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 ن

 نقسم الحاريخ/للبنات كلية الحربية/ جامعة جكريث

 املقدمـــــــة
تعرضت أرضنا العربية ومنذ أقدمم العودور الدت  دتت أندواع ا طمداع ا  نبيدة 

عندا بدالريرات العميدما والمتنوعدة سدوات  اندت ، وال سيما وان اهلل عز و ل قم حبدت ربو 
منهدددا الزراعيدددة ، ام الودددناعية ، ام الت اريدددة ، قضدددًج عدددن الموقددد  ال  راقددد  المتميدددز 
الددذي يددربط بددين قددارات العددالم الوددميم ، وي ددون  سددرًا ئامددًا لنوددل البضددا   الت اريددة مددن 

 ية .والت أوواع المعمورا الت  لم ي ن لها غنت عن تلك السل  الت ار 
ولتوضيح الوورا الحويوية لألطمداع ا  نبيدة قد  ريدرات وطنندا العربد  وت نند  

 ق  الطرق الحتجل مول   ان ارتياري لهذا الموضوع .
 ددان  نددوب   ددب  ال زيددرا العربيددة مددن اغندد  بودداع ا رض التدد  سددالت   ددل 

ة بتلددددك ريراتدددد  الزراعيددددة والوددددناعية والت اريددددة و نددددوز  المقينددددة لعددددا  الددددمول الطامعدددد
الريدددرات ، وال سددديما وان الددديمن تمتددد  بموقددد    راقددد  متميدددز  دددان م دددار للتندددازع بدددين 
الودددوتين العظمتدددين اندددذاك اال وئمدددا  دددل مدددن ايمبراطوريدددة الرومانيدددة ، وايمبراطوريدددة 

 ال ارسية .
 انددت الدديمن م دددار حسددم قطبددد  الوددراع الرومدددان  وال ارسدد  وذلدددك لمددا  اندددت 

لطيددد  والبردددور والمدددر ومرتلدددي العطدددور التددد   اندددت تودددمر  مدددن ريدددرات أرضدددها  ا
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تنت ها أرضها وال ُينتج ق  م ل  ومتها ق  ارض سوائا والدذي  اندت أئميتد   يئميدة 
البترول ق  وقتنا الحاضر  ن   ان يسترمم ق  مرتلي المناسبات ، وُيحرق ب ميات 

قريويددا  بيددرا قدد  الطوددوس ال نا زيددة والمعابددم ، قضددًج عمددا ت لبدد  مددن بضددا   ا لهنددم وار
نهددم  دددانوا محت دددرين لتلددك الت دددارا ب ضدددل معددرقتهم لسدددر الريدددا   وال ددرق ا قودددت ، وار

 الموسمية لحوبة طويلة من الزمن .
حينما أمرك الرومان ح م ما يورقون  من أموال طا لة الستيرام تلك البضدا   

التدد   مددن الدديمن، قدد  حددين ان أول ددك الت ددار لددم ي ونددوا ين وددون أي مددن تلددك ا مددوال
يحودلون عليهدا ل درات أي مدن بضدا   ت دار رومددا وذلدك لتدوقر  دل مدا يحتا وند  قدد  
بلمئم . انذاك أيودن الرومدان ضدرورا السديطرا علدت تلدك ا رض الريدرا وغدرز بدرا نهم 
قيهددا،  أواًلل لنهدد  ريراتدد  و سددر احت ددار الت ددار اليمنيددين للت ددارا ، و انيددًال لمددا يم لدد  

السياسة المولية اندذاك ، لدذا قدان رومدا حاولدت ب دتت الطدرق اليمن من  ول ق  ميزان 
االسددتحواذ علددت ريددرات الدديمن والسدديطرا علددت موقعدد  ال  راقدد  الهددام سددوات  ددان ذلددك 
عددن طريددق الحمددجت العسدد رية  مددا ئددو الحددال قدد  حملددة االيددوس  دداليوس  ال ا ددلة  

علدت غدزو ق.م  ، او عن طريق الواسدطة بتحدريض ا حبداش ومسداعمتهم  46نحو ا
الدديمن ب دددت أنددواع المسددداعما  ن ددر المياندددة النوددرانية واتراذئدددا ذريعددة بح دددة حمايدددة 
رعايائددددا والتددددمرل قدددد  سددددبيل ذلددددك قدددد  ال ددددكون المارليددددة للدددديمن ، وبددددذلك ت ددددون قددددم 
استرممت المين  سج  ق  المعر ة ، ام بتوميم أسطول حربد  لألحبداش ل دزو الديمن 

من عدن طريدق البدر لوعدورا الدمر  و دوة المسداقة بعم ان أع زتهم الحيلة ق  غزو الدي
. اال ان تلك المحاوالت  انت تجق  ما مًا مواومة من قبل ابنات اليمن الذين لم يكولوا 

  همًا ق  سبيل المقاع عن وطنهم ضم االعتماتات الرار ية الطامعة المت ررا .
 نددوب   قسدمت بح دد  الدت مبح ددين ئمالالمبحد  ا ولل الحملددة الرومانيدة علددت

 ددب  ال زيددرا العربيددة ، وُقسددم الددت أواًلل انطددجق الحملددة ،  انيددًا ل ق ددل الحملددة والعددوما 
الت مور ، و ان المبح  ال ان  تحت عنوان السياسة الرومانية  ات دا   ندوب   دب  

 ال زيرا العربية بعم ق ل الحملة .
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 السياست الرومانيت اجتاه جنوبي شبو اجلزيرة العربيت
 المقبل االس

الذي  همت  المولة الرومانية ق  الرب  االريدر مدن  ان التحول التارير  ال ميم
ق.م  اذ بسطت روما سيطرتها علت المناطق  53الورن االول قبل الميجم نحو عام ا

المطلة علت الوسم ال رق  للبحر االبيض المتوسدط حتدت اودبح يطلدق عليد  االبحيدرا 
ا زات من العالم تميزت بريراتها الزراعية ال  يدرا  الرومانية  قضج عن مم ن وذئا الت

وتربتهددا ال نيددة ، تمتددم مددن مندداطق اوربددا ال ربيددة ، وال ددمالية ال ربيددة وا ددزات  بيددرا مددن 
بجم اوربدا ال نوبيدة قضدج عدن منداطق اسديا ال ربيدة بدين البحدر االسدوم ووامي ال درات 

ت دددن تلددك المندداطق غنيدددة  ددرقا والبحددر االبددديض المتوسددط ورلدديج السدددويس غربددا ولددم 
 .  3ابموامرئا الزراعية وال سيما الحبو  قحس  بل تميزت  ذلك ب رواتها المعمنية 

وبعم ان تم نت روما من ارضاع المنداطق المطلدة علدت الوسدم ال درق  للبحدر 
المتوسط اوبحت بذلك الطرق الت ارية البحرية والموانتت المطلة عليها تحت ن وذئا 

لمناطق الت ارية البرية الت  تدكمي لهدا تلدك الطدرق البحريدة ، وبعدم وسيطرتها و ذلك ا
ان سدديطروا علددت موددر وبددجم ال ددام عملددوا علددت ت دد ي  الت ددارا قدد  البحددر االحمددر 

وذلدددك بهدددمي ابعدددام الت دددار اليمنيدددين عدددن   4النودددل حاودددجت الهندددم وال دددرق االقودددت 
لرلدديج العربدد  واقريويددا ، ت ددارا السددل  الن يسددة التدد   انددت تدديت  مددن الوددين والهنددم وا

ول   يحدل محلهدم الت دار الرومدان وبدذلك ينتزعدون البحدر االحمدر مدن ايدمي اليمنيدين 
 .  5ا ليوبح بحرا رومانيا

وازات ذلك التوسط ال بير للن وذ الرومان  ومدا وداحب  مدن رقدا  اقتودامي امى 
بددل والتحددي الددت اسددتهجك  بيددر مددن  اندد  الم تمدد  الرومددان  للبرددور والعطددور والتوا

ال ددرقية التدد   انددت تدديت  عددن طريددق الدديمن ا نددوب   ددب  ال زيددرا العربيددة  وأمى ذلددك 
الددت ت دد ي  الت ددارا الرار يددة التدد   انددت مددن ائددم موارمئددا الت اريددة الطيدد  واللبددان 
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والبرددور وغيرئددا ال  يددر مددن منتو ددات الدديمن التدد  ال يسددت نت عنهددا الرومددان ، و ددان 
يطر علدت تلددك الت دارا وطرقهددا اندذاك ونتي دة لمددا تدمر  تلددك اليمنيدون ئدم ال اندد  المسد

الت ارا من امدوال طا لدة قودم رغد  اليمنيدون بالمحاقظدة علدت اسدرار تلدك الت دارا ، اال 
ان الرومان وبعم سديطرتهم علدت مودر  دان ئا سدهم حمايدة حدمومئا ال نوبيدة وذلدك 

ريددق الت دداري البحددري بالسدديطرا علددت   نددوب   ددب  ال زيددرا العربيددة و ددذلك تدديمين الط
الذي يكمن لهم موامر ال روا العربيدة مدن الطيد  والتوابدل مدن الرطدر ال ارسد  الدذي 

 .  6ا ان يناقس الو وم الرومان  ق  المنطوة 
وبما ان االمبراطرية الرومانية  اندت تن دق أمدواال طا لدة قد  سدبيل اسدتيرام تلدك 

السدديطرا  يم و ددموا مددن الضددرور البضددا   المهمددة لرقائيددة ال ددع  الرومددان  لددذا قدد نه
علت ذلك ال زت الحيوي من العالم العرب  المحت ر لتلدك الت دارا اندذاك ، لدذا قودم عودم 

م  العزم علت غزو  نوب   ب  ال زيرا العربية للسيطرا  36 –ق.م  53  ااغسطسا
علددت ال ددروا اليمنيددة االقتوددامية ال بيددرا سددوات  انددت زراعيددة  ددالمرو والبرددور واللبددان 

، و دان ئدمي   7اوغيرئا ، ام المعمنيدة  ، ام تلدك التد  يتدا ر بهدا اليمنيدون  وسدطات 
ريدددق الحدددر  او  سدددبهم  اودددمقات   السددديطرا علدددت تلدددك الدددبجم امدددا عدددن طاغسدددطسا

، ومددن المك ددم ئدد  وددماقة الوددوي للضددعيي ونسددتطي  الوددول السدديطرا عليهددا   8اسددلما
 وارضاعها باسم الوماقة ال ير مت اق ة .

ا لسددددعة ريددددرات الدددديمن قددددان الت ددددار اليمنيددددين لددددم ي ونددددوا ين وددددون اي مددددن ونظددددر 
االموال الطا لة الت   دانوا يحودلون عليهدا مدن الرومدان ، اذ  دانوا يبداملون بضدا عهم 
ب ميات  بيرا من الذئ  وال ضة ، ومما يمل علت ضرانة االموال الت   انت تن وهدا 

ق.م  ااا تسدبت  97ابليندوس  نحدو ا رومدا علدت تلدك السدل  مداذ ر  المدكرم الرومدان 
بددجم العددر  ودد ة السددعيما النهددا قياضددة بحاوددجت يسددتهبوئا ائددل ال ددرق وي دداررون 
باقتنا ها  هازًا لموتائم ، ئ ذا انوري المترقون الت حرق ئذ  الحاوجت االبردور  
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ر امام ا سام اعزا هم الراحلين الت مار ال نات بعم ان  دان اسدتعمالها قبدل ذلدك ينحود
ق  مراسيم العباما اللهتهتم ... ويبتز عدر  ال زيدرا مدن امدوال امبراطوريتندا مبلد  م دة 

 ددل حددول ، ئددذا علددت اقددل حسددا  وتلددك  ددروا طا لددة نبددذرئا علددت   9امليددون اسددتر ة  
. ومن رجل ذلك نمرك اودرار الرومدان قد  السديطرا علدت   :اائوات مترقينا ونسا نا  

  التدد  اسددتن ذت رزانددة ايمبراطوريددة وأمددوال الرومددان الدديمن السددتحواذ علددت تلددك السددل
قضج عن احت ار الت ار اليمنيدين لت دارا ال درق والسديطرا علدت البحدر االحمدر اذ لدم 
ي ن اليمنيين يتا رون بحاوجت ارضهم اليمنية قحس  بل  انوا وسطات للت ارا بين 

 كلسددل  الن يسددة  دداللكلقددممات الموددريين وا وربيددين وال ددرق ا قوددت ، ق ددانوا ي بددون ا
وغيرئا   ;اوالمنسو ات  والعاج والذئ  وريش النعام والحرير والوروم والرقيق وال لوم 

