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 ميفعة لوادي االستراتيجية االهمية
 جاسم عيسى حنان. د.م.أ

 تـة تكريـــــجامع
 كلية التربية للبنات

 صـــالملخ
مثلت منطقة ميفعة مأمنًا للقوافل التجارية بصفتها منطقة استراتيجية في اليمن القديم، لذا      

فقد سعت كل مملكة من ممالك اليمن القديم للسيطرة عليها نظرا لتلك االهمية والموقع 
، االستراتيجي، واالرض الخصبة، والمحاصيل الزراعية الوفيرة التي روتها مشاريع اروائية واسعة

لذا فقد سعى الكرب )كرب ال وتر( لتخريب تلك المنشآت االروائية لفرض تديم البنى التحتية 
لميفعة، وكذلك سعت الدولة الحميرية للسيطرة على منطقة ميفعة، في زمن الملك )شعرم اوتر(، 

رة اخرى للسيطرة عليها بعد فشل محاولتها االولى، وكذلك حاول االحباش السيطرة على موعادت 
منطقة ميفعة اال انها تعرضت لمقاومة شديدة من الشعب اليمني دعتها الى التقهقر واالنسحاب 
فضال عن الطوبغرافية الوعرة لمنطقة ميفعة  وهكذا فان منطقة وادي ميفعة  كانت عرضة 
للصراعات بين اطراف عديدة للسيطرة عليها الهميتها االقتصادية والعسكرية والهمية مينائها )قنا( 

لذي كانت السفن التجارية تنطلق منه وتؤوب اليه محملة بالبضائع التجارية ومنها اللبان الذي ا
 كان يمثل بترال العصر القديم لليمن.

 
 المقــــــــدمة

 استراتيجيةمنطقة  ، اذ انها تمثل منطقة ميفعة إحدى المناطق الهامة في تاريخ اليمن القديم
، إال ان قلة النقوش التي تتحدث عن تلك المنطقة الحيوية جعلنا نجهل الشيء الكثير  وحيوية

عنها ، فلم يرد اسم ميفعة إال بإشارات خاطفة في معرض الحديث عن اإلحداث التي مر بها 
 اليمن القديم .

وميفعة ذات ارض خصبة تجود بأفضل أنواع المحاصيل الزراعية كالحنطة ، والشعير          
، والدخن ، والطهف ، واألعناب والنخيل . فضاًل عن المحاصيل الزراعية التجارية كاللبان ، 
والمر ، والورس ، والصبر ، وما كان هذا ليكون لوال تمتع منطقة ميفعة بالعديد من المشاريع 

 روائية التي ساعدت على أن يكتظ وادي المنطقة بالسكان وان يمتهنوا حرفة الزراعة . اال
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ومثلت منطقة ميفعة ممرًا من أهم الممرات التجارية في تاريخ اليمن القديم ، ونظرًا لصعوبة   
طبوغرافية أرضها فقد شكلت منطقة حماية طبيعية للقوافل التجارية المارة خاللها ، فضاًل عن 

اء )قنا( التجاري التابع لميفعة وأهميته في التجارة البحرية ومرفأه الصالح لرسو السفن مين
 التجارية عليه ، شكل مفصاًل هامًا من مفاصل حركة التجارة البحرية لليمن القديم .

ان تلك األهمية الكبيرة لمنطقة ميفعة جعلت له أهمية بالغة في السياسة الداخلية لليمن     
فقد سعت كل مملكة من ممالكه للسيطرة على منطقة ميفعة وتسخير إمكاناته القديم ، 

مكاناته االقتصادية والتجارية ، ووعورة مرتفعاته الذي يوفر ساترًا  اإلستراتيجية وطبيعة أرضه ، وا 
عسكريًا وحصنًا للتخندق خلفه لمراقبة تحركات المغيرين من جهة ، وإلنزال الضربات الموجعة 

 .من جهة اخرى التعرض لخسائر بالغة بالعدو دون 
من اهم تلك الهجمات التي تعرضت لها منطقة ميفعة هو ماقام به الملك )كرب ال وتر( نحو   

بتدمير  القرن السابع قبل الميالد من هجوم حينما كانت المنطقة تابعة لمملكة اوسان ، إذ قام
حراق ، ودون ذلك في نقش على جدار معبد منشآتها الحيوية ومشاريعها االروائية  المنطقة  وا 

اإلله )المقه( ، وذلك لطموح مملكة اوسان آنذاك بمد حدود أرضها نحو أراضي الدولة السبئية. 
وتعرضت منطقة ميفعة لهجمات الحميريين  نحو )القرن الثاني الميالدي( إال إنهم لم يتمكنوا من 

ي . ولم تنفك الهجمات على منطقة فرض سيطرتم عليها نظرًا لمقاومة أهلها التوسع الحمير 
ميفعة ان تترى اذ شن الملك السبئي )شعرم اوتر( هجومًا عليها حينما كانت تابعة لمملكة 
حضرموت آنذاك نحو القرن )الثاني للميالد( بعد ان كانت مملكة حضرموت قد ضمت معظم 

ومملكة حضرموت ، أراضي دولة اوسان ألمالكها وفق حلفًا عسكريًا شمل كل من مملكة سبأ ، 
ومملكة قتبان . إال ان ذلك الود والوئام لم يدم بين األطراف المتحالفة كما هي عادة األحالف 
المتقلبة في اليمن القديم ، فشن الملك )شعرم اوتر( حربًا على صهره كان من نتيجته ان دمر 

ه نحو سبأ مزهو بالنصر الملك المهاجم ميناء )قنا( واحرق جميع السفن الراسية فيه ، وعاد إدراج
 ولم يضم المنطقة ألمالك دولته . 

عادت الدولة الحميرية نحو القرن )الثالث الميالدي( التفكير بضم جميع األراضي ذات أ     
األهمية االقتصادية والعسكرية ألمالك دولتها الجديدة المشتد عودها آنذاك )مملكة سبأ وذي 

حمير  والتدهور ووحدتدولة سبأ التي أصابها الضعف ريدان( بعد ان تمكنت من القضاء على 
 (.ومن تلك المناطق الهامة هي منطقة )ميفعة الكيانين في كيان واحد،
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اليمن  الميالدي( تمكن )األحباش( من ان احتاللوفي نحو منتصف القرن )السادس       
أهم مناطق تمركز قادة  من التي كانت منطقة ميفعةفانبرى له أهلها بالمقاومة والسيما القديم ، 

قد لعبت دورًا هامًا في أحداث اليمن القديم ولفترة ان منطقة ميفعة وعلى هذا ف المقاومة ،
تاريخية طويلة امتدت من نحو )القرن السابع قبل الميالد( الى نحو )منتصف القرن السادس 

 الميالدي( .
 

