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 : مدينة تدمر وتطورها التارخيي -1

كيمو مترا إلى الشماؿ الشرقي مف دمشؽ،  051مف حمص،  كيمو متراً  011تدمر عمى مبعدة تقع مدينة        

في منتصؼ المسافة تقريبا بيف دمشؽ والفرات، ومف ثـ فقد كانت موقعا ميما عمى الطريؽ التجاري بيف العراؽ 

سواؽ في إيراف واليند والشاـ، بؿ كانت نقطة التقاء التجارة القادمة مف أسواؽ العراؽ، وما يتصؿ بيا مف أ

والخميج والعربية الشرقية، وبيف تمؾ التي عمى البحر المتوسط، وبخاصة في الشاـ ومصر، فضال عف اتصاليا 

بالعربية الغربية وبأسواقيا الغنية بأمواؿ إفريقيا والعربية الجنوبية واليند، وىكذا أصبحت "تدمر" ممتقى جميع 

ـ، ومف ثـ فقد وجد في نقوشيا عبارة "زعيـ 372وؿ قبؿ الميالد، وعاـ القوافؿ، وبخاصة فيما بيف القرف األ

 . القافمة" و"زعيـ السوؽ"، باعتبار أف المشار إليو مف زعماء المواطنيف

واسـ "تدمر" اسـ سامي، يرجع ظيوره لممرة األولى إلى أياـ الممؾ األشوري "تجالت بالسر" األوؿ        

مر أمورو"، وأما إسـ "تدمر" فيو النطؽ اآلرامي لكممة "تتمر" العربية، ؽ. ـ" في صورة "تد0001-0191"

ف كنا عمى غير يقيف مف اشتقاؽ كممة "تدمر"، وربما كاف ليا  ومعناىا المدينة التي يكثر فييا التمر والنخيؿ، وا 

 . " السريانية، ومعناىا "يعجب مف"Tedmortaصمة بكممة، "تدمورتا 

في المصادر الييودية، فكاتب الحوليات العبراني يسجؿ في التوراة، أف سميماف قد بنى  وقد ورد اسـ "تدمر"      

مدينة تدمر في البرية، واألمر كذلؾ بالنسبة إلى المؤرخ الييودي "يوسؼ بف متى"، وليس مف شؾ في أف وجية 

ؽ اآلشورية قبؿ أف يولد إنما ذكرت في الوثائ -كما أشرنا آنفا-النظر الييودية ىذه خاطئة؛ ذلؾ ألف المدينة 

 . سميماف نفسو، وبفترة تسبؽ ما دوف في التوراة بشأنيا، بأكثر مف سبعة قروف

ومف ىنا فقد رأى العمماء أف الرواية التي تذىب إلى أف سميماف ىو الذي بنى تدمر، إما إنيا أرادت تعظيـ       

ي الكريـ ال تأتي إال ببناء المدف واتساع مممكتو، وكأف مكانة النب-شأف مممكة سميماف كعادة الروايات الييودية 

ومف ثـ فقد نسبت إليو بناء ىذه المدينة، التي تقع في منطقة بعيدة عف حدود دولتو  -وليست برسالتو السماوية

إسرائيؿ، وأما أف ىناؾ خطأ وقع فيو كاتب الحوليات العبراني حيف خمط بيف "ثامار" التي أسسيا سميماف، وىي 

ف كنا ال ندري موقعو اآلف عمى وجو موضع جا ء ذكره في سفر حزقياؿ، ويقع إلى الجنوب الشرقي مف "ييوذا" وا 



التحقيؽ، وربما كانت الشيرة التي اكتسبتيا "تدمر" عمى أياـ كتبة األسفار العبرانييف ىي السبب في نسبة بنائيا 

نما  إلى النبي الكريـ، ومف ثـ فقد ذىب ىؤالء الكتبة إلى أف المدينة التي بناىا سميماف، ليست ىي "ثامار"، وا 

 . ؽ. ـ311، 211"تدمر" والتي كانت مدينة عامرة، بسكانيا، وذات شيرة في مجاوراتيا فيما بيف عامي 

