مظاهر اإلرهاب
خالل انغزو احلبشي
نبالد انعرب

أ.م .د .شاكر حممود إمساعيم
جامعة دياىل
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املقدمـــــة

احلمد ﵁ الذي ال ػلمد على شيء سواه والصالة والسالم على اشرف األعراب
والعجم زلمد األمني ادلبعوث رزتة للعادلني والصالة والسالم على آل بيتو األطهار
وصحبو األبرار  .أما بعد ...
فقد بدأت مظاىر اإلرىاب منذ ادلراحل األوىل للبشرية بقصة قابيل وىابيل
ادلعروفة ومل يتوقف اإلرىاب إىل يومنا ىذا  ،ودتثلت صوره بعدة أشكال وظلاذج أخطرىا
ما ىو دموي وقاتل  ،ومنها ما كان إرىاباً دينياً دتثل بتعصب لديانة ما أو لطائفة ما على
سواىا  ،ومنها ما كان ثقافياً  ،وغري ذلك من صور اإلرىاب ادلختلفة  ،فهو صراعٌ بني
اخلري والشر ،وىو صراع بني احلق والباطل ،ولكن األدىى واألمر أن يدعي كل طريف
اإلرىاب أو الصراع احلق لنفسو .
وقد اخًتنا يف ىذا البحث ادلتواضع صورة من صور اإلرىاب اليت وجدناىا
واضحة يف غزو األحباش لبالد العرب قبل اإلسالم  ،إذ دتثل اإلرىاب يف تلك الغزوة
بصورة جلية  ،تلك الغزوة اليت كانت أىم ما هتدف إليو ىو القضاء على ادلركز الديين
ادلقدس لدى العرب قبل اإلسالم إال وىو الكعبة  ،وبالتا ي القضاء والسيطرة على اكر
مركز اقتصـ ـ ـ ـ ـادي يف مش ـ ـ ـ ـال شبو اجلزيرة العربيـ ـ ـة وحتويـ ـ ـلو إىل اجلنـ ـ ـوب يف الي ـ ـ ـمن
التـ ـ ـ ـابع إىل احلبشة .
واقتضت طبيعة البحث تقسيمو إىل عدة مطالب سنتناول يف أوذلا الًتابط اجلغرايف

بني اليمن واحلبشة  ،إذ كان اليمن البوابة اليت تدخل منها القوافل العسكرية والتجارية إىل
بالد العرب ،وبعد ذلك سنتطرق إىل أسباب وتاريخ الغزو احلبشي لبالد اليمن  ،إذ
سنستعرض من خاللو صور اإلرىاب اليت رافقت حادثة األخدود ادلعروفة اليت دتثل اشد
صور اإلرىاب الدو ي  ،وأخرياً سنتناول زتلة األحباش إىل مكة بقيادة أبرىو وسنستعرض

األحداث التارؼلية اليت رافقت تلك احلملة  ،فضال عن صور اإلرىاب فيها وزلاولة أبرىو
احلبشي ىدم الكعبة واالعتداء على أىل مكة أصحاب احلرم ادلسادلني  ،وىذا ؽلثل صورة

عالية من صور اإلرىاب الذي خذلو هللا وحده .
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جغرافية احلبشة وبالد انعرب :

احلبشة اسم أطلقو اجلغرافيون القدامى على ادلنطقة ادلوجودة يف أفريقيا الشرقية

الواقعة بني البحر األزتر وهنر النيل  ،وذلك على اسم إحدى القبائل اليمنية اليت
ى ـ ـاجرت إىل ادلنـ ـطقة عن طريق مضيـ ـ ـق باب ادلندب الواقع يف أسفـ ـ ـل حبر القلزم
( البحر األزتر )(ٔ) .

وترتبط احلبشة عن طريق باب ادلندب مع شبو اجلزيرة العربية اليت تقع يف الركن

اجلنويب من القارة اآلسيوية بني درجيت ٕٔ ؤٖ درجة من خطوط العرض  ،ودرجيت ٖ٘
و ٓ ٙدرجة من خطوط الطول وػلدىا البحر األزتر من جهة الغرب وػلدىا كل من
خلي ـ ـ ـج ع ـ ـدن وا﵀يط اذلندي من اجلنوب  ،وػلـ ـ ـ ـدىا كل من خليـ ـ ـ ـ ـج عم ـ ـان واخلليـ ـ ـج
العريب من الشرق (ٕ) .

وكانت تطلق على اليمن يف العصور التارؼلية القدؽلة تسمية معني وسبأ لدى اكثر
بناء على أشهر شلالكها  ،وأول شللكة ؽلنية ازدىرت حضارهتا كانت شللكة معني
الباحثني ً
يف اجلزء اجلنويب الغريب من شبو اجلزيرة العربية وذلك يف حدود ٖٓٓٔـ ٓٓ ٚق.م ،

والبعض ػلدد بداية ىذه ادلملكة يف األلف الثانية قبل ادليالد  ،وقد ازدىرت معني يف
جوف اليمن وعاصمتها ( قرناو ) وىي ادلوضع ادلسمى اليوم معني  ،بني صلران

وحضرموت ومشلت يف عهد ازدىارىا رتيع جنوب شبو اجلزيرة تقريبا وامتدت حىت

احلجاز مشاال  ،أما شللكة سبأ فكان موطنهم يف جنويب شبو اجلزيرة يف الزاوية اجلنوبية
الغربية منها  ،وكانت عاصمتهم ( مأرب ) تقع إىل الشرق من صنعاء حبدود ٓ ٙميال،
والسبأيني ورثوا عن ادلعينيني شللكتهم وسلطاهنم  ،وقد اشتهرت بالد اليمن بالتجارة
ومبشاريعها الزراعية  ،فضال عن جتارة البخور والعطوريات(ٖ) .

