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 نظام الحكم في اليمن القديم 
 )*(د. عادل الشيخ

لعبت البيئة الطبيعية دورًا جوهريًا في التحووتت الحاوارية التوي توادتاا بو د 
فاوي اتوتاءاع  ون بواني مءواط  توبي الجليوري العربيوة  ات  ،اليمن فوي تاريهاوا اليودي 

 نووود  تمتعوووت بمءوووال موتووومي ا مطوووار  د   لووو  ءتووووع  ،المءوووال الاوووحراوح الياحووو 
والوو ح  اووح  اتتوواي فووي نيووا  الحاوواري  ،مجتمو  لرا ووي فووي تووبي الجليووري العربيووة

  .اليمءية التي اءتجت ءظ  الحك  والرح والكتابة واليواءين والفن والتجاري
ليود توو ار ءظووا  الحكو  فووي الوويمن باو ت البيئووة التووي  وجودت ءو ووًا موون اتهووت ط 

والتي افرلت لءا اتواليبًا مون  (*)في الب دالمتجاءي للتكويءات اتجتما ية والتياتية 
ءظ  الحكو  تطوورت  بور الولمن بفعو  التو ايرات البيئيوة وموا يءوت   ءاوا مون تكويءوات 

واجماًت ءتتطي  ان ءاو  واتوتءادًا للدراتوات التاريهيوة والحاوارية  .تياتية متءو ة
  .لليمن اليدي  ا اة  تاليب من ءظ  الحك  للب د

 لقبلي : أواًل : النظام ا
ويعد في ءظر  غلب الباحاين بتاريخ الويمن اليودي  مون  نود   ءووا  ءظو  الحكو  

يعوووود فووي لمءوووي  لووو  فتووري توووابية  لووو  نيووا  الدولوووة بمفاوماوووا التياتوووي  (†)فووي الوووب د
 وليد مّر ه ا الءظا  بدورين رئيتيين هما :  .التام 

 حكم القبلية :  -1
ي تكويءاوووا  لووو  رابطوووة اووولة الووود  بوووين واليبليوووة فوووي الووويمن اليووودي  ت تعتمووود فووو

كموووا هوووو الحوووا  فوووي تكووووين اليبليوووة فوووي بووواني مءووواط  توووبي الجليوووري  ،افرادهوووا فحتوووب

                                                           

 كلية اآلداب / جامعة الموا . - تتا  اآلاار اليديمة المتا د نت  اآلاار  

مركل الدراتات  ،مجلة دراتات يمءية ،اليمن التعب واترض والحااري –ئدح د. احمد نائد الاا ()
 .49ص – 1990 ،42العدد  ،اءعاع ،والبحوث اليمءي

 –دار التاوامن للطبا وة والءتور، بيوروت  –اليبيلة والدولة في المجتم  اليمءي –د. نائد الترجبي (†)
 .124ص – 1990
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تووعب( وتتووتهد  )فلفظووة نبيلووة فووي الءيوووة اليمءيووة المتووءدية تكتووب وتلفووظ (*)العربيووة
ه ت اللفظة للتعبيور  ون ءظوا  هواص ييوو   لو   تواي الوروابط اتنتاوادية والديءيوة 

نبيلوة مون  ،تعب( تالفة ال كر في المعج  التبئي تعءوي)ول ا فان لفظة (†)تيةوالتيا
وبوو ا تكووون اليبيلوة فووي الوويمن  (‡) و ءاحيوة  و مجمو ووة فئووات نرويوة ،الحاور  و بلوودي

اليدي  ند تكوءت مون  اوو  لفئوات ماءيوة وحرفيوة مالوت جما وات مهتلفوة فوي اولة 
بين فئاتاوا لتتوك  بمجمو اوا نبيلوة  الد  والءتب متآلفة في الة المالحة المتتركة

كبيووري مالووت بوودورها حالووة وتووطية بووين البووداوي المتعووارر  لياووا فووي الجليووري العربيووة 
( 26)ونوود توو  احاوواع حوووالي (§)وحالووة  دءوو  درجووة موون درجووات المجتموو  الحاوورح

ءيتووًا متووءديًا وردت فياووا هوو ت اللفظووة بمعءاهووا الموو كور   وو ت حتوو  فووي  اوود الوودو  
ونووووود كوووووان افوووووراد هووووو ت اليبائووووو  توووووبي متوووووتيرين فوووووي  (**)اليمءيوووووة المتووووو هري والممالووووو 

متتوطءات متجمعة مؤلفة من بيوت و كوال و تة من طين، ومارتوا تربيوة اتبو  
وباتاووافة لوو ل  مارتوووا  مليووات  .(††)والماتووية واتووت لوا باللرا ووة والحوورر اليدويووة

لحاو   ل  الم اء ، وهوو اتغاري  ل  جيراءا  من نبائ  وتجمعات بترية بياد ا
ما  د  فيما بعد  ل  ااطداما  بالدو  والممال  التي نامت في جاات مهتلفة مون 