مددن السددل  التدد   انددت ح ددرا علددت الت ددار اليمنيددين الددذين  ددانوا ينولونهددا بحددرا وبددرا الددت 
ارا مكانئ البحر االبيض المتوسط والت اقريويا ،  ما وان اليمنيدين  دانوا ي رضدون اسدع

، الذي  ان يتزايم علت تلك البضاعةعالية علت بضا عهم نظرا لمبمأ العرض والطل  
التدد   ددانوا ي رضددونها علددت البضددا    ئددذا قضددج عددن انهددم زاموا مددن اسددعار الضددرا  

اال نبيددة التدد   انددت تمددر عبددر بجمئددم  مددا انهددم اح مددوا قبضددتهم علددت طددرق الت ددارا 
،  دل تلدك االسدبا  اسدتمعت   37ا  االم دال انذاك ، قتعالت  دروتهم واودبحت مضدر 

مددن رومدددا ان تو ددد  انظارئدددا ودددو  الدديمن وتعدددم العدددما الحتجلددد  وان يردددول الرومدددان 
الت ارا ق  البحر االحمر الت الموانئ المورية الواقعدة علدت ئدذا البحدر ، م دل ميندات 

 ددار ومينددات اميددوس ئرمددوس  الراضددعة للسدديطرا الرومانيددة وذلددك البعددام ت ابرنيودد  
الدديمن عددن ت ددارا السددل  الن يسددة التدد   انددت تدديت  مددن الهنددم والوددين واقريويددا والرلدديج 

يودددددبح البحدددددر االحمدددددر بحدددددرا  وبدددددذلك  33االعربددددد  ويحدددددل محلهدددددم الت دددددار اليمنيدددددين 
ق.م  قهم بذلك ور وا البحر  57اذ انهم بعم ان سيطروا علت مور عام ا  34ارومانيا

ا يح مددون قبضددتهم عليدد  اال ان االمددور السياسددية االحمددر عددن اليونددانيين الددذين  ددانو 
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واالقتودددامية لدددمولتهم  اندددت قدددم ارتبطدددت بددداحوال البحدددر االحمدددر الدددذي اودددبح مرتعدددا 
للووص والوراونة لذلك استو   من الرومدان قدرض سديطرتهم علدت البحدر االحمدر 

 .  35اوالوضات علت اللووص والوراونة و عل ت ارا البحر االحمر رالوة لهم
الت الوقوي ق  و   الن وذ البار   اال ارس   ق  المنطوة  ئمقتان روما  ما 

وحمايدة الطددرق الت اريددة التدد  تدربط رومددا بال ددرق ، والسدديما ان  ذلدك الن ددوذ  قددم امتددم 
الت العراق والرليج العرب  ومن  م اح م البرا يدون قبضدتهم علدت طريدق ت دارا ال درق 

، و دذلك طدرق الرلديج العربد   مدا ارام ال درس  البري ال مال   المت   غربا الت روما
بسددط ن ددوذئم علددت الدديمن ومددن  ددم السدديطرا علددت الطريددق ال نددوب  ال ربدد  الددذي يددربط 
الهندددم وال دددرق االقودددت والبحدددار ال نوبيدددة بمنددداطق الن دددوذ الرومدددان  وحدددوض البحدددر 

ن ، قضددج عددن ا  36االمتوسددط وذلددك مددا  انددت تر ددا  رومددا ويم ددل تهميددما رطيددرا لهددا 
بعدم ان  ددانوا قددم اعلندوا الوددلح معهددم قدد    37ارومدا  انددت تلودد  المسداعما مددن االنبدداط

ق.م  بعم ان امرك حويودة ان  ي د  لدم  84دددد  9:زمن مل هم االحار  ال ال   نحو ا
ق.م  اذ تميدز 87ي ن علت استعمام لمجقات الرومدان الدذين بدمأوا التحدرش بهدم عدام ا

م والسدج  ال يدم والتدمري  العدال  الدذي لدم يسدتط  معد  ال ديش الرومدان  بالعدما والعدم
 يش ممل ة االنباط موا هت  قاضطر الملك االحار  ال ال   الت ابرام الولح معهدم 

  علدددت المدددمن بدددومب ، والسددديما بعدددم ان سددديطر الوا دددم الرومدددان  ا  38ات نبدددا لرطدددرئم 
تلهدا واردذ مدنهم العهدم السورية الواحدما تلدو واالردرى ،  دم وودل زح د  الدت البتدرات واح

بان يووموا للرومدان موداتلين ينضدمون الدت ود وقهم قد  حالدة مردولهم الحدر  مد  اي 
مولة ، قضج عن مقعهم اتاوا سنوية ق  موابل محاقظدة مولدة االنبداط علدت اسدتوجلها 
الذات  ضمن المولدة الرومانيدة قعرقدت مولدة االنبداط بنداتا علدت ذلدك بدد امولدة قلسدطين 

. اال ان الرومان عموا ذلك الولح ئو رضوع من  اند  االنبداط لهدم   39االمسالمة  
وعلت اساس ذلدك وضدعت ودورا الملدك االحدار  ال الد   علدت النودوم الرومانيدة التد  
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ق  عهم الوا م الرومان  اسد ورس  وئدو مدن س الدرأس وحدامج قد  يدم  سدع ة  ضربت
 .  :3اتعبيرا عن استسجم  

منددذ عهددم مل هددم اعبدداما ال ددان   ابددن الملددك االحددار  لددذا قددين سياسددة االنبدداط و 
ق.م   اندددت موتودددرا علدددت المحاقظدددة علدددت ذلدددك االسدددتوجل  87-84ال الددد   نحدددو ا

الذات  ، وتن يذ بنوم الودلح الدذي قدرض علديهم المسدائمة بعدمم مدن الموداتلين االنبداط 
عدل قودم ق  ال ديش الرومدان  قد  حالدة  دنهم الحدر  علدت اي مولدة مدن الدمول ، وبال 

 ارك الموداتلين االنبداط قد  ودي ال ديش الرومدان  حينمدا قدرر ايوليدوس قيودر  ان 
امالدك االول  نحدو  النبط ق.م  ق  زمن الملك 69ي ن حربا علت االس نمرية عام ا

ق.م   و ان يعري بددد امالروس  و ان المواتلين االنباط ئم من ساعموا ال يش  69ا
 .  ;3ااالس نمرية واح ام قبضتهم عليها  الرومان  علت التم ن من احتجل

 مددا ان االنبدداط قددمموا المسدداعما العسدد رية لددد ااو تدداقيوس  عنددمما قددرر احددتجل 
مودددر ، وعملدددوا علدددت حدددرق اسدددطول ا ليوبددداترا  بدددالور  مدددن ميندددات ائيرونويدددوليس  

. وبهدددذا ي وندددوا قدددم انتومدددوا   47المنعهدددا مدددن الهدددر  نحدددو ال ندددو  قددد  البحدددر االحمدددر 
 .  43اق.م  :49مير اسطولهم االرومان  علت يم ابطليموس ال ان   عام التم

واودل االنبداط تحددال هم وتعداونهم مدد  الرومدان قدد  عهدم مل هددم اعبداما ال الدد   
ق.م  والذي تولت الح م بعم الملك امالدك االول  الدذي  دان قدم تعداون مد   ;4-:4ا

نددت مبرمددة بددين الطددرقين علددت ان الرومددان تعاونددا  بيددرا نظددرا الت اقيددة الوددلح التدد   ا
ي ددارك المودداتلين االنبددداط ب ددزت مددن  ي دددهم قدد  الحمددجت التددد  ت ددنها رومددا ل دددرض 

 .  44اسيطرتها علت العالم 
 دددان االمبراطدددور الرومدددان  يحلدددم بالسددديطرا علدددت  ندددوب   دددب  ال زيدددرا العربيدددة 

مددن اربددا  ، وئددو والمندداطق الموابلددة لهددا قدد  اقريويددا  لجسددتحواذ علددت مددا تددمر  الت ددارا 
طالمددا راوم قدداما العددالم الوددميم  االسدد نمر المودمون  الددذي  ددان يعددم العددما للسدديطرا  حلدم
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علت  نوب   ب  ال زيرا العربية والرليج العرب  وت ارا المحيط الهندمي اال ان المنيدة 
 .  45الم تسع   لتحويق حلم  ذاك 

 ددارا  نددوب   ددب  وعلددت ئددذا االسدداس قوددم اعددمت رومددا العددما للسدديطرا علددت ت
ال زيددرا العربيددة ، وتي يددم لتن يددذ  ددروط الوددلح مدد  االنبدداط مددن  اندد  وليك ددم االنبدداط 

بين ال اند  اندذاك ببسدطهم لسياسدتهم االسدتعمارية اوبحوا مرئو وال هم للرومان الذين 
واح دامهم السديطرا علدت اغلد  ا دزات العددالم ولعدمم قدمرا االنبداط علدت مدوا هتهم ، لددذا 

 متهم ق  مسعائم الرام   للسيطرا علت اليمن بارسالهم لعمم من المواتلينقرروا مساع
 . 46اعممئم علت نحو الي مواتل يرنو

 -أوال : انطالق الحملة الرومانية على جنوبي شبه الجزيرة العربية :

امددر الويوددر الرومددان  ااغسددطس  حددا م موددر الرومددان  االيددوس  دداليوس  
ت الدديمن ، و انددت تلددك الحملددة تت ددون مددن اع ددرا بت هيددز حملددة عسدد رية للسدديطرا علدد

االي   نددمي مددن الم دداا الرومددان وحل ددا هم ، و ارمسددما ة يهددومي  ارسددلهم الحددا م 
الرومدددان  ائيدددروم  قضدددج عدددن االلدددي مواتدددل مدددن االنبددداط بويددداما الدددوزير اسددديجيوس  

ية مدن اوالح  وزير الملك النبط  اعباما ال دان   ، وقدم انطلودت تلدك الحملدة العسد ر 
، وبعددم رحلددة مامددت رمسددة ع ددر يومددا   47امينددات ا ليوبدداتريس  علددت رلدديج السددويس

  7:وودددلت الحملدددة الدددت السددداحل ال ربددد  للبحدددر االحمدددر قددد  اسدددطول يت دددون مدددن ا
  سددد ينة نودددل وودددلوا الدددت ميندددات االنبددداط الوي دددة  ومدددا  علدددت 357سددد ينة حربيدددة و ا

، بعددم ان  ددانوا قددم ت بددموا   48ا الطددري ال ددمال  مددن السدداحل ال ددرق  للبحددر االحمددر
رسا ر قامحة مدن االروا  والمعدمات ، اذ غرقدت قد  البحدر عدمم مدن السد ن بمدا قيهدا 

وذلددك بسددب  ال ددع  المر انيددة ال  يددرا المنت ددرا قدد  البحددر االحمددر ،   49امددن ال نددم 
والميدددددا  الضدددددحلة عندددددم ال دددددواطئ التددددد  ال تودددددلح لمرسدددددت السددددد ن ، قضدددددج عدددددن ان 

. و دان  ي د  يواسد  االم مدرض   :4ان قم اسدات ارتيدار نوعيدة السد ن ا الينوس   ا
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ا وما ا ا  ومرض ااالسوربوط  و جئما من امراض ذلك البلدم قداالولت يودي  ال دم 
وال ان  يوي  السداقين بندوع مدن ال دلل بسدب  المدات والنباتدات التد  يسدتعملها ال ندوم 

  الوي ددددة  ومدددا  قوضددددت قددد  طعدددامهم ، لددددذلك اضدددطر ا دددالينوس  الددددت ان يبودددت قددد
الويي و ال تات اي عامدا  دامج اضدطر رجلهدا ا دالينوس  الدت اعداما تنظديم  ندم  
مددن سدديطرا الرومددان علددت مينددات الوي ددة  ومددا  ذا ائميددة الت اريددة ال بيددرا ، اذ  انددت 
تنوددل مندد  البضددا   الددوارما عددن طريددق البحددر الددت االبتددرات  عاوددمة االنبدداط ،  والددت 

، وض  الرومان حامية قد  ئدذا الميندات  حاميدة   ;4االبحر االحمر موانئ مور علت
الس ن من لووص البحر ، وحماية الطرق البرية من قطداع الطدرق واللودوص،  مدا 

لت ددددار المسددددت يمين مددددن ئددددذا ان دددديوا لهددددم قيدددد  ما ددددرا ل بايددددة الضددددرا   مددددن السدددد ن وا
 .  57االمينات

واوددلوا السددير نحددو ال نددو  وبعددم ان اسددتعام ال دديش عاقيتدد  رددجل عددام  امددل 
وبعددم عددما ايددام ووددلوا الددت ااريتدداس  قوددمم لهددم مل هددا االحددار   الهددمايا قت دداوزا عددن 

