النقوش
 هضمن اللقب الطويل الذي محل (Ja665/1-4)ذكر ألعراب كندة جاء يف النقش 

 ,ومذحج ,ملك سبأ من كندة أعراببن جدن كبري  تألبسعد  األعرابقائد 
 أولوهي  ,وحضرموت ومينت ,ومن مجيع بدو سبأ وحري وزيد أل ,وباهل ,وحرام

ال ينفي وجود  ، وهذا2لبدو اوحدة عسكرية من التابعني  أصلمرة يوضح فيها 
وف القوات املدافعة عن حضرموت فرجال حماربني من قبيلة كندة نفسها يف ص

 .3خالل الغزو احلمريي عليها
مرة ترد يف  ألول أخبارا إلينا حيمل (Ja665/1-4)النقش  أناملالحظ هنا و    

الكسر بشكل مفصل فهو يذكر  منطقة البدو يفبتنوه  أوالنقوش اليت تذكر 
 (Sh32)و (BR -M-Bayhan5)اليت ورد ذكرها يف النقش  ةندجانب ك إىل
ويتضح ذلك من  ,بكندة قبيلة مذحج وهي قبيلة تربطها عالقة قوية (Ja665)و

بداية القرن الثالث  أوتر شعرمن نقش ميين منذ عهد  أكثريف  ذكرهما معا 
 بةالنسا، ولعل هذا يعزز ما قاله 4(Ry509)القرن اخلامس  ةوحتى عهد التبابع

 ب بنيرري بن عفور بن عث إىلفكندة تنسب  ,مذحج العرب عن نسب كندة و
 أما، 5بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن درث بن مرة ابن ادااحل

بن  ديف اد (حيابر قبيلة)وتلتقي معهما يف النسب  (...بن دمالك بن اد)مذحج فهو 
من قبل  (Ja635)ها يف مذحج وغري وحيابر هذه تعرضت للغزو مع كندة و ،6زيد
 ملك سبأ وذو ريدان. أوتر شعر
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الذي متكن من  األعرابمذحج ضمن جيش  ويتكرر ذكر كندة و    
وهي آخر  (Ir32/1-2)للغزو احلمريي  املقاومةالقضاء على القوات احلضرمية 

ورمبا بفضلهم عقد ذلك  ,مذحج وحرام يف النقوش لبدو كندة و صرحية إشارة
 مدينة صوران [خبلف] معركة أعقباء صوران وهو االتفاق الذي االتفاق مع زعم

 ألجف ،نصر حاسم على اآلخر إحرازيبدو انه مل يتمكن احد الطرفني من و ؛
املدافعني عن حضرموت والذين البدو  إخوتهممفاوضة  إىلن وبدو كندة املهامج

ويؤكد على ذلك النقش   ,1جانب حضرموت إىلال يشك روبان يف وجودهم 
(Ir32/5)  . صوران ويسبطو الصدف وابعل شبام أبعل.. ويتقدم معهم.... 

منار أسر امللك أمن  األعراب كبري تألبمتكن سعد  األخريةويف املعارك     
وقد  ,ومعه جمموعة من القادة احلضارم وكبار حضرموت ,كما ذكر سابقًا

 فإنها  الريانيوحبسب رأي ا ,(Ir32)من النقش  األخري السطر يف أمساؤهمسجلت 
 أمساء أنها أو، 2ولغتهم باألعرابعربية تدل على تأثر الصدف وحضرموت  أمساء

 .السابق ذكره روبان جلماعة من البدو املدافعني عن حضرموت كما جاء يف رأي
ومهما يكن من أمر هذه األمساء سوى كانت بفعل تأثري البدو على أمساء     

,فاملهم أمساء للبدو املدافعني عن حضرموتا الساكنني يف منطقة الكسر ,أو أنه
( قد استوطنوا منطقة Ja 665/2هنا أن األعراب من كندة ومذحج وحرام )
 –من الزمن أصبحت املنطقة  ةالكسر يف أواخر القرن الثالث,وبعد مرور مد

يف  ”فاعل ”حتكم من قبل زعماء األعراب الذين كان هلم دور -الكسر
ت؛ من خالل اشرتاكهم يف جيش األعراب عملية إسقاط مملكة حضرمو

احلمريي ,ومنذ ذلك احلني أصبح لألعراب نفوذ سياسي قوي على منطقة 
وبذات أعراب كندة الذين اختذوا من العرب مركزًا هلم ,وفيها ظهر  3الكسر

أول زعيم كندي يتمتع بنفوذ سياسي على أطراف حضرموت الغربية وهو يزيد 
اليمن أبرهه احلبشي على األعراب يف العرب وما بن كبشة الذي استخلفه ملك 

 (.CIH 9/541األمر الذي يؤكده النقش) ,احوهل
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 يزيد بن كبشة ومترده يف العرب :
 ,الذين استقروا يف الكسر يزيد بن كبشه هو أحد الزعماء الكنديني    

,الذي يتفاخر يف شعره   1ولعله من أخوال األمري امرئ القيس بن حجر الشاعر
 ه القرابة فيقول :بهذ

 " 2"خالي ابن كبشه قد علمت مكانه    و أبو يزيد ورهطه أعمامي    

من الراجح لدي أن يزيد بن كبشة الذي استخلفه امللك أبرهه على حكم    
(,هو CIH 541 /9م تقريبًا ) 542األعراب يف العرب ونواحيها يف حوالي سنة 
 .أمرئ القيس خباله ابن كبشة الشخص نفسه الذي أشار إليه  األمري الشاعر

( سنجد أن يزيد الذي استخلفه أبرهه قد أعلن CIH541وعودة إىل النقش )
الثورة عليه ومبشاركة من األقيال السبئني وآل ذي يزن وهذه الثورة عرفت بثورة 

( ,وهلذا السبب مجع ابرهه قواته ووضع عليها جرة ذو زبنر CIH541/9-18 )املشرق
( ,بينما حشد يزيد من CIH541/18-21)ن كدور باملشرق  وأمره مبهامجة حص

أطاعه من كندة وحارب حضرموت واسر مازن بن هجان االذموري وعاد به إىل 
( ثم يعود مرة ثانية ويدخل يف طاعة امللك CIH541/21-24)العرب
 .(CIH541/37-41)ابرهه
 يبدو مما سبق إن كندة بزعامة يزيد بن كبشة كانت حتتل موقعًا    

اليستهان به يتحكم يف مدخل وادي حضرموت، ناهيك عن امتالكها قوة 
عسكرية متمرسة يف فنون القتال؛ لذلك فقد مثل خروجها على طاعة امللك 

يف الوقت –أبرهه إضعافا لقبضته على مناطق بالغة األهمية، وعاماًل مساندًا 
إليه دون أن ينزل  لثورة األقيال عليه ؛ هلذا قبل أبرهه توبة يزيد وعودته -نفسه

وسكت على كل  ,بل على العكس فقد احتفظ له مبكانته الرفيعة ,به عقوبة
ما فعله يزيد من اجل تسهيل مهمة قائده جرة ذي زبنر يف فرض األمن واالستقرار 

، ودخول األقيال من سبأ اليزنيني 3ربوع البالد والقضاء على ثورة املشرق يف

                                         
1192

231969118 

3193

2004282



 104 

ذلك العمل  ,1لية إصالح وترميم سد ماربويزيد بن كبشة ومعه كندة يف عم
وبعد االنتهاء منه زبر ابرهه  ,العظيم الذي دعى إليه امللك ابرهه كل قبائل اليمن

من  657املؤرخ بشهر ذي القياظ سنة  (CIH 541)نقشه الشهري بنقش ابرهه 
ميالدي، ويف هذا النقش جاءت آخر إشارة  542التقويم احلمريي املوافق لسنة 

وهي اإلشارة اليت توضح سيطرة كندة على منطقة الكسر ,طقة الكسرإلي من
اليت شهدت قيام حكومة كندية كونتها عدة قبائل متحالفة مع كندة 

 . 2وزعيمها يزيد بن كبشة يف املناطق الشرقية من بالد العرب اجلنوبية
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 املواقع األثرية يف منطقة الكسر
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 املواقع األثرية يف منطقة الكسر:
 ,دوعن ,عمد ,العرب ,رخية ,توجد يف منطقة الكسر وعلى ضفاف أوديتها

عدة مواقع أثرية متثل العصور التارخيية اليت مرت بها حضارة بالد  ,ووادي العني
 العرب اجلنوبية "اليمن القديم" منذ العصور احلجرية وحتى العصر اإلسالمي .

قع العصور احلجرية بالقرب من حريضة، يف وادي عمد وقد وجدت موا
، وهي مواقع بعيدة عن 1ويف قرية القزة و ريبون  واملشهد ومدورة  يف وادي دوعن 

هلذا سيقتصر حديثي على املواقع األثرية  ,املدة الزمنية احملددة ملوضوع البحث
امليالد و منتصف اليت تعود إىل العصور التارخيية الواقعة بني القرن السابع قبل 

 وهى متناثرة على ضفاف األودية السابق ذكرها. ,القرن السادس امليالدي
ولعل سبب كثرة املواقع األثرية يف املنطقة يعود إىل أهميتها اإلسرتاتيجية 

إذ كانت منذ القدم مسرحًا للصراعات القوية اليت ,العسكرية و االقتصادية
فضاًل عن ذلك تعد  ,أجل احتالهلا خاضتها الزعامات القبلية و احلكام من

باإلضافة إىل كونها عقدة  ,أراضي املنطقة من أخصب أراضي وادي حضرموت
كما سبق أن -الطرق اليت تربط وادي حضرموت ببقية املناطق اليمنية

 يوعلى هذه الطرق أقيمت احلصون الدفاعية ومنها حصن البناء الذ -حتدثت
ريق الذي يربط وادي حضرموت بين على أكمة مرتفعة تتحكم يف الط

بالعاصمة شبوة عند مدخل وادي دهر،ويبعد عن موقع بئر محد عند مدخل وادي 
 (.7خريطة رقم ,) امللحق2كيلو مرت 25رخية حبوالي 

واجلدير بالذكر هنا أن  معظم املواقع األثرية يف املنطقة قد مت مسحها   
سأوضح  يوفيما يل,يف املنطقةوبعضها مت التنقيب فيه من قبل بعثات أثرية عملت 

ذلك حتت عنوانني: أوهلما عن املواقع األثرية يف الشق القبلي،والثاني عن املواقع 
 األثرية يف الشق الشرقي وصوران. 
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 أواًل: املواقع األثرية يف الشق القبلي:
 املواقع األثرية يف واديي رخية والعرب: -1

  -ة بئر محد:مستوطن -أ
يف املنطقة الواسعة بني شبوة عاصمة حضرموت  تقع هذه املستوطنة

 القدمية واملناطق الداخلية ململكة حضرموت مشال مدخل وادي رخية )امللحق،
ويعود تاريخ هذه املستوطنة من حوالي الربع األخري من األلف  ,(7خريطة رقم 

 . 1الثاني قبل امليالد، إىل حوالي القرن األول قبل امليالد
نية ملستوطنة بئر محد نفذتها البعثة األثرية الفرنسية إن أول زيارة ميدا

 ,1976-75اليت كانت تنقب يف مدينة شبوة خالل موسم العمل امليداني 
ومتكنت البعثة من مجع بعض قطع النقوش النذرية اليت نشرت فيما بعد من 

 .  2ثم يف كتابها عن شبوة ,م1976( عام Pirenneقبل )
اليمنية السوفيتية املشرتكة بزيارة مستوطنة  م قامت البعثة1984ويف عام 

بئر محد مرتني عند مسح اجلزء الغربي من وادي حضرموت، وقد وثقت البعثة 
وهو اسم لبئر  ,هذه املستوطنة الواقعة عند مدخل وادي رخية باسم بئر محد

. وتتكون مستوطنة بئر محد من عدة تالل بشكل 3حديثة وعرفت به املستوطنة
وال  ,مرت 6 – 5وارتفاعها  ,مرت300×200قدر مساحتها حبوالي   مثلث كبري ت

ومن احملتمل أن تكون غالبية مدن  ,توجد بقايا أسوار دفاعية حتيط باملستوطنة
وتوجد يف أحد التالل بقايا أطالل  ,حضرموت القدمية يف الوادي غري حمصنة

ن خلمسة منازل ذات أسس حجرية بنيت من الطوب الين )املدر(، وميك
كما وجدت  ,مع بقايا املنازل املبنية من املدر ,مشاهدتها بوضوح فوق سطح املوقع

                                                 
1-Sedov .A: Temples .P.85  

2-Pirenne.J:Deuxieme mission archeologique francaise au Hadramount, 

Yemen du sud, de december 1975. a fevrier 1976, CRAIBL, 1976,P.425; 

Pirenne, J: Fouilles de Shobwa 1, P.40- 42.  

