
 مدينة تدمر

التزودنا المصادر التاريخية العربية بمعلومات دقيقة عن مدينة تدمر وجل ما وصل 

. لذا فان جل معلوماتنا عن تدمر عليها الطابع االسطوري  يغلب  الينا عنها روايات

استمدت من المصادر اليونانية والرومانية والعبرانية فضال عن نتائج التنقيبات 

 االثرية . 

غزير ينفجر من الصخر في باديه الشام تقع تدمر في بادية الشام حول نبع ماء 
 نواة لواحه  خضراء اصبحت مكان مكان استراحه بين العراق وبالد الشام اصبح 

 
 : المدينةنشاه 

 
نبي هللا سليمان" يوسفوس " باقون الحوي " الناس اذا راوا بناء عجيبا  المدينةبنى  

 اضافوه الى سليمان و الحب"يجهلون بانيه 
 

 تطور المدينة :
ن جنسيات ضت االمر الذي جعلها  الطريق التجاري في باديه الشاموقوعها على 

و االراميين و االموريين  ولكن تغلب عليهم العنصر العربي و  كالكنعانيين  متعددة
 .واذنيه اسمائهم عربي كاالت وهب  الدليل ان اغلب

  
 : التنظيم القبلي

 
وفي توحيد سوريا  المدينةفي تحصيل  من السلوقيون  نالتدميريواستفاد  لقد 

الذي يمر في العراق وتدمر لمنافسه  الدولية التجارةوالعراق وشجعوا طريق 
عن طريق البحر االحمر و  الهندية التجارةالبطالسه الذين كانوا يريدون ان تمر 

 . مصر
  
مر ان تدير شؤونها في نفسها بصفتها اماره استطاعت تد السلوقية الدولةبعد انهيار  

 يةلهم و لم تكون تلك الجز الجزيةع روما و تدف وصايةكانت تدمر تحت  . مستقله
الن روما سيطرت على موانئ مصر وسوريا  المشتركةفعل المصالح ب قوه السالحب

 .وجميع البحر المتوسط
 الحرة المدينةالرومان تدمر لقب  منح 

 
 :السياسيةالحياه  

 
قائمه على  االقتصاديةفيها قائمه على اساس قبلي وكما كانت الحياه كانت الحياة 

 في حقيقتهم زعماء قوافل  المدينةفكان رؤساء  التجارة



في الحكم لذا برز لديهم مجلس الشيوخ  اليونانيةاهل تدمر بالتقاليد  تأثرلقد         
 والثاني سيمود فاألولكانت تدل على ذلك  اليونانيةء ومجلس الشعب وان االسما

 ةالالتيني الديمقراطيةو  العربية القبليةبولي وبالتالي مزجت بين نظام 
 القانونيةبالتنظيمات  تأثرتوحين وقعت تدمر تحت نفوذ وسلطه روما          

على بقيه السلطات و بدا  طغىواخذت سلطه رئيس مجلس الشيوخ تلروما  واإلدارية
قد اقترن هذا التطور باسم اسره عربيه كان يتزعمها النظام يتجه الى النظام الملكي و

 شخص يدعي اذينه بن السميدع من العماليق
ومن ثم ابنه المدعو خيران  ورجل يدعي نصر األسرةرجاالت هذه  ومن اشهر      

بعده ابنه اذينه بن س جاء يوتوميبسالذي لقب بلقب روماني وهو  و . بن نصر
سابور  الفهححاول مفلقتلهم ابيه  معلى الروينه الثاني كان حاقد اذ خيران بن نصرو

نصب من قبل الروم رس بمعركه فهزمهم فشتبك مع الففاالساساني الذي استهان به 
 .قائد على جميع عسكر الشرق ولقب نفسه ملك الملوك وجعل ابنه ولي العهد

 
ن ر الرومان مساله قتل اذينه الثاني وابنه ولي العهد على يد ابن اخيه الذي كابد 

وصية  "الزباء" واصبح امه  هب الالتو اذينة حكم بعد  .ملك ابيه هال عاديتطلع 
  أمورعليه . وقامت بعدة 
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