( )1هنري س  .عبودي  :معجم الحضارات السامية  ( ،بيروت  :مطبعة جروس برس 1991 ،م )  ،ص . 343
( ) 2احمد فخري :اليمن ماضيها وحاضرها  ( ،القاهرة  :معهد الدراسات العربية  1951 ،م )  ،ص . 6
( ) 3احمد سوسة :مفصل العرب واليهود في التاريخ  ( ،بغداد  :دار الحرية 1991 ،م )  ،ص . 916
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ويذكر انو كانت ىناك منذ العصور القدؽلة عالقات تواصل حضاري دتثل بعالقات
جتارية واجتماعية ودينية وثقافية بني بالد احلبشة وبالد اليمن كوهنما يرتبطان مبمر مائي
واحد وىو مضيق باب ادلندب الذي تتقارب فيو ضفيت البحر األزتر من جنوبو جدا (ٗ)،

إذ يصبح شلر مائي سهل لعبور ادلوجات البشرية إىل اجلانبني إىل درجة يسهل معها دلن
يقف على احد شاطئيو رؤية مرتفعات الشاطئ ادلقابل  ،وقد أغرى ىذا القرب اجلغرايف
بني البلدين فضال عن التشابو يف طبيعة األرض وادلناخ أىل اليمن منذ القرن السابع قبل

ادليالد باذلجرة إىل ارض احلبشة ألسباب اقتصادية أو اجتماعية (٘) .

وكان واحد من مظاىر ىذا االتصال احلضاري ىو ىجرة بعض القبائل العربية
اجلنوبية إىل احلبشة كما ذكرنا  ،ومنها قبيلة (حبشت) العربية اليت أطلق امسها على
ادلنطقة وعرفت باسم (بالد احلبشة ) نسبة إىل اسم ىذه القبيلة  ،وكذلك قبيلة
( اجعازي ) اليت أطلق امسها على لغة أىل احلبشة فأصبحت تعرف بـ ( اللغة اجلعزية )

نسبة إىل اسم ىذه القبيلة (. )ٙ

ولقد نشأت ذلجات زللية عديدة يف احلبشة من اللغتني الرئيستني اللتني ذكرناعلا
منها التكرائية واالزلرية و االمهرية فضال عن ذلجات أخرى اقل استخداماً  ،ويذكر أن

اللغة احلبشية بلهجاهتا تشًتك مع اللغة العربية يف عدد من ادلفردات والسيما يف العصور

القدؽلة (.)ٚ

( )4عبد المجيد عابدين :بين الحبشة والعرب  ،ص . 221
( )5دمحم عبد القادر بافقيه  :تاريخ اليمن القديم  ،ص . 161
()6عامر سليمان:اللغة االكدية(البابلية – االشورية)تاريخها وتدوينها وقواعدها،ص.91
)1(-Moscati and Others, An Introdduction to the Comparative Gramar of the Semetic Languages ,
London, p,142 .
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تاريخ وأسباب انغزو احلبشي :

لقد انطلق الغزو احلبشي لبالد العرب حسب أرجح الروايات يف العام ٕ٘٘م

وذلك يف عهد حكم ادللك اليمين ذي نواس الذي تسميو ادلصادر العربية اإلسالمية
يوسف ذي نواس

() ٛ

يف حني تسميو ادلصادر األثرية والكتابات القدؽلة باسم

(يسف اسار)( )ٜومن ا﵀تمل أن التقارب اللفظي بني اللغات العربية القدؽلة السبب وراء
حتول امسو إىل يوسف  ،أو أن اعتناقو الديانة اليهودية ىو السبب وراء ذلك .

وقد كان ىذا ادللك على الديانة اليهودية  ،وانو قد صادف يف مدة حكمو انتشار
الديانة النصرانية يف بالد اليمن وكانت مدينة صلران  ،اليت قال عنها ياقوت صلران من
سلاليف اليمن من ناحية مكة

(ٓٔ) ،مركز للديانة اجلديدة واليت كانت ديانتها قبلها

ديانة وثنية إذ كانت تدين لنخلة طويلة  ،ولكن بعد انتصار الديانة النصرانية على الديانة
الوثنية  ،واليت انتقلت إىل بالد اليمن من بالد الشام عن طريق بعض الرجال

الصاحلني(ٔٔ) ،قرر ادللك ذي نواس الذي ملكو اىل اليمن عليهم بعد أن خلصهم من
حاكم متسلط عليهم قد قتل خيارىم وكان امرأً فاسقاً يعمل عمل قوم لوط يقال لو
( خلتيعة تنوف شناتر ) (ٕٔ) ،قرر أن يقضي على النصارى من أىل مدينة صلران وسار

إليهم جبيش كبري إذ أهنم يعدون السبب وراء ازدياد النفوذ احلبشي يف اليمن  ،فهم على

ديانة واحدة .

فدخل مدينة صلران وخريىم بني ترك ديانتهم والدخول يف اليهودية أو القتل،
فاختاروا القتل  ،فخد ذلم األخدود وألقى فيو احلطب والنار مث رتع الناس وقال ذلم من
رجع عن دينو تركناه ومن مل يرجع ألقيناه يف ىذه النار  ،فجعل يلقيهم يف ذلك األخدود،
فحرق من حرق يف النار وقتل من قتل بالسيف ومثل هبم حىت قتل منهم قريبا من

( )9ابن األثير  ،ابو الحسن علي بن ابي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم الشيباني الجزري  ( ،ت  633هـ )  :الكامل في التاريخ ص  334؛ ابن
كثير ،عماد الدين ابي الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي  ( ،ت 114هـ )  :البداية والنهاية  ،ص . 144
()9جواد علي  :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،ص . 462
( ) 13ياقوت الحموي  ،شهاب الدين ابي عبدهللا الرومي البغدادي ( ،ت  626هـ )  :معجم البلدان  ،ص . 313
( )11ابن االثير  :الكامل في التاريخ  ،م  ، 1ص . 329
( )12ابن كثير :البداية والنهاية  ،ج ، 2ص . 143
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عشرين ألفاً (ٖٔ) ،وقد جاء ذكر ىذه القصة ادلروعة يف القرآن الكرًن يف قولو تعاىل:
ات الْوقُ ِ
َصحاب ْاألُ ْخ ُد ِ
ود (ٗ) النَّا ِر ذَ ِ
ِ
ود (٘) إِ ْذ ُى ْم َعلَْيـ َها قُـعُو ٌد (َ )ٙو ُى ْم َعلَى
﴿قُت َل أ ْ َ ُ
َ
ِ
ني ُش ُهو ٌد ( ،)ٔٗ(﴾)ٚواليت دتثل قمة اإلرىاب ،وإهنا الصورة األوىل من
َما يَـ ْف َعلُو َن بِال ُْم ْؤمنِ َ
صور اإلرىاب اليت تواجهنا من خالل دراسة أسباب الغزو احلبشي لبالد العرب .
وقد كان من بني أكثر ادلشاىد قساوة يف ىذه الصورة من صور اإلرىاب اليت
ذكرهتا ادلصادر  ،ىي قصة تلك ادلرأة ادلؤمنة وأبنائها الثالثة وأصغرىم الرضيع الذي بني