                                                           
–1بيوووروت ط –ومكتبوووة لبءوووان –ءتوووريات بيتووورل لوفووواندار  –المعجووو  التوووبئي –بيتوووتون واهووورون (*)

 .130ص– 1982
 ،1ط –الوووويمن  –دار الكتووووب الجامعيووووة بعوووودن  –الل ووووة اليمءيووووة اليديمووووة  –د. فووووارو  اتووووما ي    (†)

 .230ص ،2000
 .130ص –المادر التاب   –بيتتون واهرون  (‡)
بيروت  ،لبءان –بيروت  .لم ييندار العل  ل –المفا  في تاريخ العرب نب  اتت    ،جواد  لي (§)

 .283ص – 4ج – 1970 –لبءان  –
مركوول الدراتووات  –مجلووة دراتووات يمءيووة  –اءتتووار العوورب البوودو فووي الوويمن  –كريتووتيان روبووان  (**)

 .89ص ،1987 ،(27)العدد ،اءعاع –والبحوث اليمءي 
 .283ص –المادر التاب   –جواد  لي  (††)
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الووب د ليءتاووي باوو  ا موور  لوو  اتءاووواع تحووت رايووة تلوو  الوودو  والممالوو  تووعيًا وراع 
 . (*)المءفعة المادية الميدمة لا   و اءايا ًا  مر وان  هارج حدود ندراتا 

ظوووا  فوووي هووو ت اليبائووو   لووو  اتووواي تيتوووي  العمووو  بوووين الجما وووات ليووود نوووا  الء
حيث اتتد ت  ،التكاءية المهتلفة المان والحرر وهاواًا اللرا ة وتربية الماتية

المتووا ية المتووتركة لووالرض  مووً  متووتركًا والوو ح  اووح  اتتوواي لوحوودي الجما ووة 
يووت الءظووا  فووي الحفوواظ  لوو  ماووالحاا المتووتركة فووي وجووي الهطوور الهووارجي  و لتاب

 . (†)داه  اليبيلة

 االتحادات القبلية :  -2
والو ح  (‡)ويعد اتتحاد اليبلي اتتاي في ءت ي وتكون الدولة في اليمن اليودي 

التياتوي فوي  –حيث نوا  التءظوي  اتجتموا ي  .يتكون من  دد من اليبائ  والعتائر
ابتوداًع مون اليريوة  اليمن اليدي  في ه ت المرحلة من اءاواع  دي تتكي ت اجتما يوة

بيت( في الءيوة المتوءدية وهوو ماوطلط يطلو   لو  كو  )والتي اطليت  لياا لفظة
اليريوة( مرتبطوًا بوالفرد والمجمو وة تعورر )الجما ة ومون  تكءاها ويابط ات  البيت

اليبيلوة( )والتوك  الاواءي مون التءظوي  هوو التوعب ،بيت التوميرح –بي ما  بيت نول  
الو ح جواع انود  لفوظ لوي فوي الويمن اليودي  فوي ءيوة الءاور العائود كما مور بءوا توابيًا و 

 . (§)للمل  كرب آ  وتر من مءتار اليرن التاب   . 
 وتتتوووك  اتتحوووادات اليبليوووة  وووادي مووون توحووود  و تجمووو   ووودد مووون تلووو  البيووووت 

اليبائوو ( مكوءووة اتحووادًا نبليووًا يطلوو   ليووي اياووًا لفظووة ))اليوور ( موو   وودد موون التووعوب
همووودان )يووو  مكوءاتوووي ماووو   بووواري توووعب تووومعي الووو ح ياووو  كوووً  مووونتوووعب مووو  تفع

                                                           
نتوو  التووراث  –دار المءووار للطبا ووة والءتوور  –والدولووة فووي الوويمن اليبيلووة  –د. فاوو   لووي احموود  (*)

 .297ص – 1985الكويت  –العربي 
 –ءيلووي  وون الروتووية اوو ع الوودين  امووان  –العوورب  لوو  حوودود بيلءطووي وايوران  –ءيءوا فكتووور فءووا  (†)

 .297ص – 1985الكويت  –نت  التراث العربي  –المجلي الوطءي للايافة والفءون واتداب 
 .65المادر التاب  ص –اليبيلة والدولة في اليمن  –فا   لي احمد  (‡)
 .135ص –المادر التاب   –اليبيلة والدولة في المجتم  اليمءي  –نائد الترجبي  (§)
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ويكووون الوورابط  (*)نبيلووة( الووث تووعب توومعي)وحموو ن وبرتوو ( حيووث يتووك  كوو  تووعب
التووعوب( هووو رابووط الماووالط المتووتركة انتاوواديًا باتاووافة للوورابط )بووين هوو ت اليبائوو 

لعيائديوووة الروحوووي المتماووو  فوووي  بوووادي آلاوووة معيءوووة  و آلوووة متووويطر وفووو  مفاهيماوووا ا
. حيث ورد في الءيووة المتوءدية ومون مراحو  لمءيوة مهتلفوة فوي الويمن اليودي  (†)آءئ 