"، وىي ترجمة لكممة "ثامار" العبرية، وتعني مدينة Paimyaوأما االسـ اليوناني لممدينة فيو "بالميرا         

ف كاف  " بمعنى النخؿ حتى اآلف في بعض Paima" مف كممة "Paimyraىناؾ مف يرى أف كممة "النخيؿ، وا 

" بعد أف استولى عمييا، بسبب ما Paimyraالمغات األوربية، وأف اإلسكندر المقدوني ىو الذي أطمؽ عمييا اسـ "

ال يزاؿ بعد في مرحمة  يكتنفيا مف غابات النخيؿ، ومف ثـ فقد عرفت عند اليوناف والالتيف بيذا االسـ، وىو رأي

 . التخميف، ويحتاج إلى ما يدعمو مف أدلة وبراىيف

وىناؾ ما يشير إلى وجود نفوذ سموقي في تدمر، وربما كانت مف نصيب السموقييف بعد وفاة اإلسكندر          

دينة، ؽ. ـ، وتقسيـ امبراطوريتو بيف قواده، وعمى أي حاؿ، فيناؾ حصف سموقي في الم232األكبر في عاـ 

ؽ. ـ، كواحد مف سمسمة الحصوف التي أقاميا القوـ في المناطؽ اإلستراتيجية التي 381وربما أقيـ في عاـ 

 . خضعت ليـ

أما الروايات العربية فال تفيد عمما، وال تصمح أف تكوف دليالف فيي روايات متأخرة دخمت إلى المسمميف        

عف أف ضخامة آثار المدينة وعظمتيا، ربما أدىشتيـ،  قيؽ، فضالً مف أىؿ الكتاب، فأخذوىا بغير تحقيؽ وال تد

ومف ثـ فقد نسبوا بناءىا إلى الجف بأمر مف سميماف عميو السالـ، عمى أف "ياقوت الحموي" إنما يستبعد نسبة 

بيننا تدمر إلى سميماف، معمال ذلؾ بأف أىميا إنما يزعموف أنيا ترجع إلى ما قبؿ عيد سميماف، بفترة تقارب ما 

لى الجف  . وبينو، وأف الناس إذا ما رأوا بناء عجيبا جيموا بانيو، أضافوه إلى سميماف وا 

ومع ذلؾ فيناؾ مف يقدـ لنا أبياتا مف شعر "النابغة الذبياني"، يذىب فيو إلى أف المدينة مف بناء جف       

ريخ واآلثار، حتى يكوف شعره حجة في سميماف، وفات أصحاب ىذا الزعـ أف النابغة لـ يكف عالما مف عمماء التا

بناء مدينة يرجع ظيورىا في التاريخ إلى أخريات القرف الثاني عشر، أو الحادي عشر قبؿ الميالد، ثـ مف أدرانا 

بميس، أليسوا  لى الجف وا  أف ىذا الشعر لمنابغة الذبياني حقا، فإف مف نسبوا شعرا إلى آدـ وىابيؿ وقابيؿ، وا 



ر عمى لساف النابغة الذبياني، وأما قصة بناء المدينة بأمر مف امرأة تدعى "تدمر بنت بقادريف عمى وضع شع

 . بيا صفحات كتبيـ اإلخباريوفحساف بف أذينة"، فميست إال مف ىذا النوع مف الكتابات التي مأل 

مدينة شييرة  ـ" أوؿ الكتاب الكالسيكييف الذيف أشاروا إلى تدمر، فوصفيا بأنيا79-23ولعؿ "بميني" "       

 اإلمبراطوريةذات موقع ممتاز، وأرض خصبة، وأف بيا عيونا وينابيع، وتحيط بحدائقيا الرماؿ، وأنيا تقع بيف 

أف يقفوا موقؼ الحياد بيف ىاتيف القوتيف  -ضمانا الستقالليـ-الرومانية والفارسية، ومف ثـ فقد اضطر أىميا 

 . ه مف الكتاب، مما يدؿ عمى أف شيرة المدينة كانت في ازديادالمتصارعتيف، ثـ تابع "بميني" مف جاء مف بعد