 ليمن القديم ل السياسة الداخلية ميفعة في األهمية االستراتيجية لمنطقة
، ويعني كذلك  (2)أوأقامصعد  أوويعني شارف  (1)ورد اسم ميفعة في النقوش )م ي ف ع ت( 

 الكلمة تدل على العلو واالرتفاع إن، ومن خالل ذلك نستنتج  (3) اليفاع )وهو القطعة من الجبل(
الذي يشرف عليه  (الوادي). وقد استمد هو المكان المشرف  (الميفع)أن(4)كما ذكر ابن منظور  ،

 إذأ آلهتهماسم  (المعينيون)ذلك المرتفع اسمه من اسم المرتفع الذي يشرف عليه ، ومنه اشتق 
 آلهتهمعلى  أطلقوا(حضرموت)، وكذلك في  (5)ذو الرفعة والعزة  أي(ود ذو ميفع)عليه  طلقوا

،  (7) يفع( و )اسمهليفع ريام( و )اليفع صدق( مثل )ا بألقابتلقب الملوك .و (6))سين ذو ميفعن( 
في كتابه )صفة جزيرة  (9)وذكر الهمداني،  (8) لقب )ذي فيعن( نفسهاعلى كذلك القبائل  أطلقتو 

الزراعية  األراضي))واد عظيم يقع بين سلسلتين من الجبال وفي شطيه مساحات من العرب( 
 وكان يقصد بذلك واد ميفعة. التي تسقى منه ينابيعه((

 (وادي بين احور)إلى شرقه و (وادي حجر)سلسلة ال انفصام لها مع كل من  (وادي ميفعة)يمثل 
منطقة المطلة على البحر العربي وكان من أهم المناطق الفي  الوادييقع و ،إلى غربه  (عرقه)و

في ما يخص االقتصاد اليمني القديم وذلك نتيجة لتوفر عدة عوامل طبيعية ساعدت على تطور 
فهو يقع وسط منطقة جبلية وعرة شكلت له حاجزا امنيا طبيعيا يحيط به  رياً قة ونموها حضالمنط

من جهاته الشرقية والشمالية والغربية مما وفر له أمنا وأمان عسكريا وسياسيا فيما كانت تمر به 
، ويحيطه من منطقة  (11)(صحراء صيهد)اليمن قديما من حروب وصراعات والسيما حول 

ومن جهة الشمال له (، وادي حضرموتــــ )ه كانت له منافذ تصله بالجنوب البحر العربي أال ان
، أما من الجهة  ( رملة السبعتين)عدة منافذ تصله بالمناطق الحضارية المنتشرة على أطراف

 و (وادي ميفعة)بالسهل الساحلي الذي يمثل همزة وصل فيما بين  (وادي ميفعة)الغربية فيتصل 
عامال من عوامل االستقرار السكاني،  (وادي ميفعة)، وقد شكلت طبيعة تضاريس  (وادي احور)
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 و (وادي حضرموت)فيما شكلت المنافذ طرقا لالتصال بالمناطق الخارجية خارج الوادي مثل 
،  (قرناو)و (تمنع)و (شبوه) و (مأرب)وحواضر صيهد مثل  (وادي أبين واحور) و (وادي حجر)

ذلك فان وعورة الطريق إلى وادي ميفعة لم تمنع عنه اجتياح جيوش أال انه على الرغم من 
وجيوش الملك )شعرم اوتر( )القرن السابع قبل الميالد( الملك )كرب آل وتر( له نحو  –المكرب 

 . (بداية القرن الثالث الميالدي)نحو 
زدهرة بالتجارة على ساحل البحر جعله من أهم المناطق الساحلية الم (وادي ميفعة)أن إطاللة     

وما يتميز به ذلك  (ميناء قنا)وذلك لصالحية ساحله لرسو السفن إذ أن وقوعه بالقرب من 
فان حركة  (وادي ميفعة)وبما يمثله من حلقة وصل تكمل ساحل  هام يإستراتيجالميناء من موقع 

مما يعود بالمنفعة على سكانه الذين يؤدون دورهم كأدالء  (وادي ميفعة)القوافل ال تنقطع عبر 
وما يحتاجونه من مواد ضرورية  إبلهموحراس لتلك القوافل وما يقدمونه لهم من خدمات تخص 

 . (11)للحياة في حلهم وترحالهم
 

 :لميفعة االقتصادية األهمية
 الزراعية: األهمية .1
االراضي الزراعية التي ساعدت على استقرار  أخصبمن  (وادي ميفعة) أراضيتعد       

السكان وجعلته مركزا حضاريا مثل اهم مركز ممن مراكز حضارة اليمن القديم الذي تسابقت 
واالستفادة من خيراته ومنافعه الكبيرة ، كما  أرضهالحكومات المتعاقبة على اليمن القديم الحتالل 

إذ  ( ،وادي ميفعة)وتعد الزراعة من أهم ما تميز . ارض ميفعة تتميز بكثرة العيون واالبار  أن
يضم مساحات زراعية واسعة فضال عن توفر المياه الكافية لري تلك المساحات التي كانت أساسا 

 (الحبوب)، وكانت زراعة تميز تلك األراضي بخصوبتها وت، ور الحضاري في ذلك الوادي للتط
في الحصول على ارزاقهم وتلبية حاجاتهم الغذائية ومن  (وادي ميفعة)من أهم ما اعتمده سكان 

رف في النقوش اليمنية القديمة يزرع هذا المحصول في فصل الشتاء والذي ع إذ(القمح)اهمها 
وهو محصول تشتهر به  (الطهف)والذرة وتزرع في مناطق مختلفة من الوادي ، و (21)ر( )ب

وهو من  (الدخن)لون بني مائل للحمرة ، وويكون ذا حبوب صغيرة ذات  (وادي ميفعة)منطقة 
وهو من  (الكنب)، و (الحنطة)الحبوب المفضلة لدى سكان الوادي وتفوق زراعته زراعة 

وتكون حبوبه كروية الشكل ويتميز بوفرة  واآلبارالمحاصيل التي تعتمد زراعتها على مياه الغيول 
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تسيل  (41)ضرب من العلك أووهو مادة صمغية  (اللبان)، كما يشتهر الوادي بزراعة (31)أنتاجه
وعند حرق شيء منه فانه يولد من سيقان وفروع شجرة اللبان بعد فصدها وعندما يجف يتم جمعه 

دخان ورائحة طيبة وكان يحرق قديما كميات منه كبخور في الطقوس الدينية لآللهة في المعابد 
وهو ما ،  (51)دم كهدايا للملوك لغالء ثمنه وفي مراسيم دفن الموتى أو االحتفاالت العامة ويق

وهو من األشجار التي  (المر)، وكذلك يشتهر الوادي بزراعة  (61)(الكندر)يطلق عليه باسم 
 ، الذي ورد ذكره كثيرا في النقوش (العنب)بزراعة اشتهر الواديو ،  (71)تدخل في صناعة األدوية

ف ثالثة االنحو )في حوض مأرب يقدر عمرها بوقد تم العثور على جذع نخلة (النخيل)زراعة و 
وتنمو أشجار  ( ،وادي ميفعة)، وتنمو أشجار الصبار نموا طبيعيا في  (81)(سنة قبل الميالد

،  (91)وتنتج حبوبا صغيرة صفراء تسحق وتستخدم كزينة للنساء ، نموا طبيعيا كذلك  (الورس)
 . (21)جمال المرأةدوره في أبراز ل األشعارفي  (الورس)وقد ورد ذكر 

 
 التجارية: األهمية.2

 (قنا)والسيما وان ميناءه ، فقد كان لوادي ميفعة دور متميز وبارز فيها أما فيما يخص التجارة 
، كما تم العثور  (21)كان ميناءا عامرا للسفن التجارية تنقل المواد التجارية من والى اليمن القديم 

 . (22)وهو داللة شاهدة على نشاط التجارة ودور التبادل النقدي فيها  (ميناء قنا)على نقود في 
والعسل الذي  (الصبر)و (المر)و (اللبان)المواد المصدرة من ذلك الميناء هي  أهممن  أن      

رف في عدوائية وقد غذائية و  كميات كبيرة منه لما عرف عنه من فائدة بإنتاجاشتهرت اليمن 
، وقد عثر على بعض الرسوم في الكهوف التي تدل  (32)القديمة باسم )دبسم(النقوش اليمنية 