 ، ن وجود تحالر بين اتتحوادات اليبليوة وبوين اآللاوة المعبوودي فوي ءطوا  تويطرتاا
 لو  هو ا الءوو   (‡)حبو ( الو ح يعءوي مياوا )حوبل ( المتوتية مون الجو ر)و طليت كلمة

تووري تحيووة الملووو  اياووًا وبوو ل  ااووبط تحالفووًا بووين موون التحووالر والوو ح تووم  فووي ف
ومن المرجط ان وجود اآللاوة فوي هو ا المياوا  هوو تاوفاع  ،اليبائ  والملو  واآللاة

الاووفة الميدتووة  لوو  التحووالر والتوولا  المتحووالفين باحترامووي، وكووان  نامووة العاوود موو  
متءدية من فتوري موا اآللاة من الطيوي الديءية المامة التي جاع  كرها في الءيوة ال

وهي اي ة  تتار العرانية ات اءي  بد كالي  كر فوي )ويعد اتلي  اتر ،نب  المي د
الوويمن ولووويي اءاوو  كموووا هووو الحوووا  فووي العووورا  اليوودي ( اتلوووي الرئيتووي الحوووامي لاووو ت 

حيووث توويدت لووي العديوود موون المعابوود وموانوو  العبووادي فووي مهتلوور مءوواط   ،اتتحووادات
يوووؤدون فياوووا الطيووووي الديءيوووة و لووو  ر تووواا تيووودي  اليووورابين تيربوووًا  اتتحوووادات اليبليوووة

وند  كرت اي ة التحالر  و المياوا  بوين اليبائو  واتلاوة فوي اوي ة تكواد  .(§)ل لي
لتلو  )"حين انا  المكورب ،تكون واحدي في العديد من الءيوة المتءدية بالعباري اآلتية

ونوووود غفلووووت تلوووو   ،(**)تلاووووة واتتووووياد"اليبائوووو ( وحوووودت حييييووووة ومياانووووًا و اوووودًا موووو  ا
                                                           

دار  –ءودوي الويمن  بور التواريخ  –كير تطوورت الاوي ة اتتحاديوة بوين اليبائو   –اتماان الجرو  (*)
 .44ص 2001 –جامعة  دن للطبا ة والءتر 

 .48ص ،ءفي المادر (†)
 .65المادر التاب  ص –المعج  التب ح  ،بيتتون واهرون (‡)
 .38المادر التاب  ص –اتماان الجرو  (§)
 –ءيوووة  ربيووة جءوبيووة  –ل طوو    لوو  تلوو  الءاوووص اءظوور كوو  موون : هليوو  يحيوو  ءوواجي  (**)

 .1962 – 1961 – 1960ل  وا   24 ،23 ،22جامعة الياهري  .  –مجلة كلية اتداب 
  .1979 ،3العدد  –مجلة دراتات يمءية  –يوتر محمد  بد اهلل مدوءة الءيوة اليمءية اليديمة  -

 .1990 2اءعاع، ط –في تاريخ اليمن ءيوة هءدية. مركل الدراتات والبحوث اليمءي  –مظار اترياءي  -
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الءاوص  ن  كر اتماع آلاة اليبائ  الداهلة في اتتحاد واتير الياا بلفظة اتلاة 
وكووو ل  لووو  تووو كر تلووو  الءاووووص اتوووماع اليبائووو   و ل مائاوووا بووو  اتوووير الووويا  بلفظوووة 

 اتتياد. 
تووو  ونووود يءووودم  اتتحووواد اليبلوووي باتحوووادات نبليوووة  هووور  وييوووي  معاوووا تحالفوووًا  و 

حيووث يوورجط  ،تووب  وجووو (  ح تووب  واتتحوواد)و كبوور، فءجوود فووي ءيوووة موون تووب  لفظووة
جو ( ماطلط  ا  يياد بي نبائ  اتتحاد  ح ك  من اءظ   لو  اتتحواد اليبلوي )ان

 . (*)لتب  من اليبائ  التي يعبد فياا اتلي  اتر وهو اتلي الرئيتي ل ل  اتتحاد
ية تطوووورت الاوووي ة اتتحاديوووة لتلووو  ومووو  تطوووور البءيوووة اتجتما يوووة والتياتووو

تورد  ،ففي ءية الءار للمل  كرب آ  وتور مون مءتاور اليورن التواب   .  ،اليبائ 
معتري تب (  ن اتتحاد اليبلي وال ح تك  اتتواي لييوا  الدولوة التوب ية التوي )لفظة

تايوووو ت لاووووا الظوووورور لتبوووورهن  لوووو  نوووودرتاا الفعالووووة كحالووووة متيدمووووة  لوووو  الاووووي ة 
ا مووان والحمايووة واتتووتيرار لليبائوو   ،ليوود اوومءت هوو ت الاووي ة اتتحاديووة ،(†)اليبليووة

ات  ،وبالرغ  من  د  واوع حيايات هو ت الاويا اتتحاديوة و تتواا ،المءاوية فيي
ان انامة الطيوي الديءيوة الهااوة باتتحواد بوين اتلاوة واليبائو  فوي لمون محودد مون 