يديها  ،إذ قال ذلا ادللك  :ارجعي عن دينك وإال قتلتك أنت وأوالدك  ،فأبت  ،فألقى

ابنيها الكبريين فأبت  ،مث أخذ ابنها الرضيع ليلقيو يف النار  ،فهمت بالرجوع  ،فقال ذلا
ابنها الرضيع  :يا أماه ال ترجعي عن دينك ال بأس عليك  ،فألقاه وألقاىا يف أثره  ،وىذا

الطفل احد من تكلم صغرياً(٘ٔ) ،أن ىذا البطش واإلرىاب يف ىذه الصورة ؽلثل أكثر
مظاىر التعصب الديين اليت وجدناىا شاخصة للعيان تدلل على التعسف الديين الذي
وصل إىل درجة ادلوت حرقا يف النار  ،ال لشيء إال ألهنم امنوا بدين مساوي موحد  ،فهم
مسادلني ومل يعلنوا العداء ألحد  ،فأي إرىاب ىذا .
ويذكر احد الباحثني أن السبب الذي دفع ذو نؤاس إىل ىذا الفعل اإلرىايب ىو
الروح القومية  ،فهو يقول  :الذي يلوح لنا أن ذا نواس كان ؽلثل الروح القومية يف البالد
فرأى يف النصارى من مواطنيو ما يذكره حبكم األحباش ادلسيحي البغيض فخد ذلم
أخدوداً وصنف ذلم القتل فمنهم من قتل صراً ومنهم من أوقد لو النار يف األخدود
ينج منهم احد ( ، )ٔٙبينما يذكر باحث آخر أن السبب الذي
فألقاه فيها ويقال انو مل ُ
دفع ذو نواس إىل حادثة األخدود ىو التعصب الديين الذي حركو فيو اليهود اآلخرين
والذين وجدوا أن أبناء دينهم اليهود يف بيزنطة كانوا يعاملون معاملة سيئة من النصارى
ىناك

()ٔٚ

 ،وىذه من االستنتاجات الواردة  ،إال أن الذي يبدو جليا أن ىذا ادللك

( )13ياقوت الحموي :معجم البلدان  ،ج ، 9ص . 314
( )14سورة البروج  ،اية . 1 -4
( )15ابن االثير  :الكامل في التاريخ  ،م  ، 1ص . 332
( )16فيليب حتي  :تاريخ العرب ( مطول )  ( ،بيروت 1949 :م )  ،ج ، 1ص . 91
( )11نبيه عاقل  :تاريخ العرب القديم والعصر الجاهلي  ،ص . 96
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خاف على سلطانو من الدين اجلديد السيما ارتباطو وتواصلو مع دين بالد احلبشة ،األمر
الذي دفعو إىل فعل ذلك .
وذكرت ادلصادر أن رجال من أىل صلران صلا من ىذه ادلذحبة يعرف
بـ ـ ( دوس ذو ثعلبان ) على فرس لو  ،فسلك الرمل فأعجزىم فمضى على وجهو ذلك
حىت أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نؤاس وجنوده وأخره مبا بلغ منهم ،

وذلك ألنو نصراين على دينهم ( ،)ٔٛفقال لو قيصر  :بعدت بالدك منا ولكن سأكتب

لك إىل ملك احلبشة فأنو على ىذا الدين وىو أقرب إىل بالدك  ،فكتب إليو يأمره بنصره
والطلب بثأره  ،فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معو سبعني ألفاً من
احلبشة وأمر عليهم رجال يقال لو ( أرياط ) ومعو من جنده أبرىو األشرم  ،فركب أرياط

البحر حىت نزل بساحل اليمن ومعو دوس ( ،)ٜٔيف حني يذكر الطري أن احلملة كانت
بقيادة أبرىو وبعد أن احتل اليمن مل يرسل للنجاشي شيء من غنائمو وخرياهتا فأرسل أليو
أرياط حبملة ثانية وحدث بينهم صراع على الزعامة (ٕٓ) ،وسار إليو ذو نواس يف قبائل

زتري اليمنية ومن أطاعو من قبائل اليمن  ،فلما التقوا اهنزم ذو نواس وأصحابو  ،فلما
رأى ذو نواس ما نزل بو وبقومو وجو فرسو يف البحر حىت أفضى بو إىل غمرة يف البحر

فأدخلو فيها  ،فكان آخر العهد بو ودخل أرياط اليمن وملكها (ٕٔ) ،ومن غري ادلعقول

أن تتمكن شللكة زتري اليمنية الصغرية الوقوف بوجو الزحف احلبشي الكبري ادلدعوم من
البيزنطيني  ،وهبذا انتهت ىذه ادلملكة من التاريخ بسنة ٕ٘٘م كما ذكرنا حسب أرجح
الروايات  ،واليت يعتقد ادلؤرخني أهنا ترجع بتارؼلها إىل سنة ٘ٔٔ ق.م (ٕٕ) هبذه الصورة

من اإلرىاب الدو ي ادلغطى بغطاء ديين .