التي كانت تنتشر في تلك الكهوف والتي شكلت مثارا للحيرة والدهشة في  (خاليا النحل)على 
كيفية وصول اإلنسان اليمني إلى تلك الكهوف وجمع العسل من الخاليا التي كانت منتشرة هناك 

من المواد الغذائية التي توزع على العمال الذين ساهموا في أعمال  (العسل)وكانت مادة  (42)
. ومن المواد المصدرة كذلك هو مادة  (52)ترميم سد مأرب في عهد الملك )شرحئيل يعفر( 

 (العطور)وهو مادة يفرزها نوع من أنواع الحيتان ويمتاز باستعماالته الكثيرة منها في  (العنبر)
)حوت العنبر( تلك المادة في البحر لتخرجه  ، يلقي من المواد العالجية مادة يعد ( ، و البخور)و

مناطق هذه المادة  أشهرمن  (الشحر)الشاطئ ويعثر عليها الصيادون ، ويعد ساحل  األمواجإلى
، ولندرة هذه المادة ولكثرة ( 62)(العنبر الشحري)واليه ينسب  (عمان)و (عدن)ويمتد بين 
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عثر على احد النقوش من حضرموت اسم  إذكذلك  األشخاص أسماءاستعماالتها فقد دخلت 
لشخص يدعى )عنبر( مما يؤكد أن هذه المادة كانت معروفة قديما في الساحل الجنوبي لجنوب 

 . شبه الجزيرة العربية 
يصدره من مواد ثمينة فان ذلك الميناء  ةالتابع لوادي ميفع (ميناء قنا)فضال عن ما كان       

التي  (الخمور)و (القمح)مثل  األخرىكان يقوم بدور الوساطة لتصدير ما يستورده من البلدان 
المستخدمة لنقل  (الفخارية األوعية)الميناء من شمال شبه الجزيرة العربية ، فضال عن  إلىتصل 

 ( ،الحديد)فضال عن (، المشروبات)و (الفرش)و (المالبس المزينة بالرسوم الذهبية)البضائع ، و
( المرجان)والزجاجية و ( ،الذهبية األواني)و(، التماثيل)و(، الفضة)و(، القصدير)و ( ،النحاس)و
ميناء )عمليات التنقيب في  أثناءفضال عن الكثير من المواد المستوردة التي تم العثور عليها  ،
، وكان لوادي ميفعة وميناءه قنا عالقات تجارية مع مختلف دول العالم ( 72)(وادي ميفعة( ، و)قنا

تمتعت منطقة ميفعة بطرق تجارية هامة ، و (82)(تدمر( و)الهند)و ( ،اليونان)و ( ،مصر)مثل 
بوصفه ميناءا  (ميناء قنا)اشتهر  ، ففيما يخص الطرق البحرية سواء كانت منها البحرية او البرية

(، ساحل ظفارــــ )ب (ميناء قنا)، وارتبط (29)وقد ورد ذكره في التوراة  (حضرموتدولة ـــ )رئيسا ل
 (31)(ميناء قنا)تنقل الى  (اللبان)من  (ظفار)كانت معظم منتجات  إذ( ،ميناء سمهر)والسيما 
فضال  ( ،شبوة)و ( ،ظفار)الطرق البحرية في التجارة الى وعورة الطرق البرية بين  أهميةوترجع 

بجزيرة سقطرة  (قنا)يربط  آخروهناك طريق بحري (31)عن طول الطريق مقارنة بالطريق البحري 
وشرق  ، والخليج العربي، تربط قنا بموانئ الهند  أخرىتابعة لمملكة حضرموت وهناك طرق 

 . (23)األحمروموانئ شمال البحر ، أفريقيا
غزة  إلىفيما يخص الطرق البرية فهي تبدأ من قنا وتمر عبر ممالك اليمن القديم حتى تصل  أما

غزة ويعتمد تحديد عدد المحطات على  إلى( مرحلة من تمنع 65في فلسطين وقدرت على نحو )
فضال ، وسقطرى، جات اللبان القادم من ظفار، وتعد قنا مخزنا لمنتو  (33) تحمل الجمل للرحلة

كبيرة في ربط ممالك اليمن القديمة  أهميةد التجارية المستوردة وكان لمنطقة ميفعة عن الموا
العالم  إلىأنحاءبعضها ببعض عن طريق الطرق التجارية البرية التي كانت تنقل البضائع منها 

كان يسير باتجاه شمال قنا قاطعا وادي حجر فوادي حضرموت حتى  األولالمختلفة فالطريق 
 أنحاءبقية  إلىشبوة ومنها  إلىثاني فهو الطريق الذي يسير نحو غرب قنا ومن ثم ال أماشبوة ، 

الجبال  إلىتصعد  أنرغم من وعورة الطريق الشمال كان على القافلة التجارية وبالاليمن القديم 
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جارة الكبيرة الطريق الذي تتخلله التالغربية لوادي حجر ثم تهبط نحو واديه وبالرغم من وعورة 
طريق لهم فان اختياره كان البد منه  إليجادشق الصخور  إلىبالعاملين عليه  أدىالوعرة مما 

الميالدي مما حدى  األولنحو القرن  اآلخروذلك بسبب الغارات الحميرية المتالحقة على الطريق 
 (نظيفت)و (ميفعة)و (عقاب حجر)بمملكة حضرموت ان تقوم ببناء جدار وتحصن كل من 
فضال عن أن المرور في هذا الطريق لحماية القوافل لتجارية خالل مرورها في وادي حضرموت 

يضمن للدولة الحصول على الضرائب وعدم التهرب من دفعها الن هذا الطريق يمر في وسط 
الدولة وال سبيل للهرب من دفع الضرائب فيه وبهذا فقد أصبح هذا الطريق من الطرق المفضلة 

وافل لتجارية فيه والسيما في فترات الصراع التي كانت دائمة الحدوث بين ممالك اليمن لمرور الق
، أما الطريق اآلخر الذي ينطلق من قنا باتجاه وادي ميفعة ومن هناك  (43)القديم وانعدام األمن 

الطريق  أما(وادي جردان)يتفرع إلى طريقين يأخذ األول طريقه من وادي ميفعة الشمالي إلى 
 (نصاب)و (بيحان)و  (شبوة)إلىعبدان ثم  إلىاني فيخرج من طريق وادي ميفعة الجنوبي الث

وفق اتفاقيات تجارية  األرباحوتتقاسم معها  األمانوهي تمثل محطات القوافل التجارية توفر لها 
، وهناك طريق آخر  (53)سياسية تصب جميعها في المصلحة االقتصادية لليمن القديم  وأحالف

يمتد من قنا وهو طريق سهلي يمتد على ساحل البحر ينفذ إلى الضفة الشرقية من وادي ميفعة 
من  وتواصل القوافل التجارية مسيرها. (63)أال أن من مساوئ هذا الطريق هو كثرة الكثبان الرملية 

ميفعة باتجاه الشمال نحو المنطقة المعروفة بوادي عمقين وهو منطقة صخرية ويعد هذا الطريق 
طريق ميفعة وادي حبان فيبدأ هذا  أما، الذي يصل مدينة شبوة بميناء قنا من اقصر الطرق

لذا الطريق من وادي ميفعة منطلقة من الفرع الجنوبي من الوادي ويتميز هذا الطريق بكثرة المياه 
ومن خالل ذلك نستنتج ما لميفعة من . (73)فان يعد من الطرق التي تفضلها الطرق التجارية