بوو  كوووران نووديمًا( فووي مءطيووة الجووور ج)التووءة فووي معبوود اتلووي  اتوور فووي جبوو  اللوووا 
يؤكووود  لووو  وجوووود هووو ت  ،بحاوووور مهتلووور اليبائووو  مووون مءووواط  متعوووددي مووون الووويمن

 . (‡)اتتحادات واتتمرارها واحترا  مواايياا من نب  المونعين  لياا

 ثانيًا : المكرب : 
والمكرب في اللاجة العربية الجءوبية واتتءادًا للءاوص المتوءدية مو هو  مون 

و لوو  بووان ب الكووار  لوو   (§)كوورب التووي تعءووي الموحوود  و المجموو   و الميووربالفعوو  
                                                                                                                                               

.138المادر التاب  ص ،نائد الترجبي -
 

وجل التوووواريخ التياتووووي للوووويمن اليوووودي  مؤتتووووة حمووووادي للهوووودمات والدراتووووات موووو –اتووووماان الجوووورو  (*)
 .89ص – 1996 –اتردن  –اربد  –الجامعية 

 .38ص –المادر التاب   –كير تطورت الاي ة اتتحادية  –اتماان الجرو  (†)
 .78ص -المادر التاب   ،المعج  التب ح ،بيتتون واهرون (‡)
 .89ص ،المادر التاب  –خ التياتي موجل التاري –اتماان الجرو  (§)
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وهو ليب كاءوتي  طل   ل   .نار في اللاجة العربية الجءوبية  ل  الونت الحاار
كاهن المعبد با تبارت الميرب بوين البتور واتلاوة مون هو   الءو ور واتاواحي التوي 

ءتاووور اليووورن التاتووو   .   هووو ت ومءووو  م .ييووودموءاا  ءووود ادائاووو  للطيووووي الديءيوووة
حيووث  ،اداريوواً  –اووي ة المكوورب تتعوود  حوودود وظيفتووي الديءيووة لت هوو  تووكً  تياتوويًا 

جم  المكرب بين التلطتين الديءية والدءيوية كحالة تطور متيدمة  ن اي ة اليبيلة 
وب ا اابط المكورب حاكموًا  لو  نبيلتوي بعودما او  الياوا نبائو   (*) و التحالر اليبلي

وه ا ما يؤيدت المعج  التبئي فكلمة مكرب تعءي رئيي حلر نبلوي  و رئويي  ،  هر 
ولو ا يورجط ان المكورب حواك   و اوفة ديءيوة هاوعت لوي  (†)مجمو ة نبائو  اتحاديوة

نبائ  من غير نبيلتي اتالية لاا حكاماا اليبليوون و لو  فوي اطوار    اتحوادح فيموا 
فوي  ENي الديءيوة والدءيويوة مو  ليوب ويتيارب ليب المكورب فوي الويمن باوفت (‡)بيءاا

  .العرا  اليدي  في بدايات التطور التياتي  ءد ءاايات اتلر الراب   . 
وماما يكن من  مر فعل  الرغ  مون تتواب  اوفات ماوطلط المكورب الديءيوة 

فووان  ،والدءيويووة فووي الوويمن اليوودي  و وود  واوووحاا ات فووي ءطووا  اووي  موون دولووة تووب 
ان ءظووا  حكوو  المكووربين توواد فووي الوويمن وهاواووًا دولووة تووب  الووراجط لوود  البوواحاين 

 لو  يود  ،ه   اليرءين التات  والاامن  .  بحيث اابط المماد لظاور ليب المل 
آهر مكرب في دولة تب  وال ح تحوو   لو  ليوب الملوكيوة باتو  الملو  كورب آ  وتور 

رت فوووي ليووود مووواري المكووورب دو  .فوووي مءتاووور اليووورن التووواب   .   لووو  ارجوووط اتراع
الييووادي الروحيووة وفووي اتتوورار  لوو  اتحوو ر والمواايوو  بووين اليبائوو  باوومان اتلاووة 
حتب معتيداتا  اليديمة ويعود الفا  للمكربين في مءاط   ديودي مون الويمن اليودي  

                                                           
 .78ص -المعج   ،بيتتون واهرون (*)
اوووءعاع،  –مركووول الدراتوووات والبحووووث اليمءوووي –فوووي العربيوووة التوووعيدي  –محمووود  بووود اليوووادر بافييوووي (†)

 .45ص– 993 –1ط
 .134 – 133ص –المادر التاب   –اليبيلة والدولة  –نائد الترجبي ( ‡)
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تيدت فياا متواري  الورح المهتلفوة والتوي  اوحت التومة اتتواي التوي ناموت  لياوا 
  .(*)الدولة بمفاوماا التام 

 لثًا : الملوك : ثا
وليب المل  كوان يطلو   لو   ،يعود ظاور ليب المل   ل  ايا  حك  المكربين