( )19الطبري  ،ابي جعفر دمحم بن جرير  ( ،ت 313هـ )  :تاريخ األمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري  ،ص .362
( )19األزرقي  ،ابو الوليد دمحم بن عبدهللا بن احمد  (،ت 253هـ ) :اخبار مكة وما جاء فيها من االثار ،ص. 133
( )23الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 362
( )21ابن كثير :البداية والنهاية  ،ج. 144 ، 2
( )22جواد علي  :المفصل  ،ج ، 2ص . 262
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ويذكر ادلستشرق األجنيب (ول ديورانت) أن حادثة األخدود كان الفرصة ادلناسبة
لإلمراطور البيزنطي جستنيان لتحقيق مأربو على اعتبار أن روما حامية للديانة النصرانية ،
فضال عن سعيو إىل ضم اليمن دللكو  ،فكتب إىل صلاشي احلبشة  ،الذي سرعان ما أرسل

زتلتو الكبرية إىل اليمن اليت أهنت حكم ذو نواس فيها (ٖٕ).

وقد دتثل يف زتلة األحباش إىل اليمن صور كثرية من صور اإلرىاب  ،إذ أن قائد
احلملة أرياط وخليفتو أبرىو  ،كان عليهم حتقيق وصية النجاشي ذلم فقد أمر أرياط باآليت:

إن أنت ظهرت عليهم فأقتل ثلث رجاذلم وخرب ثلث بالدىم وأسب ثلث نسائهم
وأبنائهم(ٕٗ) ،وبعد دخول أرياط ارض اليمن نفذ ىذه الوصية وأوغل يف التنفيذ  ،وأذل
أىلها وبعث إىل النجاشي بثلث نسائها وأبنائها وىدم قالعها وحصوهنا  ،وقد كان ىذا
التنكيل بأىل اليمن داللة على صور مشددة يف اإلرىاب الذي رافقو تعصب ديين وقعت
جريرتو على أىل اليمن األبرياء الذين كانوا يدافعون عن بالدىم ليس إال  ،ووقع عليهم
ىذا التنكيل والتشريد .
وقد استمر أرياط يف حكم بالد اليمن مدة طويلة من السنني  ،وكان حكمو
بقساوتو ادلعهودة ضد أىلها  ،ؽلثل العديد من صور اإلرىاب  ،فقد هنب خرياهتا وأذل
اىلها واستهان بديانتها  ،وقد انعكست صور اإلرىاب يف االحتالل احلبشي لبالد اليمن
بالصراعات السياسية العسكرية اليت يقع وزرىا بالدرجة األوىل على أىل البلد احلقيقيني
الذين يزجون قسرا يف ىذه ادلعارك والصراعات  ،فقد حدث صراع سياسي بني قائد

اجليش احلبشي يف اليمن أرياط وأبرىو اللذين تنازعا على الزعامة يف اليمن فاختلف أىل
وقسمت بالد اليمن إىل رلموعتني تقسيما إجبارياً أراده ا﵀تل
احلبشة يف اليمن إىل فئتني ّ ،
عناء كبريا  ،وبعدىا اتفق أرياط وأبرىو
احلبشي وقد عاىن أىل اليمن من ىذا التقسيم ً
على ادلبارزة الفردية وجها لوجو على أن تؤول القيادة إىل ادلنتصر يف ىذه ادلبارزة(ٕ٘)،
وكان أرياط طويل القامة وأبرىو قصري القامة شللوءاً وقد اتفق مع غالمو عتوده أن ؽلنع
ظهره  ،وكانت النتيجة أن شق أرياط وجو أبرىو حبربو كانت معو فشرمت حاجبو وعينو
( )23ول ديورانت  :قصة الحضارة  ،ص.13
( )24الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 362
( )25ابن كثير :البداية والنهاية ،ج ، 2ص . 144
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وانفو وشفتو  ،وبذلك مسي أبرىو األشرم  ،وزتل عتوده على أرياط وقتلو وحتولت احلبشة
يف اليمن إىل أبرىو  ،الذي غضب عليو صلاشي احلبشة ألنو قتل عاملو على اليمن ،إال انو
عفا عنو بعد أن قدم لو اعتذاره بان حلق شعره وأرسلو مع تراب من بالد اليمن دليال
على خضوع ـ ـ ـ ـو للنج ـ ـ ـ ـ ـاشي  ،فـ ـ ـ ـ ـكتب إلي ـ ـ ـ ـ ـو النجاشي أن اثبت بأرض اليمن حىت

يأتيك أمري(.)ٕٙ

وقد استمر أبرىو ػلكم اليمن بقساوة ا﵀تل وتعرض أىلها إىل اإلرىاب ادلستمر،

كيف ال وىو الذي قتل قائده من اجل السيطرة والسلطة فتعرضت البالد بسبب ذلك
إىل احلروب الطويلة بينهما  ،وقد كان من بني صور اإلرىاب األخرى اليت يندى ذلا اجلبني
واليت تتعارض مع قيم اإلنسانية واألنفة العربية ىو ذلك الوعد الذي منحو أبرىو إىل
غالمو عتودة بعد أن قتل خصمو أرياط كمكافأة لو  ،فقال لو  :ما حكمك يا عتودة بعد
أن قتلتو وما ديتو  ،أي  :ما تطلب  ،فقال عتودة  :حكمي أن ال تدخل عروس من أىل
اليمن على زوجها منهم حىت أصيبها قبلو  ،فقال لو أبرىو  :لك ذلك ،فاستمر عتودة
على ىذا احلال إىل أن قتلو رجال حليما من زتري أو خثعم وكان شريفا ورعا يف

النصرانية( ،)ٕٚوان ىذا العمل اإلرىايب ادلتمثل باالعتداء اجلنسي لعدد كبري من
ادلتزوجات مل يسبق لو مثيل يف التاريخ من قبل شخص زلتل متجر .
وبعد أن عفا النجاشي عن أبرىو وقَبِل اعتذاره قرر أبرىو أن يبين لو كنيسة مل يُرى

مثلها يف زماهنا يف األرض  ،وكتب إىل النجاشي ملك احلبشة بذلك  :إين قد بنيت لك
أيها ادللك كنيسة مل ينب مثلها دللك كان قبلك  ،ولست مبنتو حىت أصرف إليها حاج