ف         وأما أقدـ كتابة عثر عمييا في المدينة، فإنما ترجع إلى شير نوفمبر مف السنة التاسعة قبؿ الميالد، وا 

نقش  رات األوسط تجاه تدمر، عمىفعمى ال -وتقع في مكانيا الصالحية الحالية-كاف قد عثر في مدينة "دورا" 

ؽ. ـ، وفي ىذا الوقت كانت 22يعتبر مف أقدـ النقوش التدمرية التي كشؼ عنيا حتى اآلف، ويرجع إلى عاـ 

تدمر مركزا تجاريا خطيرا بيف دولتي الروـ والفرس، ومع ذلؾ فإف أكثر ما نعرفو عنيا إنما يرجع إلى ما بعد 

 . ـ370الميالد، حيث لدينا نصوص إلى عاـ 

بدليؿ وجود بضع المصطمحات  -شأنيـ في ذلؾ األنباط في البتراء-ؾ في أىؿ كانوا عربا وليس مف ش        

والكممات العربية األصمية في كتاباتيـ، كما أف أسماء األصناـ عندىـ عربية، واألمر كذلؾ بالنسبة إلى أسماء 

ي عمى المناطؽ الخصبة في األعالـ، ومف ثـ فقد رأى بعض العمماء أنيـ مف القبائؿ العربية التي أخذت تستول

ؽ. ـ، ثـ 529شرؽ األردف، عقب انييار الدولة البابمية الحديثة، وسقوط بابؿ تحت السيادة الفارسية في عاـ 

لغة ليا، ومع ىذا فإف لغتيـ ىذه،  -وىي لغة الكتابة والثقافة في غرب الفرات وقت ذاؾ-أخذت تستعمؿ اآلرامية 

 . ية، وأنيا ال تختمؼ كثيرا عف لغة األنباط، وعف اآلرامية المصريةليست إال ليجة مف الميجات اآلرام

ومع ذلؾ فإف الميجة اآلرامية التدمرية ليا مميزات بررت أف يختصيا بعض الباحثيف بدراسة لغوية       

الكتابة اآلرامية،  منفصمة، ومف أشير ىذه الدراسات كتابات المستشرؽ الفرنسي "كانتنيو"، وقد طور التدمريوف

وعنيـ انتقمت إلى السرياف في "الرىا"، فظير منيا الخط السرياني القديـ المعروؼ باسـ "الخط السرنجيمي" الذي 



ـ، ثـ ظيور ليجة غربية تسمى اليعقوبية، وشرقية 989ظير بعد االنشقاؽ المذىبي بيف سرياف الرىا في عاـ 

 . تسمى النسطورية

كما -تدمرية، فكانت مزيجا مف الثقافات العربية واآلرامية واليونانية والالتينية؛ ذلؾ ألف تدمر وأما الثقافة ال      

قد نمت في ظؿ حضارة اآلرامييف، واتخذت لغتيـ، فضال عف المبادئ األساسية في  -كانت البتراء مف قبؿ

 . وناف والرومافتفكيرىـ الثقافي والديني، ىذا في وقت الذي أخذت فيو كذلؾ كثيرا عف دنيا الي

عمى وجو اليقيف، فربما كاف  ىذا، وقد قامت كذلؾ في تدمر جالية ييودية، منذ وقت ال نستطيع تحديده      

ـ"، ثـ عمؿ ىؤالء الييود 79-19ذلؾ قبؿ سقوط القدس في أيدي الروماف عمى أياـ اإلمبراطور "فسباسياف" "

-فريقا مف ىؤالء الييود، ربما رجعوا إلى القدس قبؿ تدميرىا بالتجارة وربما نشطوا في تيويد بعض السكاف، وأف 

 . ـ71عمى يد "تيتوس" في عاـ -المشار إليو آنفا

وعمى أي حاؿ، فمقد بدأت تدمر تزداد قوة وشيرة منذ النصؼ األوؿ مف القرف األوؿ قبؿ الميالد، بسبب        

الفرس والروـ المتنافستيف، ثـ ساعد موقعيا الجغرافي األىمية التجارية والدبموماسية لموقعيا بيف إمبراطوريتي 