حووواك  المملكوووة  و اليبيلوووة الاووو يري لوحووودها  و المتحالفوووة مووو  غيرهوووا تحوووت اتووورار 
وهوووو تطوووور فوووي ءظوووا  الحكووو   (†)التياتوووي لتووولطاتي –المكووورب  و الهاوووو  الوووديءي 

  اليووودي  والوو ح ظاووور فوووي ظوو  وجوووود الحكووو  الحووواك ( فوووي العوورا)يمااوو  ليوووب اتءتووي
ومامووا يكوون موون  موور فاءووي بووات موون المؤكوود ان  .(EN)الووديءي للكوواهن ا  لوو  ا يوون

 ،اتءتيووا  موون ليووب المكوورب  لوو  ليووب الملوو  لوو  يكوون نتووريًا  و ءتيجووة لعموو   تووكرح
واءمووا توو  بعوود  ن  حكوو  الملووو  نباووتا   لوو  اليبائوو   و الممالوو  الاوو يري فت يوورت 

ولا  معاووا ليووب الملوو  فووي اليبائوو  التابعووة ليحوو   ،الع نووة اتتحاديووة اليديمووة اووي ة
ويظاوور لءووا  .(‡)الييوو (. وبوو ل  اءتفووت الحاجووة  لوو  ليووب مكوورب)محلووي ليووب جديوود هووو

ءية الءار العائد للمل  كرب آ  وتر وهو  و  مل  يمءي بالمفاو  التام  للليوب، 
ب الووءية تووالر الوو كر بوو كار موون موود  اتتووا  تووطوي وتوولطة الملوو  الوو ح نووا  وحتوو

 تووورين حملوووة  توووكرية داهووو  وهوووارج الووويمن لفووورض الوحووودي  لووو  الوووب د وااوووافة 
مءاط  ءفوو  جديودي للويمن وبو ا  وّد  و  موحود لوب د الويمن اليودي  تحوت متوم  ملو  

اووي ت بطرييووة تعيوود  لوو  ا  هووان اءجووالات الملوو   (§)تووب  و ح ريوودات وحاوورموت
ح الوو ح وحوود الووب د و ءتوو  امبراطوريووة واتووعة ا طوورار  ائوو  الاوويت توورجون ا كوود
 بحم تي العتكرية المتعددي. 

                                                           
 .46 – 45ص –المادر التاب   – محمد  بد اليادر باهفيي (*)
 .45ص –ءفي المادر  (†)
 .146ص ،المادر التاب  –موجل التاريخ التياتي  -اتماان الجرو  (‡)
مركوول الدراتووات والبحوووث  ،مجلووة دراتووات يمءيووة –الييالووة وات راتيووة  –محموود  بوود اليووادر بافييووي  (§)

 .152ص – 1987 ،27اءعاع العدد  –اليمءي 
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وهك ا اابط المل  في اليمن اليدي  يتوول  الماوا  الرئيتوية الكبور  فوي الدولوة 
وتيووو   لووو   اتيوووي حمايوووة ماوووالط الدولوووة التياتوووية واتنتاوووادية واناموووة الع نوووات 

هرين و يد اتتفانات التياتية واتنتاادية( تباد  التفارات م  الملو  اآل)الهارجية
باتاووووافة  موووورت  (*)وااوووودار اليووووواءين وتعيووووين كبووووار الموووووظفين واليووووادي العتووووكريين

، كبءوواع المودن وتتووويرها، وتتوييد مءتووآت  لو  انامووة ا  موا  العامووة للدولوةواتورافي 
  وون كوءووي الوورح، وبءوواع المعابوود والت كوود موون تءفيوو  نووواءين المجلووي التتووريعي، فاوو ً 

كموا كووان لوي حو  المتوواركة فوي الءتوواط  (†)اليائود ا  لو  للجيوووة فوي  ونوات الحوورب
اتنتاووووادح للدولووووة موووون هووووو   ام كووووي العياريووووة الهااوووووة وءتوووواطي فووووي ا  موووووا  

واءموا اطلو   لو   ،. ول  يكن ليب المل  يطلو   لو  الملو  الحواك  لوحودت(‡)التجارية
ة اليديمووة ان هوو ا الليووب اطلوو   لوو  ابءووي حيووث  ظاوورت الءيووو  ،بعووض افووراد اتوورتي
حيوث يور  بعوض البواحاين  ،وهوي حالوة لو  ءجود لاوا تفتويرًا ناطعواً  ،و هيي وحت   بيي

ان ليووب الملوو  يطلوو   لوو  افووراد اتوورتي لبيووان اوولتي بالملوو   و للتهفيوور موون   بوواع 
الملوووو  وماامووووي بتووووبب كاووووري   مالووووي ومتوووواغلي  و لعوووود  تمكءووووي موووون الييووووا  با مالووووي 

حتو  يكوءووا نود  ،كما يمكن ان يكوون  لو  لتودريب ابءواعت  لو  ماوا  الحكو  ،ايلمر 
. ان الملو  الوو ح ا تبورت توعبي مماو  آللاووة (§)هبوروا الملو   ءودما يءتيوو  الحكو  الويا 
ل  يكن يحك  حكمًا فرديًا مطليًا. حيث وجودت  ، ل  اترض والمرج  ا  ل  للدولة