، اال انددد  حسددد  مددداذ ر  ال تدددا  ال جسدددي يون ان   53اارضددد  ولدددم يلحودددوا بهدددا ضدددررا 
،  لتيسددددددديا ا دددددددالينوس  ممدددددددر عدددددددمم مدددددددن المدددددددمن منهدددددددا ان دددددددران  ، اامنيتدددددددوس  ، ا

 .  57ا، ا اربيتا    56ا، اماريابا  55ااما وس  ، االبي يا  ، ات  54ااما نوسا 
لوم تباينت االرات حول ممينة اماريانا  الت  سيطر عليها ال يش الرومان  ئدل 
ئ  مير  السب يين ام ئ  مير  غيرئا ، والت   ان مل ها يمعت اايجساروس  وئدو 

  اال در  يرود   وقدم من االسمات العربية اال ان  تعرض للتوحيي وقدم ي دون اسدم
ق.م  تحدددت 54، او ا  58اق.م   37-57ي دددون ئدددو ن سددد  اال دددر  يحضددد  االول  ا

، وبهذا ي ون ئو من تودمى لحملدة ا دالينوس  عدام   59الو  املك سبي وذي ريمان 
 ق.م  . 46ا
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اال ان ئنددداك رأي اردددر يطدددر  ن سددد  وئدددو ان مدددكرم الحملدددة اسدددترابو  ذ دددر ان 
جسدداروس  ئددم الرحمدانيون ومدد  قددوم النعلددم عددنهم  دد ت اال الودوم الددذي  ددان يح ددم ااي

، قاذا  دان االمدر  دذلك   ;5ا اريمان  او  :5اانهم قم ي ونوا الرممانيين نسبة الت رممان
قهدددذا يعنددد  انهدددم قدددوم غيدددر الودددوم الدددذين  دددانوا يح مهدددم اال دددر  يروددد  االول  وئدددذا 

 يش الرومان  ئ  ليست ن سها يكمي بنا الت االستنتاج بان اماريابا  الت  وولها ال
ممينددددة امددددير   السددددب ية . ئددددذا مددددن بددددا  ومددددن بددددا  ارددددر قددددان مددددا  علنددددا نعتوددددم ان 
ا الينوس  و نم  لم تطي ار لهم ارض امير   اليمنية ئو ان ال ديش الرومدان   دان 
قم انسح  من ممينة مير  حس  ما ذ ر  مكرم الحملة وودميق قا دمئا اسدترابو  ان 

 ن تتوقر قيها ميا  ال ر  ، وئذا رأي غري  وبعيم عدن المقدة اذ ان ممينة مير  لم ي
مير   انت تحتوي علت اعظم سدم قد  العدالم اال وئدو سدم مدير  والدذي  دان بام دان 
الحملة الرومانية التزوم من ميائ  الروات عط هم . ئذا قضج عن ان اماريانا  الت  

  ، ون امرسديابا  قد  منطودة ال دوييذ ر مكرم الحملدة انهدم قدم وطيتهدا اقدمامهم قدم ت د
او قم ت ون امريامة  الت ال نو  ال رق  من مير  ، اذ ان اقودت مدا بل تد  الحملدة 

 .  67االرومانية ئو ا اربيتا  وئ  ال تبعم   يرا عن امريامة  
وبمددا ان منطوددة ال ددوي  انددت راضددعة لسددلطة الملددك اال ددر  يرودد  االول  

، ام العما لمحاربة ال يش الرومان عنات الرحلة واعمقعلت ئذا االساس  ان قم ي  م 
االول ئدو تي يدم سدلطت  وسديطرت  علدت منطودة ال دوي  غرضدينوبهذا ي ون قم حودق 

وباندد  قددامر علددت تعريددي االمددور قيهددا رغددم  وندد  لددم ي ددن يعدديش قيهددا واندد  قددامر علددت 
حمايتهددددا ضددددم اي عددددموان رددددار   تتعددددرض لدددد  ، السددددب  االرددددر ئددددو لمندددد  الحملددددة 

 .  63الرومانية واعاقتها ق  عمم الووول الت ممينة مير  العاومة السب ية ا
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ثانياً : فشل الحملة الرومانية اتجاه جنوبي شببه الجزيبرة العربيبة وعوات با 
 إلى مصر:

قرر قا م الحملة الرومانية العوما بحملت  الت مور بعم ان قوم عدمم  بيدر مدن 
حدو  دهرين ، بعدم ان  دان قدم اسدت رق ماردل  نم  وئج هم ، قاست رقت رحلة عوما ن

 ب  ال زيرا العربية سال ا الطريق من مينات الوي ة  ومدا  عبدر الودحرات مدارا بي در  
 دددم الووددديم حتدددت وودددل الدددت وسدددط ن دددم ،  دددم عدددام امرا ددد  نحدددو ال ندددو  الدددت مميندددة 

الددوزير  قيدداماان ددران  ، وقددم ار دد  اسددترابو  وددعوبة مسددير الحملددة قدد  م ي هددا الددت 
والح  النبط  الذي تعمم ان يزج ق  الحملة بمرو  وعرا لعرقلدة مسديرتها والوضدات ا

 .  64اعلت اقرامئا 
وممددددا ال ددددك قيدددد  ان الحملددددة ال ا ددددلة قددددم القددددت مواومددددة يمنيددددة  ددددان نتي تهددددا 
انسددددحا  الرومددددان مددددن  ددددل المندددداطق التدددد  سدددديطروا عليهددددا ، اال ان مددددكرم الحملددددة 

عن المواومة ، اذ ت لم عن سدير الحملدة الرومانيدة استرابو  لم يتطرق الت اي حمي  
ستة ا هر ق   ب  ال زيرا العربية مون ان تتعرض الي مواومة تدذ ر  الت  است رقت

محتلين المميندة تلدو االردرى و دان ائلهدا نيدام ال يحر دون اي سدا ن قد  سدبيل الدمقاع 
ان الرومدان  عن أرضهم ، وان الرومان قم عا وا قتج وذبحا بدالعر  اذ حسد  وود  

 .  65اقم ذبحوا ع را االي من العر  ، ق  حين ان الرومان لم ي وموا سوى ر لين 
وعلت ئذا قان استرابو  لم ي ن أمينا ق  نول اربار تلدك الحملدة ال ا دلة اذ ان 
عمم من الرسا ر مناق  للعول ، وعلت ئذا االسداس قدين سدترابو لدم ي دن مكرردًا ، بدل 

تمامددا للددمقاع عددن بلددم  ارومددا  وارددتجق االعددذار والمبددررات  اندد   ددان سياسدديا منحددازا
ل ت ددل تلددك الحملددة وذلددك النودداذ سددمعة وددميو  ا ددالينوس  قا ددم الحملددة الرومانيددة ، 

 ب ددامق ددل حتددت قدد   وندد  سياسدد  ، اذ الودد   وعددمم وددمق وعددمم امانتدد   تحيددز ول ددما 
ندددة لسدددوت ار دددام  غضدددب  ولومددد  علدددت الدددوزير العربددد  النبطددد  اودددالح  واتهمددد  بالريا
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واعمامد  انتوامدا مند  علدت ريانتد   الت الموودلةالحملة مما مق  بالرومان الت الزج ب  
حس  امعا هم ، وئو السب  والذريعة الوحيما الت  ت ب  بها الرومان لتبرير  ق دلهم 

 .  66اق  الحملة العموانية الحتجل  نوب   ب  ال زيرا العربية والسيطرا علت  رواتها
ا  تب  استرابو  وميق قا م الحلة ال ا دلة علدت الديمن يعدم منداق  للحويودة ان م

وللمنطق العول  ، وقم رال   الرأي العميم من الباح ين والمكررين اذ حس  ارا هم ان  
 .  67اارض اليمن   يط واتم قتل ع را االي من ال نوم الرومان قبل ان 

ت مدددن ا لهدددا وذلدددك نتي دددة لدددم تحودددق الحملدددة االئدددماي االقتودددامية التددد   دددات
اليمنيددين قدد  الددمقاع عددن ارضددهم ، اال انهددا حوددلت علددت معلومددات م يددما استبسددال 

بالنسبة للرومان ، اذ قسم استرابو  اليمن بناتا علت تلك المعلومدات الدت اربعدة اقسدام 
 .  68اوقسم الم تم  عموميا الت رمسة اقسام 

لمعدددمات نتي دددة تلدددك الحملدددة ت بدددمت رومدددا العميدددم مدددن الرسدددا ر قددد  االروا  وا
ال ا ددلة التدد   ددنها للسدديطرا علددت  نددوب   ددب  ال زيددرا العربيددة ، وامى ذلددك الددت النيددل 
مدددن معنوياتهدددا وان سدددار ئيبتهدددا امدددام العدددالم الودددميم ، وبنددداتا علدددت ذلدددك قانهدددا اردددذت 

ت ددارا  اسددتمرتبتحسددين عجقاتهددا الت اريددة والسياسددية مدد   العددر  ، والسدديما الدديمن اذ 
 .  69ارور والعطور وغيرئا من السل  الت   ان يتا ر بها اليمنيون الب

السياسة الرومانية اتجاه جنوبي شبه الجزيرة العربية عقب فشل الحملة 
 العسكرية

عمددم الرومددان الددت تحسددين عجقددتهم الت اريددة والسياسددية مدد  الدديمن قدد  اعوددا  
العربيددددة ، اذ ت ددددير  ق دددل الحملددددة العسدددد رية التددد   ددددنوئا علددددت  نددددوب   دددب  ال زيددددرا

الحا م الرومان   انت ل  عجقات حسنة م  الملك اليمند   انيرون الموامر الت ان 
، وئذا يمل علت ان الرومدان  دانوا   :6اا ر  ايل وتر  نحو االورن االول الميجمي  

قدددم ترلدددوا عدددن سياسدددتهم العسددد رية ت دددا  الددديمن وات هدددوا للسياسدددة المبلوماسدددية ل دددرض 
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، وذلك لما ت ل   السيطرا العس رية من رسا ر  بيدرا قد  ات ائهدا مدن  و ومئم ئناك
ال مال لل نو  ، مرترقة الطرق البريدة الدوعرا ، لدذا قدين رومدا قضدلت السديطرا علدت 
المنددداطق بحدددرا ولددديس بدددرا قعمدددمت الدددت توويدددة اسدددطولها قددد  البحدددر االحمدددر اذ  دددانوا 

انهددم بنددوا معبددم اللهددتهم قدد  سدد ينة الددت الهنددم ،  مددا  47يرسددلون قدد   ددل عددام نحددو 
منطوددة اماالبددار  قدد  الهنددم ، وئددذا يددمل علددت ان ال اليددة الرومانيددة  انددت  بيددرا قدد  

، ولزيدداما تعزيددز الو ددوم الرومددان  قدد  البحددر االحمددر   ;6االهنددم والسدديما مددن الت ددار 
قددانهم قرضددوا سدديطرتهم علددت مينددات الوي ددة  ومددا  ووضددعوا قيدد  حاميددة رومانيددة  مددا 

لهم قيد  ما درا ل بايدة الضدرا   مدن السد ن والوواقدل ، وعلدت ئدذا االسداس قدانهم  ان يوا
، واسدت ل الرومدان الودراع قيمدا بدين سدبا  77انحدو ربد  وارمات الميندات يتواضدون انوا 

م  قعوموا م  الحمريين معائدما 747 –ق.م  337وحمير الت  ارذ ن مها بالوعوم ا
، قضددج    73اة رومانيددة قدد  مينددات اعددمن تحدالي معهددم  ددان مددن نتا  هددا و ددوم حاميدد

منددذ عهددم مل هددم  بالنوددرانيةعددن ان الرومددان ل دديوا الددت  سدد  وم الحب ددة التدد  مانددت 
م  وئدذا السدج  االردر الدذي اسدترمم  الرومدان لت نيدم المنطوددة  577  نحدو اعيزانداا

لدددت لودددالحهم اال وئدددو السدددج  الدددمين  اذ اردددذ الرومدددان بارسدددال البع دددات التب ددديرية ا
 نددوب   ددب  ال زيددرا العربيددة والسدديما الددت عددمن بعددم ان  ددانوا قددم انتهددوا مددن تنودددير 
الحب ة الت  عوموا معها معائما وماقة انتهت الدت ربدط اا سدوم  الحب دة بحلدي مد  
الرومددددان واسددددتطاعوا بددددذلك قددددرض و ددددومئم قدددد  مينددددات اعددددمول   الحب دددد  ، ومينددددات 

البحددر االحمددر الددذي  ددان يطلددق عليدد    اليمندد  قددازمامت بددذلك ئيمنددتهم علددت مددوزعا
 .  74انتي ة لذلك امستومع الرومان  