()ٕٛ
العرب  ،ويذكر أن أبرىو استذل أىل اليمن يف بناء ىذه الكنيسة وسخرىم فيها أنواعاً
من السخر  ،وكان من تأخر عن العمل حىت تطلع الشمس يقطع يده ال زلالة  ،وجعل

ينقل ذلا من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة  ،وركب فيها صلبانا من ذىب

وفضة  ،وجعل ارتفاعها عظيما واتساعها باىراً ( ،)ٕٜوإن أسلوب تعاملو مع أىل اليمن
( )26الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 362
( )21الطبري  ،تاريخ الطبري ،ج ، 1ص . 364
( )29ابن األثير  :الكامل في التاريخ  ،م  ، 1ص . 334
( )29ابن كثير :البداية والنهاية  ،ج ، 2ص . 144
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يف بناء ىذه الكنيسة فيو الشيء الكثري من اإلرىاب والتنكيل والسيما أسلوب قطع اليد
ألي شخص يتأخر عن العمل .
غزو األحباش ملكة :

وبعد أن حتدثت العرب بكتاب أبرىو إىل النجاشي غضب رجل من قبيلة كنانة

العربية فقدم اليمن  ،فدخل إىل كنيسة أبرىو اليت تسمى ال ُقلّيس  ،وقعد فيها وتغوط  ،مث

حلق بأىلو  ،فأخر بذلك أبرىو وقيل لو  :انو فعل رجل من أىل البيت الذي حتجو
العرب مبكة غضب دلا مسع انك تريد صرف احلجيج عنو ففعل ىذا  ،فغضب أبرىو
َّ
ليسرين إىل البيت فيهدمو  ،وأمر أىل احلبشة يف اليمن فتجهزت وخرج معو الفيل
وحلف
وامسو ( زلمود )  ،الذي بعثو إليو النجاشي  ،وقيل كان معو ثالثة عشر فيالً (ٖٓ)  ،مث أن

أبرىو أمر أىل اليمن باحلج إىل القليس  ،وتوج زلمد بن خزاعي على قبيلة مضر وأمره أن
يسري يف الناس ويدعوىم إىل حج القليس (ٖٔ) ،أن إجبار أىل اليمن والعرب على احلج

إىل القليس ذلو نوع من انواع اإلرىاب الديين الذي ؽلارسو أبرىو وادلتمثل يف إجبارىم
على دين معني وعلى إجراء طقوس دينية غريبة عليهم  ،زلاوالً بذلك القضاء على ادلكانة
الدينية واالقتصادية للكعبة يف مكة قبل اإلسالم  ،وحتويل أنظار العرب إىل القليس يف

اليمن .
لقد قاد أبرىو احلملة إىل مكة بنفسو وذلك حبدود سنة ٘ٗٚم كما ذكر ذلك
بناء على نقش ؽلين يشري إىل أن أبرىو قام يف ىذه السنة حبملة على بالد
احد الباحثني ً

بين عامر وىي من سلاليف مكة النجدية على مسافة ذتانني ميال تقريبا إىل اجلنوب الشرقي

من الطائف (ٕٖ)  ،وان صحة ىذه الرواية فيكون حكم األحباش لليمن إىل غزو مكة قد
استمر اثنان وعشرون سنة .

( )33ابن األثير  :الكامل في التاريخ  ،م  ، 1ص . 342
( )31الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 365
( )32جواد علي :المفصل  ،ج. 499 ، 3
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وكان الستخدام الفيل يف ىذه احلملة اثر كبري يف نفوس العرب حىت أهنم أصبحوا
يؤرخون هبذا العام ،إذ أن من التقاليد ادلعروفة لدى العرب قبل اإلسالم ىو التأريخ بأبرز
حادثة تقع يف السنة ،وان ىذه الطريقة من التأريخ مأخوذة من احلضارة العراقية القدؽلة إذ
أرخ السومريـ ـ ـون حب ـ ـ ـادثة الطوفـ ـ ـ ـان يف ال ـ ـعصر احلجري الـ ـ ـقدًن حبدود األل ـ ـف ال ـ ـرابع
قبل ادليالد(ٖٖ).

وبطبيعة احلال أن العرب وعلى عكس الكثري من األمم مل يألفوا الفيلة لذلك فقد

ىاذلم كر حجمو شلا كان ذلم وقع يف نفوسهم(ٖٗ) ،ويبدو أن العرب اليمانيني مل يرق ذلم
ما كان يعتزم أبرىو القيام بو وىو ىدم الكعبة ادلقدسة اليت كانت ذلا مكانة كبرية يف
نفوسهم ،لذلك بدأت زلاوالت رفض ىذا النوع من اإلرىاب الديين التخرييب الذي
يهدف إىل ىدم قبلة أىل اليمن والعرب رتيعا ،فقد خرج إليو أوال رجل من أشراف
اليمن وملوكهم يقال لو ( ذو نفر احلمريي ) فدعا قومو ومن أجابو من سائر العرب إىل
التصدي إلرىاب أبرىو اجلديد ،وتصدى لو من كان معو ،إال أن قوة أبرىو جبيشو الكبري
وبفيلو دتكن من التغلب على ذو نفر واخذ أسرياً (ٖ٘).

مث تصدى لو نفيل بن حبيب اخلثعمي فقاتلو وأصحابو  ،إال أن أبرىو انتصر عليو

أيضا وأخذه أسرياً  ،وقد أراد أبرىو قتل االثنني إال أهنما توسال بو أن يبقي على حياهتما

وأهنما سيكونان عونا لو فاستبقاعلا ( ،)ٖٙأن ىذه احلملة ومرورىا هبذه القبائل العربية وما
تتعرض لو جراء ذلك من هنب خلرياهتا وإجبار أىلها بتقدًن الطعام والشراب ذلذه احلملة

اليت تريد ىدم اعز مقدسات ىذه القبائل ذلو قمة يف اإلرىاب لقبائل بدوية مسادلة .