اهمية اقتصادية كبيرة سواء كانت زراعية او تجارية لطوبغرافية ارضها اواًل ولموقعها االستراتيجي 
الى اراضيهم ثانيًا مما جعلها مطمعًا لقادة المالك اليمنية القديمة لفرض سيطرتهم عليها وضمها 

لالستفادة من خيراتها وموقعها لتعزيز قواهم العسكرية اواًل ، ولجعلها مخزنًا غذائيًا مستمرًا الطعام 
 . ثانياً  شعوبهم
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 الملك  )كرب ال وتر( على ميفعة: -حملة المكرب 
الملك والقائد الشهير )كرب  –القادة الذين ارادوا السيطرة على ارض ميفعة هو المكرب  أهمومن  
معرفتنا عن منطقة  أولى، والنستطيع ان ننكر ان  (السابع قبل الميالد)وتر( نحو القرن  آل

ان  إذ، (38)المقةاإللهميفعة كانت من خالل النقش الذي حفره )كرب ال وتر( على جدران معبد 
السابع قبل )برزت قوتها العسكرية نحو القرن  كانت تابعة لدولة اوسان التي األرضتلك 
البحر ، ومد  إلىالذي سيطر على المناطق الجنوبيةحتى وصل  بزعامة ملكها )مرتع((الميالد
الى  نفوذ دولة اوسان، فضاًل عن امتداد يتينالجنوب وأبيننحو المعافر في الغرب ، ولحج  نفوذه

السبئية التابعة للملك )كرب ال وتر(  األراضيمد نفوذها نحو كانت تطمح بو  (39)ميفعة وجردان
ال، فما كان من كل من حضرموت وقتبان  أراضيبعد ان كانت قد سيطرت على آنذاك ان  األخيرا 

، وحفظ لنا النقش  دولة اوسان فاحرق الدور والزرع وجميع الممتلكاتيشن حربًا طاحنة ضد 
التي دمرها واحرقها  بالتعاون مع مملكة العديد من المناطق  أسماءالذي دونه القائد المحارب 

الجوف ، والمعافر ، ولحج ، وابين ، وويافع ، ودثينة ، ووادي حضرموت ومملكة قتبان منها 
للمدن في  أسماءا ورد من ومن الجدير بالمالحظة ان جميع م،(41)مرخة ، وعبدان ، وميفعة 

 في وادي حبان وهوحبان مدينة  فتصب فيها  أوتابعة لميفعة  وأوديةي في الحقيقة مدن النقش ه
 إلىوالقبيلة تتوزع مناطقها  األرضاحد الروافد التي تصب في وادي ميفعة ، ومنطقة ذيب 

كما الزراعية في اليمن القديم أخصباألراضيمن  أراضيهاوتعد الجنوب والغرب من وادي ميفعة
، وان ( 41)وقرب المياه الجوفية من السطحفيها واآلبارتشتهر بكثرة واحات النخيل لكثرة العيون 

، (42)هي عبارة عن قرية مدينة عند ذكر )حبان( ورود اسم المدينة )الهجر( كما جاءت في النقش
، وهذا يدل فضاًل عن خصوبة (43)القرية المستقرة أوكما ورد ذكرها باسم المستوطنة المسورة 

، وهي بتلك  أسوارهاووفرة منتجاتها الزراعية ، فهو يدل كذلك على حصانتها ومناعة  أرضها
وتر( ليتمكن من اقتحامها  آلالمناعة والتحصين تدل على مدى قوة وضخامة جيش الملك )كرب 

وتر( قد تكون اجتاحت كل من مناطق  آلوان جيوش الملك )كرب وتدميرها وحرق منشآتها .
دلتا ميفعة ومنها  إلىالتي تؤدي  األراضيوادي ميفعة عبر تلك  إلىصول حبان وذيب بهدف الو 

من الوصول  أسهليكون  األراضيوادي ميفعة عن طريق تلك  إلىان الوصول  إذ،  الى واديه
لىأسماءمناطق السوط وحجر ، وهذا ما دل عليه النقش الذي عن طريق  إليها تلك  أشارا 

ومن خالل ذلك نستنتج مدى الدراية والحنكة العسكرية التي كان يتمتع بها الملك  ( 44)المناطق
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 أووخوضه للمعارك العسكرية لم يكن اعتباطًا  األراضيوتر( وجيشه وان هجومه على  آل)كرب 
عن طريق الدراسة ووضع الخطط الحربية وهذا ما كان يتميز به الجيش  إنماعن طريق الصدفة 

 اليمني القديم . 

 

 ميفعة:السيطرة على  الدولة الحميريةمحاولة 
مرت ميفعة وخالل تاريخها الطويل بالعديد من الهجمات الحربية التي شنتها عليها الممالك     

مكاناتهلتخريب منشآتها الحيوية  أواليمنية القديمة الطامعة بمركزها االستراتيجي ،  االقتصادية  وا 
 إذسيما مينائها )قنا( ، الدول الطامعة االقتصادية وال إلمكاناتبصفتها منافسة كبيرة وقوية 

سيما وانه كانت وال (األول الميالدي)عة نحو القرن الهجوم على ميف إلىعمدت الدولة الحميرية 
قبل  األولالقرن )يطة بها منذ نحو حالدول الم أراضيقد بدأت تكبر وتنتعش وتستحوذ على 

 .( 45)(الميالد
ونظرا لتلك الهجمات المتكررة من قبل الحميريين القوة الجديدة البارزة في المنطقة فقد      

لىاستدعى  المجاورة لها  واألراضيسور منيع يحيط بكل من ميفعة  أوبناء جدار حصين  األمرا 
يشكر مكرب ) ورد ذكر لقبحول )قلت( وقد دون نقش على ذلك السور سمي بنقش )قلت( آنذاك

التي تؤرخ لهذا النقش فمنهم من ذكر انه دون  اآلراءوهناك العديد من آل يهرعش( في النقش 
أن الكتابة دونها )شكمم سلحن( هي من أقدم  (47)، وذكر جواد علي (46)ق.م( 411نحو عام )

 الكتابات الحضرمية لتي وصلت ألينا لحد أالن ويرجع زمن الكتابة إلى القرن الخامس أو أوائل
، إال أن  (48)القرن الرابع قبل الميالد ، وهناك من أشار أنها من مدونات القرن الثاني قبل الميالد
 الرأي األرجح وحسب المكتشفات األثرية الحديثة انه دون نحو القرن األول الميالدي 

دون )ش ك م م / س ل ح ن/ ب ن/ ر ظ و ن( ذلك النقش بعد أن تلقى أمرا من سيده      
ك ر/ ا ل / ي ه ر ع ش( مكرب حضرموت وقد أمره كذلك بتشييد عدد من )ي ش 

االستحكامات العسكرية على حدود وادي ميفعة لغرض التصدي للغارات الحميرية وذلك بهدف 
حماية الطرق التجارية العابرة بوادي ميفعة وبناءا على ذلك تم تحويل طريق القوافل التجارية من 

دولة حضرموت بدال من وادي ميفعة  أراضي( المار عبر وسط وادي ميفعة الى طريق )قلت
الذي كان يمكن للحميريين مهاجمة القوافل التجارية المارة فيه ، وترك منفذ واحد عبر )قلت( وسد 

المارة عبر ذلك الموقع وذلك لحمايته والسيطرة والتحكم بالمنفذ الوحيد الذي  األخرىطرق العبور 
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وقد بني السور من الحجارة الكبيرة فشكلت سدا منيعا في وجه المهاجمين كانت تتحكم فيه بوابة ، 
(49) . 