قددد  حدددين ان رومدددا  اندددت قدددم قرضدددت سددديطرتها علدددت سدددواحل البحدددر االحمدددر 
نتي ددددة المعائددددمات واالت اقددددات مدددد  الددددمول ذات المناقددددذ البحريددددة المطلددددة علددددت البحددددر 

اط واحددتجلهم االحمددر ، او عددن طريددق قددرض سدديطرتها العسدد رية  مددا حددم  مدد  االنبدد
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لمينات الوي ة  وما  النبط  و انت ق  رضم سياستها تلك عينها ترق  االحما  قد  
 نوب   ب  ال زيرا العربيدة التد  لدم تسدتط  قدرض سديطرتها العسد رية عليهدا ،  اندت 
اليمن انذاك تمر بحالدة مدن ال وضدت واالضدطرابات والودراعات المارليدة مد  بعضدها 

ياسدية مدن الودوا التد   اندت تتمتد  بهدا زمدن المولدة السدب ية البعض قتحولت حالتها الس
وح امهددا االقويددات الددت حالددة مددن الوددراع الددمارل  والت ددرذم نتي ددة ان ددراط عوددم الوحددما 
التددد   اندددت ت مددد  الممالدددك وبدددروز المولدددة الحميريدددة التددد  اسدددت لت االوضددداع السدددب ية 

 .  75اضيها المتضعضعة ومحاولتها السيطرا علت ا بر عمم مم ن من ارا
قمددددا  ددددان مددددن االحبدددداش حل ددددات المولددددة الرومانيددددة اال اسددددت جل ذلددددك الوددددراع 
الددمارل  الددما ر قدد  الدديمن وارددذوا يهددا مون السددواحل ال ربيددة للدديمن الم دداورا لمضدديق 

.  ما ان بعض الملوك اليمنيين  انوا قم استعانوا بالعنور اال نب    76ابا  المنم  
نحو االودرن االول قبدل المديجم  ضدم بند  بلدم  مدن  نه ان ااالحباش   الملك اعلهان 
حلي ددددددا قويددددددا قدددددد  عهددددددم مل هددددددم  الددددددذي و ددددددم باالحبدددددداش  77اعددددددر  ال زيددددددرا العربيددددددة 

، وبدددذلك تم دددن االحبددداش مدددن ان ي دددون لهدددم موطدددي قدددمم قددد  الددديمن وان   78اا دددمرت 
ضديق يحتلوا المنطوة الممتما من ساحل الح از من ينبد  الدت السداحل المطدل علدت م

با  المنم  ، وتم نوا من انحات ظ ار عاومة الحميريين ، وئو مدا ا دم  الدنوش    
ى ج ت / م ل م / ن ج ش ي ن / و م ص ر / ا     ش ن / ع م ى / ه   

ومعنائا ئذ  ئ  قوات االحباش تبل  ظ ار عاومة الحميدريين   79ار ن / ظ ي ر[ 
ن االحبداش بعدم ان قدمموا حل دات وعلت رأسها ا   ي ج ت  ابن الن ا   ، وئ ذا قدا

اوبحوا محتلين واوبح لهدم قود  السدبق قد  ت دارا البحدر االحمدر، وبهدذا ت دون قدم 
اضددع ت مددن ن ددوذ حميددر وت ارتهددا قدد  البحددر االحمددر ، قضددج عددن سدديطرتهم علددت 

م  عدزز الن دوذ الحب د  583ن ران وان اعتناق الملك ا اران يهنعم  للنورانية نحدو ا
  ح م  تاب  للملك الحب   اعيزانا  ، وقم ي ون ذلك بايعاز من الروم ق  اليمن اذ ان
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البيددزنطينيين الددذين احتددمم الوددراع بيددنهم وبددين ال ددرس مددرا والسدديما وان الحب ددة  انددت 
وامى ت يددر االسددرا الحا مددة قدد    :7اعلددت عجقددة حسددنة ما مددا مدد  الددروم البيددزنطينيين 
، الددذي   ;7االملددك امعددم  ددر  يع ددر   حميددر اذ اسددتلمت اسددرا  ميددما العددرش بزعامددة

 ان مواليا لجمبراطورية البيزنطينية الت   انت موالحها االقتوامية مرتبطدة ارتباطدا 
، بعدم  87ام 647و يوا بالحب دة اا سدوم  التد  اودبح اسدمها اا يوبيدا  مندذ نحدو عدام ا

لدددمين م  و علهدددا ا 577ان  دددان ملدددك الحب دددة اعيزياندددا  قدددم اعتندددق المسددديحية نحدددو ا
، ومرلدددت المسددديحية الدددت الددديمن   83االرسدددم  للحب دددة وعمدددل علدددت ن دددرئا قددد  الددديمن 

رائبدددا مسددديح  يدددمعت اقيمدددون  وقدددام ببندددات  نيسدددة قددد  ن دددران منتودددي الودددرن الرابددد  
  84االميجمي ، وارذ ين ر المسيحية ق   ب  ال زيرا العربية 

وانمدا  دان ر دل  لم يعمل قيمدون علدت ن در المياندة المسديحية ال دل الدمين قودط
، يس ن وذ الروم البيدزنطينيين ئنداكسياسة يعمل لوالح البيزنطينيون وبذل  هم  لت ر 

م  قام اي دوقيلس  ببندات  نيسدة اردرى قد  عدمن ، وتعدم عدمن مر دزا  576ونحو عام ا
ت اريددا للودداممين مددن ال ددرق وال ددر  و ددان روامئددا مددن الت ددار اليونددان والرومددان مددن 

 .  85اوغيرئا 
م عددمم ال نددا س التدد  عمددل علددت بنا هددا السياسدديين مددن الددروم البيددزنطينيين ازما

تحدددت سدددتار الدددمين اذ ن دددح الرائددد  ا وقدددولس  علدددت بندددات  نيسدددة اردددرى قددد  ظ دددار 
عاومة الحميرية ، وبهذا قان الودراع الدمارل  للديمن قدم ازمام مدرا اردرى وئدذ  المدرا 

ن  ددددددد ال ارسد   قدم احتدمم للسديطرا تحت عبارا المين ، اذ ان الوراع المول  االبيزنطي
،   بها  نوب   ب  ال زيدرا العربيدةعلت الموق  المميز وال روات ال  يرا الت   ان يتمت

اذ اعتنددق الملددك الحميددري اليمندد  اابددو  ددر  اسددعم  نحددو االوددرن الرددامس المدديجمي  
من  ددج  ، وبهددذا اودبحت قدد  الدي  86االمياندة اليهوميدة وعمددل علدت ن ددرئا قد  الديمن 

ميانات النورانية واليهومية قضج عن الميانة الو نية ، و ان اتباع الدميانتين اليهوميدة 
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والنودددرانية قددد  ودددراع ما ددددم ، وبهدددذا قدددان الودددراع الددددمول  بدددين الدددروم البيددددزنطينيين 
وال رس و م قروة ل  ق  ذلك النزاع الدمارل  بدين اتبداع الدميانتين للتدمرل قد   دكون 

الودرن السدامس المديجمي  ، اذ سدانم الدروم البيدزنطينيين واالحبداش  البجم نحدو امطلد 
، ميدةالنوارى ، وسانم الساسانيين اليهوم علت الرغم من انهم ليسوا علت الميانة اليهو 

. وبدددذلك اتردددذ الودددراع بدددين  87اانمدددا  دددان ت ددد يعهم لليهدددوم ن ايدددة باعدددما هم الرومدددان
 الم طابعا مينيا .بيزنطة وقارس علت ذلك ال زت الحيوي من الع

رطددط الددروم البيددزنطينيين غددزوا حب دديا ارددر علددت الدديمن بعددم ان  ددان غددزوئم 
م  اال انددد  علدددت الدددرغم مدددن ان االحبددداش  دددانوا قدددم 597االول قدددم انتهدددت نحدددو عدددام ا

انسحبوا من اليمن انذاك اال انهم  انو قم حوودوا لهدم عدما م اسد  سياسدية واقتودامية 
تبعيددة  ضددمنوامق  لهددم اتدداوا سددنوية ، وعلددت ئددذا قددانهم  ددان ائمهددا ان الدديمن  انددت تدد

الدديمن ولددو اسددميا لهددم  مددا اندد   ددان للحب ددة الهيمنددة علددت طددرق الت ددارا عبددر البحددر 
، وان سديطرا الحب دة  88ااالحمر مدن ردجل سديطرتها علدت المدوانئ الهامدة قد  الديمن 

ئدد  مددن عمددل علددت ذلددك الطريددق البحددري الحيددوي تعندد  سدديطرا رومددا النهددا حلي تهددا و 
 علت تنويرئا ال ل ربطها معها سياسيا ومينيا .

و ددذلك الحددال قدد  غددزو الحب ددة االرددر للدديمن  ددان بددماق  وترطدديط مددن الددروم 
البيزنطينيين ن اية باعما هم ال رس الذين  انوا يسيطرون علدت الطريدق الر يسد  الدذي 

ندددد  الددددت تسددددل   قواقددددل ت ددددارا الحريددددر الواممددددة مددددن الوددددين عبددددر اسدددديا الوسددددطت وم
، بدل ان ال ددرس   89اايمبراطوريدة البيزنطينيدة التد   اندت تسدتهلك مند  ال د ت ال  يدر 

يتح مون حتت ق   ميات الحرير المت   من الوين الت بيزنطة عن طريق البحدر ، 
وحددرص ال ددرس  ددذلك علددت ان يوددل الحريددر الددت بيزنطددة عبددر اراضدديهم وعددن طريددق 

زنطينيين ما مددد  الحدددرص علدددت  سدددر الحودددار . و دددان الدددروم البيددد  :8ات دددارتهم قودددط 
ال ارسدد  االقتوددامي لهددم واي ددام من ددذا ارددر السددتيرام الحريددر ، وان ال تضددطر رومددا 
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. وعلدت ذلدك ونتي دة لمدا   ;8ا الت مق  المبال  ال بيرا نظير المتا را معهم قد  الحريدر
طريددق  ددان يمددر بدد  الددروم البيددزنطينيين مددن موقددي حددرج نتي ددة سدديطرا ال ددرس علددت ال

الت دداري لوواقددل الحريددر، قوددم قددامتهم اق ددارئم نحددو طريددق ارددر عبددر المحدديط الهنددمي 
والبحر العرب  الذي  ان تحت ن وذ مولة قارس ، اال وئو  نوب   ب  ال زيرا العربية 
والبحدددر االحمدددر ، اال ان ال دددرس امر دددوا تلدددك االئميدددة للددديمن والبحدددر االحمدددر وموان ددد  

قددات ت اريددة مدد   نددوب   ددب  ال زيددرا  العربيددة ، واوددبحت الهامددة قارددذوا بت ددوين عج
،   97اس نهم ترسدو قد  ميندات اعدمول   الحب د  و اندت تلدك السد ن تتدا ر مد  الديمن 

ئذا قضج عن ان الساسانيين  انت لهم قواقل ت ارية ق  اليمن ويو لون امر حريتها 
لروم البيدزنطينين ينظدرون ،  ان ا  93الر ال يمنيين يتمتعون بالن وذ الوبل  ق  اليمن 

بعددين التددو س والريبددة للن دداط ال ارسدد  قدد  الدديمن اذ اندد  قدد  حالددة التوددار  تلددك قددان 
الطدرق الت اريددة عبددر الرلديج العربدد  والبحددر االحمدر سددتو  قدد  يدم الن ددوذ الساسددان  ، 
وحين ذاك قان الروم البيزنطينيين سيتعرضون لحوار اقتوامي قدا ق وُيحرمدون مدن 

 .  94ارقت ارا ال 
وئناك سب  ارر زام من حدما مرداوي الدروم اال وئدو االتوداالت المبلوماسدية 
بين الملك اليمن  اذو نكاس  وبين ملدك الحيدرا االمندذر ال الد   والدذي  دان تابعدا قد  

الددمور االساسدد  قدد  تحددريض  الددروم ال روددة ولعبددوا تحددينلددذلك   95اسياسددت  لل ددرس 
الحب ة ل زو اليمن مرا اررى وقرض سيطرتها علت السواحل اليمنية موان ها الهامة ، 
وترى ان قرض االحباش لسيامتهم علت تلك السواحل اليمنيدة ئدو قدرض سياسدة رومدا 
ن سها النها  انت مرتبطة معها سياسيا ومينيا ، قعمدل الدروم البيدزنطينيين علدت امدمام 

. وئ دذا   96اة باسطول من الس ن لحمل ال ديش الحب د  الدت السدواحل اليمنيدة الحب 
تم ندددت الدددمولتين الحلي تدددين الحب دددة والدددروم مدددن ضعضدددعة االسدددتورار الدددمارل  للددديمن 