3- Sedov. A.V: BirHamad: A pre – Islamic settlement in the Western Wadi 

Hadramowt ,.Notes on an archaeological map of the Hadramowt,1,AAE-

,Val (6),1995.P103–104, 
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بقايا الفخار احملروقة واملالط احملروق يف اجلهة اجلنوبية الغربية من املستوطنة، 
ويف أطراف  ,وهي بقايا تشري إىل وجود أفران لصناعة الفخار يف هذا املكان

 كبريين من احملتمل أن تكون معابد مساحة املستوطنة حددت بقايا مبنيني
 أ(. -2لوحة ,خارجية )امللحق

مرت إىل الشمال من وسط  500( تقع على مسافة Aإن بقايا أطالل املبنى )
املستوطنة، وتتكون من بناء طيين فوق أساس حجري أو دكة حجرية مساحتها 

 مع درج ,مرت 1.5مرت واملبنى حمفوظ بشكل جيد حتى ارتفاع  1×8حوالي 
كما وجدت ِكَسر  ,حجري واسع يوصل إىل املبنى من اجلهة اجلنوبية الشرقية

من ألواح حجرية مصقولة بشكل ناعم مع ِكَسر لنقوش إهداء مكرسة لإلله 
 . 1( هو معبد لإلله سني Aسني تشري إىل أن املبنى )
مرت إىل اجلنوب الشرقي من 200( الذي يبعد مسافة Bأما بقايا املبنى )

(، وقد  شيدا B1 ,B2توطنة فإنها تتألف من بقايا مبنيني بنيا من املدر )وسط املس
وبالتالي فإنه ال ميكن  ,فوق أسس حجرية وكالهما قد مت نهب حجارتهما

 حتديد أبعادهما بدون تنقيبات.
وباالعتماد على البقايا األثرية املكتشفة مثل متثال الربونز )امللحق، لوحة 

داء فإنه ميكن حتديد املبنى على أنه معبد لإلهلة ب( فضاًل عن نقوش اإله-2
كم إىل الشمال من املستوطنة توجد كتلة  2وعلى مسافة تبلغ  ,2)ذات محيم(

وأغلب  ,ةصخرية صغرية تضم عددًا من القبور الكهفية ذات مداخل شبه بيضاوي
 قد نهبت كليًا يف زمن سابق. -إن مل تكن كلها  -هذه القبور

يا منشآت الري القدمية جنوب اجلنوب الشرقي من وميكن مالحظة بقا
من خالل مشاهدة بقايا رأس السد أو البناء الذي حيول مياه السيول  ,املستوطنة

من قاع وادي رخية على القناة الرئيسية والقنوات الفرعية اليت تروي احلقول 
 القدمية اليت ميكن متييز شكلها من خالل تلك احلواجز الطينية اليت تشاهد

وتقدر مساحة أراضي املستوطنة )بئر محد( الزراعية  ,يف حميط املستوطنة
، وكانت تروى بطرق خمتلفة من نظم الري، 3هكتار تقريبا 600حبوالي 

                                                 
1- Pirenne , J: Fouillesde Shabwa 1, P.40-42. 

2 - Sedov .A: Bir Hamad, P.104-105. 

3 - Sedov. A.:: Bir  Hamad, p.106. 
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يف ري اجلزء الشمالي الغربي من جمموع  (هفمثال، كانت تستخدم )السنا و
  .1األراضي احمليطة باملستوطنة 

   :موقع العرب -ب
( توجد واحة قدمية، 7خريطة رقم ,العرب احلالية )امللحقإىل الشرق من 

ويف الطرف الشرقي الشمالي من هذه الواحة توجد طريق مرصوفة باحلجارة 
، ورمبا كانت هذه الطريق تلك اليت 2مبحاذاة املنحدر اجلبلي )اجلول الشمالي(

 درب األمري الكندي، وهي طريق تصل بني العرب وهينن اليت 3مساها اهلمداني
كانت يف زمن اهلمداني من أكرب قرى الكسر يف أسفلها يقع السوق وأعالها 

 حصن احلصني بن حممد التجييب.

 املواقع األثرية يف واديي عمد و دوعن: -2
، 4م1843زار هذه املناطق بعض الرحالة األوربيني منهم أ.فون فريدا عام 

وجغرافية  م وقدما معلومات عن سكان1894ثم ث. بونت وزوجته يف عام 
م قدم بعض املعلومات 1899ولكن باردي الذي زار حضرموت عام  ,حضرموت

 .5اهلامة عن اآلثار ومجع بعض النقوش
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م قام كل من فان در ميولني وفون فيسمان بزيارة 1931ويف عام 
وقدما عدة معلومات عن آثار املنطقة وبعدهما  ,1حلضرموت، خاصة وادي دوعن 

ووصف مواقع  ,من خالهلا مجع ونشر بعض النقوش تأتي رحالت فيسمان اليت
 .2و صوران  ,وحريضة ,املنطقة مثل ريبون واملشهد

         م برآسة 1937أما البعثة اإلجنليزية اليت وصلت إىل حضرموت عام 
( Thompson,C فقد قامت بإجراء حفريات يف حريضة كشفت خالهلا عن )

أحباث ودراسات ثم كتابًا حيتوي  ونشرت فيما بعد عدة ,معبد إله القمر سني
، واجلدير باإلشارة هنا هو أن هذه 3على كل الدراسات اليت أجرتها يف املنطقة

 .4احلفرية تعد الثانية من نوعها يف عموم بالد اليمن 
م قام النكسرت هاردنج بزيارة إىل حضرموت 1960و 1959وبني عامي

للمواقع األثرية يف واديي  وقدم وصفًا ,أجرى خالهلا مسوحات ألغلب مناطقها
ووادي العني وعمل على إجراء مقابلة بني ما شاهده من مبان أثرية ,عمد و دوعن

ونشرت  ,-الواقعة يف منطقة الكسر-وبقايا منشآت الري يف تلك األودية 
 .5م1964نتائج أعماله عام 
م قامت البعثة الفرنسية العاملة يف شبوة القدمية 1979و 1978ويف عامي 

ومتكنت من اكتشاف  ,سوحات أولية غطت مواقع عديدة يف وادي حضرموتمب
اليت سبق أن  دمواقع جديدة مل تكن معروفة من قبل مثل مستوطنة بئر مح

فضاًل عن ذلك مجعت عددًا من القطع النقشية وبعض القطع  ,حتدثت عنها
الفرنسية وقد نشرت نتائج أعمال هذه البعثة يف كتاب مشرتك بني البعثة  ,األثرية

6م 1982واملركز اليمين لألحباث الثقافية واآلثار واملتاحف يف عدن عام 
 . 

م شهدت منطقة الكسر أعمال مسح 1989م إىل عام  1983ومن عام 
وأصدر املركز  ,أثري بشكل واسع نفذتها البعثة اليمنية السوفيتية املشرتكة

                                                 
-1 103104
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Orientali 2-, 1933, P.50-60.  

3-Thompson, C: The Tombs. 
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ات متسلسلة عن النتائج اليمين لألحباث الثقافية واآلثار واملتاحف بسيؤن كتيب
 .1األولية ألعمال هذه البعثة 

 :(7خريطة رقم ,)امللحق موقع معبد اله القمر ) حريضة( -أ
( عن Thompson, Cم كشفت البعثة اإلجنليزية برآسة )1937يف عام 

بقايا مبنى ضخم يقع يف منحدر جبلي يف الطرف الغربي من مدينة حريضة 
عثر عليها يف املوقع تبني أن املبنى كان معبدًا  ومن خالل النقوش اليت,احلالية

(، ومن  CT 3/4–4خاصًا إلله القمر سني، واملعروف أيضًا باسم سني ذو مذمب )
خالل احلفريات اليت نفذتها البعثة اتضح أن املعبد مر بثالث مراحل معمارية 

 ففي املرحلة األوىل كان عبارة عن بناء ,رئيسية عرب فرتات زمنية خمتلفة
مرت تقريبًا، وأركانه 9.8مرت وعرضه12.5مستطيل الشكل يقدر طوله حبوالي 

وتنفتح بوابته يف منتصف الضلع الغربي وقد  ,موجهة حسب االجتاهات األصلية
سويت املنطقة املنحدرة اليت شيد عليها لتكون منصة حجرية بارتفاع أربعة أمتار 

د يف املرحلة الثانية مبقدار للتغلب على االحندار اجلبلي، وزادت مساحة املعب
-3لوحة  ,)امللحق ,ويف املرحلة الثالثة زادت مساحة املعبد حوالي مرتين ,مرت2.6
 أ( .

إن احلجارة اليت استعملت يف تشييد املعبد قد مت صقلها بشكل جيد ومن 
ثم ربطت ببعضها البعض بطريقة حمكمة حتى تكون أكثر متاسكًا، ويف 

واسعة تتسع لعدد كبري من املتعبدين وجد فيها بقايا  املعبد حددت أرضية قاعة
الصف األول يتكون من ثالثة  ,قواعد خلمسة أعمدة خشبية موزعة على صفني

أعمدة أما الصف الثاني وحيتوي على عمودين، وكانت هذه األعمدة حتمل 
وعقود  ,ومباخر، وقالئد ,كما مت العثور على بقايا أدوات خزفية ,سقف القاعة

باإلضافة إىل ذلك عثر على أختام تشبه األختام  ,حباتها من احلجر واخلرزصنعت 
الفارسية اليت يعود تارخيها إىل حوالي القرن السادس والقرن الرابع قبل امليالد 

.ويضم معبد سني ذو مذمب مباني ملحقة به خصصت للشعائر الدينية املرتبطة 2
وإىل  4,قامة االحتفاالت يف حرم املعبداليت تقدم أثناء إ3 بتقديم القرابني والوالئم
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جانب املعبد ويف األراضي احمليطة به وجدت بقايا لقنوات ري بنيت جدرانها من 
مع موزعات مياٍه تتحكم يف توزيع السيول  املتدفقة من جمرى  ,احلجارة والطني

 قوذلك من خالل وجود مغالي ,إىل القنوات الفرعية ةوادي عمد عرب القناة الرئيسي
خشبية ورمبا حجرية، ومازالت بقايا هذه املوزعات مبا فيها من أماكن لتثبيت 

ب(، واخلطر الذي يهددها بالطمس هو زحف -3قائمة )امللحق،لوحة  قاملغالي
فضاًل عن ذلك قيام  ,املزارع احلديثة اليت أقامها بعض األهالي يف تلك املنطقة

القدمية ونقلها إىل مزارعهم حتى  ةالبعض منهم بنقل األتربة من احلواجز الرتابي
 جتود عليهم مبحاصيل وافرة.

أما املقابر القدمية يف حريضة فقد حظيت هي األخرى باهتمام البعثة 
وقبور  ةاإلجنليزية اليت حددت نوعني من القبور يف حريضة،وهي قبور كهفي

ومت  ,وقد تعرضت القبور الكهفية بالذات إىل عملية ختريب كبرية ,1سطحية
 ويل أغلبها إىل خمازن أعالف احليوانات.حت

 :ة ريبونطنمستو -ب
(، وهي 7تقع هذه املستوطنة يف أسفل وادي دوعن )احمللق،خريطة رقم 

( باسم ريبون وعادية Von Wissmanneنفس املستوطنة اليت ذكرها )
أما البعثة اليمنية السوفيتية  ,وحددها على خريطته بهذين األمسني,2السلطان

فاعتربتها واحة زراعية كبرية تضم عدة جتمعات سكنية حتيط بها  املشرتكة
أراضي زراعية واسعة تسقى من سيول وادي دوعن، وحتى تسهل عمليات التنقيب 
األثري فيها قسمتها البعثة إىل جمموعة مواقع أثرية تتوحد حتت امسمستوطنة 

 (.8خريطة رقم ,)امللحق 3ريبون
هكتار ختللتها شبكة نظم  1500لي وتقدر مساحة مستوطنة ريبون حبوا

وقنوات ري  ,هكتار 800ري معقدة تكونت من قنوات ري جنوبية تروي حوالي
ومتر مبستوطنة ريبون واحدة من أهم الطرق  ,هكتارًا 750مشالية تروي حوالي 

                                                                                                                   
-Albright .f: Excavation at Marib in Yemen, in Archeological Discaveries, in South 

Arabia, Baltmore, 1958, p. 216; Sergeant. R.: Haram an Hawtah the sacred cnciave 

in south Arabia, in Malangas, Taha Husain, in Cairo, 1962, p.43-44.  
1- Thompson, C: The Tombs, 21-45 .  
2- Von Wissmame . H: Zur archaologie , P . 41.  
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ومن خالل أعمال ,1اليت ربطت بني وادي حضرموت وساحلها عرب منطقة اجلول
متكنت من متييز مراحل البناء اليت مرت بها مباني  احلفر اليت أجرتها البعثة

 املستوطنة وحددتها خبمس مراحل مثلت عمر املستوطنة . 
ففي املرحلة األوىل ظهرت البنايات على القاع األصلي وخاصة تلك الواقعة 

أي يف جنوب ومشال تلول ريبون،  ,يف اجلهة الشمالية واجلنوبية من موقع التنقيب
جهة األمامية للجدران وتصفية األجزاء الداخلية اتضح أنها وبعد تصفية الوا

وأن هلا تاريخ بناء طويل، ورممت عدة مرات يف  ,كانت مبنية من اللنب النيئ
والطابع العام هلذه املنازل أنها كانت تتالصق ببعضها  ,مراحل زمنية متباعدة

خ هذه ويعود تاري ,البعض بشكل دائري ورمبا كانت هذه بداية املستوطنة
البنايات املتالصقة إىل نهاية األلف الثاني قبل امليالد، وهي منازل غري ممثلة يف 

 ومن احملتمل أنها كانت موجودة فقط يف ريبون .  ,بقية مواقع حضرموت
أما املرحلة الثانية من مراحل البناء يف ريبون فقد متيزت ببقايا عمارات 

ويضم املبنى يف  ,البنايات السابقةبنيت من الطوب الطيين  املشيد على أنقاض 
هذه املرحلة عددًا من الغرف، وبعد التنقيب يف مخس غرف عثر على سلم 

ومن احملتمل أن تكون الغرف األرضية يف املبنى  ,حجري وتوضح أنها بنيت مرتني
 قد خصصت للخزن، بينما خصص الطابق العلوي للسكن . 

إذ مل تعثر البعثة على أثر للمخلفات ومثلت املرحلة الثالثة مرحلة " انقطاع " 
اإلنشائية، وقد استخدمت يف بعض األحيان خرائب املباني كحظائر للمواشي، 
ورمي املخلفات، وبعد فرتة االنقطاع هذه أتت املرحلة الرابعة وفيها متيزت 
البنايات بتصميم غرف كبرية، وكان املبنى يتألف من عدة طوابق بنيت من 

(، أما ختطيطها فلم خيتلف بعضها من البعض اآلخر فقد املدر)الطوب الطيين
 تكونت من ممر رئيسي )رواق( وعلى جانبيه غرف للخزن ويف نهاية الرواق سلم. 

واىل املرحلة اخلامسة واألخرية من عمر مستوطنة ريبون تنتمي البنايات 
 الظاهرة أسسها احلجرية اليت أقيمت عليها اهلياكل اخلشبية  وغطت جدرانها
األلواح احلجرية، ومن خالل الفخار الذي وجد يف ريبون، وكذا حتليل 

القرن الثاني قبل  –، فإن املستوطنة عاشت بني نهاية األلف الثاني 14الكربون 
 .  2امليالد
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إن امليزة اليت متيزت بها مستوطنة ريبون عن بقية املستوطنات احلضرمية 
معبد  ,معبد رحبان,معبد سني ذو ميفعنهي كثرة املباني الدينية)املعابد( ومنها، 

  حضران  ومعبد نعمان.