ة  و تتريعية تتوا دت فوي اتهوا  اليورارات مجالي وهيئات متعددي  ات افة اتتتاري
  ل  في نولي تعال : وند  تار اليرآن الكري   ل  ،واداري الب د

 .(**)(َقاَلْت َياَأيَُّها الَمأُل َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَهُدوِني)
 رابعًا : المجالس االستشارية : 

                                                           
 .40ص –المادر التاب   –الاي ة اتتحادية  –جرو اتماان ال (*)
 .137ص –المادر التاب   –اليبيلة والدولة  –نائد الترجبي  (†)
 .230ص – 5ج –جواد  لي المفا   (‡)
 .32آية  –توري الءم   (§)
 .40ص –الاي ة اتتحادية  –اتماان الجرو  (**)
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 ،من في اليمن اليدي  تك  بتيطا من الءظا  الءيابي رر ءظا  الحك  في الي
ونوود اتهوو  هوو ا الءظووا   .الوو ح املتووي طبيعووة التركيبووة المتءو ووة لليبائوو  المؤلفووة للدولووة

 الءيابي اتكات متعددي مءاا.
 المسود :  -1

ويتمتوووو  هوووو ا المجلووووي  ،وياوووو  تووووادي اليووووو  و وح الوووور ح موووون رجووووا  الدولووووة
باوو حيات واتووعة فاووو المرجوو  اتو  فووي الدولووة حيووث كووان الملوو  يتهوو  اليوورارات 
بالتتاور م  ه ا المجلي في الياايا الكبر  للدولوة كوا  ن حالوة الحورب  و التول  
 و تونيوو  اتتفانووات الهارجيووة  و التحالفووات الداهليووة  و ااوودار التتووريعات الياءوءيووة 

 .(*)تطبيياا ات بعد انرارها من نب  ا ااع المجليوالتي ت يت  
 مجالس القبائل :  -2

حيوووث تبلووا اليبائووو  بووواليرارات التووي تاووودر  ووون  ،وتماوو  التوووعب تماووي  ءيابيوووا
 .لتءفي ها اوت باو  ،مجلي المتود وهو بماابة المجلي ات ل  للدولة

 مجالس المدن :  -3
. ويمكوون  وود هوو ا الءظووا  (†)حووربوتعءوو  بتووؤون المديءووة فووي اونووات التوول  وال

تمايليا ليي لعمو  التعب كما هو الحا  في ديميراطية اايءا واءما تمايليا تاحااب 
الوور ح والجووات والتوولطان فووي الدولووة تبوووداع ر ياوو  والتوولطان فووي الدولووة تبووداع ر ياووو  

ولوو ل   وود ءو ووا موون  ،للملوو  فووي المتووائ  اتتاتووية التووي تهووص الدولووة  و المجتموو 
افاوو  بالحوود اتدءوو  موون ءظووا  الحكوو  الملكووي المطلوو  الوو ح كووان  (‡)ا  التووور ءظوو

غيوور اءووي وموو  حلووو  اليوورن الاالووث المووي دح اهوو ت اهميووة  ،تووائدا فووي التوور  اليوودي 
المتوود( بوالتيلص او  الولوا  ءاائيوا مهليوة التواحة لتتولط )تل  المجالي و ل  ر تاا

يار الدولة انتااديا وتياتيا ممادا الملو  في حك  مطل  الا حيات اد   ل  اءا
 .الطري  ل حت   الهارجي  ل  يد اتحباة

                                                           
 .المادر ءفتي (*)
 .230ص – 5ج –ب  المادر التا –جواد  لي المفا   (†)
 .78ص 1999 –رتالة دكتوراي  –حك  اتنالي  في اليمن  –ءاجي الكايرح  (‡)
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 خامسًا : الوظائف العامة في الدولة اليمنية القديمة :
نيوو ،  ،ان اليواب ااووحاب التولطة والءفووو  بمهتلور مءااووبا  العليوا ماوو  ليوب

ولوو   ،ي كووان نوود انتاوور ظاورهووا واءتتووارها فووي الوويمن اليوود ،محوورج ،اليووين ، و، بوون
ومرد  ل   ائد  ل  الظورور البيئيوة الحاكموة  ،تعرفاا المجتمعات المعااري اتهر 

. وه ت اتليواب (*)والتكويءات اتجتما ية والتياتية التائدي في الب د في  ل  الونت
جميعا تتتهد  لتمييل امراع محليين يتفاوتون من ءاحية اتهمية  و اليوي اتنتاادية 

 .دار ما يملكون من ارض  و  دد من يتبعا  من حملة الت عالتياتية بمي –
 ويمكن اجما  ابرل ه ت الوظائر بما يلي :

 القيل : -1
نيووو  وجمعوووي انيوووا ( واللفظوووة )نوووو  وجمعوووي انووووا (  و)ورد فوووي الءيووووة اليمءيوووة
  . و.  .( وتعءوووي الموووتكل   و الموووداف  الءافووو  اليووووو   و )متوووتية مووون الجووو ر الل ووووح