 ق.م  من تحويو  . 46واحتجل  وتحويق مالم تتم ن حملة االيوس  اليوس  نحو ا
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ت البحدر االحمدر ، ولويدت نزل االسدطول الحب د  الرومد  مدن ميندات المردا علد
الحملة الدمعم مدن النودارى المو دومين ئنداك ، بعدم ان  دان اذو ندكاس  قدم ن دل بهدم 

، ولددم ي ددن ذلددك ماقعدد    97اواحددرقهم قدد  االرددموم الددذي  ددات ذ ددر  قدد  الوددران ال ددريم 
العامددل الددمين  بوددمر مددا  ددان الددماق  والمحددرك الر يسدد  لدد  ئددو مسددانما النوددارى قدد  

ين الرومانيددة والحب ددية اللتددين  انتددا تتحينددان ال ددرص للسدديطرا علددت الدديمن الدديمن للددمولت
 .  98اونه  ريرات  و روات  والسيطرا علت طرق  الت ارية 

التددد  اتردددذئا الدددروم  الذريعدددة دددان موقدددي اذو ندددكاس  مدددن نودددارى ن دددران ئدددو 
والحب دددة ل ددددزو االراضدددد  اليمنيددددة ، قضددددج عددددن اسددددت جلهم لم دددداعر نوددددارى الدددديمن 

ن مسدداعمتهم حينمددا وطدديت أقددمام ا حبدداش االرض اليمنيددة عددن طريددق البحددر وضددما
  او ا الددددد   الدددددذي يتمتددددد  بم اندددددة متميدددددزا لدددددمى االودددددبحابزعامدددددة الملدددددك الحب ددددد  ا
، اذ اندد   ددان قددمم رممددة  ليلددة  99ام 787-749  ا سددتنياناالمبراطددور البيزنطيندد  ا

مدددا  دددم الساسدددانيين الرنددداق لجمبراطدددور البيزنطينددد  قددد  ودددراع  مددد  الساسدددانيين قحين
ا سدديوية ، ع دددز االسدددطول  –علددت ايمبراطوريدددة البيزنطينيدددة علددت الحدددموم ا وربيدددة 

الرومددان  انددذاك عددن حمايددة البحددر االحمدددر ، قحوددل االت دداق قيمددا بددين االمبراطدددور 
م  قد  ان تودوم الحب دة بتلدك المهمدة 744  نحو ااالوبحاالبيزنطين  وملك الحب ة ا

الملك الحب   ان ال روة قدم واتتد  لتوسدي  ممل دة ا سدوم الحب دية وان  ، حينها امرك
توبح امبراطورية حب ية مترامية االطراي تضم بين  نباتها المولة الحميرية الحا مة 
للدددديمن حينددددذاك ، ئددددذا مددددن ناحيددددة ومددددن ناحيددددة ارددددرى قددددان االمبراطددددور البيزنطيندددد  

اسدددية تضدددم بيزنطدددة والحب دددة    دددان يعودددم االمدددال قددد  ان ي دددون  بهدددة سي سدددتينيانا
والددددديمن ، ضدددددم اعما ددددد  التوليدددددميين االساسدددددانيين  ، والسددددديما وان الددددديمن ذات الموقددددد  
االسدددتراتي   الهدددام وسددديطرتها علدددت ائدددم م اودددل الت دددارا العالميدددة ، اذ ت ددد ل حلودددة 
وول بين الهنم والحب ة و رق اقريويا مدن ناحيدة ، و دمال اقريويدا و ندو  اوربدا مدن 
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. ومددن رددجل ذلددك نسددتنتج باندد  لددم ت ددن االئددماي االقتوددامية ئدد   :9ا ناحيددة ارددرى
الماق  الوحيم الذي مق  بالروم البيزنطينيين علت ح  االحباش  ل زو اليمن انما  ان 
للدددماق  العسددد ري ائميدددة  بيدددرا لمدددا يتمتددد  بددد  الددديمن موقددد    راقددد  ئدددام والسددديما وان 

ومضدديق بددا  المنددم  قددان السدديطرا  بيزنطددة  انددت تددمرك االئميددة ايسددتراتي ية لعددمن
علدددت ئدددذين المدددوقعين معندددا  السددديطرا علدددت ممدددرين مدددا يين مهمدددين اال وئمدددا البحدددر 

 االحمر والمحيط الهنمي .
وعلددت اسدداس تلددك االسددبا   ميعهددا اترددذ االحبدداش والبيددزنطينيين العددما ل ددزو 

ابد   اليمن و ان ماقعل  ايوسي اسار بدن زرعدة بدن تبد  االرضدر بدن حسدان بدن تبد 
 دددر   اذو ندددكاس  ضدددم نودددارى ن دددران واحدددراقهم قددد  ندددار االردددموم وقتلددد  لدددزعيمهم 

، باسدددت نات اموس بدددن ذي  عبدددان   دددان قدددم قلدددت مدددن تلدددك   ;9ااعبدددماهلل بدددن ال دددامر  
قددددانطلق را ضددددا نحددددو بيزنطددددة ولددددم يسددددتطيعوا اللحدددداق بدددد  ،  قووددددل الددددت  المحرقددددة

ة مدددن االن يدددل طالهدددا الحدددرق   وعدددرض عليددد  نسدددر سدددتينياناالمبراطدددور الرومدددان  ا
لي ديش   7:اواستنور  ، قما  ان من امبراطور بيزنطة اال ان بع د  الدت ملدك الحب دة 

ال يوش ويرسلها مع  ضم ملك اليمن بعم ان امرك وعوبة ان يرسدل معد   ي دا مدن 
عندددم  لبعدددم المسددداقة نحدددو الددديمن وحتدددت اليودددا  بالرسدددارا التددد  اودددي  بهدددا  ددديش 

بوا ، وبهدددذا قدددان ال رودددة  اندددت سدددانحة لتن يدددذ مرطدددط الدددمول االيدددوس  دددالينوس  سدددا
 المتحال ة الحب ة وبيزنطة ضم اليمن .

وبعدددم ان نزلدددت الودددوات المتحال دددة قددد  ميندددات المردددا وسدددانمتها الوبا دددل التهاميدددة 
والنوددرانية وقددممت لهددا يددم المسدداعما ،  ددم انطلوددت تلددك الوددوات نحددو ظ ددار عاوددمة 

ان مددن اذو نددكاس  اال ان انطلددق نحددو ال بددال ليسددتن ر الدديمن الموحددم انددذاك ، قمددا  دد
 . 3:اباق  الوبا ل اليمنية ويستعيم قوت 
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اما ملك الحب ة ااالوبحا  قوم بود  قد  الديمن نحدو اسدبعة ا دهر  نظدم امدور 
النوددارى قدد  اظ ددار  وبنددت عددمم مددن ال نددا س ورمددم مددا  ددان قددم تهددمم منهددا ، وقددرض 

علددت ممارسددة حريدداتهم المينيددة ، وتددرك حاميددة  االتدداوا علددت الدديمن ، و دد   النوددارى
حب دددية قددد  اظ دددار  واق دددل عا دددما الدددت الحب دددة ، قضدددج عدددن انددد  قدددم اقتدددام عدددمم مدددن 

 .  4:ااالسرى اليمنيين المناو ين للح م الحب   ق  اليمن واستاقهم مع  الت الحب ة 
  ان تلدددك اال دددراتات المينيدددة التددد  قدددام بهدددا ملدددك الحب دددة لنودددارى الددديمن وبنددداك 
لل نا س واوج  ما تضرر منها واطجق ايميهم ق  ممارسة طووسهم المينية لدم ت دن 
السبا  مينية بحت  ، وانما  ان السب  الر يس  من ورا ها ئو  س  اول دك النودارى 

 لي ونوا عونا وعيونا لل يش الحب   ضم ابنات  لمتهم اليمنيين .
اسددتطاع الت لدد  علدديهم اقددمم اذو نددكاس  علددت مها مددة االحبدداش قدد  اظ ددار  و 

. وير ح ان  لم ي عل ذلك انتواما من المياندة النودرانية   5:اواحرق ال نيسة ق  ظ ار 
 ددمين ، ول ندد  ارام االنتوددام مددن االحبدداش وحل ددا هم البيددزنطينيين الددذين اسددت لوا الددمين 
  طددات السددتعمارئم للدديمن،  مددا اندد  علددت االر ددح لددم يعتنددق اليهوميددة ان وددح ذلددك 

اال ن ايددة باعددمات الدديمن الددذين انته ددوا السياسددة المينيددة لل طددات علددت سياسددتهم  ددمين 
الرامية لنه   روات  نوب   ب  ال زيرا العربية،   وبعم ان ا مل اذو ندكاس  اعمالد  
التحريرية الظ ار  ات   للمناطق الت   اندت قدم قدممت يدم المسداعما للودوات المتحال دة 

منهم علت ما اقترقت ايميهم من ريانة لوطنهم اال وئ  من بيزنطة واالحباش لجنتوام 
و ا ددمير  و ارمدداع  ، وبهددذا ي ددون اذو نددكاس  قددم  قرسددان   و ااال دداعر ددل مددن ا

اح دددم سددديطرت  علدددت ميندددات االمردددا  وقطددد  االمدددمامات عدددن االحبددداش التددد  قدددم ت دددون 
 .  6:االحب ة ترسلها لمسانما اعوانها ق  اليمن عن طريق البحر 

ذو نكاس   ذلك من السديطرا علدت المرا دز السداحلية االردرى للحيلولدة وتم ن ا
مون انزال قوات حب ية  ميما ، وبهذا قان  اح م قبضت  علت  امدل السدواحل ال ربيدة 
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تج واسدددرا واسدددتحواذا علدددت للددديمن وت بدددم االحبددداش بهدددذا رسدددا ر قامحدددة وطدددا  بهدددم قددد
اذ ان دي اس س ل ت ن م ،  ما ان  عمل علدت تحودين مضديق بدا  المندم  ال نا م

اي اسلسددددلة المنددددم   وئدددد  عبددددارا عددددن سلسددددلة مددددن المواقدددد  الحوددددينة   7:ام   ن  
  8:الحماية الساحل من ئ مات االحباش واعوانهم

واتب  اذو نكاس  رطة توض  بارسال  زت من قوات  نحدو ال دمال بويداما قا دم  
سددة السداحل ر ددية مددن ا درح يل  ، امددا ئدو قوددم بود  مدد  ال ددزت االردر مددن قواتد  لحرا

 .  9:انزول قوات  ميما من االحباش 
بال ت بعض المودامر قد  دعدمام الوتلدت الدذين ن دل بهدم اذو ندكاس  اذ ذ درت 

 اسدددت ارا، والسددديما النسدددات وا ط دددال وذلدددك   ::اانددد  قتدددل نحدددو اسدددبعة وسدددبعين قتددديج  
 .  ;:اللعواطي 

رما قعددل عمددا  ددانوا  ان مددا قددام بدد  اذو نددكاس  ضددم نوددارى ن ددران مددا ئددو اال
يوومون ب  مدن اعمدال لودالح االحبداش ومدن ورا هدم االمبراطوريدة البيزنطينيدة وان لدم 
ي ن قومئم ترري  بلمئم علت ايدمي المحتلدين اال ان التعود  الدمين  الدذي اسدت ل  

 وودلت قيهم االعمات ئو الذي مقعهم لذلك ما  ان من االمبراطور البيزنطين  بعم ان 
م ب  اذو ندكاس  ومدا حوود  مدن انتودارات علدت  ديش حل ا د  االحبداش اال انبات ما قا

ان امر بت هيز حملة عس رية برية تنطلق من مور نحدو االراضد  اليمنيدة ، اال ان 
وعددورا الطريددق وبعدددم المسدداقة حالدددت مون ذلددك ، ق دددان االت دداق مددد  حل ا دد  االحبددداش 

 بسد نيدة ، وانطلودت الحملدة ، علت ت هيز حملة بحرية نحو  نوب   ب  ال زيرا العرب
، ولددم   7;ام  747بيزنطينيددة و دديش حب دد  بويدداما  ددل مددن ااريدداط  و اابرئددة  نحددو ا

ت ددن الحب ددة لتسددتطي  الويددام بددذلك اله ددوم لددوال االسددطول البحددري البيزنطيندد ، مددا ان 
ووددلت الوددوات الم ددتر ة الددت سدداحل االمرددا  حتددت مارت معر ددة  بيددرا غيددر مت اق ددة 

هدا الودوات الحب دية علدت قدوات الملدك اليمند  اذو ندكاس  ومدا ان رأى اذو انتورت قي
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ندددكاس  مدددا حدددل ب ي ددد  حتدددت قضدددل المدددوت علدددت ان يسددداق اسددديرا قددد  مو ددد  نودددر 
حب ددد  قدددانطلق ب رسددد  نحدددو البحدددر وغدددا  قيددد  ولدددم يدددرى بعدددم ذلدددك ، وقضدددل المدددوت 

