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حكايات

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

قوم سبأ
وسيل العرم
بقلم :هارون يحيى

• آثار

قال تعالى في كتابه العزيز:
« َل َق ْد َك� َ
�ان ِل َس َبأ ٍ ِفي َم ْس َك ِنهِم
ي� ٍين َو ِ
آي ٌة َج َّنتاَنِ عَ ن مَ ِ
ش َما ٍل
ْ
واش ُك ُروا
ُكلُوا ِمن ِّرزْقِ َر ِّب ُكم
َ
ُ
َل ُه َبلْ َد ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب غفو ٌر *
َفأ َ ْع َر ُ
س ْي َل
سلْ َنا عَ لَ ْي ِه ْم َ
ضوا َفأ َ ْر َ
ِج َّن َت ْي ِه ْم
ال��عَ � ِر ِم َو َب َّد ْلناَهُ م ب َ
َج َّن َتينْ ِ َذ َوا َت ْي أ ُ ُك ٍل َخ ْم ٍط َوأ َ ْث ٍل
َو َ
شي ٍء ِّمن ِ
س ْد ٍر َقلِي ٍل» «سبأ:
.»16-15
يعتبر مجتمع سبأ واح���دا ً
م���ن أك��ب��ر أرب����ع ح��ض��ارات
عاشت في جنوبي اجلزيرة
العربية ويعتقد أن ه��ؤالء
القوم قد أسسوا مجتمعهم ما
بني  750-1000قبل امليالد
وان��ه��ارت حضارتهم حوالي
 550ب��ع��د امل���ي�ل�اد بسبب
الهجمات التي دام��ت قرنني
والتي كانوا يتعرضون لها من
جانب الفرس والعرب.
وبقي تاريخ نشوء حضارة
سبأ موضع خالف حتى اآلن
فالسبئيون ل��م يشرعوا في
كتابة تقاريرهم احلكومية
حتى سنة  600قبل امليالد
ل��ذل��ك ال ي��وج��د أي سجالت
سابقة لهذا التاريخ.
ويعود أقدم املصادر التي تشير
إلى قوم سبأ إلى سجالت امللك
سيرجون الثاني اآلش��وري
احل��رب��ي��ة « 705-722قبل
امل��ي�لاد» ف��ي تلك السجالت
ي��ش��ي��ر امل��ل��ك اآلش�����وري في
سجالته التي دون فيها األمم
التي كانت تدفع له الضرائب
إل��ى ملك سبأ «إي��ت ع��م��ارا».
ه��ذا أق���دم م��ص��در يشير إلى
السبئية إال أنه ليس
احلضارة َّ
من ال��ص��واب أن نستنتج أن

• لوحة معبرة عن حقبة من الزمن

هذه احلضارة قد مت إنشاؤها نحو
 700قبل امليالد فقط اعتمادا ً على
هذا املصدر الوحيد ألن احتمال
تشكل هذه احلضارة قبل ذلك وارد
جدا ً وهذا يعني أن تاريخ سبأ قد
يسبق هذا التاريخ وقد ورد في
نقوش أراد نانار أحد ملوك مدينة
أور املتأخرين كلمة «س��اب��وم»
والتي تعني «مدينة سبأ» وإذا
صح تفسير هذه الكلمة على أنها
مدينة سبأ فهذا يعني أن تاريخ
سبأ يعود إلى  2500قبل امليالد.
وتقول املصادر التاريخية التي
تتحدث ع��ن ه��ذه احل��ض��ارة إنها
كانت أشبه باحلضارة الفينيقية
أغ��ل��ب نشاطاتها جت��اري��ة لقد
سيطر ه��ؤالء القوم على الطرق
التجارية التي متر عبر شمالي
اجل���زي���رة وك����ان ع��ل��ى ال��ت��ج��ار
السبئيني أن يأخذوا إذنا ً من امللك
اآلشوري سيرجون الثاني حاكم
املنطقة التي تقع شمالي اجلزيرة
إذا ما أرادوا أن يصلوا بتجارتهم
إلى غزة والبحر املتوسط أو أن
يدفعوا له ضريبة على جتارتهم
وعندما ب��دأ ه��ؤالء التجار بدفع
الضرائب للملك اآلش��وري ُد ِّو َن
اس ُمهُم في السجالت السنوية لتلك
املنطقة.
يعرف السبئيون من خالل التاريخ
كقوم متحضرين تظهر كلمات مثل
«استرجاع» «تكريس» «بناء»
بشكل متكرر في نقوش حكامهم
ويعتبر سد مأرب الذي كان أحد
أه��م معالم ه��ذه احل��ض��ارة دليالً
واضحا ً على املستوى الفني املتقدم
الذي وصل إليه هؤالء القوم إال أن
ه��ذا ال يعني أنهم كانوا ضعفاء
عسكريا ً فقد كان اجليش السبئي
م��ن أه��م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ضمنت

استمرار ه��ذه احلضارة صامدة
لفترة طويلة.
وك��ان اجليش السبئي من أقوى
جيوش ذل��ك ال��زم��ان وق��د ضمن
حلكامه ام��ت��دادا ً توسعيا ً جيدا ً
فقد اجتاحت سبأ منطقة القتبيني
ومتكنت من السيطرة على عدة
مناطق في القارة اإلفريقية وفي
عام  24قبل امليالد وأثناء إحدى
احلمالت على املغرب هزم اجليش
السبئي جيش ماركوس إيليوس
غالوس الروماني الذي كان يحكم
مصر ك��ج��زء م��ن اإلم��ب��راط��وري��ة
الرومانية التي كانت أعظم قوة
في ذلك الزمن دون منازع ميكن
تصوير سبأ على أنها كانت بالدا ً
معتدلة سياسيا ً إال أنها ما كانت
لتتأخر في استخدام القوة عند
الضرورة .لقد كانت سبأ بجيشها
وحضارتها املتقدمة من «القوى
العظيمة» في ذلك الزمان.
وورد في القرآن ذكر جيش سبأ
ال��ق��وي وتظهر ثقة ه��ذا اجليش
بنفسه من خالل كالم قواد اجليش
السبئي مع ملكتهم كما ورد في
سورة النمل:
« َقا ُلوا َن ْحنُ أُو ُلو ُق َّو ٍة َوأُو ُلو َبأْ ٍ
س
َ
ش ِدي ٍد َواألَ ْم�� ُر إ ِ َل ْي ِك َف ُ
انظرِي َما َذا
َتأْ ُمر َ
ِين» «النمل.»33 :
وك��ان��ت م��أرب ه��ي عاصمة سبأ
وكانت غنية جدا ً والفضل يعود
إلى موقعها اجلغرافي فالعاصمة
قريبة ج��دا ً من نهر الدهنا الذي
كانت نقطة التقائه مع جبل بلق
مناسبة ج��دا ً لبناء سد واستغل
السبئيون هذه امليزة وبنوا سدا ً
ف��ي ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث نشأت
حضارتهم وب���دؤوا مي��ارس��ون
الري والزراعة وهكذا وصلوا إلى
مستوى ع��ال ج��دا ً من االزده���ار.