( )33طه باقر  :مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  ،ص . 333
( )34االزرقي  :اخبار مكة  ،ج ، 1ص . 139
( )35ابن هشام ،أبو دمحم عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري (،ت 213هـ) :السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن هشام  ،ص . 33
( )36الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 366
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وبعد أن وصلت ىذه احلملة إىل الطائف اليت مسعت بأخبارىا قبل وصوذلا وقد
ىالتها قوة ىذا اجليش  ،والسيما وىو معو الفيل ىذا احليوان العمالق الذي مل تعتاد
العرب على مشاىدتو  ،أعلنت ىذه ادلدينة استسالمها ألبرىة وأرسلت لو وفدا ؽلثل
قبيلة ثقيف برئاسة ( مسعود بن معتب بن مالك ) فقالوا لو  :أيها ادللك إظلا ضلن عبيدك
سامعون لك مطيعون  ،ليس عندنا لك خالف وليس بيتنا ىذا البيت الذي تريد
( يقصدون بيت الالت يف الطائف ) إظلا تريد البيت الذي مبكة وضلن نبعث معك من

يدلك عليو فتجاوز عنهم ( ،)ٖٚوأرسلوا معو ( ابو رغال ) الذي دلو إىل الطريق إىل مكة
وأوصلو إىل ادلغمس القريبة من مكة  ،فمات أبو رغال ىناك  ،والعرب ترجم قره  ،فهو
القر الذي يررتو الناس بادلغمس

()ٖٛ

 ،ويصف بعض الباحثني طريقة استسالم ثقيف

البرىو بأهنا خيانة أو تعاون على ىدم الكعبة ادلقدسة ( ،)ٖٜلذا أصبحوا مثل للخيانة
وسبة من القبائل األخرى (ٓٗ) ومن ا﵀تمل جدا أن عدم تكافؤ القوى بني أبرىو وبني أىل
الطائف ىو الذي دفعهم إىل ىذا التعاون معو  ،السيما بعد ما جرى ذلما لذو نفل
احلمريي ونفيل اخلثعمي من ىزؽلة على يد جيش أبرىو  ،فيبدو أهنم وجدوا أن ىزؽلتهم
حتمية يف حالة ادلواجهة مع أبرىو ورمبا تتعرض مدينتهم إىل التدمري  ،كل ذلك دفعهم إىل
انتهاج أسلوب ادلهادنة مع ىذا الغازي الغاشم .
وأصبحت مكة ىي ىدفو األخري  ،فقد انتهج أبرىو مع مكة أسلوب جديد دتثل
يف إشاعة اإلرىاب والرعب ألىل مكة دلا ذلا من مكانة كبرية يف نفوس القبائل العربية  ،إذ
أرسل رلموعة من جيشو قامت بالسطو على أموال أىل مكة وسرقة ماشيتهم وكانت
بقيادة ( األسود بن مقصود احلبشي ) وأصاب فيها مائيت بعري لعبد ادلطلب بن ىاشم

وىو يومئذ كبري مكة وسيدىا  ،فهمت قبائل قريش وكنانة وىذيل ومن كان باحلرم من

سائر الناس بقتالو  ،وبعد أن عرفوا أن ال طاقة ذلم بقتالو  ،تركوا ذلك (ٔٗ) .
( )31ابن كثير :البداية والنهاية ،ج ، 2ص . 146
( )39الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 366
( )39خالد العسلي  :دراسات في تاريخ العرب قبل اإلسالم والعهود االسالمية المبكرة  ،ص . 51
( )43ابن هشام :سيرة ابن هشام ،ج ، 1ص . 34
( )41الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 366
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وقد جلأ أبرىو إىل طريقة ادلهادنة وادلفاوضات وذلك إلقناع أىل مكة باالستسالم
وعدم الوقوف بوجهو ذلدم الكعبة  ،فقد ارسل ( حناطة احلمريي ) إىل مكة فقال لو :
سل عن سيد قريش وقل لو اين مل ِ
أت حلربكم إظلا جئت ذلدم ىذا البيت  ،فان مل دتنعوا
عنو فال حاجة  ي بقتالكم  ،وان مل يرد حريب فاتين بو (ٕٗ) ،دخل حناطة احلمريي إىل مكة

وسال عن سيدىا ودلوه على عبد ادلطلب بن ىاشم بن عبد مناف  ،فجاء إليو وقال لو
ما أمره أبرىو  ،فرد عليو عبد ادلطلب  :وهللا ما نريد حربو وما لنا بذلك من طاقة  ،ىذا

بيت هللا احلرام وبيت خليلو إبراىيم  ،فأن ؽلنعو فهو بيتو وحرمو وان ؼلل بينو فو هللا ما
عندنا من دفع عنو  ،فقال لو حناطة  :فانطلق معي إىل ادللك فانو قد أمرين أن آتيو بك،
فانطلق معو عبد ادلطلب مع بعض من بنيو  ،فلما وصل عبد ادلطلب إىل معسكر

األحباش سأل عن ذي نفر لصداقة بينهما  ،فلما أتاه طلب منو أن يرشده فيما حل بو
وبأىل مكة  ،فأجابو ذو نفر  :إجابة األسري وأرشده إىل سائس الفيل الذي كان صديقا

لو وامسو ( أنيس )(ٖٗ)  ،وانو طلب منو التدخل يف ادلوضوع  ،فلما جاءه قال لو ذو نفر:
يا أنيس أن عبد ادلطلب سيد قريش وصاحب عري مكة يطعم الناس بالسهل  ،والوحوش
يف رؤوس اجلبال وقد أصاب لو ادللك مائيت بعري  ،فاستأذن لو عليو وانفعو عنده مبا
استطعت  ،قال  :افعل  ،واستأذن أنيس لعبد ادلطلب من أبرىو وأوصفو بعبارات ادلدح
نفسها اليت كان قد مسعها من ذي نفر  ،وكان عبد ادلطلب رجل عظيم وسيم جسيم ذو
ىيبة يف نفس من يشاىده  ،فما أن قدم على أبرىو حىت اجلو وأكرمو  ،وان أبرىو نزل
من على سريره وجلس على بساطو واجلس عبد ادلطلب جبواره وطلب من تررتانو أن
علي مائيت
يسال عبد ادلطلب عن حاجتو  ،فقال عبد ادلطلب  :حاجيت إىل ادللك أن يرد ّ