ذلك قال ال اعر . وق    3;اب رامة علت ان تمتهن  رامت  باسر  بييمي قوات االعمات 
 علومة بن ذي  من ل

 او ما سمعت بقيل حمير يوسف          أكـــــل الثعــــالب لحمـــــو لم يقبر
  4;ا ورأى بـــــأن المــــــوت خيـــــر عنـــده           من ان يدين السود او احمر

وئ ددددذا تم ددددن االحبدددداش مددددن السدددديطرا علددددت الدددديمن الددددذي طالمددددا حلمددددت رومددددا 
طرا عليددد  وعلدددت ريراتددد  وطرقددد  الت اريدددة البريدددة والبحريدددة وموقعددد  االسدددتراتي   بالسدددي

م  ، وبمددوت ارددر ملو دد  747 –ق.م  337بسددووط ارددر ممال دد  االمولددة الحميريددة  ا
 .  5;اايوسي ذي نكاس  

و دددان السدددب  قددد  عدددمم قدددمرا الودددوات اليمنيدددة موا هدددة ا سدددطول البيزنطددد  ددددددددد 
تين اذ لم ت ن اليمن تمتلك اسطوال حربيا يستطي  موا هة الحب   ئو عمم ت اقك الوو 

، قضدج عدن ان   6;ا، والتومي لهم قبل ان تطي اقمامهم البدر اليمند  الحلي ة الووات 
ال دع  اليمندد  قددم انه تد  ال تندد  ، واالقتسددام الددمين  ، والرياندة مددن اقددر  االطددراي اذ 

ا ددرح يل  الددذي  ددان قددم الت ددي    وئددو ارددو قا ددم الملددك اذو نددكاس السددمي   ا ددوعان ا
الددت االمبراطوريددة البيزنطينيددة واالحبدداش ، وئددذا يددمل علددت اندد  قددم اعتنددق النوددرانية ، 
ق  حين ان ارو  قا م الملك اليمن   ان علت الميانة اليهومية ، قضدج عدن ان و دوم 

بيزنطددة والحب دة وقدممت لهدم  ددل   اند بعدض الوبا دل اليمنيدة التدد  تنودرت واتردذت 
عم حينما وطيت اقمامهم االرض اليمنية ،  ل ئذ  ا مور ساعمت علت ان تسدوط الم

الدديمن قريسددة لجطمدداع اال نبيددة والسدديما البيزنطينيددة والحب ددية منهددا وريددر مليددل علددت 
م  753 – 747  الددذي عيندد  االحبدداش حا مددا نحددو االسددمي   ا ددوعذلددك الحب ددة و ا

ذ ان السدد ارا البيزنطينيددة التدد  و ههددا علددت الدديمن  انددت تحددر هم بيزنطددة وقددق ئوائددا ا
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م  الت ا ال   الملدك الحب د  787 – 749  نحو ا ستنياناالمبراطور البيزنطين  ا
والت   انت بزعامة ا وليانوس  يطل  منهم اعجن الحر  علت االساسانيين  وقطد  

من وبهذا قان بيزنطة باسدم الدمين  اندت تسديطر علدت الدي  7;االعجقات الت ارية معهم 
و الحب ة وتسررئا لرممة اغراضها العسد رية واالقتودامية ، وان  اندت الديمن اسدميا 
تتمت  باستوجل ذات  تحت زعامة االسمي   ا وع  وسديطرا عسد رية حب دية مبا درا ، 

  ان يعددين قدديس زعيمددا لوبيلددة امعددم  السددمي   ا ددوع  مددن ا سددتنيانومددا  ددان طلدد  ا
امعدددم   ي ددا م ددتر ا مدد  بويددة الوبا ددل اليمنيدددة  التابعددة للدديمن ، علددت ان ت هددز قبيلددة
  اال ان يرضدد  الراما االمبراطددور السددمي   ا ددوعلحددر  الساسددانيين ، قمددا  ددان مددن ا

  ، اال ان  تعذر علت ذلك الملك اليمن  ان ين ذ معوا ايمبراطور  ستنيانالبيزنط  ا
  لردددوض تلدددك البيزنطددد  لوعدددورا الطريدددق وبعدددم المسددداقة التددد  عليددد  ان ي تازئدددا  ي ددد

 .  8;االحر  
  قم حودل اذ اسدتطاع مناو يد  ان ينحدو  السمي   ا وعاال ان ما  ان ير ا  ا

عن العرش ب ورا مارلية وقم ي ون لجحباش يم ق  ذلك بتحريض من بيزنطة الت  لم 
السدمي   مد  الساسدانيين بالنيابدة ، ووضد  ا  9;اين ذ مدا وعدمئا بد  مدن روضد  لحربهدا

لحوون  استلم الح م بعم  الوا م الحب   اارياط  وئذا يمل علدت ان   ق  احم اا وع
االحبدداش  ددان لهددم اليددم الطددولت قدد  ئددذ  ال ددورا  ، وقددم سددام ااريدداط  ائددل الدديمن سددوت 
العددددذا  مددددن قتددددل وتهددددميم للووددددور اسددددلحين  و ابينددددون  و اغمددددمان  رمددددوز الدددديمن 

 . :;اوملو ها ، قضج عن انهم رربوا االراض  والمزراع
ال ان اارياط  لم يتمت  طويج بح دم الديمن اذ  دار عليد  اابرائدة  وقتلد  وتسدلم ا

، وبعدددم ان تم دددن اابرئدددة  مدددن اح دددام قبضدددت  علدددت الددديمن   ;;اح دددم الددديمن بدددماًل عنددد 
واسدددتطاعت  تهم دددة ن ا ددد  الحب دددة الدددذي  دددان قدددم  دددارت  ا رتددد  حدددين سدددماع  بتمدددرم 
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لدددوك الددديمن ااملدددك سدددبي وذي ريدددمان اابرئدددة  واسدددتيج   علدددت الح دددم ، وتلوددد  بلوددد  م
 . 377اوحضرموت ويمنات واعرابهما ق  الطوم وتهامة  

اسددتمر ابرئددة علددت السياسددة المواليددة للددروم البيددزنطينيين والراميددة الددت التعدداون 
معهدددم قددد  تح ددديم الح دددوم ال دددل محاربدددة اعدددما هم التوليدددميين االساسدددانيين  ، اال ان 

ياست  من قبل ابنات اليمن الذين ا ولت الضرا   سياست  تلك امت الت السرط علت س
   سددتينيانال بيددرا التدد  قرضددها ابرئددة علدديهم اظهددرئم قضددج عددن وعددم  ل مبراطددور ا

، وزيداما قد  التودار  الحب د  والبيزنطد    373ابت نيم ابنات الديمن لم ابهدة الساسدانيين
الرسمية للمولة ،  ات  قرض ابرئة الميانة النورانية علت اليمن  ميع  و علها الميانة

ذلددك مددن رددجل الددنوش الددذي اسدددترمم  ابرئددة قدد  اقتتاحيتدد  ابحددول الددرحمن ورحمتددد  
، اال ان ابرئة استطاع امتواص  ورا الوبا دل اليمنيدة وذلدك   374اورو  الومس ...   

مددن رددجل تعمددم  ترريدد  سددم مددير  قيت هددت الوبا ددل الددت مهامنددة ابرئددة الحب دد  قدد  
وا عمددددال لددددمى ابرئددددة قدددد  اوددددج  ، وتر ددددو السددددج  واوددددبح سددددبيل موددددلحة بلددددمئم

 .  375االسم
اعتمددم ابرئددة  سياسددة اللددين قدد  معاملددة الوبا ددل التدد   ددارت ضددم  والسدديما زعدديم 

، وبعددم ان  بددت ابرئددة ح مدد  قدد    376ا  واالقيددال ال ددا رين  ب ددةقبيلددة  نددما ايزيددم بددن 
ر المددا   الددمول  الحيدددوي و الدديمن واوددبح  المددتح م الوحيددم قدد  البحدددر االحمددر الممدد

الهددام ، سددعت الددت ن ددر المسدديحية قدد  سددا ر ار ددات  ددب  ال زيددرا العربيددة والسدديما م ددة 
الم رمددة التدد  ارام مددن رددجل سياسددت  تلددك الددت السدديطرا علددت الطددرق الت اريددة الهامددة 

  التدد   علهددا غايددة قدد  ال مددال الولدديسالتدد  تمددر عبددر اراضدديها ، واترددذ مددن  نيسددة ا
الددذئ  وال ضددة واالح ددار ال ريمددة ، و عددل م انهددا قدد  وددنعات لي علهددا قبلددة وزينهددا ب

الندداس وحددرقهم عددن التو دد  الددت م ددة الم رمددة ، وسددائمت بيزنطددة قدد  ارسددال الررددام 
. ومدددن ردددجل ذلدددك   377اوال سي سدددات والودددناع م دددار ة منهدددا قددد  بندددات ئدددذ  ال نيسدددة 
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ئة ومن ورا   بيزنطة سعوا لن ر يتضح الهمي السياس  المتون  بوناع مين  اذ ان ابر 
 الميانة المسيحية للسيطرا علت ال عو  باسم المين .

م  أقددمم أبرئددة علددت تو يدد  حملددة عسدد رية نحددو 793 – 797قدد  نحددو عددام ا
 دان ملدك الحب دة قدم   378ام ة الم رمة يتوممها قيل  بير أطلووا عليد  اسدم امحمدوم  

العر  قدم احدم  قد     379اان احم النساتا زوم  ب  ، وذلك لهمم ال عبة متذرع بذريعة
 .  :37ا نيسة الوليس ، وذ ر اهلل سبحان  وتعالت قوة ابرئة وقيل  ق  الوران ال ريم 

اوي  ابرئة و ي   باالمراض قوتل قسم وانهدزم الوسدم االردر واسدتطاع ابرئدة 
ارسلها اهلل العوما الت اليمن ومات  رات تي ر  بما اوي  ب  من الطيور االبابيل الت  

 . ;37اسبحان  وتعالت
لم ي ن ئدمي ابرئدة مينيدا بحتدا قد  غزوتد  لبيدت اهلل الحدرام ومحاولتد  ئممد  اذ 
ان   ان يعري ما تم ل  تلدك المنطودة ال  راقيدة مدن ائميدة ، والسديما وان رومدا  اندت 
تددروم مددن ورات السدديطرا علددت تلددك المنطوددة بايددمي ابرئددة و ي دد  اح ددام قبضددتها علددت 

. وان رحلت  ال تات والويي الت   ان يودوم بهدا ت دار م دة بدين   337ار االحمر البح
ال ددام والدديمن ومددا يوددلها مددن بضددا   مددن  ددل حددم  ووددو  ومددا توددوم بدد  مددن ت ددارا 
والسدديما قدد  موسددم الحددج واسددواقها الت اريددة التدد   انددت تعوددم قدد  ذلددك الموسددم الهددام ، 

ت ددارا العددالم ، وئدد  واسددطة العوددم قدد   قددان بيزنطددة  انددت تعددمئا حلوددة تددربط قيمددا بددين
. اي ان ئدمي الحملدة  دان اقتوداميًا   333اسلسلة مناطق الن وذ وووال الدت ال ندو  

 بالمر ة االساس .
عري ابرئة أن م روع  ال بير ذلك لم يتحوق اال اذا وري الح اج من بيت 

ذلدك بدمعم مدن اهلل الحرام الت  نيسة الوليس التد  بنائدا قد  ودنعات ، و دان م دروع  
بيزنطة ، الن م روع   ان يرم  الت ربط بجم اال ام  ببجم االديمن  و عدل العربيدة 
ال ربيددة والعربيددة ال نوبيددة تحددت ح ددم النوددرانية ، وبددذلك تسددت يم رومددا وتحوددق نوددرا 
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سياسيا واقتواميا  بير ، دذ يترلوون مدن اسدتنزاي أمدوالهم قد  مقعهدا  مندا للبضدا   
يين ي رضددونها علددت السددل  الت اريددة ، والسدديما الحريددر الددذي احت ددر التدد   ددان الساسددان

الساسدددانيين بيعددد  لمدددرور  بدددبجمئم ، اذ ان تلدددك السدددل  ستودددل لهدددم عدددن طريدددق بدددجم 
العر  الت  تو  تحت ن دوذ اتبداعهم قد  الدمين وحل دا هم االحبداش وباسدعار تناسدبهم ،  

ت سددديجن والهندددم ب دددل حريدددة حتدددوسدددي ون بام دددان سددد نهم االبحدددار قددد  الدددبجم العربيدددة 
 .  334اوامان