  -:معبد اإلله سني ذو ميفعن -
وهو املعبد الرئيسي للمستوطنة ويقع خارجها كما هو حال املعابد 
الرئيسية يف مستوطنات سونة، مشغة، هجرة، حصن الكيس، باقطفة، 

وقد شيد معبد اإلله وكذلك مأرب حيث أقيم معبد إله املقة خارج سور املدينة، 
سني ذو ميفعن على منحدر جبلي بني وادي ميخ ووادي نعام واملبنى املركزي 
للمعبد املنهار متامًا اليوم كان واقفًا على قاعدة حجرية بنيت على سطح يرتفع 

وكان يصعد إليه عن طريق سلم ضخم يؤدي إىل رواق بأربعة  ,مرت 8.5حوالي 
الدخول إىل املعبد فكان يتم عن طريق بوابة  أما ,أ(-4 أعمدة)امللحق، لوحة

أمامية ذات أربعة أعمدة هلا سلمان جانبيان، واحتوى املبنى على قاعة معمدة 
واسعة ذات هيكل حتيط بها باحة معمدة تنفتح على عدة مبان ملتحقة بها تؤدي 
وظائف خمتلفة، ويف الزاوية الشمالية الغربية هلذه القاعة بين مذبح كبري من 

مرت، باإلضافة إىل ذلك وجد مبنى  0.5×  2.2×  1.8حلجر مستطيل الشكل ا
يقوم يف الشمال الشرقي من املبنى املقدس،  –رمبا قاعة احتفاالت  –ثاٍن بأعمدة 

وخارج السطح الضخم حددت هناك آثار أسس حجرية ملبان بنيت من املدر رمبا 
ب(، ويف -4لحق لوحة كان بعضها بيوتًا للكهنة أقيمت يف جوار املعبد )امل

معبد سني ذو ميفعن مت العثور على مائيت نصب نذري ومائة نقش على بالطات 
ومنها النقش         ,مزخرفة وأواني من احلجر والفخار كلها مكرسة لإلله سني

(1, no 87/14 Rb)1
  . 
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  -:معبد رحبان ذات محيم -
طيين على ويتألف من جممع مكون من أربعة مبان شيدت من الطوب ال

أسس حجرية تتصل فيما بينها مبمرات، وهلا ملحقات خمتلفة، وموقع املعبد 
 . 1يشرف على وسط الواحة وهو مكرس لإلهلة ذات محيم

من مباني معبد ذات محيم مل يبق منه سوى قاعدته  ىإن أكرب مبن
احلجرية، ورمبا كان احلرم الرئيسي. أما الثاني فقد احتفظ مبذحبة مع العديد 

، واملبنى الثالث مل يبق منه إال 2البالطات الزخرفية املنقوشة بنقوش إهدائية من
 ,باحته الداخلية املعمدة و مقعدة من الطوب، ورمبا كان قاعة للطعام )امللحق

أ(، ويتضح من طريقة تنظيم املبنى الرابع أنه مطابقا لطريقة تنظيم -5لوحـة
يكون بيتًا للكهنة، وميكن أن  املباني السكنية احلضرمية، ومن احملتمل أن

تعود فرتة تأسيس هذا املعبد إىل القرن العاشر أو احلادي عشر قبل امليالد، ثم 
 ب( -5لوحـة ,اندثر يف القرن األول قبل امليالد. )امللحق

 معبد عثرت /عسرت ذات حضران:   -
يف الضاحية الشمالية من مركز املستوطنة وجد معبد معزول بين على   
أ( ويتضمن املبنى -5لوحـة  ,مرت)امللحق15.3×  13.1حجرية بأبعاد منصة 

املقدس سلمًا ضخمًا يف اجلنوب، وسلمًا صغريًا يف الغرب، وبوابًة أمامية كربى 
للدخول بأربعة أعمدة، وغرفتني على جانيب املدخل، وقاعة معمدة ذات أربعة 

املعبد إىل مابني القرن   أ،ب(،ويعود تاريخ بناء-6لوحـة  ,وعشرين عمودًا )امللحق
 . 3السابع و السادس قبل امليالد

  :معبد نعمان  ذات كفس / ذات محيم -
يف جنوب مركز مستوطنة ريبون شيد جممع ديين كبري مكرسًا لإلهلة 
ذات محيم، ويشمل ثالثة مبان كانت تقف على أسس حجرية بعلو مرت واحد 

شكاًل مستطياًل يقوم على احملور أ(، ويتخذ املبنى املركزي -7لوحـة ,)امللحق
املوجه إىل الشرق الغربي،باعتبار أن املدخل من الشرق، وهناك بوابة أمامية 
كبرية ورواق معمد بأربعة أعمدة تؤدي إىل املدخل، أما وسط احلرم فهو عبارة 
عن قاعة واسعة موصولة بالبوابة األمامية الكربى عرب دهليز،وعلى جانيب هذه 

مرت، وهي مقسمة إىل  12.11أما القاعة املعمدة فمساحتها حنو ,انالبوابة غرفت
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2- Frantsouzoff .S:The Inscriptions from the Temples of  Dat Himyam at 

Rabun in  P S A S,  Vol (25), 1995,p.15-27. 
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باإلضافة  ،1ثالثة أجنحة بواسطة عشرين عمودًا، ويف الوسط كان يقف املذبح
إىل ذلك هناك قاعتان معمدتان متالصقتان تكوَّن منهن املبنى الثاني، ورمبا 

نتصب املبنى ويف اجلوار ي ,كانت إحداهن قاعة للطعام واألخرى لالحتفاالت
 ب(.-7لوحـة  ,.)امللحق2الثالث وهو بيت الكهنة

ويف حميط املعابد السابق ذكرها تتناثر عدة معابد صغرية مكرسة  
لإلله سني وهي منتشرة على األراضي الزراعية واملقابر القدمية، فضاًل عن ذلك 

 فإنه كان لكل مكان مأهول بالناس معبده املكرس لإلله سني.
فبنيت  ,هذه املعابد حجمًا ونوعًا إذ صارت مبانيها ضخمة ارتقى عمران 

على قواعد حجرية بداًل من الطوب واحتوت على قاعات كبرية فسيحة للعبادة و 
 على مباني ملحقة بها هلا وظائف خمتلفة . 

سواء كانت  –ومن املظهر العام ملعابد ريبون يبدو أنه كان لكل بناية 
مكان مقدس خاص به، ووسط كل معبد مبنى  – معبدًا صغريًا أو جممع مباني

 ,مستطيل الشكل حيتوي على قاعة معمدة تقام فيها شعائر تتعلق بعبادة اآلهلة
ويتكون مدخل املبنى يف كل معابد ريبون من بوابة أمامية ذات أربعة أعمدة مع 

ويف عدة حاالت هناك سالمل صغرية مزدوجة موضوعة على طريف  ,سالمل حجرية
وأحيانًا نالحظ سالمل ضخمة  ,كما هو األمر يف معبد رحبان ,األمامية البوابة

مرت كما هو حال أطالل معبدي سني ذو ميفعن  50–40يبلغ طوهلا من 
وحضران، باإلضافة إىل ذلك فإن املذبح يف كل معابد ريبون حيتل اجلزء 

، وهو مرت ويصعد إليه بسالمل1.5، ويبلغ ارتفاعه ةاملركزي من القاعة الرئيسي
مقامًا يف اهلواء الطلق وحماطًا بأروقة معمدة تتصل فيما بينها مبقاعد حجرية 

 . 3ذات ارتفاع منخفض
إىل جانب املبنى الرئيسي)حرم املعبد( كانت معابد ريبون الكبرية 
تتضمن مباني أخرى تسمى ملحقات، وقد شوهد هذا التنظيم يف معابد رحبان، 

 معابد ريبون على عدد من آنية املطبخ وميفعن، وكفس نعمان، وقد عثر يف
كان  -على األرجح -وهو ما يوحي بأن داخل املعابد الريبونية  ,واملائدة

موحدًا، وكذلك كانت النقوش متناثرة داخل وخارج املعابد وهي ألواح حجرية 
مزخرفة، وكانت أرضية املعابد مغطاة بالنسيج وضفائر سعف النخيل املفتولة، 

لحة واألشياء املنذورة معلقة على جدران قاعة االحتفاالت كما كانت األس
وقاعات الطعام، ويف داخل املعابد كانت توجد أواني املاء الطهور، واملباخر، 

 .  4وموائد القرابني، وخمتلف أنواع املذابح

                                                 
11999147148

2-  Sedov. A and Bataya, A: Temples, P.185; Sedov. A Temples, P. 102. 

1147148
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ويف مستوطنة ريبون مت حتديد عدد من مواقع الدفن وهي مقابر ذات 
 1وأخرى مقابر سطحية ومقابر حليوان اإلبل ,فيةأمناط خمتلفة، فمنها مقابر كه

 . 
إن املكان الذي أقيمت فيه املقابر الكهفية يقع يف املنحدر اجلبلي 
األيسر لوادي دوعن، حيث مت العثور على مخسة عشر قربًا تعرضت أجزاء 

م( قامت البعثة اليمنية السوفيتية بدارسة 1985كبرية منها للهدم، ويف عام)
هفية عبارة عن جتويفات مستطيلة الشكل حفرت يف أماكن رخوة ثالثة قبور ك

مرت، واملدخل على 1.5- 1من املنحدر اجلبلي، ويبلغ ارتفاع مداخلها بني 
شكل بيضاوي أو نصف بيضاوي، ويف الضرحيني األول والثاني عثر على بعض 
 ,القطع من اهلياكل العظمية وكان الضريح األول حيتوي على ثالثة أشخاص

 ,أو عشائرية –مدافن أسرية  –ما يوحي بأن الدفن كان يتم بصورة مجاعية  وهو
ويف الضريح الثالث عثر على خطوط رفيعة مكونة من خليط ملادة بيضاء اللون 

كما عثر على جمموعة من األحجار  ,يبدو أنها استعملت يف بناء سد التجويف
لكهفية وجدت املقابر . إىل جانب املقابر ا 2املستخدمة يف البناء على األرض

وهي تتخذ شكاًل مستطياًل من اخلارج وجدرانها  ,السطحية يف اجلهة الغربية
ويظهر الطني يف الوسط على شكل كومة، وعند التنقيب  ,من األشجار املشذبة

يف مخسة عشر قربًا منها عثر على أربعة أنواع من القبور، منها مقابر للرجال 
ظهرت وضعية اجلثة فيها بشكل منحين الظهر واألطفال و عددها سبعة قبور 
كما مت حتديد ,واجتاه الرأس حنو اجلنوب  ,وموضوعة على اجلانب األمين

وقد وضعت اجلثث فيها على اجلانبني األمين واأليسر  ,مخسة قبور لنساء وأطفال
 . 3واجتاه الرأس حنو الغرب

الذي وجدت فيه أما مقابر اإلبل اليت عثر عليها يف أسفل املنحدر اجلبلي 
وقد وضع  ,فقد كانت عبارة عن حفر مستطيلة غري عميقة,املقابر الكهفية

وحتت أسفل الرقبة وضع حجر كبري   ,اجلمل فيها جالسًا )باركًا( بال رأس
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وجثة اجلمل مغطاة باألحجار اليت ردمت بها احلفرة )القرب( بشكل كامل ويبلغ 
 .1من املرت  0.40–0.20ارتفاعها من 

 :املواقع األثرية يف الشق الشرقي والشق النجدي:ثانيًا
 :املواقع األثرية يف وادي العني -1

كما -يعد وادي العني واحدًا من الروافد الرئيسية لوادي حضرموت 
بل إنها  ,إال أنه مل تتم دراسة املواقع األثرية املوجودة على ضفافه-أشرت سابقًا

الذي باشرت فيه البعثة اليمنية  وهو العام ,م1983مل تكن معروفة حتى عام 
ومن خالل  ,السوفيتية املشرتكة مومسها امليداني األول يف غرب وادي حضرموت

 ,م( مت الكشف عن عدة مواقع يف وادي العني1989-1983أعمال هذه البعثة )
وهي عبارة عن بقايا لسبع مستوطنات وأنظمة ري قدمية متصلة بها، ومعبد 

 .2لها درست بشكل جيد وك ,منعزل ومقربة كهفية
ويلتقي وادي العني بأراضي الكسر)اجلنوبية الشرقية(عند قرية السفيل 
احلالية، وأغلب املواقع األثرية الواقعة يف الشق الشرقي من الكسر متتد على 
 ضفة الوادي الشرقية بني قرية السفيل يف اجلنوب والعجالنية مشااًل

 ( ومنها. 7خريطة رقم,)امللحق

 ة القف:طنمستو -أ 
( يف املكان الذي يلتقي فيه وادي 2تقع إىل اجلنوب من موقع )السفيل 

ويقوم املوقع  ,أ(-8لوحـة  ,العني بأحد روافده الصغرية )شعب شعران( )امللحق
على سطح نتو جبلي تتخلله العديد من األخاديد العميقة يسمى القف وميتد 

وقد مت رتًا يف اجتاه الشمال الشرقي، م90وحوالي,مرتًا على جمرى وادي العني180حوالي
حتديد بقايا مخسة عشر منزاًل، وعلى مرتفع صغري يقع يف اجلزء الشمالي 
الغربي ملستوطنة القف وجدت بقايا مبنى من احملتمل أنها متثل بقايا 

×  8معبد،وتتكون هذه البقايا من منصة حجرية كبرية مساحتها حوالي 
اع الوادي إىل الركن اجلنوبي الغربي وهو ما يزال مرتًا يصعد إليها بدرج من ق12

وعلى سطح  ,باقيًا بينما مبنى املعبد نفسه عبارة عن أكوام من الكتل احلجرية
وجزء من منضدة قرابني هلا فجوات  ,تلك البقايا عثر على ِكَسر ملباخر حجرية

ي )ذ :وكتابة حمفورة على أحد جوانبها جاء فيها ,صغرية فوق سطحها املسطح
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ومن بقايا  ,GF4= SOYCE 913 = GF/84.7) 1ط ع ن( أو )ذو ط ع ن( حبسب النقش )
وقد زينت  ,املعبد عثر على الواح واجهات شبه كاملة وجدت يف أسفل الدرج

 ,األجزاء العلوية منها بدقة خبطوط أفقية حمزوزة وزينة مربعة سنية الشكل
قوش ألواح الواجهات وقد تبني من ن ,ورموز دينية حتتوي على هالل وجنم

 =GF1احلجرية أن املعبد مكرس لإلله سني، كما جاء يف نص النقش)

SOYCE 910 = GF/84.1.) 
 ونصه: ش ع ب/ ي د ع/ ب ن/ أ ي د ع م م/ س ق ن ي/ س ي ن/. 