ؽ. 90عمى عدـ تمكف أي مف الفريقيف المتنازعيف مف سيولة االستيالء عمييا، وقد حاوؿ "مارؾ أنطونيو" عاـ 

ف أصابيا منو ضرر كبير غير أف مدينة ميمة كتدمر، ليا ماؿ  ـ، االستيالء عمى خزائف المدينة ففشؿ، وا 

ا جيش قوي ضخـ، وال مجاؿ لتكويف ىذا الجيش فييا، ال يمكف أف تبقى في مأمف ومنجاة مف وثروة، وليس لي

 . مطامع الغزاة، ولو كانت في بقعة منعزلة، أو في بادية بعيدة

قد اعترفت بنوع مف السيادة عمييا لمروماف، منذ أوائؿ العصور  -عمى األرجح-ومف ىنا، فإف تدمر        

ـ"، والتي تتعمؽ 27-09عمى ذلؾ المراسيـ اإلمبراطورية التي ترجع إلى عيد "تيبيريوس" "المسيحية، ودليمنا 

ـ، وتبيف بعض الرسوـ عمى البضائع أثمانيا 07بالرسوـ الجمركية، وقد عثر في تدمر عمى قوائـ ترجع إلى عاـ 

ف كاف ىذا باليونانية والتدمرية، ىذا ويبدو أف تدمر قد أصبحت عمى أياـ "فسباسياف" تحت اإل شراؼ الروماني، وا 

نما كاف ىناؾ  ال يعني الخضوع لروما، أو أف اإلشراؼ عمى الشئوف المدنية بالمدينة، كاف بأيدي الروماف، وا 



" في خارج Miiitiaعمى المدينة، بدليؿ أف الروـ قد سمحوا لممدينة بحؽ االحتفاظ بحامياتيا " إشراؼ رومي عاـ

 تدمر.

ـ، 011ـ" جيده لضـ تدمر إلى المقاطعة العربية، التي أنشأىا في عاـ 007-98" وقد بذؿ "تراجاف"       

ـ" تدمر، وجعميا تابعة لروما، ثـ منحيا 028-007ـ، زار "ىدرياف" "021واتخذ مف "بصرى" مقرا ليا، وفي عاـ 

لمدف "، كما أصبحت اHadrianopoiis" و"ىدريانوبوليس" "Hadrinana Paimyaلقب "ىدريانا بالميرا" "

التابعة لتدمر، تابعة لروما، وفي الواقع لقد نالت تدمر عناية كبيرة مف "ىدرياف"، حتى قيؿ أنو "المؤسس الثاني" 

ليا، فاىتـ بحماية الطرؽ البرية التي توصميا إلى نير الفرات، والتي كانت شريانا ميًما لمتجارة العالمية وقت 

روـ في عيده سببا في رخاء تدمر، فوصمت الحاميات الرومية إلى ذاؾ، ثـ كانت العالقة الطيبة بيف الفرس وال

"، كما بنوا ليـ معبدا ىناؾ، ولدينا كتابة ترجع إلى Voiogasiaشواطئ الفرات الغربية، وأقاـ التجار في مدينة "

 . ـ، أصدرىا مجمس شيوخ المدينة لتنظيـ التجارة وتثبيت الضرائب، وكيفية جبايتيا027عاـ 

ـ" تدمر حقوؽ المستعمرة، 300-092أوائؿ القرف الثالث الميالدي منح "سبتميوس سيفيروس" " وفي        

ـ"، وىكذا اكتسبت تدمر حؽ الممكية واإلعفاء مف الخراج، 307-300واستمرت كذلؾ حتى عمى أياـ "كراكال" "

ربية أو اآلرامية، أسماء فضال عف الحرية التامة في إدارة شئونيا، وبدأ كبار القوـ يضيفوف إلى أسمائيـ الع

رومية، بؿ وقد أضافت إحدى األسر اسـ "سبتميوس" أماـ أسميا السامي، مما يدؿ عمى نواليا حؽ الرعاية في 

 عيد "سيفيروس"، وربما كاف ذلؾ سبب الخدمات التي قدمتيا في الصراع ضد الفرس، إال أف ذلؾ ال يعني أف