اال ان الم ددروع البيزنطدد  والحب دد  لددم يحوددق ائماقدد  وق ددل ق ددج ذريعددا الندد  
استهمي ئمم بيت اهلل الحرام ، وبنهاية ابرئة و ي   وتوهور  نحو اليمن ت ون سياسدة 
بيزنطدددة قدددم ق دددلت  دددذلك قددد  االسدددتحواذ علدددت  ندددوب   دددب  ال زيدددرا العربيدددة ، وعدددن 

عها ال بيدددر الرامددد  الدددت ربدددط بدددجم ال دددام بدددبجم الددديمن واالسدددتحواذ علدددت م ددددة م دددرو 
 الم رمة نوطة التوات طرق الوواقل .
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 اخلامتت
قدد  نهايدددة بح ددد  ئدددذا أ دددون قدددم اسدددتنت ت  ملدددة مدددن ا مدددور أئمهدددا ان ال دددروا 
الطبيعيددة والم انددة ال  راقيددة التدد  تمتدد  بهددا  نددوب   ددب  ال زيددرا العربيددة  انددت محددل 

، ال زت الهام والحيوي من العالم  ارا  طماع المول االستعمارية للسيطرا علت ذلكاست
ومن أئم تلك المول االستعمارية التد  طمحدت للسديطرا علدت الديمن ئد  ايمبراطوريدة 
الرومانية ، قبعم ان أ ملدت رومدا اسدتعمارئا  غلد  مول العدالم لدم يبودت دال ان تحتدل 

ذلك لعما أسدبا   منهدا ال دروا الماليدة ال بيدرا التد   اندت  نوب   ب  ال زيرا العربية و 
تددمقعها رومددا  منددًا السددتيرام العطددور والبرددور الددذي  ددان يسددترمم  الم تمدد  الرومددان  
بوورا  بيرا ق  طووس  ال نا زية عنم حرق     الموتت ، وق  الطووس المينية ق  

لت اريددددة التدددد   انددددت المعابددددم ، قضددددًج عددددن ان رومددددا أرامت الددددترلص مددددن الهيمنددددة ا
ي رضها عليها عموئا التوليمي ال ارس  الذي  ان يحت ر ت ارا الحرير ويبيعد  بي مدان 
بائظة ل مبراطورية الرومانية  ، وال ننست  ذلك اند  بسديطرا رومدا علدت  ندوب   دب  
ال زيرا العربية ت ون قم أح مدت قبضدتها علدت البحدر ا حمدر وأودبحت ئد  الوحيدما 

ارا ذلددك الممددر المددا   الهددام قضددًج عددن سدديطرتها علددت البحددر العربدد  المتح مددة بت دد
  والمحيط الهنمي ,

ق.م  لدم  46بعم ان ق لت روما قد  حملتهدا العسد رية علدت الديمن نحدو عدام ا
تنست حلمها ق  السيطرا واالسدتحواذ علدت  دروات الديمن قيردذت تتحدين  دتت ال درص 

السدددتعماري ، قعمدددمت بعدددم حدددين الدددت وتتردددذ مرتلدددي التدددمابير لتحويدددق ذلدددك الطمدددو  ا
اسدترمام الددمين  سددج  قدد  المعر ددة بعددم ان أرددذت ترسددل البع ددات التب دديرية الددت تلددك 
المنطوة لتنوير أبنا ها ون حت روما ق  ذلك دذ أرذت النورانية طريوها الدت الديمن 
ن والحب ددة التدد   انددت تم ددل عموددًا اسددتراتي يًا للددروم البيددزنطينيين ، ومددا لددم تحوودد  عدد

طريددق الحددر  حووتدد  عددن طريددق السياسددة المينيددة وقددم ن حددت رومددا قدد  مسددعائا ذلددك 
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عن طريق ن ر ال رقة المينية بين أبنات ال ع  الواحم ، اذ ان بعض ا طراي ون اية 
بدالروم البيددزنطينيين  دانوا قددم اعتنوددوا المياندة اليهوميددة ومددنهم الملدك اذو نددكاس   الددذي 

وم للنوددددارى الددددذين  ددددانوا عيونددددًا للددددروم البيددددزنطينيين مددددا  ددددان مندددد  اال ان رددددم ا رددددم
وأعوانهم ا حباش الدذين أودبحوا طدري مدن دطدراي الندزاع مسدت لين مدا  دان يمدر بد  
اليمن انذاك من قرقدة وندزاع سياسد  ميند  تدتح م بد  المودالح المنيويدة للسديطرا علدت 

 ا  و روات طا لة .مواليم الح م والتح م بالت ارا وطرقها الحيوية وما تمر  من أرب
استطاعت روما ان تحوق أئماقها االستعمارية بالتحريض علت احتجل  نوب  
 ددب  ال زيددرا العربيددة عددن طريددق حل ا هددا ا حبدداش الددذين أوددبحوا أتبدداع وحل ددات لهددا 
ب ضل اعتناقهم للميانة النورانية . وبذلك حوق ا حبداش مدا لدم تحوود  رومدا ، دال ان 

ان يحوووا ما حووو  من احتجل اليمن لوال المساعما الت  قممها  ا حباش لم يستطيعوا
لهم الروم البيزنطينيين ، وال سيما ا سطول الحرب  الذي أبحروا بد  نحدو البدر اليمند  
محتلين ونائبين لل روات ومن لين بيبنات البلم الذي لوال قرقتهم وتنازعهم المارل  علدت 

 ن من احتجل أرضهم  ويسومهم سوت العذا  .السلطة والح م ما  ان ا  نب  يتم 
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 اهلوامش
ال ددتلة ، ابددرائيم يوسددي احمددم ، حمددجت الرومددان علددت ال زيددرا العربيددة ، م لددة   3ا

؛ حدددددوران  ،  دددددورج قضدددددلو ،  374  ، ص6:;3، االريددددداض ، م5الدددددمارا ، ع
العددددر  والمجحددددة قدددد  المحدددديط الهنددددمي قدددد  العوددددور الوميمددددة واوا ددددل العوددددور 

 . 96م ، ص:7;3ة االن لو مورية ، االوائرا ، الوسطت ، م تب
 . 336م  ، ص79;3قرري ، احمم ، اليمن ماضيها وحاضرئا ، االوائرا ،   4ا
 . 85حوران  ، العر  والمجحة ، ص  5ا
؛  3/53، مار االنددملس للطباعددة والن ددر ،  4اسددعم ، حمددم ، تدداريب العددر  ، ط  6ا

مبراطوريددة البيزنطينيددة قددروم ، وسددام عبددم العزيددز، مراسددات قدد  تدداريب حضددارا اي
م  ، 9:;3،  م  ، مار المعرقدددددددددددددة ال امعيدددددددددددددة، اايسددددددددددددد نمرية3747 – 546ا

؛ علدد  ، عبددم اللطيددي احمددم ، موددر واالمبراطوريددة الرومانيددة قدد  ضددوت 3:ص
 . 86-85م  ، ص83;3االوراق البرمية ، مار النهضة العربية ، امور ، 

ة للطباعددددددة والن ددددددر ، ال  دددددداقحتددددد  ، قيليدددددد  وارددددددرون ، تدددددداريب العددددددر  ، مار   7ا
 ؛ روسددددددددددددتو ، م ، تدددددددددددداريب ايمبراطوريددددددددددددة 83-87م  ، ص;6;3، ابيددددددددددددروت
 . 379م  ، ص79;3، تر مة ل ز   عل  ، االوائرا ، الرومانية

(8) Strabo , the geography of strabo , xvi , p.577 . 
 الترس  ل عملة نومية رومانية .  9ا
 . :9/  3حت  ، تاريب العر  ،   :ا
 . 6;حضارا العر  ، مار احيات ال ت  العلمية ، ص لوبون ، غوستاي ،  ;ا
 . 374حوران  ، العر  والمجحة ، ص  37ا
 . 85عل  ، مور و ايمبراطورية الرومانية ، ص  33ا
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(34) Wissman.H.v,ait, zur Geschichichteund londesk 
undevonalt , sudsurabien – wien . 3;86 , p57 . 

حدر ا حمدر وأئميتد  االقتودامية الويس  ، عبم الحميم عبدم علد  الر داي ، الب  35ا
االبودددددددرا ، وايسدددددددتراتي ية ، من دددددددورات مر دددددددز مراسدددددددات الرلددددددديج العربددددددد  ، 

 . 67، صم 7:;3
يحيدددت ، لطيددددي عبددددم الوئدددا  ، ال زيددددرا العربيددددة قددد  الموددددامر ال جسددددي ية ،   36ا

 .87م  ، ص;9;3االرياض ، 
ب  ق . م   نددو  7:9ا نبدداط ل ظهددروا علددت مسددر  ا حددما  التاريريددة نحددو ا  37ا

بددجم ال ددام ، وقددم ي ونددوا ئددا روا الددت ئددذا الموقدد  مددن  ددب  ال زيددرا العربيددة ، 
وعلت الرغم من ان ئناك من يرى ان ا نباط ليسوا عربًا اعتماما علدت ت لمهدم 
اآلراميددة و تددابتهم بددالرط اآلرامدد  ، اال ان ذلددك قددم ي ددون ب عددل تددي رئم بالبي ددة 

نهددم زيددنهم  التدد  عا ددوا قيهددا ، وان أسددما هم وعبددامتهم تددمل علددت دنهددم عربددًا ، وار
 تابدداتهم باآلراميددة وبددال  ير مددن ا سددمات العربيددة ، وان ل ددة الت ددائم قيمددا بيددنهم 
 انددت الل ددة العربيددة ،  قضددًج عددن ان المددكررين اليونددان أطلوددوا علددت أرضددهم 
لودددد  االعربيددددة الوددددررية ، وأطلوددددوا علدددديهم اسددددم االعددددر   ، ينظددددر ل علدددد  ، 

، م. مددددددط ،  ؛ عبدددددداس ، دحسددددددان ، تدددددداريب مولددددددة ا نبدددددداط ;/  5الم وددددددل ، 
 . 46م  ، ص 9:;3، ابيروت

(38) Altheim . f . and stiehl . Redier araberinder alten welt , 
(berlin , 3;89) , p . 575 . 

(39) Altheim , Die Araber , p . 575 . 
مهددددران ، محمددددم بيددددوم  ، مراسددددات قدددد  تدددداريب العددددر  الوددددميم ، مار المعرقددددة   :3ا

 . 734ل امعية ، ااالس نمرية ، م.ت  ، صا
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 . 47الناوري ، الرومان والبحر ا حمر ن ص  ;3ا
 . 47المومر ن س  ، ص  47ا
 . 737مهران ، مراسات ، ص   43ا
 . 47الناوري ، حمجت الرومان ، ص  44ا
 دددها  ، حسدددن ودددالح ، أضدددوات علدددت تددداريب الددديمن البحدددري ، مار العدددوما ،   45ا

 . 345م  ، ص::;3االوائرا ، 
 . 377ت الرومان ، صال تلة ، حمج  46ا
سالم ، السيم عبم العزيز، مراسات ق  تاريب العدر  ، عودر ماقبدل ايسدجم ،   47ا

؛ الحميددري ، رالددم عبددم الملددك  393م  ، ص89;3مار المعدداري ، اموددر، 
، ق.م  ، رسالة ما سدتير غيدر من دورا 4م –ق.م  85نعمان ، سترابو اليمن ا

 . 87م  ، ص;;;3ب ،  امعة ب مام ،  لية اآلما  ، اقسم التاري
 . 86عل  ، مور وايمبراطورية الرومانية ، ص  48ا
 . 345 ها  ، أضوات ، ص  49ا
؛ باقويددد  ، عبدددم الودددامر ، تددداريب الددديمن  :9حدددوران  ، العدددر  والمجحدددة ن ص  :4ا

 .399م ، ص95;3والن ر ، ابيروت ، الوميم ، المكسسة العربية للمراسات 
 . 345 ها  ، أضوات ، ص  ;4ا

(57) Wissnann , arabin , p5: . 
عل  ،  وام ، الم ول ق  تاريب العر  قبل ايسدجم ، م تبدة  ريدر ، ام.م ،   53ا

 . 4/67م ، 4778ئد /  3649
ما نوسددا ل قريبددة مددن م ددزر ، الددت ال نددو  مددن مينددات لوي ددة  ومددة ، ينظددر ل   54ا

 . ;37ال تلة ، حمجت الرومان ، ص 
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نظدر ل المر د  البي ا ل ئ  لبق او لوق الت ال ر  من مينات لوي دة  ومدة ، ي  55ا
 ن س  .

ماريابا ، عاومة  دع  يعدري بددددد االريمدانيين  ، وئد  غيدر مدير  السدب يين ،   56ا
 ينظر ل المر   ن س  .