ويف اجلنوب والشرق من مستوطنة القف وجدت بقايا نظام ري أقيم على 
كم جنوب  3لوادي إىل مسافة قناة رئيسية حتمل مياه السيول من جمرى ا

وفتحات التصريف اليت  ,املستوطنة حيث بقايا املوزعات احلجرية الفرعية
كم جنوب املستوطنة ويف  1.5شوهدت على طول جدار القناة، وعلى مسافة 

ومن  ,نهاية القناة عند النقطة اليت تلتقي بوادي العني شوهدت بقايا سد حجري
خفيض سرعة املياه وحلماية قاع القناة من احملتمل أن يكون قد استخدم لت

 التعرية واجلرف، وصد مياه السيول عن املنطقة بالقرب من املعبد.

 ليت:موقع خن -ب
ويقع على مسافة عدة كيلو مرتات إىل الشمال الشرقي من مستوطنة 
القف، وبالقرب من املمر اجلبلي الذي يدعى حنليت مت العثور على بئر قدمية 

وباإلمكان مشاهدة بقايا احلزوز ,مرتات عمقًا5مرت وحوالي 1.5و 1.2قطرها 
العمودية اليت أحدثتها احلبال اليت استخدمت حلمل األواني اململوءة باملاء )الدلو( 
يف األجزاء الداخلية للبئر، كما وجد خمربشني )أمساء( على سطح صخرة 

بئر وهو كبرية قرب البئر،حيتمل أن يكون أحدهم اسم الشخص الذي حفر ال
 .2 رشعف إل يهمو

 :ة السفيلطنمستو -ج
حبسب تقسيم البعثة  3والسفيل 2والسفيل 1وتشمل مستوطنة السفيل 

 (. 7خريطة رقم ,اليمنية السوفيتية املشرتكة )امللحق
                                                 

1- Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn, 168-170; Piotrovsku.  M: Wadi al- 

Ayn:Archaeological  Monuments, Hadramawt, Archaeological Ethnological and 

Historical Studies, Preliminary Reports of the Soviet- Yemeni Joint Complex 

Expedition, Vol.1, Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences, 

General Organization of Antiquities, Manuscripts and Museums Republic of 

Yemen, Moscow, P.176- 201,1997  in Russian;  

58

2- Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn, P.270-272. 
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 : 1السفيل
وحتتل مساحة  ,1يف أطراف قرية السفيل احلالية تقع مستوطنة السفيل

قي من املستوطنة مت ختريبه بسبب إنشاء والطرف الشر ,مرت 200×  140حوالي 
ب(، -8لوحـة ,الطريق اإلسفليت الذي يربط بني املكال وسيؤون )امللحق

 ,واملستوطنة متتد من الشمال الغربي لقرية السفيل احلالية إىل جنوبها الشرقي
ويف املستوطنة وجدت ستة مباني شيدت فوق مصاطب حجرية هلا أبعاد متفاوتة 

 1.5 -1.2أمتار  وارتفاع  10×10 ,أمتار 8×  6 ,أمتار 8×  8ل على سبيل املثا
ويف وسط املستوطنة مت حتديد مبنى كبري رمبا كان معبدًا مل يبق منه  ,1 أمتار

مرت  1.2أمتار وحوالي  5×  12إال قاعدة حجرية كان يقف عليها، وحجمها 
 12×4ه إن اجتاه القاعدة على حمور شرق غرب ورواق ومدخل حجم ,ارتفاعًا

أمتار ميتد إىل  4كما وجد درج عرضه  ,مرتًا مالصقًا باجلهة الغربية من القاعدة
وميكن تلمس بقايا األعمدة اخلشبية  ,ناحية الشرق إىل أعلى الرواق أو املدخل

 2 اليت كانت يومًا ما حتمل سقفًا خشبيًا للمعبد على سطح املصطبة أو القاعدة.
طح القاعدة مبخرة حجرية شبه مكتملة باإلضافة إىل ذلك وجد على س  

مع كسر من ألواح الواجهات احلجرية املصقولة وأجزاء كبرية من مائدة قرابني 
أحد  ىدائرية اكتشفت بالقرب من درج املعبد، ومائدة قرابني مكتملة حفر عل

، واملعبد رمبا كان 3(SF1/1= SOYCE 914 = SF1/84.1جوانبها النقش )
مرتًا إىل اجلنوب من املستوطنة عثر على بقايا  80على بعد و ,خمصصًا لإلله سني

مرتًا بارتفاع مرت 12×7مبنى منفصل كان مشيدًا فوق مصطبة حجرية حجمها 
كما مت الكشف عن مقربة تتكون  ,ومن احملتمل أن يكون معبدًا خارجيًا,دواح

ل من مخسني قربًا كهفيًا يف املنحدر اجلبلي إىل الشرق من مستوطنة السفي
(، وقد نظمت املقابر الكهفية يف املنحدر يف شكل صف قاعدته تقدر 1)

مرتًا والواضح متامًا أن القبور قد نهبت كلها وخربت  70 – 50حبوالي 
 ,وبعض هذه القبور رمبا كان له درج صغري كان يقود إليه يومًا ما ,مداخلها

مرت، ويف 3.5وطوله  1.7وواحد من هذه السالمل النادرة حبالة جيدة عرضه 
مرت 1.7وارتفاعها حتى  3.2-2.8×3.5 -3أعلى الغرب بلغ قياسه تقريبًا 

-0.85× 1.8 – 1.5والغرف هلا ُحنيات يف  كل حائط من حيطانها تقاس 
وتفيد كسر النقوش النذرية اليت وجدت يف املقابر  0.7-0.95×0.95

 SF1/4necrنها)الكهفية أنها مكرسة لإلله سني ورمبا جلبت من معبد املقربة وم

                                                 
1- Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn, P.258. 

2 - Ibid, P. 261. 

3 - Ibid,  P.162 
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= SOYCE 917 = CF1 necr /84.1-2(و )SF1/5necr = SOYCE 918 = CF1 necr 

/84.3)1. 
إن الكسر الفخارية اجملموعة من موقع املقربة شبيهة بفخار ربيون 

إشارة نفهم منها إن نهاية املوقع تعود إىل القرن الثاني قبل  يالكالسيكي، وه
 امليالد تقريبًا. 

 :2السفيل 
كم إىل الشمال من املستوطنة السفيل 2املستوطنة على بعد حوالي تقع 

مرتًا، وقد خربت وسط املستوطنة بسبب مرور  60×20، وتشتمل على مساحة 1
 ج(.-8لوحة  ,الطريق اإلسفليت الذي يربط بني املكال وسيؤون )امللحق

يف اجلزء الشرقي من املستوطنة عثر على بقايا قطع متماسكة من املدر 
 2 بنيت منها اجلدران فوق القواعد احلجرية. اليت

 7-5وحاليًا فإن املستوطنة عبارة عن تلول خمروطية الشكل بارتفاع 
وأعلى سطحها ميكن أن تشاهد بسهولة بقايا حيطان املدر، فضاًل عن  ,مرت

وهناك مبنى وجد يف الركن  ,البقايا األثرية اليت متأل الفراغ بني هذه احليطان
 15×10وقع وله خاصية خمتلفة متامًا حيث وجدت قاعدة مبساحة اجلنوبي للم

مرت وقد بنيت بكتل حجرية غري مصقولة بشكل جيد ومتتد  1.2مرتًا بارتفاع 
يف اجتاه الشرق والغرب مع بقايا الدرج اليت ميكن تتبعها على طول اجلانب 

 باإلضافة إىل ذلك وجدت قاعدة حجرية مكعبة الشكل حتتوي على ,الغربي
ويف أحد  ,سطحها على كسر أللواح الواجهات قأحجار غري مهذبة جيدًا عثر فو

                       ر ـــــتـــه عثـــر اإللــــذكـــذري يـــش نـــر نقـــفـــواح حـــذه األلــزاء هـــــأج
(SF11/1 = SOYCE 920 = SF 11/84.1-2 ونصه: ...[ ]س ق ث ي / ع ث ت ر/ ن )

   3]... ف س س/[

مرت توجد بقايا مبنى مستطيل ضخم مبين من  50-40وعلى بعد حوالي 
كتل حجرية كبرية غري مهذبة ميتد مشال شرق إىل جنوب غرب مبساحة حوالي 

أما الركن الشمالي للمستوطنة فقد احتله مبنى حجري آخر  ,مرتًا30×25
هذه األعمدة  ,املدينةأمتار من احملتمل أنه ميثل األعمدة املنتصبة لبوابة  4عرضه 

مرت، كما توجد آثار  2×من األمتار 1.2×0.8أمتار و  3× 3×1.8أحجامها 
وهناك مكان  ,ميكن أن نعتربها حلائط دفاعي مالصقًا للعمود الشمالي

                                                 
1 - Sedov .A: Monuments of the Wadi al-Ayn ,.P.263. 
2 - Ibid, P.266. 
3- Sedov .A: Monuments of the Wadi al-Ayn P. 263-267. 



 123 

منخفض عريض يبدأ من البوابة يؤدي إىل وسط املستوطنة رمبا كان ميثل 
د يوحي لنا أيضا بأنه من احملتمل واملبنى احلجري ق ,الشارع الرئيسي يف املدينة

أن يكون بقايا لسد قديم له فتحات تصريف حلماية املستوطنة من مياه السيول 
 اليت حتملها القناة من وادي العني.

ويف املوقع نفسه عثر على قطعة برونزية تعود إىل عهد يشهر ال يهرعش  
ثر قربًا من ، وهذا النوع من القطع رمبا كان أك1أو أب يسع مكرب حضرموت

 أواخر القرن الثاني امليالدي.

  :3السفيل 
وهي مستوطنة صغرية "مباني مزارعني" تقع على املنحدرات اجلبلية لوادي 

وبعد  ,ويف املوقع وجدت بقايا مباني,العني يف اجلنوب الغربي من قرية السفيل
هلا ومن حو ,تفحص بقايا األسس احلجرية هلا تبني أنها لبيتني دمرا بالكامل

 .2مجع فخار حيتوي على أنواع مكربة للفخار  احلضرمي 

 :ة لقالتطنمستو -د
وقد  ,كم جنوب قرية لقالت احلديثة 1هذه املستوطنة تقع على بعد 

خربت جزئيًا عند شق الطريق اإلسفلتية اليت تربط املكال مبدينة سيؤون 
 د(. -8لوحة  ,)امللحق

مرتًا ويتجه املوقع حنو 220 ×مرت 1801تقدر مساحة املستوطنة حبوالي 
الشمال الشمالي الشرقي وإىل جنوب اجلنوب الغربي، يف اجلزء الشمالي 
الشرقي ترتكز ستة مباني حمفوظة أسسها بشكل جيد وهذه 
األسس)املصطبات احلجرية( اليت كانت تقف عليها املباني يف يوم ما هلا أحجام 

مرتًا، وقد بنيت من 16×12،مرت15×12أمتار،  10×10 على سبيل املثال,خمتلفة
وال شك من  ,وأما بقية املستوطنة فتتكون من تالل صغرية ,حجارة حسنة التهذيب

أن  املبنى كان معبدًا حمليًا بين على قاعدة حجرية هلا درج مواجه للركن 
ى ـــــالشمالي الغربي، ومن بقايا كسر النقوش اليت وجدت يف خرائب هذا املبن

                              نــه سيــــة لإللـــــرســـــا مكـــهـــد أنــــل أكيـــــشكـــح بــــضــــيت
(LG= SOYCE 941= Lg/84.1) 3. 

                                                 
1

Robin.Chr: Yashhur’il Yuharish , filsd Abiyasa, mukarrib du Hadramawt, 

Raydan , Vol (6), 1994, P.101-111. 

2 - Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn,  P.268. 

3- Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn,  P.254-256  
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من املرت  0.7وحيد املستوطنة من اجلهة الشرقية جدار حجري عرضه 
مرتًا طواًل، ويبدو أنه كان قد شيد لغرض فصل املستوطنة  35عرضا وحوالي 

الزراعية احمليطة بها وليس هناك مؤشر على أنه كان جزءًا من عن احلقول 
 نظام دفاعي.