تحويل التجارة  إلىوادي ميفعة  وأهمهادولة حضرموت  أراضيهدفت حمير من وراء مهاجمة     
من حضرموت الى مناطقها من خالل ضرب المراكز التجارية لحضرموت على ساحل بحر 

ة في وادي ميفعة يالعرب وعلى اثر ذلك فقد عملت دولة حضرموت على تعزيز الكثافة السكان
للوقوف بوجه القوة الضاربة )الحميريين( ومن ضمن من انتقل هم كل من )ه ي س ع / ا ل ( 

 . (51)س م(  و ) د و
 العاصمة األولى لها آنذاككانت ميفعة من المدن )هجر( الهامة لدولة حضرموت قد مثلت      

شرافهاوانتشار الحقول الزراعية الكبيرة حولها  أسوارها، إذ إن حجم المدينة ومناعة  (51) على  وا 
وكانت تمثل مركزا ،  (52)طرق القوافل التجارية كل ذلك عزز مكانتها بالنسبة لدولة حضرموت 

م( لها بانها 168-91حضاريا هاما في تاريخ اليمن القديم اذ وصفها بطليموس نحو )
، كما ان دولة حضرموت كانت قد شيدت سورا منيعا حول  (53)اي المدينة الكبيرة  ( ،متروبولس)

 وهذا يدل على اخذ ة )م ت/ ح ذ ر و( اي عندما اخذوا حذرهمضيفتن وكتب على السور لفظ
الحيطة والحذر النهم كانوا متوجسين خيفة من ان تشن حمير غارات على ميفعة وكانت حمير 

تمارس حرب العصابات ضد المناطق المحيطة بميفعة ولم تمارس حربا عسكرية  آنذاك
 .(54)مباشرة
احد  إليهلم تستطع حمير من السيطرة على ميفعة رغم محاوالتها المتكررة وهذا ما يشير      

ان ميفعة  إالالنقش  إذاأشارمن القرن الثالث الميالدي  األولالنقوش الذي يؤرخ في النصف 
الرفيعة التي يتمتع بها سادات  األلقابشخص يحمل لقب )كبير( وهو من  إشرافكانت تحت 
 . (55)حضرموت 

 
 حملة الملك )شعرم اوتر( على ميفعة:

القرن الثاني والثالث )ونظرا للحروب والصراعات التي كان يمر بها اليمن القديم نحو       
ولم يسلم من تلك الصراعات أي طرف من أطراف الممالك الحاكمة آنذاك وهم كل  ين(الميالدي

من ملوك سبأ وحمير وقتبان وحضرموت ، وعلى اثر تلك الحروب فقد باغت الملك السبئي 
ملك حضرموت )آل عز يلط( بحرب خاطفة استطاع على أثرها احتالل ميناء قنا )شعرم أوتر( 
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حراق جميع السفن الراسية فيه  وتلك الحرب الخاطفة المدمرة كان البد لها أن تمر عبر وادي وا 
ضعف حركة القوافل التجارية عبر  إلىتعرض الوادي لعدة ضربات قاصمة مما أدى  إذميفعة 

الخدمات التي كان يقدمها سكان الوادي للقوافل التجارية المارة عبر  طريق الوادي وتوقف نشاط
دولة حضرموت  أراضيان الملك )شعرم اوتر( لم يحاول ضم المحير  األمران  إال. (56)الوادي 

الدولة السبئية ، وبالتالي فانه اكتفى بما حصل عليه من غنائم حربية من غاراته  إلىأراضيوأمالك
 السريعة تلك .

 
 الملك )ياسر يهنعم( وابنه الملك )شمر يهرعش( وضم ميفعة الى دولتهما:

تمكن الملك )ياسر يهنعم( الحميري من االستحواذ  (الثالث الميالدي)وفي نحو نهاية القرن      
 بدأعلى السلطة في مأرب وبهذا صبح ملك كل من سبأ وحمير أو )سبأ وذو ريدان( حين ذاك 

من محاوالت ضم حضرموت إلى دولتهم وبعد أن تمكنوا  (شمر يهرعش)العمل هو وابنه الملك 
وهذا يعني ، (57)هو )ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت(  يمن ذلك أصبح لقبهم الملك

سيطرة الحميريين على عاصمتي حضرموت وهما كل من شبوة وميفعة وبهذا فأنهم تمكنوا من 
يسي مما يشكله من أهمية اقتصادية بالغة إذ انه يعد السيطرة على قنا وهو ميناء وادي ميفعة الرئ

المستودع الرئيسي لمادة اللبان وسوقا تجاريا لها وللمنتجات القادمة من المحيط الهندي والمصدرة 
، وفعلوا مالم يفعله الملك السبئي )شعرم وبما يمثله وادي ميفعة من ثقل اقتصادي وسكاني  إليه

 والى لقبهم الملكي .  إلىأمالكهحضرموت دولة  أراضيضموا  فإنهماوتر( 
 

 سيطرة العدو الخارجي )االحباش( على ميفعة:
من ان يحصلوا على موطأ قدم لهم  األحباشبعد ان تمكن  (الميالدي السادس)في نحو القرن 

ت تنتشر في لديانة النصرانية التي كانت قد بدأا أتباعوتحت ذريعة حماية اليمنية  األراضيفي 
كانت  إذ،  وأعوانهماألحباشالبيزنطية  اإلمبراطوريةربوع جنوبي شبة الجزيرة العربية وبتشجيع من 

العمل على  إالالرومانية قد فشلت في بسط احتاللها العسكري لليمن فما كان منها  اإلمبراطورية
العربية وباالستعانة االستعانة بالدين لفرض هيمنتها على ذلك الجزء الحيوي من شبه الجزيرة 

ومخططاتها االستعمارية ، بعد ان  أهدافهاالذين عملت على تنصيرهم كذلك لخدمة  باألحباش
قبل ذلك محاولتين فاشلتين الحتالل جنوبي شبه الجزيرة العربية وبمباركة الروم  لألحباشكان 
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اليمن قد تصدوا لهم والعمل على مقاومة االحتالل الحبشي وجعله  أهلبعد ان كان ، ( 58)كذلك
 تالل الروماني وجعله يعود مهزوم، كما قاوم من قبل محاولة االح (59)يندحر متقهقرًا نحو مكمنه

 .( 61)ى الذرائع لتبرير هزيمتهاتمحماًل بالخسائر ، وان تحججت روما آنذاك بش
والنظام مما احدث  األمنزعزعة  إلىبه الجزيرة العربية تصارع النفوذ الديني في جنوبي ش أدى

 األحباشفجوة تمكن االحتالل الحبشي ان ينفذ من خاللها ، فبعد ان استعمل الرومان وحلفائهم 
ر( الذي كان قد اعتنق يثا أسارالدين كسالح في المعركة ، تصدى لهم الملك الملك )يوسف 

كانوا يعملون كجواسيس لبيزنطة حسب اعتقاده ، مما جعله  الديانة اليهودية نكاية بالنصارى الذين
))قتل اصحاب االخدود النار ذات  يمان يجرد حملة عنيفة ضدهم جاء ذكرها في القران الكر 

. وبالفعل فقد دلت النتائج (61)الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود((
 62)التي تربط بين رجال الدين النصارى في الدول المذكورةعلى وجود خيوط شبكة من العالقات 