ن ما كانت حكومة شبو مستقمة، تدير شئونيا اإلدارية بنفسيا، ولكنيا تدمر، إنما أصبحت مقاطعة رومية تماما، وا 

 . تخضع إلشراؼ روما عمييا

وانتيزت تدمر فرصة انشغاؿ روما بغزوات الجرماف التي كانت تيدد دولتيـ في أوروبا الغربية، وأخذت          

ف ظمت وفية لمروـ، وىكذا أصبحت دولة تدمر تشمؿ عددا مف  المدف الصغيرة التابعة ليا، مثؿ توسع رقعتيا، وا 

"دورا" و"الرصافة"، وقد استخدمت "دورا" كمعقؿ لحماية تجارة تدمر الناشئة، وقد وجدت فييا بقايا أبنية ذات 

زخارؼ نافرة تمثؿ جنودا تدمرييف، وأما "الرصافة" فقد دعيت في كتابة أثرية أشورية تعود إلى أخريات القرف 



" وىي نفس المدينة التي جاءت في التوراة تحت اسـ "رصؼ" Rasappa"رصابا التاسع قبؿ الميالد باسـ 

ؽ. ـ" في أوائؿ القرف السابع ؽ. ـ، وقد عرفت فيما بعد 180-715بمعنى "الجمر المتوىج" وىدميا "سنحريب" "

 . ـ"215-389باسـ "سرجيوس بولس" نسبة إلى قديسيا المحمي "سرجيوس" الذي استشيد في عيد دقمديانوس" "
 : أذينة -2

ارتفعت أسرة أذينة التي كاف يتصدر اسميا كممة "سبتميوس" إلى مكاف الزعامة في تدمر في منتصؼ        

القرف الثالث الميالدي، وىناؾ ما يشير إلى أف جد "أذينة" الكبير كاف يدعى "ناصر" "نصرو" والد "وىب الالت" 

ـ ورد فييا اسـ 325أبو "أذينة"، وىناؾ كتابة ترجع إلى عاـ  "وىبالت"، وأف ىذا األخير إنما ىو والد "خيراف"

بمجمس الشيوخ الروماني، كما أف أباه "خيراف" كاف  "أذينة بف خيراف بف وىب الالت بف نصرو"، وأنو كاف عضوا

يحمؿ لقب "سبتميوس خيراف"، وأنو كاف "رأس" تدمر، وعضو مجمس شيوخيا الممتاز، وأنو قد تمكف مف تثبيت 

أسرتو، ومف الييمنة عمى شئوف المدينة، ومف توسيع تجارتيا، فاكتسب بذلؾ منزلة كبيرة عند أىؿ تدمر حكـ 

 . وعند الروماف

وفي عيد "خيراف" ىذا، أخذت تدمر دورىا في القضايا الدولية، وما أف قامت الدولة الساسانية في عاـ        

، حتى بدأ الشرؽ يضطرب بالصراع بيف 2ـ"390-331ـ، تحت زعامة "أردشير بف بابؾ بف ساساف" "331

الروـ والفرس، وكاف عمى التدامرة أف يختاروا االنضماـ إلى إحدى القوتيف الكبيرتيف، فآثروا اإلنضماـ إلى الرـو 

بسبب العالقات القديمة، وألف األمبرطور الروماني بسبب بعد روما، إنما ىو أقؿ خطرا عمييـ مف اإلمبرطور 

ـ" ممؾ فارس في التوغؿ في سورية، 373-390يب منيـ، واغتنـ أىؿ تدمر فرصة نجاج "سابور" "الساساني القر 

ـ" بعد ىزيمة مخجمة لمجيوش الرومانية قرب "ايسا" في 311-352والقبض عمى اإلمبراطور الروماني "فاليراف" "

نود الروماف، واستيالء عف أسر ستيف ألفا مف ج ـ، كسب الساسانيوف مف ورائيا شيرة عريضة، فضالً 311عاـ 

 . الفرس عمى آسيا الصغرى وشماؿ سورية

وكاف أذينة لو ثأر عند الروماف، منذ أف قتؿ قائدىـ "روفينوس" أباه "أذينة األوؿ" وعدـ موافقة اإلمبراطور        