بعري أصاهبا  ي  ،فتعجب أبرىو من حاجة عبد ادلطلب تلك فقال لو عن طريق تررتانو :
قد كنت أعجبتين حني رأيتك  ،مث زىدت فيك حني كلمتين ،أتكلمين يف مائيت بعري قد
أصبتها لك وتًتك بيتا ىو دينك ودين أبائك  ،قد جئت ذلدمو ال تكلمين فيو  ،فقال لو
عبد ادلطلب  :أنا رب اإلبل  ،وان للبيت رب ػلميو  ،قال  :ما كان ليمن مين  ،قال لو
( )42ابن األثير  :الكامل في التاريخ  ،م  ، 1ص . 343
( )43الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 366

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

264

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

عبد ادلطلب  :أنت وذاك أردد  ي إبلي  ،فرد أبرىو أبل عبد ادلطلب  ،وخرج إىل قريش
واخرىم مبا حصل وطلب منهم اخلروج من مكة واحلماية يف شعب اجلبال والشعاب  ،مث
قام عبد ادلطلب فاخذ حبلقة باب الكعبة وقام معو نفر من قريش يدعون هللا ويستنصرونو

على أبرىو وجيشو  ،فقال عبد ادلطلب وىو اخذ حبلقة باب الكعبة وانشد شعراً (ٗٗ) :
يا رب ال أرجو ذلم سواكا
عدو ِ
البيت من عاداكا
أن َّ

يا رب فامنع منهم زتاكا

امن ـ ـ ـ ـ ـعهم أن ؼلربوا قُراكا

مث قال أيضاً (٘ٗ):
ال ُىم أن العبد ؽلنـ ـ ـ ـ

يغلنب صليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهم
ال ّ
والن فعل ــت فانـ ـ ــو

ـنع رحلوُ فامنع رحالك

وزلاذلم عدوا زل ـ ـ ـ ـ ــالك

أمر تتم بو فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك

وكان أبرىو ينوي ربط الكعبة بالسالسل احلديدية وسحبها بالفيل  ،وىم بتحريك
الفيل من ادلغمس إىل مكة  ،اال أن الفيل برك يف ادلغمس ومل يتحرك  ،وطلسوه بالرماح ومل
ينهض  ،وذلك بأمر هللا الذي حفظ بيت نبيو إبراىيم اخلليل ( صلى هللا عليو وعلى نبينا
وسلم)  ،مث بعث هللا جل يف عاله الطري األبابيل على جيش أبرىو كل طري ػلمل ثالثة

أحجار تتساقط على رؤوسهم ومل ينج منهم ثغر ( ، )ٗٙإال نفر قليل  ،فقد ولو مذعورين
وىرب أمامهم الفيل  ،وقد تفشى هبم وباء اجلدري  ،وعاد أبرىو إىل اليمن غلر أذيال
اذلزؽلة اإلذلية البينة  ،وقد توىف بعد عودتو مبدة قصرية وذلك حبدود سنة ٔ٘ٚم(.)ٗٚ

( )44ابن كثير :البداية والنهاية  ،ج ، 2ص . 146
( )45الطبري  :تاريخ الطبري  ،ج ، 1ص . 361
( )46ابن هشام :سيرة ابن هشام  ،ج ، 1ص . 32
( )41المسعودي  ،ابو الحسن علي (ت346هـ):مروج الذهب ومعادن لجوهر،ص.96
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وقد وثق هللا يف كتابو العزيز ىذه الصورة اخلالدة من صور اإلرىاب يف قولو تعاىل
( أمل ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  ،أمل غلعل كيدىم يف تضليل  ،وأرسل عليهم

طريا أبابيل  ،ترميهم حبجارة من سجيل  ،فجعلهم كعصف مأكول ) ( ،)ٗٛأن قمة ما

وصل أليو اإلرىاب يف غزو أبرىو لبالد العرب ىو زلاولتو اخلاسئة يف ىدم الكعبة
ادلشرفة ،تلك ا﵀اولة اليت أفشلها هللا جل يف عاله ألهنا بيتو ادلطهر الذي وجد على

ادلعمورة قبل نبيو إبراىيم اخلليل ( عليو السالم ) وقد يرجع إىل تاريخ ابونا أدم ( عليو
السالم ) وهللا اعلم .
لقد كانت مدينة مكة مدينة دينية مسادلة قبل اإلسالم وبعد انتشاره  ،وقد جاءت
زلاولة أبرىو ىدم الكعبة لتعر عن أبشع صورة من صور اإلرىاب  ،وىنا يبدو أن الدافع
االقتصادي كان من بني أىم العوامل بعد العامل الديين الذي دفع أبرىو احلبشي إىل غزو
مكة وزلاولة ىدم البيت احلرام  ،ومع أن أبرىو كان ػلمل لواء دين مساوي كما يدعي إال
أن هللا قد وقف بوجو إرىابو ألىل تلك ادلدينة اخلالدة اليت كانت مقراً للديانة احلنيفية
ديانة نبيو إبراىيم اخلليل ( عليو وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم ) .

( )49سورة الفيل  :االية . 5 -1
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االستنتاجات وانتوصيات :

بعد اصلاز ىذا البحث ادلتواضع الذي اختار مفردة صغرية ولكنها مهمة وكبرية يف

مدلوالهتا التارؼلية والسياسية  ،اليت تتناول موضوع اإلرىاب وتعارضو مع حقوق اإلنسان
يف العصور القدؽلة  ،فقد توصل البحث إىل عدد من االستنتاجات والتوصيات :
ٔ .لقد كان الغزو احلبشي لبالد العرب جبميع تفصيالتو صورة واضحة من صور
اإلرىاب يف العصور القدؽلة .
ٕ .لقد انتهجت أساليب بشعة من أساليب اإلرىاب يف ىذه احلملة بدءا من السبب
الرئيس ذلذه احلملة ادلتمثل حبادثة األخدود وما رافقها من أساليب متنوعة إىل زلاولة

أبرىو ىدم الكعبة ادلقدسة بالفيل .