ومن ورائهم  األحباشالعوامل التي ساعدت على احتالل اليمن من قبل  أهموكان هذا من  ،(
يتغلغلون في اليمن دينيًا واقتصاديًا وعسكريًا  األحباشالتي جعلت  األسبابالرومان . وكان من 

الى تدهور الحياة  أدىفات المستمرة مما اليمن والخال الداخلية المتزعزعة في األوضاعهو 
بالملك اليمني )يوسف  حدا. وهذا هو السبب الذي (63)، وسيادة روح الحرب والصراعاالقتصادية 

عادةي الداخل واألمنروح العمل والنظام  إلعادة( الى العمل أسار لليمن القديم  النفوذ والهيبة وا 
مستعينًا ببعض القبائل الموالية له ومنه تلك القبائل هم اليزنيون الذين حافضوا على والئهم 

 . (64)للسلطة
، وظفار ، المعركة في كل من تهامة ، ونجرانجانب الملك الذي تزعم  إلى قاتل اليزنيون     
 أشارجاء في النقش الذي  إذدور المقاومة الذي خاضه وادي ميفعة ،  إلىالنقوش  أشارتوقد 
المتواجدين في  األحباشوقتل  ر( ))عندما احرق الكنيسةيثا أسارماقام به الملك )يوسف  إلى

، وجاء في (   65)ظفار وحارب الركب وفرسان والمخاء وحصر نجران وحصن سلسلة المندب((
 األحباش))على (67)بافقيهوأكمل، ( 66)نقش آخر )) وكان النصر حليفه في تلك المعارك((

األحباش كانوا قد حشدوا قوات كبيرة يتصدرها أسطول السفن أن. إال ونين معهم((اوالمتع
البيزنطينية الكبير ، وبما ان اليمن لم يملك مثل ذلك األسطول فقد منيت قوات الملك اليمني 

 .(م 525 )بخسارة كبيرة نحو عام
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من ( ، أيفعمعدي كرب بن سمة بزعامة ) األجنبيمة المحتل بدور مقاو  اضطلع اليزنيون      
وكان والده ممن شارك بجيش الملك اليمني الذي م ( ،  542نحو عام )كدور في وادي ميفعة 

قد نصبوه حاكمًا  األحباش، والذي كان (أسار) يوسف  واألسرفضل الموت على ذل الهزيمة 
يفعلوا لوال مقاومته لهم وهو يتزعم قبيلته ومن انضم تحت  اوما كانو على اليمن بعد احتاللهم له 

ينصبوه حاكمًا لوال ان كانوا قد دبروا له للم يكونوا  إنهم األرجحلوائه لمقاومة المحتل ، وعلى 
             عن منصبه نحو عام أقصي إذ، وهذا ما كان  أثرهاينحوه على  أومكيدة يقتلوه 

انه على الرغم من  إالقصاء والده عن الحكم ، انه ثار انتقامًا الد يقول قائل وق.(68)(م 535)
 عوامل شخصية .ال وان كان يتخللها بعض األجنبيل هي ثورة ضد االحتالذلك ف

 
 لخـــــــــاتمةا

 في نهاية هذا البحث نكون قد توصلنا إلى جملة من النتائج من أهمها :
قلة المصادر على الرغم من الهامة جدًا في تاريخ اليمن القديم  قإن منطقة ميفعة من المناط

النقشية التي تتحدث عن هذه المنطقة ، فلم يرد اسم ميفعة إال  بإشارات سريعة حينما تتحدث 
كانت ميفعة تتمتع بمنطقة نفوذ واسعة جدًا فهي ذات موقع جغرافي ، و النقوش عن منطقة اخرى 

يلها الزراعية وفيرة كالحنطة ، والدخن ، واألعناب ، والتمور ، متميز ، وأرضها خصبة ، ومحاص
شكلت طبوغرافية ميفعة مالذًا آمنًا ، و فضاًل عن محاصيلها التجارية كاللبان ، والمر ، والورس 

كان العنبر من و تسلكه القوافل التجارية العابرة أرضها نحو مناطق بيع تجارتها في بالد الشام 
التي تاجر بها سكان منطقة وادي ميفعة ، فضاًل عن العطور والبخور. شكل  اهم المواد التجارية

تمتع وادي اذ  وادي ميفعة عنصر جذب للسكان لما يتمتع به من مقومات تساعد على المعيشة
ميفعة بشبكة من المنشآت االروائية ، والغيول ، واآلبار ، والعيون ، ساهمت في ازدياد أهميتها 

ن الطرق البرية المارة بمنطقة ميفعة ، فقد تمتعت ميفعة بقرب )ميناء قنا( االقتصادية فضاًل ع
شكلت و  منها مما ساهم في انتعاش التجارة البحرية ، وكثرة عدد السفن والتجار في المنطقة

التجارة البرية ، والبحرية ، والقوافل التجارية المارة بميفعة بازدياد الدخل المادي لسكان المنطقة ، 
ل عملهم كإدالء للقوافل ، أو حراس ، أو من ناحية توفير المخازن المالئمة لخزن من خال

لم يكتفي سكان وادي ميفعة بالعمل بالقوافل التجارية كُأجراء ، إنما ، و  البضائع ، أو تحميلها
مارسوا العملية التجارية بحد ذاتها ، فكانت لهم قوافل تجارية تجوب أنحاء المنطقة جيئة وذهابًا 
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شكل سكان وادي ميفعة همزة وصل في نقل بضائع الهند ، والصين ، و ن والى بالد بالد الشام م
 وشرق أفريقيا ، نحو ميناء غزة في فلسطين وبالعكس .

نظرًا لكل العوامل المذكورة آنفًا شكلت ميفعة هدفًا لألعمال العسكرية الحربية للسيطرة عليها أو ، 
قويًا من الناحية االقتصادية ، أو إلضافتها ألمالكهم كي تشكل  تدميرها ألنها كانت تمثل منافساً 

عمقًا استراتيجيًا عسكريًا من ناحية ، أو لالستفادة من طبوغرافية جبالها الصخرية لتشكل حصنًا 
منيعًا في وجه األعداء  من ناحية أخرى ، أو لالستفادة من إمكاناتها االقتصادية إلطعام شعوبهم 

ذي كان يحصل في إنتاج الغذاء نظرًا لكثرة الحروب التي كانت تنشب بين ، ولسد النقص ال
ممالك اليمن القديم آنذاك ، أو الن الدولة  التي كانت ميفعة )اوسان( حينما غرتها إمكاناتها 
االقتصادية والسكانية حاولت التوسع على حساب جيرانها ، وهذا احد األسباب الذي جعل الدمار 

ة .وعلى هذا األساس فقد تعرضت منطقة ميفعة للعديد من الهجمات منها يحيق بمنطقة ميفع
الداخلية ، او الخارجية  منذ نحو )القرن السابع قبل الميالد( إلى نحو )منتصف القرن السادس 
الميالدي( ، فقد تعرضت لهجمات الملك )كرب آل وتر( ملك سبأ في نحو )القرن السابع قبل 

ي دونه الملك )كرب آل وتر( ابتهاجًا بنصره على جدران معبد اإلله الميالد( ، شكل النقش الذ
 )المقه( أول واهم النقوش التي عرفتنا بمنطقة ميفعة وتوابعها كحبان ، وذيب ، و)ميناء قنا(.