ـ، وأسر 311فاليراف عمى أف يأخذ لو بثأر أبيو مف "روفينوس"، ومف ثـ فإنو ما أف عمـ بيزيمة الروـ في عاـ 



"فاليراف" حتى أسرع باالتصاؿ بالفرس، مقدما ليـ اليدايا، وعارضا عمييـ صداقتو، إال أف اإلمبرطور الفارسي، 

 الذي كاف يحس في ذلؾ الوقت أنو ممؾ الشرؽ والغرب جميعا، احتقر العرض التدمري، وأمر بإلقاء اليدايا في

جرأتو عمى مخاطبة ممؾ المموؾ "شاىنشاه إيراف وأنيراف، أي جزاء وفاقا عمى  النير، وتوعد أذينة بسوء المصير

ممؾ مموؾ إيراف وغير إيراف"، وىو ال يعدو أف يكوف شيخا لمدينة صغيرة في بيداء قاحمة، ال أىمية ليا وال نفع 

 منيا.

رة وكاف ىذا التصرؼ األحمؽ مف ممؾ الفرس، سببا في أف يجمع أذينة القبائؿ بظاىر تدمر تحت إم        

ولده "ىيرودوس"، والفرساف تحت قيادة "زيدا"، والقواسة ورماة السياـ تحت قيادة "زباي"، وأف يضمـ إلى أولئؾ 

وىؤالء فموؿ جيش "فالرياف"، وأف يخرج بكؿ ىذه الجموع إلى "المدائف" لالنتقاـ مف "سابور"، وإلنقاذ "فالرياف" مف 

بيف أذينة والفرس، وتنتيي المعركة الضارية بيزيمة منكرة األسر، وىناؾ عمى ضفاؼ الفرات تدور رحى الحرب 

لمفرس، يصؿ مداىا إلى أف يترؾ "سابور" حريمو وأموالو غنيمة في أيد التدمرييف، وأف يفر بالبقية الباقية مف 

ال بعد خسائر فاد حة فموؿ جيشو إلى ما وراء الفرات ثـ ال تستطيع ىذه البقية أف تعبر النير إال بشؽ األنفس وا 

-في األرواح، بؿ وتذىب بعض الروايات إلى أف "أذينة" قد طارد الميزوميف حتى أسوار عاصمتيـ "اصطخر" 

ف لـ ينجح في فؾ أسر اإلمبراطور السجيف، ولكنو استولى عمى  -التي خمفت مدينة "برسيبوبوليس" القديمة وا 

 . رى الروميةالكوخ ونصيبيف، بؿ وامتد نفوذه إلى الشاـ، وبعض أقاليـ آسيا الصغ

ـ" بف فالرباف، بكؿ ىذه األحداث، 318-311ويكتب "أذينة" إلى اإلمبراطور الروماني الجديد "جالينيو" "      

فيطرب األخير لسماع ىذه األخبار، ويطمب مف أذينة االستمرار في الحرب، حتى ينقذ "فالرياف"، ثـ ينعـ عميو 

الروماني في الشرؽ،  "، مما جعمو أشبو بنائب اإلمبراطورDux Orientisـ بمقب "زعيـ الشرؽ" "313في عاـ 

 . ـ، بمرتبة "القنصمية"358وكاف "فالرياف" قد أنعـ عميو في عاـ 

" يسترجع أرض اإلمبراطورية الرومية مف الفرس، فنجح في استرداد Odenathusوبدأ "أذينة" "أودينات        

ـ، نحو 319استقباؿ األبطاؿ، ثـ سرعاف ما اتجو في عاـ  وحراف، واستقبؿ ىناؾ -كما أشرنا آنفا-نصيبيف 

"طيسفوف" وضرب الحصار حوليا، وكاد اإلمبراطور الفارسي أف يستسمـ، لوال أف المؤامرات الرومية قد لعبت 



الذي كاف سببا في ىزيمة الروـ ووقوع -دورا خطيرا في إفساد نجاح أذينة، ذلؾ أف القائد الروماني "مكريانوس" 