التووي لوو   ،نوود جوواع هوو ا الليووب ءتاجووا ل حوووا  الطبيعيووة وتاوواريي اترض. و (†)اتو 
حيوث  ،حتو  مو  وجوود دولوة نويوة كدولوة توب  ،تكن تتمط بييا  حكو  مركولح مباتور

كووان الحكووا  المحليووون بماابووة ملووو   لوو  نبووائلا   و مءوواطيا  ونوود اطلوو   لوويا  هوو ا 
وتعووود مءوووواط   (‡)ين معوووويالليوووب لتمييوووله   وووون ليوووب الملووو  ات لوووو  للدولوووة المتحوووالف

 –التما  اليمءي هي اول  اتماكن التي ظاور فياوا هو ا الليوب باوفاتي اتنتاوادية 
ولوو   (§)حيووث نامووت انوود  اموواري يحكماووا انيووا   رفووت باتوو  اتحوواد توومعي ،التياتووية

يتعووود  هووو ا الليوووب  لووو  المءووواط  اتهووور  فوووي الووويمن حيوووث كوووان لكووو  مءاوووا اليابوووي 
ط موووون اتليوووواب التووووائدي وهاواووووا فووووي فتووووري اتحووووت   ات اءووووي ااووووب ،الهااووووة بووووي

                                                           
 11ص –المادر التاب   -الل ة اليمءية  –فارو  اتما ي   (*)

 .143ص –المادر التاب   –الييالة  –محمد  بد اليادر باهفيي  (†)
 .92ص –المادر التاب   –ءاجي الكايرح  (‡)
 .146ص –المادر التاب   –لييالة ا –بافييي  (§)
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   ورد فووي احوود ءاواووي  كوور لمؤيديووي موون  ،الحبتووي الاوواءي للوويمن  لوو  يوود ابرهووي
  .(*)اتنيا  ب كره  باتمائا  ومءاطيا  التي تملت اغلب ب د اليمن اليدي 

 الذو : -2
  ليبوا وهوي تعءوي فوي اتاو ،من اتلياب التي كاءت معروفة في اليمن اليدي 

ويكتءور ال مووض ءتووع هو ا الليوب الو ح  ،اليريوة()لااحب اليار الحاك   و البيوت
ومو   لو  فيود حمو   ،ل  يعرر في المءاط  التمالية لليمن ات في فتري مت هري ءتوبيا

هووو ا الليوووب الل مووواع واتموووراع فوووي مءووواط  ت تتتووو  باتتوووا  اترض وهاواوووا فوووي 
وان كووان هوو ا ت يمووءعا  موون توتووي   ،توواهيةاتوديووة الاوويية التووي تتهلوو  الجبووا  ال

وتعوود مءطيووة رملووة التووبعتين  (†)ءفووو ه  حووين تتيتوور لاوو  اتتووباب المعيءووة  لوو   لوو 
ومووا يجاورهووا موون اوديووة ومءهفاووات اتموواكن التووي اءتتوور فياووا هوو ا الليووب ومورتووت 

 و( )اهوو ت اووفة  و ليووب )*(وبمجوويع حكوو  التبابعووة .فيووي كافووة اوو حياتي وتوولطاتي
ب  ل  باني الافات واتليواب وان لو  تتوتط  ال ائاوا وهاواوا فوي المءواط  تت ل

 . (‡)التمالية من اليمن
 كبر( :)كبير -3

 . ب. ر.( بمعءو  اواحب المءاوب اتدارح ات لو  فوي )م هو  من الج ر
، وهي تعءي  ياًا مما  المل   ل  المياطعة  و موظفوا كبيورا مون (§)اليبيلة()التعب

وفي مح  آهر تعءي درجوة  ليوا مون درجوات الكاءوة،  و  .ربين الييرجا  المل  المي
كموووا تووورد  ياوووًا  .كبيووورا مووون كبووواره  تءووواط بوووي توووؤون اداري امووو   المعابووود  و  موالاوووا

بمعءووو  موظووور  يءوووي الملووو  مءووودوبا  ءوووي يتووورر  لووو  تاووورير اموووور الحكووو  فوووي 

                                                           
 .78ص –المادر ءفتي  (*)
 .145ص –المادر التاب   –الييالة  –بافييي  (†)

تب ( ه  الملو  من بءي  ح ريدان الحميريين اللو ين اتوتطا وا بعود توحيود توب  )التبابعة جم  )*(
 .  ان يتوجاوا  ل  توحيد اليمن في دولة واحدي 3و ح ري ن في ءااية اليرن 

 .76ص –المادر التاب   –بيتتون واهرون  (‡)
 .275ص – 5ج –المادر التاب   –المفا   –جواد  لي  (§)
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ليووب كوو  مووءا  . وفووي موودوءات دولووة معووين جاعتءووا نائمووة باتووماع موووظفين ت(*)اليبيلووة
باتاووافة  لوو   ،تووول  كوو  مووءا  تووؤون مءطيتووي باتوو  الملوو  ،كبوور(  ح كبيوور)بليووب