، إال إنهم لم  نتعرضت ميفعة نحو القرن )األول الميالدي( إلى هجوم من قبل الحميرييو 
يستطيعوا ان يجدوا ألنفسهم موطأ قدم على أرضها، وعلى ذلك فلم يتعدى هجومهم ذلك ان يكون 

 عبارة عن شن غارات سريعة وخاطفة لغرض إضعافها وتدمير اقتصادها .
في نحو القرن )الثاني الميالدي( شن الملك )شعرم اوتر( هجومًا كاسحًا على منطقة ميفعة 

ناء ميفعة الرئيسي )قنا( ، واحرق جميع السفن التجارية التي كانت راسية فيه ، دمر خاللها مي
إال انه لم يعمل على البقاء ، او ترك حامية عسكرية  فيها ، بل انه اكتفى بالحرق والتدمير 

 ونهب كل ما طالته أيدي جنوده .
نت من السيطرة عادت الدولة الحميرية لمحاولة ضم ارض ميفعة إلى  أمالكها بعد ان  تمك

على معظم اراضي اليمن القديم بصفتها القوة اليمنية العظمى آنذاك ، وتمكنت بالفعل من 
تحقيق غرضها هذه المرة وضمت ارض ميفعة اإلستراتيجية إلى أمالكها نظرًا لعدم وجود قوة 

 تنافسها آنذاك أو تقف في وجهها.
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كن األحباش وبالتعاون مع الروم إال انه في نحو منتصف القرن )السادس الميالدي( تم 
البيزنطينيين من احتالل اليمن مستغلين حالة الفوضى والصراع الديني الذي زرعوه هم 
بأنفسهم  ، إذ عمدوا إلى نشر الديانة النصرانية بين أبناء اليمن القديم وذلك ليس حبًا بالدين 

من )يوسف أسار يثأر( الملك  بقدر حبهم في نشر روح الفرقة بين أبناء البلد الواحد، فم كان
اليمني إال ان اعتنق الديانة اليهودية نكاية بالنصارى الذين استطاع األحباش ومن ورائهم 
البيزنطينيين من استغالل عاطفتهم الدينية واالستفادة منهم كعيون لصالحهم ، مما أغاظ الملك 

، والروم ، فما كان من  )يوسف أسار(  وحفر لهم األخدود وألقاهم فيه ، نكاية باألحباش
أعداء اليمن إال استغالل تلك الحادثة واالنقضاض على اليمن الحتالله باسطول بيزنطي و 

 جنود أحباش .
قاوم أهل اليمن القديم االحتالل األجنبي ، وكانت ارض ميفعة معقل المقاومين من أهل اليمن 

قعوا في براثن خلص من احتالل و رت جذوتها مستعرة اال انهم بعد ان استطاعوا التالتي استم
 احتالل آخر.
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Abstract 

Represented the area Maifa'a safe for convoys business as a strategic area 

in ancient Yemen, so he sought all the kingdom of the kingdoms of 

ancient Yemen to control it due to these important and strategic location, 

fertile land, and agricultural crops abundant told by irrigation projects and 

wide, so he sought distress (karab al watar) to sabotage the facilities of 

irrigation to impose perpetuate Maifa'a infrastructure, as well as the state 

sought to control the Himyarite Maifa'a area, in the time of King (sharam 

Otter), She returned again to control it after a failed first attempt, as well 

as tried-Ahbash control of the area Maifa'a, but it came under stiff 

resistance from the Yemeni people invited her to retreat and withdrawal, 

as well as Altobgraveh rugged area Maifa'a Thus, the area of Wadi 

Maifa'a was prone to conflicts between the many parties to control it for 

their economic importance The military and the importance of its port 

(QNA), which were merchant ships off of it and come back to him laden 

with goods, including the frankincense trade, which was a Petral antiquity 

to Yemen. 
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 . 319الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص .19
الحضرمي ، معهد الدراسات الشرقية ، )جامعة  األدبسارجنت ، روبرت ، مختارات من  .21

 . 41م( ، ص1951لندن ، 
 . 111االرياني ، نقوش مسندية ، ص .21
، المركز اليمني  1987جريزنفتش ، حضرموت القديمة والمعاصرة ، أبحاث ميدانية لعام  .22

 . 37م( ، ص1987لألبحاث الثقافية ، )سيئون ، 
 . 35بيستون واخرون ، المعجم السبئي ، ص .23
صنعاء ، ، ) 1بافقيه ، لغز الرسوم الصخرية من ينوف بوادي جردان ، مجلة ريدان ، ع .24

 . 65م( ، ص1978
25. CIH ,Coupusinscriptionum , semiticarum , pars quarta inscriptions  

Hemyariticas et sabaeas continents' , (Paris , 1929) ,540.    

، معجم البلدان ، دار صادر ، )بيروت ،  ( هــــ 626)ت:وي ، ياقوت بن عبد هللا ، مالح .26
 . 3/327م(، 1957

 .2/97بافقيه ، في العربية السعيدة ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، )صنعاء ، د.ت( ،  .27
 . 329بافقيه واخرون ، مختارات ، ص .28
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 . 23-22، االيات  27سفرحزقيال ، االصحاح  .29
م(، 1981البحري، دار العودة، )بيروت، شهاب، حسن صالح، اضواء على تاريخ اليمن  .31

 .248ص
وميخائيل بيتروفسكي ، التجارة والطرق التجارية في حضرموت القديمة ،  ، جريز نفتش .31

 . 94م( ، ص1987الثقافية ، )سيئون ،  لألبحاثالمركز اليمني 
تاريخ اليمن القديم ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، )بيروت ، محمد عبد القادربافقيه ،  .32

 . 53، صم( 1985هـ/ 1416، 
 . 7/324علي ، المفصل ،  .33
 . 93وميخائيل بيتروفسكي ، التجارة والطرق التجارية ، ص، جريز نفتش  .34
م( ، 1992، مؤسسة العفيف الثقافية ، )صنعاء ، بافقيه ، قتبان ، الموسوعة اليمنية  .35

2/755 . 
 .248شهاب ، اضواء على تاريخ اليمن البحري، ص .36

37. Bowen , Jr . Richard LeBaron and Albright Frank p . : Archaelogical 

Discoveries in south Arabia , the American Foundation for the study 

of man II , John Hopkins press , Baltimore (1958) , p 37 . 

 . 211اوراق ، ص عبد هللا ،  .38
وادي حضرموت )تنقيبات( ، المركز اليمني لألبحاث الثقافية واآلثار ، بريتونواخرون .39

 . 11، ص م( 1979هـ / 1411والمتاحف، )عدن ، 
 . 67بافقيه ، تاريخ ، ص  .41
 . 69المرجع نفسه ، ص ؛  96/  2علي ، المفصل ،   .41
 . 65بيستون واخرون، المعجم السبئي ،ص  .42
 .281اوراق ، ص عبد هللا ،  .43
44. R E S ,  394 
حمير في الخبر واألثر ، بحث مستل من مجلة دراسات يمنية ، يوسف محمد ، عبد هللا ، .45

 . 35، ص م( 1991هـ / 1411، )صنعاء،  42ع
شيبمان ، كالوس ، تاريخ الممالك القديمة في جنوب الجزيرة العربية ، ترجمة : فاروق  .46

 . 78م( ، ص2111هـ / 1423اليمني ، )صنعاء ، اسماعيل ، مركز الدراسات والبحوث 
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 . 2/134المفصل ،  .47
 . 19بريتون واخرون ، وادي حضرموت ، ص .48
 ؛78شيبمان، تاريخ الممالك اليمنية القديمة، ص .49

 de maigret, alessandro, an exptoration of the arenaeological history of 

yamen, published the original (italin, 1996), p227  

51. R E S ,287 . 
 . 2/159علي ، المفصل ،  .51
الشيبة ، عبد هللا حسن ، )ي م ن ت( في النقوش اليمنية القديمة المعنى والداللة ، مجلة  .52