وهلا  را أمتا 10×  8وهناك خرائب لقاعدة حجرية منفصلة تقدر حبوالي 
مرت إىل الغرب من املستوطنة،  100مبنى جماور يف جهتها الشرقية يقع على بعد 

نموذج للمعابد ورمبا كان ميثل مكانًا مقدسًا شيد جبوار املستوطنة  ك
ويف بقايا املبنى  ,اخلارجية اليت عرفت يف أماكن أخرى من وادي حضرموت

وجدت قطعة من مبخرة مستطيلة الشكل ولوحة حجرية جريية مزينة خبمسة 
باإلضافة إىل ذلك عثر على ثالث قطع من املباخر احلجرية ذات  ,أخاديد حمفورة

ى معبد اإلله سني يف اجلزء الشكل املستطيل  والدائري وجدت على سطح مبن
 .1الشرقي من املستوطنة مع بقايا من مسلة نذرية 

 ,ويف اجلهة اجلنوبية الغربية للمستوطنة سجلت بقايا ملنشآت ري قدمية
وقد تكونت من قنوات لتصريف السيول وموزعات وقنوات وحقول هلا حدود من 

يشري إىل أنها تعود   حواجز ترابية )أسوام( والفخار اجملموع من مستوطنة لقالت
أوائل  -( بأواخر األلف الثاني1إىل املدة نفسها اليت حددت ملستوطنة ريبون )

 .2األلف األول قبل امليالد

 ة مراوح:طنمستو -هـ 
تقع املستوطنة يف الغرب من جمرى وادي العني يف اجلهة املقابلة لقرية 

مرت على 500×70والي هـ(, وتغطي مساحتها  ح-8لوحة  ,لقالت احلالية )امللحق
امتداد املنحدر اجلبلي الغربي لوادي العني، ويف الطرف الشرقي للمستوطنة، 

 ,مرتًا بين من حجارة غري مصقولة 70وطوله  ,من املرت 1.5وجد جدار عرضه 
رمبا شيد حلماية املستوطنة من مياه السيول القادمة  ,وباستعمال الطريقة اجلافة
 وطنة.من اجلبل املطل على املست

ميكن للمرء مشاهدة أربعني من األسس احلجرية اليت بنيت فوقها منازل 
ومن بقايا أسس هذه  ,طينية إال أن جدران هذه املنازل اختفت منذ مدة طويلة

وأن أغلبها قد  ,مرت16×12مرت و  8×6املباني ميكن أن حندد أبعادها بني حوالي 
وقد  ,من املداخل املنفصلةقسمت إىل غرف كبرية متعددة باإلضافة إىل عدد 

لوحظ تركز املنازل يف األجزاء الوسطى والغربية للمستوطنة، و مت العثور أيضا 
.املعبد األول يقع يف 3على بقايا معبدين يف امتداد اجلهة الغربية من املستوطنة

وقد شيد فوق مصطبة حجرية مستطيلة تقدر مساحتها حبوالي  ,الشمال الغربي

                                                 
1- Sedov .A: Monuments of the Wadi al-Ayn , P.255.0 

2- Ibid, P.256. 

3- Ibid, P.254. 
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واملنصة هلا ,اعها حوالي مرتين، وبنيت من أحجار غري مهندمةمرت وارتف 25×150
يقود إليه درج واحد عرضه  ,مرت أمام جهتها الشمالية الغربية 8×4مدخل مساحته 

ودرج آخر يؤدي إىل املدخل يف أعلى  ,مرتًا30مرت من قاع الوادي مسافة 2.5
دة، حيث وجد القاعدة، ويبدو أن مبنى املعبد قد شغل اجلزء الغربي من القاع

مرت يف احلجم وأقل من مرت  8×5.5حجر األساس أو الدكة على مساحة حوالي 
ارتفاع، ومن احملتمل أن يكون املبنى الفوقي قد صنع من املدر إال أنه غري 

. أما اجلزء الشرقي من املصطبة فقد خصص ملبنى آخر مساحته حوالي 1موجود.
ظ عليه حتى ارتفاع حوالي مرتًا، وقد وجد حجر اساسه بشكل حماف15×15

 مرت. 0.5
الغربي وشيد فوق مصطبة مستطيلة حوالي  ىاملعبد الثاني وهو املبن

ويف أعلى املصطبة من اجلهة الشمالية  ,مرت بنيت حبجارة غري مهندمة12×8
الغربية وجد درج بعرض ثالثة أمتار يقود إىل مدخل املعبد الذي كان قائمًا هناك 

املعابد مجعت العديد من الكسر الصغرية للكتابات  . ومن بقايا2ذات يوم 
النذرية اليت حفرت يف الواح الواجهات املصنوعة من احلجر اجلريي وواحدة من 

وحتتوي على  ,هذه الكسر النذرية عثر عليها يف بقايا املبنى الشمالي الغربي
                         ن( ...[ س ي ن/..ــــيه )ســــــم اإللــــــر اســـذكـــذري يــــــش نـــن نقـــزء مــــج
(Mr 5=SOYCE 934=Mr/84.5)3  ويف الطرف الشمالي الشرقي للمستوطنة يقف

 حجر ضخم احلجم به عدد من املخربشات العربية اجلنوبية.
( أن الفخار الذي مجع من سطح مستوطنة مراوح يشابه Sedovويرى )

( 8حديد الفخار الذي مجع من املوقع رقم )بشدة ما وجد يف مستوطنة ريبون وبالت
 .4ويؤرخ بالفرتة املتأخرة للموقع نفسه 

 :موقع شعب الوضاة -و
يف جنوب مستوطنة مراوح وجد موقع شعب الوضاة بالقرب من مدخل 
قصري وضيق هلذا الشعب فسمي املوقع بامسه وهو عبارة عن خرائب تشتمل على 

 )امللحق، حندار اجلنوبي لوادي العنيأربعة تلول صغرية ومسطحة يف أسفل اال
وفيه بقايا األسس  ,مرت 130×  35و تقدر مساحة املوقع حبوالي ,(7خريطة 

أما عمق  ,احلجرية للجدران اليت ميكن تتبعها بوضوح يف أحد التالل الوسطى
املخلفات اليبدو أنها تزيد على نصف مرت والفخار الذي وجد باملوقع يؤرخ بأواخر 

 .5اني و أوائل األلف األول قبل امليالد األلف الث

                                                 
1 - Sedov .A: Monuments of the Wadi al-Ayn  ,254  

2-.Ibid, P.254-255. 

3 - Piotrovsku. M.: Wadi al-Ayn, P. 190. 

4 - Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn, P.255. 

5- Sedov .A: Monuments of the Wadi al-Ayn P.256. 



 126 

 موقع عدب: -ز
كم  1.5بقايا أسس حجرية غري مصقولة ملعبد صغري على بعد  ىعثر عل

من الناحية اجلنوبية الشرقية لقرية عدب احلالية الواقعة عند مدخل وادي العني 
ة (، ومل يبق من املوقع إال أطالل خمربة من أحجار كبري7خريطة رقم  ,)امللحق

احلجم وغري مهندمة كانت تشكل جدرانًا ملعبد شيد على منحدر جبلي بارتفاع 
واملعبد كان قائمًا على مصطبة  ,مرتًا عن مستوى سطح األرض25-30

ويف اجلهة  ,من املرت 1.6مرت وارتفاعها  20×  15مستطيلة الشكل أبعادها 
كما  ,اجلبلي اجلنوبية للمصطبة وجد ممر ضيق يؤدي إىل املعبد عرب املنحدر

أمتار وعرضه مرتين يف الركن اجلنوبي ويؤدي  10وجد سلم حجري يبلغ طوله 
 إىل قمة املصطبة.

وبصعوبة مت  التعرف على مالحمه حيث  ,إن معامل املعبد احلالي مدمرة
كما وجد سلم أخر يف أعلى  ,أمتار وارتفاعه مرتين 10×6بلغت مساحته 

ية كان يقود يف السابق إىل مدخل املبنى املصطبة من الناحية الشرقية الغرب
املقدس للمعبد، ومن خالل إحدى الكسر النقشية اليت عثر عليها فيه تبني أنه 

 .1( AD1 = SOYCE 904 = Ad/ 84كان مكرسًا لإلله سني )

 موقع اجلويب: -ح
 ,(7يقع هذا املوقع إىل الشرق من قارة آل خماشن )امللحق،خريطة رقم 

عن بقايا حلصن بين على أساس حجري فوق قارة متوسطة  واملوقع هو عبارة
وقد  ,احلجم ال ترتفع كثريًا عن األرض احمليطة بها اليت تعرف بشعب الضجع

استخدم يف تشييد ذلك احلصن املدر وأساسه احلجري بنى من حجارة غري 
مرت تنتشر بقايا 200ويف اجلهة الشمالية منه وعلى مسافة تصل إىل  ,مهندمة

ي األخرى اليت تنسب إىل املوقع نفسه ولكنها مهدمة كليًا فال يظهر منها املبان
 شيء سوى بعض أجزاء صغرية جدًا من اجلدران اليت كانت تشكل املباني القدمية.

، ويف أثناء  زيارتي 2ويف املوقع مت حتديد مباني تعود إىل الفرتة اإلسالمية
وال يزال يتعرض لنهب حجارة امليدانية للموقع اتضح لي أن هذا املوقع تعرض 

 .أ(-9وكذا بناء املنازل احلديثة على أرض املوقع )امللحق،لوحة  ,أسسه
 
 

                                                 
1- Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn, P.253. 
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 موقع عادية غنيمة آل عقيل: -ط
ويقسمها الطريق اإلسفليت  ,تقع إىل الشرق من بلدة غيمة آل عقيل احلديثة

دما (، وعن7خريطة رقم ,الذي يربط املكال ومدينة سيؤون إىل قسمني )امللحق
شق هذا الطريق يف وسط العادية ظهرت جدران طينية كانت قد طمرتها أكوام 
ترابية كبرية تشكلت من جراء تهدم املنازل القدمية بشكل تام فتشكل عدد 

ويالحظ انتشار كثري من الفخار على سطح  ,كبري من التلول املتناثرة يف املوقع
لقرون امليالدية األوىل،  وحدد على يعود تاريخ عادية آل عقيل إىل ا ,املوقع األثري

 1خارطة املواقع األثرية يف وادي العني.

 (:7موقع هربي)امللحق خريطة رقم  -ي
ُنِسب هذا املوقع إىل اسم املكان الذي يقع فيه، وهو شرج هربي، واملوقع 

 ,ب(-9لوحـة ,يتألف من مبان متناثرة على قارتني تسميان جتيب وجتّيب))امللحق
ويف موقع هربي  2د اهلمداني أن قبيلة جتيب قد سكنت الكسروقد ورد عن

وجدت وحدات سكنية قدمية وأخرى يعود تارخيها إىل العصر اإلسالمي، وقد 
بنيت مجيعها من املدر على أسس حجرية،وحفرت اآلبار يف جوارها يف أعلى 

، وتعرضت هذه اآلبار هلدم ضفائرها احلجرية بسبب 3القارتني وكذا يف أسفلها
 أ(.-10لوحة ,هطول األمطار)احمللق

 :موقع قرن بادي -ك
يف الشمال الشرقي من قرية غنيمة آل عقيل احلالية يقع قرن بادي 

(، وعلى وجه التحديد بعد الصعود من اجلسر األرضي 7)امللحق،خريطة رقم 
الذي متر عليه مياه السيول املنحدرة من شرج هربي يف طريقها إىل جمرى وادي 

املكان الذي أقيم فيه سد لتحويل بعض مياه السيول املتدفقة يف  العني عند
 جمرى وادي العني إىل قناة رئيسية تسمى وادي غيالن.

-10لوحـة ,إن بقايا خرائب موقع قرن بادي شيدت على نتو جبلي )امللحق
ب(من املدر، واملوقع اليوم كما ذكره العيدروس يف تقريره مل يتبق من مالحمه 

والسبب يف ,أكوام من الطني املختلط باألسس احلجرية ءيء باستثنااملعمارية ش
ذلك األمطار. واجلدير باإلشارة أن العيدروس قد جعل موقع قرن بادي يف شرج 

                                                 
1- Sedov.A: Monuments of the Wadi al-Ayn,  P.254 ; 
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، واملعروف لدي إن قرن بادي ال يقع على قارة 1هربي على قارتي جتيب وجتّيب
 بل هو يف املوقع الذي ذكرته سابقًا. ,جتيب أو قارة جتّيب

يبدو لي أن تسمية هذا النتو اجلبلي بـ )قرن بادي(  قد اخذ من حتريف و
االسم القديم )بّدا( الذي جاء به اهلمداني كاسم لقبيلة كانت تسكن يف قرى 

، ورمبا قامت قبيلة بّدا ببناء هذا احلصن على 2وهينن وسدبه  ,الكسر حورة
ضي الزراعية هذه القارة أو القرن كحصن دفاعي عن قريتهم حورة واألرا

وموقع احلصن  ,وعمومًا فهو يبعد عن حورة بأقل من ثالثة كم ,احمليطة بها
ممكن أن يكون أيضًا للمراقبة فهو يقع يف وجه القادم إىل حضرموت من ناحية 

 مأرب عرب العرب أو اآلتي من شبوة إىل وادي حضرموت عن طريق دهر ورخية وقعوضة. 

 :ة صورانطنمستو -2
 ,وران القدمية يف اجلنوب الغربي من هينن احلالية)امللحقتقع مستوطنة ص

وقد حدد موقعها  ,( يف املكان الذي أقيمت فيه قرية العادية اليوم7خريطة رقم 
(Von Wissmanne على خريطة رمسها للمنطقة اليت زارها ثالث مرات يف )

وخالل زياراته تلك متكن من مجع مادة  ,3م( 1958-39-31األعوام )
ملوقع  5، وال خيتلف حتديد بيستون وبافقيه 4ية وجغرافية عن حضرموت تارخي

صوران عن التحديد  السابق،وإىل اآلن تعد مستوطنة صوران هي املوقع األثري 
الوحيد الذي يعود تارخيه إىل املدة امليالدية،وهذا يعين أن املنطقة مازالت حباجة 

ن اليت ورد ذكرها يف نقوش إىل املزيد من أعمال املسح والتنقيب يف األماك
 املدة امليالدية،وسبق وان أشرت إليها يف الفصل الثاني من هذا البحث.

                                                 
1

24 

2166

3- Von Wissmame . H: Zw archaologie , P . 41 

4- Sedov.A: Bir Hamad,, P.113. 

5- Bafaqih, M.L’unition du yemen, P.226-227. 
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 اخلـاتـمـة:
مثلت دراسة منطقة الكسر يف وادي حضرموت دراسة تارخيية آثارية 
إلحدى املناطق املهمة اليت ساهمت مع غريها من املناطق احلضرمية األخرى يف 

جزًء من تاريخ وحضارة  –بال شك  -وت, وهوصياغة تاريخ مملكة حضرم
 اليمن القديم.