ٖ .ظهر جلياً من خالل دراسة ىذه احلملة وجود ظاىرة التعصب الديين ادلقيت يف
العصور القدؽلة  ،اليت تكاد تفوق التعصب الديين الدخيل يف الوقت احلاضر .
ٗ .إن السبب الرئيس وادلعلن ذلذه احلملة ىو الدافع الديين  ،إال انو يبدو كان ىناك
دافع اقتصادي يكاد يكون منافسا للدافع األول  ،دتثل يف رغبة األحباش بالسيطرة
على بالد العرب من اجل السيطرة على معظم الطرق التجارية .
٘ .لقد جتسدت صور اإلرىاب يف ىذه احلملة بصورة واضحة وكان اشد صورىا إلقاء
أىل مدينة صلران والسيما تلك ادلرأة ادلؤمنة وأطفاذلا الصغار يف النار  ،فضال عن زلاولة
أبرىو احلبشي ىدم الكعبة ادلقدسة لدى العرب باستخدام الفيلة وإرعاب القبائل
العربية وإرىاهبم هبا .
 .ٙتوصي ىذه الدراسة ادلتواضعة بدراسة مظاىر اإلرىاب يف التاريخ القدًن الذي
تعددت إشكالو وصوره  ،من خالل االعتماد على الكتابات والنقوش القدؽلة .
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 -القرآن الكرًن .

املصـــــــادر

ٔ -ابن األثري  ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم زلمد بن زلمد بن عبد الكرًن الشيباين
اجلزري  ( ،ت ٖٓ ٙىـ )  :الكامل يف التاريخ ،حتقيق  :أيب الفداء عبد هللا القاضي ( ،
بريوت  :دار الكتب العلمية ٜٔٚٔ ،م ) .
ٕ -ازتد سوسة :مفصل العرب واليهود يف التاريخ (،بغداد:دار احلرية ٜٛٔ ،م).
ٖ -ازتد فخري :اليمن ماضيها وحاضرىا  ( ،القاىرة :معهد الدراسات
العربيةٜٔ٘ٚ،م ) .
ٗ -األزرقي  ،أبو الوليد زلمد بن عبد هللا بن ازتد  ( ،ت ٕٓ٘ىـ )  :أخبار مكة
وما جاء فيها من اآلثار  ،حتقيق  :عبد ادللك عبد هللا دىيش  ( ،مكة ادلكرمة  :مكتبة

االسدي ٕٖٓٓ ،م ) .

٘ -جواد علي  :ادلفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  ( ،بريوت  :مكتبة جرير ،
ٕٓٓٙم ) .
 -ٙخالد العسلي  :دراسات يف تاريخ العرب قبل اإلسالم والعهود اإلسالمية ادلبكرة،
إعداد وحتقيق  :عماد عبد السالم رؤوف  (،بغداد :دار الشؤون الثقافية ٕٓٓ ،م) .
 -ٚالطري  ،أيب جعفر زلمد بن جرير  ( ،ت ٖٓٔىـ )  :تاريخ األمم وادللوك
ادلعروف بتاريخ الطري  ( ،بريوت  :دار األمريةٕٓٓ٘ ،م ) .
 -ٛطو باقر  :مقدمة يف تاريخ احلضارات القدؽلة  ( ،بغداد :دار الوراقٕٜٓٓ،م) .
 -ٜعامر سليمان  :اللغة األكدية ( البابلية – اآلشورية ) تارؼلها وتدوينها وقواعدىا،
( ادلوصل  :دار الكتب ٜٜٔٔ،م) .
ٓٔ -عبد اجمليد عابدين :بني احلبشة والعرب  ( ،القاىرة  :مطبعة السعادة  ،د.ت ) .
ٔٔ -فيليب حيت  :تاريخ العرب ( مطول )  ( ،بريوت ٜٜٔٗ :م ) .

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

269

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

ٕٔ -ابن كثري  ،عماد الدين ايب الفداء إمساعيل القرشي الدمشقي  (،ت ٗٚٚىـ ):
البداية والنهاية  ،ختريج  :ازتد بن شعبان وزلمد بن عيادي ( ،القاىرة:
دارالبيان ٕٖٓٓ،م ) .
ٖٔ -زلمد عبد القادر بافقيو :تاريخ اليمن القدًن ( ،بريوت:ادلؤسسة العربيةٜٔٚ ،م)
ٗٔ -ادلسعودي  ،أبو احلسن علي (تٖٗٙىـ):مروج الذىب ومعادن
اجلوىر(،بريوت:دار الفكرٜٖٔٚ،م) .

٘ٔ -نبيو عاقل :تاريخ العرب القدًن والعصر اجلاىلي  ( ،دمشق  :مطبعة جامعة
دمشق ٜٜٕٔ ،م ) .
 -ٔٙابن ىشام ،أبو زلمد عبد ادللك بن ىشام بن أيوب ادلعافري (،تٖٕٔىـ):السرية
النبوية ادلعروف بسرية ابن ىشام  ،حتقيق  :زلمد زلي الدين عبد احلميد  ( ،القاىرة :
ٜٔٔٚم ) .
 -ٔٚىنري س  .عبودي  :معجم احلضارات السامية  ( ،بريوت  :مطبعة جروس برس،
ٜٜٔٔم ) .
 -ٔٛول ديورانت  :قصة احلضارة  ،تررتة  :زلمد بدران (،القاىرة  :مطبعة جلنة
التأليف والًترتة ٜٔٙٗ ،م ) .
 -ٜٔياقوت احلموي  ،شهاب الدين أيب عبد هللا الرومي البغدادي (،ت  ٕٙٙىـ ):
معجم البلدان  ،تقدًن  :زلمد عبد الرزتن ادلرعشلي  ( ،بريوت  :دار إحياء الًتاث

العريب ٕٓٓٛ ،م ) .

Moscati and Others, An Introdduction to the - Comparative

20-

Gramar of the SemeticLanguages , London .
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