 . 97م( ، ص2115هـ / 1426نية ، )صنعاء ، الدراسات اليم
 . 2/159علي ، المفصل ،  .53
 . 135/ 2،  نفسهالمرجع  .54
في العربية السعيدة ، مركز الدراسات والبحوث ، )صنعاء ، محمد عبد القادر ، بافقيه ، .55

 . 81/  2، د.ت( 
م( ، 1985، )صنعاء ،  22نقوش العقلة ، مجلة دراسات يمنية ، ع إلىبافقيه ، عودة  .56

 . 113ص
 . 49/ 1بافقيه ، في العربية السعيدة ،  .57
 . 163/  2المرجع نفسه ،  .58
مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ العرب القديم ، دار المعرفة الجامعية ،  .59

في اليمن في  األجنبي،فاروق عثمان ، التدخل  أباظة؛  353، د. ت( ، ص  اإلسكندرية)
نهاية عهد حضارته القديمة وموقف الشعب اليمني ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، 

 . 72م( ، ص 1978، )الكويت ،  16ع
60. Strabo, Geography of Strabo, founded by ; James Loes , 

(London,1966), P 365 . 

 . 7-4سورة البروج االيات  .61
 . 69/  2بافقيه ، في العربية السعيدة ،  .62
 . 69/  2المرجع نفسه ،  .63
 . 44، ص واألثرعبد هللا ، حمير بين الخبر  .64



 

 

 

922 

 جامس عيىس حنان. د.م.أ  
 4192 اذار( 91العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   ميفعة لوادي ةالاسرتاتيجي الامهية مج 

65. Jam , Jamme , sabaean inscriptions from MahramBilqis ,(Beltimore 

,1962),1028 .                                                                        

66. RES 507 

 . 51مختارات ، ص  .67
 . 129/  2؛ بافقيه ، في العربية السعيدة ،  481/  3علي ، المفصل ،  .68
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 ادرــــالمص
 القران الكريم. -
 االرياني، مطهر علي -
 م(.1991هـ/1411والبحوث اليمني، )صنعاء/ نقوش مسندية وتعليقات، مركز الدراسات  .1
 م(.1982هـ/1416بيستون، أ.ف.ل واخرون، المعجم السبئي، دار لوفان، )بيروت،  .2
 بافقيه، محمد عبد القادر واخرون -
 م(.1985مختارات من النقوش اليمنية القديمة، د.مط، )تونس،  .3
 بافقيه -
 اء، د.ت(.في العربية السعيدة، مركز الدراسات والبحو اليمني )صنع .4
 م(.1985هـ/ 1416تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت،  .5
 بيرتون واخرين -
المركز اليمني لالبحاث الثقافية واالثار والمتاحف، )عدن،  (تنقيباتوادي حضرموت ) .6

 م(.1979هـ/1411
 جرير نفتش، بطرس -
دراسة وميدان قنا القديم )افاق ونتائج(، المركز اليمني  -والمعاصرة حضرموت القديمة .7

 م(.1987لالبحاث الثقاغفية، )عدن، 
، المركز اليمني لالبحاث الثقافية 1987ابحاث ميدانية لعام حضرموت القديمة والمعاصرة،   .8

 .م(1987)سيشون،
 جريز نفتش، ميخائيل بيتروفسكي -
وت القديمة، المركز اليمني لالبحاث الثقافية، )سيئون، التجارة والطرق التجارية في حضرم .9

 م(.1987
 هـ(.626الحموي، ياقوت بن عبد هللا، ) -
 م(.1957معجم البلدان، دار صادر، )بيروت،  .11
 ابن دريد، ابو بكر محمد بن الحسن، جمهدة اللغة، مكتبة المثنى، )بغداد، د.ت(. .11
 ريكمانز، جاك -
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، )صنعاء، 28لي محمد زيد، مجلة دراسات يمنية، ع، ترجمة: عحضارة اليمن قبل االسالم .12
 م(.1987

 الزبيدي، محمد مرتضى الحسين -
 م(.1972تاج العروس في جواهر القاموس، تح: ابراهيم الترزي، د.مط، )الكويت،  .13
 سارجنت، روبرت -

 م(.1951مختارات من األدب الحضرمي ، معهد الدراسات الشرقية ، )جامعة لندن ،  .14
 شيبمان، كالوس -

تاريخ الممالك القديمة في جنوب الجزيرة العربية ، ترجمة : فاروق اسماعيل ، مركز  .15
 م(.2111هـ / 1423الدراسات والبحوث اليمني ، )صنعاء ، 

 شهاب، حسن صالح -
 م(.1981تاريخ اليمن البحري، دار العودة، )بيروت،  .16

 علي، جواد -
للماليين ، مكتبة النهضة ، ، دار العلم  2المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ، ط .17

 (.1977)بغداد ، 
 عبد هللا، يوسف محمد -

 م(.1991اوراق في تاريخ اليمن واثاره ، دار الفكر المعاصر ، )بيروت،  .18
 مهران/ محمد بيومي -

 دراسات في تاريخ العرب القديم ، دار المعرفة الجامعية ، )اإلسكندرية ، د. ت(. .19
 هـ( 611يوسف بن يعقوب ، )ت:ابن المجاور ، جمال الدين ابو الفتح  -

صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصر ، تصحيح : اوسكار   .21
 م(.1986لوغفرين ، منشورات المدينة، )بيروت ، 

  هـــــ( 711)ت: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ،  -
 ت(.لسان العرب ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، )القاهرة ، د.  .21
 هـ( 351الهمداني، الحسن بن احمد ، )ت: -

صفة جزيرة العرب ، تح: محمد بن علي االكوع ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ،   .22
 م(.1983)صنعاء ، 



 

 

 

929 

 جامس عيىس حنان. د.م.أ  
 4192 اذار( 91العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   ميفعة لوادي ةالاسرتاتيجي الامهية مج 

 وثـــالبح
 أباظة ، فاروق عثمان  -
التدخل األجنبي في اليمن في نهاية عهد حضارته القديمة وموقف الشعب اليمني ، مجلة   .1

 م( . 1978، )الكويت ،  16دراسات الخليج والجزيرة العربية ، ع
 باطايع ، احمد  -
 م(.1989، )صنعاء،  38تنقيبات معبد االله سين ذو ميفعم ، مجلة دراسات يمنية ، ع  .2
 بافقيه -
 م(.1978، )صنعاء،  1من ينوف بوادي جردان ، مجلة ريدان ، علغز الرسوم الصخرية  .3
 م(.1992قتبان ، الموسوعة اليمنية ، مؤسسة العفيف الثقافية ، )صنعاء ،  .4
 م(.1985، )صنعاء ،  22عودة إلى نقوش العقلة ، مجلة دراسات يمنية ، ع .5
 الشيبة ، عبد هللا حسن  -
والداللة ، مجلة الدراسات اليمنية ، )ي م ن ت( في النقوش اليمنية القديمة المعنى  .6

 م(.2115هـ / 1426)صنعاء ، 
 الصلوي ، ابراهيم  -
اعالم يمنية قديمة مركبة ، دراسة عامة في داللته اللغوية والدينية ، مجلة دراسات يمنية ،   .7

 م(.1989، )صنعاء ،  38ع
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