لقد وضحت الدراسة أهمية املوقع اجلغرايف الذي احتلته منطقة الكسر 
يف وادي حضرموت الذي ميثل العمق االسرتاتيجي ألراضي حضرموت كلها . 
وتعد تلك املنطقة البوابة الغربية لذلك العمق إذ تضم معظم األراضي الواقعة يف 

رب وادي حضرموت, وفيها تصب عدة أودية منها, دهر, رخية, العرب, عمد, دوعن, غ
أراضي الكسر أوسع  –كانت والزالت  –العني, منوب, ووادي هينن ؛ لذلك 

وأخصب أراضي وادي حضرموت الزراعية, فضاًل عن كونها عقدة الطرق اليت 
ة املناطق اليمنية التارخيية مدينة شبوة,وبقي اربطت بني وادي حضرموت وعاصمته

؛ وهلذا كانت حمط أطماع القوى اليمنية املتصارعة آنذاك من اجل السيطرة 
عليها . وقد أشارت إلي ذلك النقوش اليمنية ومنها على سبيل املثال: النقش   

(RES 3945 ( ,)1 Sayun   Arbach,)  (CIH 334 ,)al-M‘sal 4)( ,)SH 32( ,)Ir31 
(  ,)(Ir32(  ,Ja 665 ,)CIH 621) والنقش  ,)CIH 541)،)  ومن هذه القوى كان

/  4) اليزنيون الذين سيطروا على املنطقة وسجلوها ضمن مناطق نفوذهم يف
621(C I H ,   ,)وهو أول نقش يذكر املنطقة بامسها املعروفة به اليوم )الكسر

ة  وقد بينت الدراسة املعنى اللغوي لكلمة الكسر الذي يتالءم مع طبيعة املنطق
 اجلغرافية. 

إن تتبع مسار األحداث التارخيية يف منطقة الكسر تعرتضه فجوات 
تارخيية ناجتة عن ندرة املعلومات وخاصًة نصوص نقوش القرون السابقة للميالد, 
أما فيما يتعلق بالقرون الالحقة للميالد فان نقوشها تصمت عن ذكر املنطقة 

 . ومع نهاية العقد الثاني من القرن على مدى القرنني األول والثاني امليالديني
الثالث امليالدي استأنفت النقوش كالمها عن الكسر ببعض األخبار عن 
املعارك اليت دارت بني أحرار يهبئر ومن معهم من قبائل حضرموت من جهة و 

وصهره  شعر أوتر ملك سبا ورجاله من جهة أخرى, وما  طامللك احلضرمي العز يل
ووصول  طاملواقف أدى يف األخري إىل نهاية أسرة امللك العز يل تال ذلك من تبدل يف

 احلرب فيها. هأسرة أحرار يهبئر إىل احلكم يف شبوة,وإعادة أعمار ما خربت
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إن حماوالت أحرار يهبئر الستعادة النفوذ احلضرمي املفقود يف املناطق  
انت بداية الفتية ك اليت اصطدمت بقوة احلمرييني-ردمان وما حوهلا –الغربية 

النهاية ململكة حضرموت, إذ أن اهلزائم اليت تلقتها القوات احلضرمية أدت إىل 
خروج حضرموت من املناطق اليت كانت تسيطر عليها, وإضعاف هيبة اجليش 
احلضرمي أمام القوى القبلية احمليطة بشبوة اليت ساعدت بشكل أو بآخر يف 

لك مشر يهرعش الذي بدا يرسل عملية إسقاطها يف أيدي احلمرييني يف عهد امل
محالته الستكمال السيطرة احلمريية على بقية املناطق احلضرمية,  ومن أجل 
ذلك عقدت محري حتالفًا مع بعض قبائل األعراب اليت شاركت وبفعالية كبرية 

 يف القضاء على املقاومة احلضرمية يف وادي حضرموت.

ت يف البداية إىل جانب وتعترب كندة من أهم قبائل األعراب اليت وقف 
حضرموت يف معركة أرك مبنطقة الكسر، ولكنها مل تلبث حتى غريت 
موقفها ووقفت ضمن صفوف القوات الغازية ألراضي حضرموت اليت ضربت 
املقاومة احلضرمية يف عقر دارها وقضت على دولة حضرموت نهائيًا, وهو ما 

بأمساء زعماء قبائل  حتالفوا بّينته الدراسة من خالل عدد من النقوش اليت دونت 
مع قوة األعراب الضاربة، ونفذوا عمليات سلب ونهب وإحراق وتدمري مشلت 
مناطق خمتلفة من وادي حضرموت, وحظيت منطقة الكسر و قبائلها بنصيب 
األسد من تلك األعمال ليس يف القرون امليالدية فحسب, بل حتى يف القرون 

هد به املواقع األثرية اليت دلت نتائج احلفريات السبعة  السابقة هلا، وهذا ما تش
يف معظمها على تعرضها لعمليات حرق وتدمري كبرية حدثت يف نهاية القرن 

 الثاني قبل امليالد.

وبينت الدراسة أن عددًا من املواقع األثرية يف املنطقة تعود إىل عصر ما 
لعصر امليالدي .  قبل امليالد، فيما عدا مستوطنة صوران اليت ذكرت يف نقوش ا

وهذا دليل على أن املنطقة مازالت يف حاجة للمزيد من أعمال املسح والتنقيب 
حبثًا عن مواقع مل تكتشف,وإجراء دراسات أكثر عمقًا يف املواقع املكتشفة, 
إىل جانب احملافظة عليها من أيدي العبث والتخريب اليت طالت عددًا منها كما 

بالعمل امليداني هلذه الدراسة واليت تعترب مع  الحظ ذلك الباحث عند  قيامه
الدراسات اليت سبقتها جهدًا متواضعًا يف جمال البحث يف  تاريخ اليمن القديم 
الذي التزال كثري من أسراره مطمورة, وال ميكن سرب أغواره إال بتواصل البحث 

 .العلمي وخصوصا التنقيب األثري
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 قائمة املصادر واملراجع
 :املصادر و املراجع العربية -أوال

 :القرآن الكريم

 ابن حزم ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد :

 م.1983 بريوت ، العلمية،دار الكتب  العرب،مجهرة أنساب 

 حممد:مجال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب أبن  اجملاور،ابن 

املسففماة رففاريس املستاعففر اعت فف     يمن ومكففة وبعففج ا، ففا ،   لففصفففة بفف د ا 

 م.1986، م شورات املدي ة،  2بتعحيحها اوسكر لوفقرين ، ط

 الدين حممد: ل، مجاابن م ظور

 م. 1973القاهرة،املعرية العامة للكتاب،  ة، اهليئ6لسان العرب، ج

 االرياني ، مطهر بن علي :

والاحفو    يف راريس اليمن القديم نقوش مس دية ورعليقفات ، مرزفز الدراسفات   

 م .1990، 2، ص عاء ، ط

 األشاط ، علي عاد الرمحن :

 م.2004األعراب يف راريس اليمن القديم، و ارة الثقافة، ص عاء،

 آفانزيين ، ليساندرا:

ال فففوا القتاففاني يف زتففاب الففيمن يف بفف د ملكففة سففا  ، ررمجففة : بففدر الففدين    

 لعربففففيعرودزففففي ، مرا:عففففة : يوسففففف حممففففد عاففففد ا  ، معهففففد العففففا  ا 

 .101-98م ، ص1999 ،دمشق ،األهاليدار ،باريس

 :داألفغاني، سعي

 .م1937اهلامشية، دمشق،  ة، املطاعالعرب يف اجلاهلية واإلس م أسواق

 اغلورد،مامي خان:

م 89الري يف وادي عمد ،نتائج أعمال الاعثة اليم ية السفوفيتية املشفةزة لعفام   

م،ص 1989ار واملتففاحف، سففي ن، ، املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيففة وا  فف   

147-157. 

 

 



 152 

 أزوبيان ، آرام :

(، نتففائج أعمففال الاعثففة اليم يففة    1الطاقففات ا  اريففة يف مسففتوب ة رياففون ر ففم    

م ، املرزز اليمين ل افا  الثقافيفة وا  فار    1989السوفيتية املشةزة لعفام 

 .51-26م ، ص1989واملتفاحف ، سي ن ، 

 وآخرون :ف  ، ف ف

أل ريففة يف وادي دوعففن ، نتففائج أعمففال الاعثففة اليم يففة السففوفيتية لعففام  األاففا  ا

م ، املرزفففز الفففيمين ل افففا  الثقافيفففة وا  فففار واملتفففاحف ، سفففي ن ،    1985

 .66-35ص م.1985

 :ف ف،  ف وآخرون

، 1الت قيافات األ ريفة يف مسفتوب ة ريافون ، حتفرموت القدملفة واملعاصفرة ، ج       

م ، املرزففز 19986لسففوفيتية املشففةزة لعففام   نتففائج أعمففال الاعثففة اليم يففة ا   

 .26-17م ، ص1986اليمين ل اا  الثقافية وا  ار واملتاحف ، سي ن ، 

 :ف ف،  ف وآخرون

الت قيافففففففففات األ ريفففففففففة يف مسفففففففففتوب ة ريافففففففففون ، حتفففففففففرموت القدملفففففففففة    

،املرزففففففففففز الففففففففففيمين ل اففففففففففا  الثقافيففففففففففة وا  ففففففففففار  1واملعاصففففففففففرة،ج

 .70-57،ص 1987واملتاحف،سي ن،

 

 :ف،  ف وآخرونف 

م، نتفائج أعمفال   1988رياون وضواحيها من خف ل نتفائج األافا  األ ريفة لعفام     

، املرزز اليمين ل اا  1م،ج1988الاعثة اليم ية السوفيتية املشةزة لعام 

 .77-68ص  م1988الثقافية وا  ار واملتاحف،سي ن،

 :، دبليو ارش ساجنرا م

ال وبفان،   سفعيد عافد ا فري   (،ررمجفة:  1935-1934حترموت بف  عفامي    

 .2001إصدارات :امعة عدن،

 األنعاري ، عاد الرمحن الطيب:

أضواء عل  دولة ز دة من خ ل آ ار  رية الفاو ونقوشها،  دراسفات يف رفاريس   

، 1اجلزيففرة العربيففة ، الكتففاب األول ، معففادر رففاريس اجلزيففرة  العربيففة ، ج     

 .11 – 3م ،  ص1979:امعة الرياض ، 
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 ،ماري لويز:ناي يزا

اإلنسان األول يف :زيرة العرب اليمن يف ب د ملكة سا  ، ررمجفة: بفدر الفدين    

،معهد العا  العربي بفاريس،دار   عرودزي ، مرا:عة: يوسف حممد عاد ا 

 .22م ص 1999األهالي دمشق، 

 

 باحاج ، عاد ا  سعيد :

،  الففففرح ت والدراسففففات اجلغرافيففففة ،تففففرموت، ج ، ي ، د ، ش(، :ففففدة 

 م.1988

 ، صاحل علي : هباصر

، دراسفات يف رفاريس حتفرموت    (م1988-1915 امل رخ بامطرف ب  عفامي  

                    .62-57ص م.2001،  2ا،ديث واملعاصر، م شورات :امعة عدن، ط

 : ف ف ف ف، ف ف

دراسفات  ،م( 1967-1850حملات مو:زة من راريس شاام ا،ديث املعاصفر   

، 2ا،فففديث واملعاصفففر ، م شفففورات :امعفففة عفففدن ، ط   يف رفففاريس حتفففرموت

 .81-65ص م.2001

 بابايع ، أمحد بن أمحد :

املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيففة  محففد،رقريففر  غففري م شففور( عففن مو ففع بئففر  

 م.1978ديسمرب  عدن، واملتاحف،وا  ار 

 : ف ف ،ف ف ف ف

دراسفات مل يفة ،   نتفائج أوليفه ،    –ريافون   –ر قياات معاد اإلله سف  او مفيفعن   

املرزز اليمين لدراسات والاحو  ، صف عاء ، أزتفوبر ، نفوفمرب ، ديسفمرب ،     

 .210-194م ، ص1989

 بافقيه ، حامد عاد القادر:

العمففارة املدنيففة يف مو ففع رياففون  ملكففة حتففرموت( ثمففن القففرن الثففامن  افف      

معهففد  املففي د إا القففرن الثففاني املففي ديث ، رسففالة ما:سففتري  غففري م شففورة(        

 م.1996االنةوبولو:يا، :امعة الريموك، 

 بافقيه ، حممد عاد القادر :

       م1967بريوت،  ،آ ار العقلة، مطاعة جل ةالت ليف نقوش و
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 : ف ف، ف ف ف ف

 م.1985راريس اليمن القديم، امل سسة العربية للدراسات وال شر، بريوت، 

 :ف ف، ف ف ف ف

تارات من ال قوش اليم ية، امل ظمة العربية خم اإلس م،مو:ز راريس اليمن  ا  

 .65-14م.1985 رونس، والعلوم،للةبية والثقافة 

 :ف ف، ف ف ف ف

مرزففز الدراسففات   ،1عففرب الشففمال وعففرب اجل ففوب ، العربيففة السففعيدة، ج     

 .41-13ص م.1987والاحو  ، ص عاء،

 :ف ف، ف ف ف ف

دراسفات والاحفو    ، مرزفز ال 1العربية السفعيدة ، ج  ،ا،مريي اللقب امللكي

 .62-43م.ص 1987، ص عاء، 

 :ف ف، ف ف ف ف

 اي  يف اليمن  األحااشسقوط حكم  إااليت  ادت  األحدا اليزنيون وخلفية 

،مرزففففففففز الدراسففففففففات والاحففففففففو    1اإلسفففففففف م ،العربيففففففففة السففففففففعيدة ،ج  

 .106-83،ص1987،ص عاء،

 :ف ف، ف ف ف ف

مرزفففز الدراسفففات ، 1ج السفففعيدة،العربيفففة  الاحفففرين،ملكفففة نفففزار وإ لفففيم 

 .118-107ص م.1987 ص عاء، والاحو ،

 :ف ف، ف ف ف ف

( ، املرزز اليمين ل اا  5لف سا  ومحري وحترموت ، ريدان ، العدد  ا

 .56-49م، ص1988الثقافية وا  ار واملتاحف ، عدن ، 

 ف ف، ف ف ف ف: 

-57م ، ص1988( سف ة  5عودة إا نقش عادان الكفاري ، ريفدان ، العفدد    

60. 