 .:37ظرل المر   ن س ، ص  اربيتا ل موض  قر  مينات لوي ة  ومة ، ين  57ا
 . 4/68عل  ، الم ول ،   58ا
 . ;37ال تلة ، حمجت الرومان ، ص  59ا
من عبددر التدداريب مددن الوددرن الرابدد  ع ددر قبددل  ددري الددمين ، احمددم حسددين ، الددي  :5ا

، 4سياسدية  داملة، ط –تاريريدة  –الميجم الت الودرن الع درين مراسدة   راقيدة 
 . 3;مط ل السنة المحممية ، ام.م ، م.ت  ، ص

الب ددر ، منددذر عبدددم ال ددريم ، مراسددات قددد  تدداريب العددر  قبدددل ايسددجم ، تددداريب   ;5ا
م  ، 7:;3البودددرا ، االبودددرا ، الدددمول ال نوبيدددة قددد  الددديمن ، مدددط ل  امعدددة 

 . 493ص
 . 88عل  ، مور وايمبراطورية الرومانية ، ص  67ا
 . ;3/7حت  ، تاريب العر  ،   63ا
ئددددددد   ، وددد ة  زيدددرا  577الهمدددمان  ، الحسدددن بدددن احمدددم بدددن يعودددو  ، اتل   64ا

العدددر  ، تدددح ل محمدددم بدددن علددد  اال دددوع ، مار ال دددكون ال واقيدددة ، ، اب دددمام ، 
 . 7:م   ، ص ،  ;:;3

 . 354لمومر ن س  ، ص ا  65ا
 امددددل ، وئيدددد  ، سددددترابو قدددد  موددددر ، م تبددددة االن لددددو موددددرية ، االوددددائرا ،   66ا

 . 35م  ، ص 74;3
 . ;4/6عل  ، الم ول ،   67ا
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 . 6:باقوي  ، تاريب ، ص  68ا
بيددري ،  ددان  دداك ،  زيددرا العددر  ، تر مددة ل ن ددما ئددا ر ، الم تبددة الت اريددة   69ا

؛ الب دددر ، مراسدددات ،  353للطباعدددة والن دددر والتوزيددد ، ابيدددروت ، م.ت  ، ص
 . :7/ 3؛ حت  ، تاريب العر  ،  67ص

؛ ال ماح  ، عبم اهلل عبم الوئا  ، اليمن ، االنسان  67باقوي  ، تاريب ، ص  :6ا
 . :7م  ، ص93;3والحضارا ، عالم ال ت  ، االوائرا ، 

 . 94؛ الحميري ، سترابو ، ص 395سالم ، مراسات ، ص  ;6ا
 . 97حوران  ، العر  والمجحة ، ص  77ا

(73) Wissmann , Arabien , p63 . 
 . 43، ص الرومان؛ الناوري ، حمجت  4/87عل  ، الم ول ،   74ا
اباظددة ، قدداروق ع مددان ، التددمرل اال نبدد  قدد  الدديمن قدد  نهايددة عهددم حضددارت    75ا

الوميمة وموقي ال ع  اليمن  ازات  ، م لة مراسات الرليج وال زيدرا العربيدة ، 
 . ;8م ، ص :9;3

(76) Procopius , history of the wars , transtatied by , H.B. 
Dewing , books , I , II , (Britin , 3:99) , p.:5 . 

 . 4/599عل  ، الم ول ،   77ا
 . 347 ها  ، اضوات ، ص  78ا
االريددددان  ، مطهددددر ، العجقددددات بددددين ممل تدددد  سددددبي وا سددددوم مددددن رددددجل نوددددوش   79ا

 . 33م  ، ص98;3، االرياض ،  4المسنم ، م لة المارا ، ع
عبدددم الم يدددم ، بدددين الحب دددة والعدددر  ، مار ال  دددر ، ام.م ، م.ت  ، عابدددمين ،   :7ا

؛ رلدددي اهلل ، محمدددم احمدددم ، ال دددذور التاريريدددة للعجقدددات بدددين العدددر   45ص
 . 35م ، ص93;3،  3واالقارقة ، م لة المستوبل العرب  ، ع
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علهددان نه ددان ل مددن الملددوك الددذين تحددال وا مدد  االحبدداش ضددم ابنددات بلددم  نتي ددة   ;7ا
بددين ممالددك الدديمن الوددميم ، وئددو اول مددن سددائم قدد  تددمرل اال نبدد  للوددراعات 

قدد   ددكون الدديمن الوددميم ، ينظددر ل االريددان  ، مطهددر، العجقددات بددين ممل تدد  
، االريدددداض ،  4سددددبي وا سددددوم مددددن رددددجل نوددددوش المسددددنم ، م لددددة الددددمارا ، ع

 . ;م  ، ص 98;3
(87) Jam 6; . 

يمددددة ، المنظمددددة العربيددددة باقويدددد  وارددددرون ، مرتددددارات مددددن النوددددوش اليمنيددددة الوم  83ا
؛ الب ددر ، مراسددات ،  447م  ، ص7:;3للتربيددة وال واقددة والعلددوم ، اتددونس ، 

، التددداريب العربددد  الوددميم مدددن  تدددا  التددداريب العربددد   قرتدددز ؛ ئومددل ، 483ص
الودددميم ، تر مدددة واسدددت مال ل قدددكام حسدددنين علددد  ، م تبدددة النهضدددة المودددرية ، 

 . :37االوائرا ، م.ت  ، ص
، يددددوري ميرددددالوقتش ، ال ددددمال ال ددددرق  االقريودددد  قدددد  العوددددور   وبي ددددانوي  84ا

الوسدددطت المب دددرا مدددن الودددرن السدددامس الدددت منتودددي الودددرن السددداب  ، تر مدددة ل 
 .68م  ، ص::;3الرمنية ، اعمان ، وج  المين ع مان حاتم ، ال امعة ا

 . 555الب ر ، مراسات ، ص   85ا
 . 5/678عل  ، الم ول ،   86ا
 . 338قرري ، اليمن ، ص  87ا
 . 576؛ الب ر ، مراسات ، ص 348، اضوات ، ص  ها   88ا
ئددددد   ، السدددديرا النبويددددة ، تددددح ل  996ابددددن ال  يددددر ابددددو ال ددددما اسددددماعيل ، اتل   89ا

م  ، 9:;3، مار الرا دددددم العربددددد  ، ابيدددددروت ،  5مودددددط ت عبدددددم الواحدددددم ، ط
3/3; . 



 
 

 

 

   

 

 أ. م. د. حنان صيسى جاسم
 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

السياسة الرومانية اتجاه جنوبي 
 شبه الجزيرة العربية قبل االسالم

  024 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

؛ العبيدددددمي ، سدددددليم حمدددددم ، اليهدددددوم  46 وبي دددددانوي ، ال دددددمال ال دددددرق  ، ص  :8ا
ن قبدددل االسدددجم ، رسدددالة ما سدددتير غيدددر من دددورا ،  امعدددة النودددارى قددد  الددديم

 . 336م  ، ص9;;3ب مام ،  لية اآلما  ، اقسم التاريب ، 
ال ددرو ، أسددمهان سددعيم ، مددو ز التدداريب السياسدد  الوددميم ل نددو   ددب  ال زيددرا   ;8ا

 . 479م  ، ص8;;3العربية ، مكسسة حماما ، ا اربم ، 
م وميددددنهم و ودددداقتهم ووددددجتهم رسددددتم ، أسددددم ، الددددروم قدددد  سياسددددتهم وحضددددارته  97ا

 . ;33م  ، ص77;3بالعر  ، مار الم  وي ، ام.م / 
عبدددم الحميدددم ، رأقدددت ، بيزنطدددة بدددين ال  دددر والدددمين والسياسدددة ، عدددين للمراسدددات   93ا

 . 395م  ، ص9;;3والبحو  اينسانية واال تماعية ، االوائرا ، 
 . 397المر   ن س  ، ص  94ا
 . :;حوران  ، العر  والمجحة ، ص  95ا
 . :37الحميم ، بيزنطة ، صعبم   96ا
 . :37المر   ن س  ، ص  97ا
 . 77 وبي انوي ، ال مال ال رق  ، ص  98ا
ا حمدم ، سدام  سددعيم ، تداريب الرلديج العربدد  مندذ أقدمم ا زمنددة حتدت التحريددر   99ا

 . 5:8م  ، ص7:;3العرب  ، مر ز مراسات الرليج العرب  ، االبورا ، 
 . 9-6سورا البروج ، اية   :9ا
 . 339قرري ، اليمن ، ص  ;9ا
 . 557الب ر ، مراسات ، ص  7:ا
العر  ، تر مة ل مندت بيتدون ،  اوليري ، مي الي ، انتوال علوم ايغريق الت  3:ا

 .3/85؛ حت  ، تاريب العر  ،  348صم  ، :7;3ل الرابطة، اب مام، مط
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ئددد  ، أربددار ;43االزرقدد  ، ابدد  الوليددم محمددم بددن عبددم اهلل بددن احمددم ، ات ل   4:ا
، مار ال واقة ،  4ح ل ر يم الوالح ملمس ، طم ة وما  ات قيها من ا ار ، ت

؛ ابددن ا  يددر ، عددز الددمين ابدد  الحسددن علدد   3/357م  ، 87;3االريدداض ، 
ئددد  ، ال امددل قدد  857بددن ابدد  ال ددرم محمددم بددن عبددم ال ددريم ال دديبان  ، اتل 

 . 3/648م  ، 87;3التاريب ، مار وامر ، ابيروت ، 
 .653/ 3، المومر ن س ،  ير؛ ابن ا  3/357االزرق  ، المومر ن س  ،   5:ا
 . 4:7ال رو ، مو ز ق  التاريب السياس  ، ص  6:ا
 . :5 وبي انوي ، ال مال ال رق  ، ص  7:ا
االول ،  تا  ال همات الحميريين ، م لة الم م  العربد  ،  اقراماغناطيوس ،   8:ا

 . 384؛ باقوي  ، تاريب اليمن الوميم ، ص 34، ص :6;3،  45مج 
 . 4:3اس  ، صال رو ، مو ز التاريب السي  9:ا

(::) Jam : 374 
 . 69المر   ن س  ، ص  ;:ا
 . 34؛ اغناطيوس ، ال همات الحميرين ، ص 69المر   ن س  ، ص  7;ا
 . 5;؛ غويمي ، محاضرات ، ص 33اغناطيوس ، المر   ن س  ، ص  3;ا

(;4) Irfan , shahid , By zantium and the semitc orient before 
the Rise of Islam , VIII , Ix , (London , 3;::) , p 47 . 

 . 4/379الطبري ، تاريب ،   5;ا
 . 678الحموي ، اليمن الرضرات ، ص  6;ا
 . 637؛ الب ر ، مراسات ، ص ;38سالم ، مراسات ، ص  7;ا

(;8) Procopius , History of the wars , I , p . 3;5 . 
 . 5/695عل  ، الم ول ،   9;ا
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(;:) Procopius , History of the wars , I , p . 3;5 . 
 . :;4السياس  ، صال رو ، مو ز التاريب   ;;ا
ئددددددددد   ، تدددداريب الرسددددل  537الطبددددري ،ابددددو  ع ددددر محمددددم بددددن  ريددددر ، اتل   377ا

والملدددددوك ، تدددددح ل محمدددددم ابدددددو ال ضدددددل ابدددددرائيم ، مار المعددددداري ، االودددددائرا ، 
 . 4/378م  ،  ;8;3

 . :4/37المومر ن س  ،   373ا
، اب ددددمام ،  6علددد  ،  تابدددة ابرئددددة ، م لدددة الم مددد  العلمدددد  العراقددد  ، مدددج   374ا

 . 433م  ، ص78;3د / ئ 3597
 . 354 وبي انوي ، ال مال ال رق  ، ص  375ا

(376) CIH : 76 . 
، مار ال  دددر  4عبدددم اهلل ، يوسدددي حمدددم ، أوراق قددد  تددداريب الددديمن وا دددار  ، ط  377ا

 . 548م  ، ص7;;3المعاور ، ابيروت ، 
 . 577ال رو ، مو ز التاريب السياس  ، ص  378ا
 . 4/337؛ الطبري ، تاريب ،  3/359االزرق  ، أربار م ة ،   379ا
النسدداتا ، ئددم الددذين  ددانوا يددكررون  ددهر محددرم الددت ودد ر ليواقددق الحددج قدد    :37ا

 . 3/664موسم الربي  ، ينظرل ابن ا  ير ، ال امل ، 
 سورا ال يل .  ;37ا
 . 4/336؛ الطبري ، تاريب ،  3/369االزرق  ، اربار م ة ،   337ا
 . 7;5/6عل  ، الم ول ،   333ا
 . 3:9عبم الحميم ، بيزنطة ، ص  334ا