توليوووي توووؤون الياووواع وجبايوووة الاووورائب واتتووورار  لووو  متووواري  الووورح فوووي حووودود 
. امووا فووي دولووة حاوور موووت فيوود  اوور  لوو  ءاوووص فووي  ااوومتاا تووبوت (†)مءطيتووي

ح يتوول  نيوادي مجمو وات اليتوا  تتير  ل  ان الليب اطل   لو  اليائود العتوكرح الو 
ويووت  اهتيووارت فووي العووادي موون بطووون اليبائوو  الكبيووري لوو ل  ييووا   ،فووي المءوواط  البعيوودي

 . (‡)كبير اليبيلة()لي
ويمكن اتتتءتاج ان ليب كبير ت يياد درجة معيءة من كبار موظفي المل  

رجووا  الوودين لوو ا اطلوو   لوو  ا يووان الدولووة وكبووار  ،بوو   ليووة اليووو  وا يوواءا  ،حتووب
والعتووكريين والموووظفين والموودءيين موون ااووحاب الجووات والتوولطان والوجاهووة والمءللووة 

وتهميوووتا  ومكووواءتا  بوووين انوووواما  فيووود ارل الءووواي احووودااا  وموووا ونووو  لاووو   ،الرفيعوووة
ومء  اليرن الهامي المي دح بد  ه ا الليوب يتواد اءحتوارا فوي  .(§)باياما  واتمائا 

 لووو  ان تءتاووي مووون بوووين اتليووواب الرتوومية مووو  مطلووو  اليووورن التووداو  بتوووك  تووودريجي 
 . (**) و()اليي ( و)التادي المي دح فاتحا المجا  لتيادي ليبي

 
 االقيان : -4

فاو  ييوموون بايوة ا موا   ،وهو  ماو  الكبوراع تعوددت اهتاااواتا  ،جم  نوين
تايئوة موا ماو  اداري مديءوة  و معبود  و نيوادي الجيووة  و  ،توك  اليا  من نبو  الملو 

غير ان اغلب ا مالا  كاءوت تتعلو  بواتمور الماليوة للدولوة  و  ،تحتاج اليي الجيوة
ونود  ،. وند يكون اليين رجو  ديون اهوتص بواتمور الماليوة واتداريوة للمعبود(††)المعبد

                                                           
 .181ص –المادر التاب   –موجل التاريخ التياتي  –اتماان الجرو  (*)
 .114ص –المادر التاب   –ءاجي الكايرح  (†)
 .276ص – 5ج –المادر التاب   –المفا   –جواد  لي  (‡)
 .114ص –المادر التاب   –جي الكايرح ءا (§)
 .140ص –المادر التاب   –اليبيلة والدولة  –نائد الترجبي  (**)
 .112ص –المادر التاب   –بيتتون واهرون المعج   (††)
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. ومو   لو  يبيو  اليوين (*)يتول  نيادي الجوية فوي الحورب بوامر  و تكليور مون الملو 
فيوود جوواع فووي بعووض الءيوووة وموون مءوواط  مهتلفووة  ،ومكاءووة دون درجووة الكبيوور اهميووة

 . (†)ان اتنيان كاءوا يتبعون لتلطة الكبراع في مءاطيا  ،من اليمن
ان اداري الدولووة اليمءيووة اليديمووة لوو  تكوون ميتاووري  لوو  الوظووائر العامووة  ات التوو اير 
  الكبيوور فووي محيطاووا اتجتمووا ي وفووي الدولووة واءمووا وجوودت هءووا  وظووائر اهوور  انوو

ت ءا من الءاحيتين اتجتما ية والتياتية ولكءاا كاءت وظائر  ات اهمية بال ة في 
ماو  مووظفي  ،اداري الدولوة حيوث تمودءا الءيووة المتوءديي باتوماع واليواب العديود مءاوا

الارائب والمترفين  ل  تولي  الميات والمترفين  ل  اتتوا  واليائمين  ل  تءفيو  
( وهوي فوي مجملاوا تيوو  بالمتواهمة الفعالوة فوي تءظوي  رجا  ترطة –نااي )اليواءين

 .الحياي العاملة للدولة اليمءية اليديمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .277ص – 5ج –المادر التاب   –المفا   –جواد  لي  (*)
 .140ص –المادر التاب   –اليبيلة والدولة  –نائد الترجبي  (†)
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Abstract 

Regimes in Ancient Yemen 

 Dr. Aadil Al-Sheik 
*()  

Apart from the rest of the Arabia , the natural environment has 

palyed a great role in the cultural changes that witnessed in  

Yemen. Yemen characterized with seasonal rains that lead to 

establishing of the most ancient agricultural society in Arabia. 

This was the ground of the ancient Yemen and the consequent 

system of writing , irrigation ,commerce ….etc.  

The present paper focuses on the methods of ruling 

which were followed in ancient Yemen. There were many 

ways of ruling in ancient Yemen like tribal , royal …..etc. 
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