 :ف ف، ف ف ف ف

مرزففز  ( 36العففدد  حملففات مففن أعمففال العففيانة والةمففيم ، دراسففات مل يففة ،   

 .67-52م، ص1989الدراسات والاحو  ، ص عاء ، 
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 :ف ف، ف ف ف ف

 (،8العفدد   امل تفد،،  اإلخافاري ، حترموت القايلة والوادي يف ال قفوش وع فد   

 .12-8م، ص1990مايو  دبي،

 :ف ف، ف ف ف ف

(، مرزففز الدراسففات  48 العففدد  مل يففة،دراسففات  والففيمن،لي الشففعر اجلففاه 

 م.1990يونيو  ص عاء، والاحو ،

 :ف ف، ف ف ف ف

، الثقافففة ة، و ار1، جاليم يففة رةيففة مسففتقالية  ة، الثقافففركففوين الففيمن القففديم

 .44-17 ص، م1991، ءص عا

 :ف ف، ف ف ف ف

 عاء،صففف ، م سسفففة العفيفففف الثقافيفففة،   1املوسفففوعة اليم يفففة، ج  حتفففرموت،

 .410-405ص م،1992

 :ف ف، ف ف ف ف

ونظام ا،كم يف الفيمن القفديم ، العربيفة السفعيدة، دراسفات       واألاواء األ يال

م ، 1993، مرزفففز الدراسفففات والاحفففو  ، صففف عاء،    2رارخييفففة  عفففرية، ج 

 .94-74ص

 :ف ف، ف ف ف ف

الدراسففففات  ، مرزففففز2ج السففففعيدة،يف العربيففففة  العقلففففة،عففففودة إا نقففففوش  

 .119-95ص م،1993 ص عاء، والاحو ،

 :ف ف، ف ف ف ف

، مرزفففز 2اليزي ففون اجلففدنيون مففن القيالفففة إا امللفف  ، العربيففة السففعيدة، ج      

 .177-137م ، ص 1993الدراسات والاحو  ، ص عاء ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

 السفعيدة، يف عهده يف ضوء نقشفه الكفاري، يف العربيفة    ر م ت  –أبرهه.. راعًا 

 .211-178ص م،1993ص عاء،  احو ،والمرزز الدراسات  ،2ج

 :ف ف، ف ف ف ف

م،ص 1994(،لوفففان بل يكففا، 6العففدد ، ريففدان  األولورففر يهفف عم  ألزففرب 

32-56. 
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 :ف ف، ف ف ف ف

-56م،ص1994(،لوفان بل يكا،6،، ريدان العدد 5حمتو، نقش املعسال

72. 

 وآخرون:ف ف، ف ف ف ف 

والعلوم، رونس، ةبية والثقافة العربية ل ةاليم ية، امل ظمخمتارات من ال قوش   

 .م1985

 :أمحد بن أمحد  ،بابايع وف ف، ف ف ف ف 

م ، 1994( ، لوففان ، بل يكفا   6نقشان :ديدان من ا،د ، ريدان ، العدد  

 .99-89ص

 :ستيانروبان ، زر وف ف، ف ف ف ف 

-11م ، ص1978( ، لوفان بل يكا ،1من نقوش حمرم بلقيس ، ريدان،  

56. 

 يان:رستروبان ، ز وف ف ف، ف ف ف 

( املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيففة 3أهميففة نقففوش املعسففال، ريففدان ، العففدد  

 .29-9م ، ص1980وا  ار واملتاحف ، عدن ، 

 بامطرف ، حممد عاد القادر:

م حظفات علفف  مففا ازفره اهلمففداني عففن :غرافيفة حتففرموت يف زتاففه صفففة    

زليفف ، دار اهلمففداني للطااعففة  :زيففرة العففرب واجلففزئي  األول والثففاني مففن األ 

 م .1984وال شر عدن ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

، 2و ج 1اجلامع :فامع مش  أع م املها:رين وامل تسا  إا اليمن و اائلفهم، ج 

 م.1984،  2دار اهلمداني ، عدن ، ط

 بن هاوي: باو ير،حممد عاد ا 

افي  الففيمن يف القففرآن الكففريم والشففعر اجلففاهلي وزتففب املفف رخ  واجلغففر       

العرب القدم  ث دراسة رارخييفة يف ضفوء املفورو  العربفي اإلسف مي ومعطيفات       

  رسففالة دزتففوراة غففري م شففورة (    ثالكشففوفات األ ريففة والدراسففات ا،ديثففة    

        م2004مقدمة إا زلية العلوم اإلنسانية واال:تماعية، :امعة رونس ،
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 ، ميخائي : يبةو فسك

د الكام  ، ررمجة: د. شاهر مجال آغا ، و ارة ملحمة عن املل  ا،مريي أسع

 م.1984اإلع م والثقافة ، ج ، ع ، ي ،

 :ف ف، ف ف ف ف

دراسات ال قوش العخرية يف أسف  وادي دوعن ، نتائج أعمال الاعثة اليم ية ، 

السففوفيتية املشففةزة، املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيففة وا  ففار واملتففاحف ،   

 .46-37م ، ص1986سي ن ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

حتففف  العاشفففر  الفففيمن  اففف  اإلسففف م والقفففرون األوا للفففه رة  القفففرن الرابفففع      

 م.1987حممد الشعييب ، دار العودة ، بريوت ، املي دي(، رعريب: د.

 اد العزيز:عوبن عقي  ،ف ف، ف ف ف ف 

األاففا  ا  اريفففة يف وادي رخيففة ووادي العففف  ، نتففائج أعمفففال الاعثففة اليم يفففة     

، املرزفففز الفففيمين ل افففا  الثقافيفففة وا  فففار  84تية املشفففةزة لعفففام السفففوفي

 .66-52ص م.1984واملتاحف ، سي ن ،

 : أولير ، نبرو

بففدايات الففري، الففيمن يف بفف د ملكففة سففا ، ررمجففة: بففدر الففدين عرودزففي،      

م ، 1999مرا:عففة: يوسففف حممففد عاففد ا  ، معهففد العففا  العربففي، دمشففق     

 .54-53ص

 نسوا:بريتون ، :ان فرا

حففففول حتففففرموت، وادي حتففففرموت  ر قياففففات   وأ ريففففةم حظففففات رارخييففففة 

ة وا  ففار واملتففاحف ،  م( ، املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيفف   1978-1979

 .23-7م ،ص 1980عدن 

 وآخرون:ف ف، ف ف ف ف 

م( ، املرزففففز الفففيمين ل اففففا   1979-1978وادي حتفففرموت  ر قيافففات   

 م .1980الثقافية وا  ار واملتاحف،عدن 

   الاستاني بطرس:

 .م1983بريوت،  لا ان،مكتاة  العربية، اموس مطول للغة  احمليط:حميط  

 الاكري ، عاد ا  بن عاد العزيز:
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حتقيفق معفطف  السفقا    ،4ج و املواضفع ، من أمساء الالفدان   مع م ما استع م

           م.1945،بريوت، 

 الا اري ، أمحد بن حيي  بن :ابر:

 م.1959 القاهرة، ا ،حممد محيد  حتقيق: ،2ج ف،األشراأنساب 

 ، عيدروس علوي : بلفقية

 م.1997:غرافية اجلمهورية اليم ية ، م شورات :امعة عدن ، 

 

 برين ، :ازل :

الشففففواهد الكتابيففففة مل طقففففة شففففاوة ورارخيهففففا ، شففففاوة عاصففففمة حتففففرموت  

علففي عقيفف  و  الاعثففة اليم يففة الفرنسففية،  إعففداد: د.عففزة  أعمففال،نتائج القدملففة

:فففان فرانسفففوا بريتفففون ، املرزفففز الفرنسفففي للدراسفففات اليم يفففة، صففف عاء،    د.

 .34-15م، ص1996

 بيستون ، الفريد :

خمتارات من ال قفوش اليم يفة    ورعريفها،لغات ال قوش اليم ية القدملة حنوها 

-68ص م،1985 رفونس، القدملة، امل ظمة العربية للةبية والثقافة والعلوم، 

95. 

 ، وآخرون: ف ف ف  ف ف، ف

املع م السائي  باإلجنليزية ، والفرنسية، والعربية ، م شورات، :امعة ص عاء 

 م .1982، بية  لوفان اجلديدة ، مكتاة لا ان ، بريوت ، 

 بيغوليفسكيا ، ني افكتورفي ا:

العرب عل  حدود بيزنطة وإيران من القفرن الرابفع إا القفرن السفادس مفي دي      

 م.1985 الكويت،ية( ص ح الدين عثمان هاشم،  نقله عن الروس

 :ف ف، ف ف ف ف

أ يوبيا ومحري يف القرن  ا امس والسادس املفي دي ، ررمجفة:   ائفد حممفد     

م ، 2002( ، و ارة الثقاففففة ، صفففف عاء ،  26، العفففدد    اإلزليففف  بربفففوش ،  

 .123-109ص

 اجلرو ، أمسهان سعيد :

(  سفم  4العفدد    سفا ، جملفة   الزراعيفة، ة راريس األودية وأ رها يف رطوير ال هت

 .122-94ص م،1988 عدن،التاريس بكلية الةبية :امعة 
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 :ف ف، ف ف ف ف

(  سفم التفاريس زليفة    7العفدد    سفا ، جملة  القديم،ال هتة الزراعية يف اليمن 

 .61-25ص م،1997ا داب :امعة عدن، يونيو 

 :ف ف، ف ف ف ف

زيرة العربية  اليمن القفديم( م شفورات   مو:ز التاريس السياسي جل وب شاة اجل

 م .2002:امعة عدن ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

 القفاهرة،  ا،فديث، دار الكتاب  القديم،دراسات يف التاريس ا،تاري لليمن 

 م.2003

 ، بطرس: نيفتش:ريا  

الت فففارة والطفففرق الت اريفففة يف حتفففرموت القدملفففة ، أعمفففال الاعثفففة اليم يفففة      

م ، املرزز اليمين ل اا  وا  ار واملتفاحف  1987لعام  ةاملشةزالسوفيتية 

 .96-86، ص 1987سي ن ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

الفعففف   األخفففرية، تفففايا دراسفففتها والاحفففو   وحتفففاررها،رفففاريس حتفففرموت 

السفففادس مفففن زتفففاب اجلديفففد حفففول الشفففرق القفففديم جملموعفففة مفففن العلمفففاء       

 م،1988موسففففكو  التقففففدم،دار  :ففففابر،:ففففابر أبففففي  ررمجففففة: السففففوفييت،

 .249-218ص

 وبن عقي  ، عاد العزيز:ف ف، ف ف ف ف 

ا:تمففاعي( نتففائج أعمففال الاعثففة اليم يففة    –:غففرايف  –الكسففر عرض رففارخيي 

م ، املرزز الفيمين ل افا  الثقافيفة وا  فار     1986السوفيتية املشةزة لعام 

 .78-47م،ص1986واملتاحف، سي ن 

 ، ميخائي : يوبةو فسكف ف، ف ف ف ف 

ية :غرافيفة لفوادي دوعفن، نتفائج أعمفال الاعثفة اليم يفة السفوفيتية         أاا  رارخي

، املرزز اليمين ل اا  الثقافيفة وا  فار واملتفاحف    2م ،ج88املشةزة لعام 

 .112-91، ص 1988، سي ن ، 

 :ونار ، أول در:

ملففوك ز ففدة مففن بففين آزفف  املففرار ، ررمجففة وحققففه و ففدم لففه : عاففد اجلاففار      

 م.1973،  املطليب ، :امعة بغداد
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 اجلوهري ، إمساعي  بن محاد:

العحاح راج اللغة وصحاح العربية ، حتقيق: أمحد عاد الغفور عففار، بفريوت،   

 م.1984

 حاتور ، ناصر صاحل :

وادي ميفعففة ، دراسففة رارخييففة ألحففد املرازففز ا،تففارية يف الففيمن القففديم ،      

داب :امعففة رسفالة ما:سفتري  غففري م شفورة( مقدمفة إا  سففم التفاريس زليفة ا       

 م.1997عدن ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

الفففيمن القفففديم ، دار الثقاففففة العربيفففة ،  اليزي فففون مفففوب هم ودورهفففم يف رفففاريس  

 م .2002الشار ة ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

سفا ،  ( جملفة  12العفدد    سا ،آل(،زرب روحيد اليمن  دملًا ب   ازر آل و

 .28-15، صم2003، التاريس :امعة عدن مأ سا

 وان بن سعيد:ا،مريي، نش

م تخاففات يف أخاففار الففيمن مففن زتففاب مشففس العلففوم ودواء زفف م العففرب مففن     

الكلففففوم ،نسففففخها وصففففححها: عظففففيم الففففدين امحففففد، م شففففورات املدي ففففة،    

 م.19086، 3بريوت،ط

 ا :يا وت بن عاد  ا،موي،

 م.1957 ،ت، بريووال شرللطااعة  تبريو ر، دا4، مجالالدانمع م 

 خزري ،أمري خانوف:

افففا  الااليوريفففة لفففوادي دوعفففن ،نتفففائج أعمفففال الاعثفففة اليم يفففة السفففوفيتية      األ

م،املرزز اليمين ل اا  الثقافية وا  ار واملتاحف ،سي ن 86املشةزة لعام 

 .16-14م،1986،

 ديوان أمرئ القيس :

 .م1969، 3، ط، القاهرةفيق: حممد أبو الفت  إبراهيم، دارا ملعارحتق

 رادي وف ،ميخائي :

ت ورقاليففد حتففرموت الغربية،ررمجففة: علففي صففاحل ا   ففي،دار :امعففة عففادا

 م.2002للطااعة وال شر،عدن 

 الرسولي ، عمر بن يوسف:
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ة عفف برفففة األصففحاب يف معرفففة األنسففاب ، حققففه : سةمسففتي  ، ك.و، مطا      

 م.1949الر ي ، دمشق ، 

 روبان ، زرستيان:

العاشفر املفي دي، ررمجفه:     انتشار العرب الاداة يف اليمن مفن القفرن الثفاني إا   

( مرزفز الدراسفات والاحفو  ،    27علي حممد  يد، دراسات مل يفة، العفدد   .د

 .107-83م، ص1987ص عاء، 

 :ف ف، ف ف ف ف

ق.م( ،  6-8علفف  املمالفف  األوا    ةالسففائي، السففيطرة  إمربابوريففةر سففيس 

اليمن يف ب د ملكة سفا  ، ررمجفة: بفدر الفدين عرودزفي، مرا:عفة : يوسفف        

 .94-89م ، ص1999حممد عاد ا  ، معهد العا  العربي ، دمشق 

 :ف ف، ف ف ف ف

القفرن الثالفث مفي دي(، الفيمن يف بف د ملكفة        -املال  احملاربة  القرن األول

سففا  ، ررمجففة : بففدر الففدين عرودزففي ، مرا:عففة : يوسففف حممففد عاففد ا  ،   

 .192-180م ، ص1999معهد العا  العربي ، دمشق 

 ، :اك : ريكم س

بالعدد  مل ية،دراسات   يد،علي حممد .د ررمجة: اإلس م،حتارة اليمن  ا  

 .138-111م، ص1987 ص عاء، والاحو ،( مرزز الدراسات 28 

 سحاب،فكتور:

 .1992الشتاء والعيف،زومايو واملرزز العربي،بريوت، رحلة  ريش  إي ف

        السقاف ، محود حممد: 

 لوفففففان بل يكفففففا، ،(6العدد  ،ريدان،انذزر مكففففرب أوسففففف أول نقففففش يففففف 

 .117ف111،ص م1994

 السقاف،عاد الرمحن بن عايد ا :

مع فففم بلفففدان حتفففرموت املسفففم  إدام القفففوت يف ازفففر بلفففدان حتفففرموت        

،حتقيفففق:إبراهيم امحفففد املقحففففي وعافففد الفففرمحن حسفففن السفففقاف،مكتاة       

 م.2002اإلرشاد،ص عاء،

 : إعداد(مسيط،علوي بن

مقابلة صحفية مع مفدير عفام اهليئفة العامفة ل  فار واملخطوبفات واملتفاحف ففرع         

                                                                                                             .م2005، ن، عد(4451األيام، العدد  ة، صحيفوادي حترموت
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 أمحد: سوسة،

دي الرافففدين يف ضففوء مشففاريع الففري الزراعيففة واملكتشفففات   رففاريس حتففارة وا

 م.1986 بغداد، للطااعة،، دار ا،رية 2األ رية واملعادر التارخيية، ج

 سيدوف ، الكس در:

رياون، اليمن يف ب د ملكة سفا ، ررمجفة : بفدر الفدين عرودزفي، مرا:عفة :       

-147 م ، ص1999يوسف حممد عاد ا  ، معهد العا  العربي ، دمشق 

149. 

 :ف ف، ف ف ف ف

مقففابر اإلبفف ، الففيمن يف بفف د ملكففة سففا ، ررمجففة: بففدر الففدين عرودزففي،         

م ، 1999مرا:عففة: يوسففف حممففد عاففد ا  ، معهففد العففا  العربففي، دمشففق     

 .215ص

 :ف ف، ف ف ف ف

، ررمجة: نور الدين عرودزي، م سسة العفيف 2رياون ، املوسوعة اليم ية، ج

 .1424-1420م ، ص2003، 2الثقافية ، ص عاء، ط

 ف ف، ف ف ف ف والسلموني ، فت :

دراسة القافول السفكان ريافون القفدماء ، أعمفال الت قيافات وا،فريفات ملقفابر         

م ، نتفائج أعمففال الاعثففة اليم يفة السففوفيتية املشففةزة    1986( لعففام 15ريافون   

ي ن م، املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيففة وا  ففار واملتففاحف ، سفف   1986لعفففام 

 .36-32م ، ص1986

 الشابري ، حممد بن أمحد بن عمر:

 م.1983 ، :دة،املعرفة ، عا 1، جأدوار التاريس ا،ترمي

 الواحد:عاد الرمحن بن عاد  الش اع،

 ألويفة  األمويفة، اليمن يف صدر اإلس م من الاعثة احملمدية وحت  سقوط الدولة 

 م.1987 دمشق، الفكر،

 شرف الدين ، أمحد حس  :

 العشفرين، يمن عرب التاريس مفن القفرن الرابفع عشفر  اف  املفي د وحتف  القفرن         ال

، 3ط الريفاض،  الااديفة، مطفابع   شاملة،سياسية  –رارخيية  –دراسة :غرافية 

 م.1980
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 ، ز وس : نماياش

مرزففز , فففاروق إمساعيفف   ففوب اجلزيففرة العربية،ررمجففة:د. رففاريس املمالفف  يف :

 .م2002، ص عاء، الدراسات والاحو 

 شياالي ا،اندريه:

األافففا  اجلغرافيفففة القيمفففة لفففوادي دوعن،نتفففائج الاعثفففة اليم يفففة السفففوفيتية       

م،املرزففز الففيمين ل اففا  الثقافيففة وا  ففار واملتففاحف،      86املشففةزة لعففام  

 .13-10م،ص 1986سي ن،

 الشياه ، عاد ا  حسن:

، متهيفففد رفففارخيي، دراسفففات يف رفففاريس الفففيمن القفففديم، مكتافففة الفففوعي، رعفففز 

  .100-16م، ص1999

 :ف ف، ف ف ف ف

يف : وب ب د العرب ، دراسات يف رفاريس الفيمن ،    األ ريةحرزة الكشوفات 

 .167-113،ص م1999مكتاة الوعي ، رعز ، 

 :ف ف، ف ف ف ف

املع ففففف  والداللفففففة ، دراسفففففات   ي م ن ت ( يف ال قفففففوش اليم يفففففة القدملفففففة ،  

السفاند  إا يوسف حممفد عافد ا  ،   يف ا  ار وال قوش والتاريس مهداة سائية،

  -دي مي ريه ، زريستيان روبان مب اساة بلوغهم الست  عاما ، صف عاء   ور

 .107-97م، ص  2005نابولي ،

 وعاد ا  ، يوسف حممد :ف ف، ف ف ف ف 

،  2، م سسففة العفيففف الثقافيففة، صففف عاء، ط   2ريففدة، املوسففوعة اليم يففة ، ج   

 .1425-1424م ، ص2003

 شيل ،ك،ك:

 الاعثففة اليم يففة السففوفيتية املشففةزة أعمففالبففرق الففري يف شففعب مراوح،نتففائج 

املرزففففففففففففز الففففففففففففيمين ل اففففففففففففا  الثقافيففففففففففففة وا  ففففففففففففار  م،86لعففففففففففففام 

 . 31-26م،ص 1986واملتاحف،سي ن،

 حممد:عاد القادر  العاان،

املرزفففز الفففيمين ل افففا  الثقافيفففة وا  فففار       ست سففف (افففث عفففن الكسر، 

 م.1988واملتاحف ، سي ن ، 
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 بريان،سا  بن امحد:

آ ففار  ريففة ث الفففاوث مثففال للحتففارة العربيففة  افف  اإلسفف م يف اململكففة العربيففة       

السففعودية،يف دراسففات سائية،دراسففات يف ا  ففار وال قففوش والتففاريس مهففداة إا  

، ألسففاندرو دي مي ريففه ، زرسفتيان روبففان مب اسففاة   يوسفف حممففد عافد ا   

 .141-2005،123ابولي،ن -بلوغهم الست  عاما.، ص عاء

 حممد:يوسف  ا ،عاد 

الدراسفات   ( مرزفز 3 العفدد   مل يفة، دراسات  القدملة،مدونة ال قوش اليم ية 

 .51-29ص م،1979 ص عاء، والاحو ،

 :ف ف، ف ف ف ف

 بففريوت، املعاصففر،دار الفكففر  ومقففاالت،  وأوراق يف رففاريس الففيمن وآ ففاره افف

 م.1985

 :ف ف، ف ف ف ف

 ،2ط صف عاء، ، م سسفة العفيفف،   1ج اليم ية،املوسوعة  لقديم،اراريس اليمن 

 .901-589ص م،2003

 عاد ولي ، بن نا:ي :

مقدمة إا  سفم التفاريس زليفة العلففوم    رسفالة ما:سفتري  غفري م شففورة(    ز فدة، 

 .م.2002 رونس،:امعة  واال:تماعية،اإلنسانية 

 عربش ، م ري:

- القفرن السفابع ق.م   معطيات :ديدة حول راريس ملكة حترموت القدملفة 

الفرنسففي ل  ففار والعلففوم  د، املعهفف(1، العففدد مل يففة ت، حوليففاالثالففث مففي دي(

 .14-7، صم2003، ص عاءاال:تماعية

 ف ف، ف ف ف ف و السقاف ، عاد الرمحن حسن :

نقففش :ديففد مففن عهففد يففدع أب ابيففان يهفف عم ملفف   تاففان ويففدع أب غففي ن ملفف    

 123-110م ،ص2001( س ة 6حترموت ، ريدان ، العدد  

 العطاس ، أمحد بن حسن :

وت املاففففارك حتفففرم  يف وادي القفففاب    السففففي ة اجملموعفففة يف نسفففاة بعفففج     

 ،مكتاة م عب آل عطاس، حريتة.خمطوط ومساز هم
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 :(تون: إعدادبري عزة علي عقي  و :ان فرانسوا

،املرزز الفرنسففي الفرنسففيةالاعثففة  حتففرموت القدملففة،نتائج  شففاوة عاصففمة 

 م.1996اليم ية،ص عاء، للدراسات

 عقي ،علي:

(،املرزفز  1،العفدد  1منواج رارخيي عن الري يف وادي حتفرموت،الةا  مفج   

 .237-178م،ص 1977،املتاحف، عدنواليمين ل اا  الثقافية وا  ار 

 :واد: علي،

 بفريوت، ، دار العلفم للم يف ،   3جو 2جاملفع  يف راريس العفرب  اف  اإلسف م،    

 م.1977 داد،بغ ال هتة،مكتاة 

 :ف ف، ف ف ف ف

، (1، العفففدد  املسففف د، اإلزليففف املعفففطلحات الزراعيفففة والفففري يف زتابفففات    

 .60-36 ص، م1988، ءص عا

 العيدروس ، حس  أبو بكر:

رقرير أولي شفام  جلميفع املوا فع األ ريفة يف :فوف وادي حتفرموت مفن نتفائج          

يونيفففو  -2000مشفففروع رو يفففق الفففةا  ا،تفففاري خففف ل الففففةة مفففن مفففارس  

 م2001

 در ميول  ، دانيال:فان

حممفد سفعيد القفدال ،    ررمجة ورعليق: د. العربية،زيرة رحلة يف : وب شاة اجل

 م.1999م شورات :امعة عدن ، 

 وفون فيسمان د،ه :ف ف، ف ف ف ف 

حترموت إ احة ال قاب عن بعفج غموضفها، ررمجة:د.حممفد سفعيد القفدال،      

 م.1998م شورات :امعة عدن ، 

 و وف ، سر:يس:فرانتس

 –راريس حترموت اال:تمفاعي والسياسفي  ايف  اإلسف م وبعفده  القفرن الرابفع        

عاففد العزيففز بففن عقيفف  ، املعهففد     عشففر املففي دي( ، رقففديم ورعريففب: د.  الثففاني 

 م.2004الفرنسي ل  ار والعلوم اال:تماعية، ص عاء، 
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 هارد:ر زبو ،تفوز

ملكفة سفا ، ررمجفة : بفدر الفدين      نهاية التفاريس يف حتفرموت، الفيمن يف بف د     

 معهففففد العففففا  العربففففيعرودزففففي ، مرا:عففففة : يوسففففف حممففففد عاففففد ا  ،  

 .33-30صم،1999دمشقدار األهالي ،باريس

 

 :رز يش،الكس د

القاائ  والع  ات القاليفة يف وادي عمفد ،نتفائج أعمفال الاعثفة اليم يفة السفوفيتية        

قافيفة وا  فار واملتاحف،سفي ن    م،املرزفز الفيمين ل افا  الث   89املشةزة لعام 

 . 146-131م،ص 1989،

 لقمان ، محزه :

 م.1985، اليمن اجل وبية، دار الكلمة، ص عاء، 1راريس القاائ  اليم ية، ج

 لوزاشوف:

املاضي اجلغرايف ،ترموت ، نتائج الاعثة اليم يفة السفوفيتية املشفةزة لعفام     

ر واملتفففاحف ، سفففي ن،  م ، املرزفففز الفففيمين ل افففا  الثقافيفففة وا  فففا   1985

 .27-20م ، ص1985

 لوندين ، أفرام:

ال ظام اال:تماعي يف رياون من وا ع نقوش معاد ميفعن ، نتفائج أعمفال الاعثفة    

م ، املرزفز الفيمين ل افا  الثقافيفة     1989اليم ية السوفيتية املشةزة لعام 

 .65-52م ، ص1989وا  ار واملتاحف ، سي ن ، 

 ، ميخائي : يكوبةو فسف ف، ف ف ف ف 

نتفائج أعمففال   ،2حتففرموت القدملفة واملعاصفرة،ج  نقفوش حتفرموت الفداخ  ،   

م ، املرزففز الففيمين ل اففا  1987الاعثففة اليم يففة السففوفيتية املشففةزة لعففام 

 .84-71م ، ص1987ة وا  ار واملتاحف ، سي ن، الثقافي

 ،املطاعة الكا وليكيففففةالشففففرق،دار  واإلع م،م شففففوراتامل  ففففد يف اللغففففة  

 م.1992 ،33طبريوت،

 نعمان ، خلدون هزاع عاده :

األوضففاع السياسففية واال تعففادية واال:تماعيففة يف عهففد امللفف  مشففر يهففرعش ،     

 م .2004و ارة الثقافة ، 

 اهلمداني ، ا،سن بن أمحد:

، يف أنساب ولد اهلميسع بن محري بن سا  ، حتقيق : حممد بن  2اإلزلي  ، ج

 م.1986، 3بريوت، ط علي األزوع ، دار الت وير،
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 :ف ف، ف ف ف ف

صففة :زيفرة العفرب ، حتقيفق : حممففد بفن علفي األزفوع ، مكتافة اإلرشففاد ،         

 م.1990ص عاء ، 
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