قد أعمف الثورة عمى "جالينو"، ونصب نفسو امبراطورا عمى القسـ الشرقي مف اإلمبراطورية  -اف في األسرفالري

الرومانية "آسيا الصغرى والشاـ ومصر"، ومف ثـ فقد اضطر أذينة إلى أف يرفع الحصار عف الفرس، وأف يعود 

مكريانوس" حتى عمـ بقتمو، ثـ اتجو إلى حمص إلخماد ىذه القتنة الجديدة، إال أنو ما أف بدأ يعد العدة لمواجية "

لمقضاء عمى ولده "كياثوس"، وبعد أف شدد الحصار عمى المدينة، قتؿ "كاليستوس" سيده "كياثوس"، ورمى برأسو 

مف فوؽ السور تحت قدمي أذينة، وفتح األبواب والتمس األماف منو، وبذا انتيت ثورة القائد "مكريانوس"، غير أف 

عاف ما عاد إلى الثورة مف جد، ومف ثـ فقد أمر أذينة بعضا مف رجالو باغتياؿ "كاليستوس" وعاد "كاليستوس" سر 

 . اليدء إلى ىذه المنقطة اليامة مف اإلمبراطورية الرومانية بفضؿ جيود "أذينة"

 Imperator Touyiusـ بمنح أذينة لقب "319وفرح جالينيو" بالقضاء عمى الثورة، ومف ثـ فقد أمر عاـ        

Orientis ،أي "إمبراطور جميع بالد الشرؽ"، وعيد إليو باإلشراؼ عمى جميع القوات الرومية في الشرؽ "

جيش "مكريانوس" غير أف أذينة لـ يكتؼ بكؿ ىذا، فمقب نفسو بمقب "ممؾ المموؾ" تقميدا  والقضاء عمى فموؿ

روماني عمى النقود التي أخذت غنيمة مف لممؾ الفرس، كما أمر بأف تنقش صورتو بجوار صورة اإلمبراطور ال

الفرس، أضؼ إلى ذلؾ أف مجمس الشيوخ الروماني قد منحو لقب "أغسطس"، وىكذا صار أذينة مساويا 

 . إلمبراطور روما نفسيا

ـ، اتجو أذينة، أو ممؾ المموؾ، إلى محاربة الفرس مف جديد، ربما ألنو لـ ينس إىانة 315وفي عاـ        

يوـ مزؽ رسالتو أما رسمو، وربما رغبة منو في التودد إلى الروماف، ونيؿ الحظوة عند "جالينو"، وأيأ "سابور" لو، 

ما كاف السبب فإننا نرى أذينة يترؾ ولده البكر مف زوجتو األولى، ويدعى "سيبتميوس ىيرودوس" نائبا عنو في 

ويضطر "سابور" إلى أف يظير تدمر، ثـ يخرج عمى رأسو جيشو إلى "طيسفوف"، فيضرب الحصار عمييا، 

استعداده لعقد محالفة مع أذينة، إال أف األخير طمب فؾ أسر "فاليراف، وىو شرط في نظر الفرس جد عظيـ، 

 . ومف ثـ فقد أوقفت المفاوضات بيف الطرفيف



فرصة  في مصمحة الفرس، إذ يعبر "القوط" البحر األسود، منتيزيف -لممرة الثانية-وىنا يتغير الموقؼ       

غياب أذينة عف آسيا الصغرى والشاـ، وينزلوا بميناء "ىرقمية" ويتجيوا نحو "قبادوقيا"، ومف ثـ فإف أذينة سرعاف 

ما يضطر إلى رفع الحصار عف مدينة الفرس، والعودة لقتاؿ الغزاة الجدد، إال أف القوط سرعاف ما عمموا بعودة 

 . ا عائديف إلى بالدىـأذينة، فعادوا إلى مياء ىرقمية، ثـ أبحروا مني

وىنا، وفي ىذه المحظات التي وصؿ فييا أذينة إلى ذروة مجده، وبينما كاف يجيز لجولة أخيرة مع        

ضحية الغدر والخيانة في أحواؿ  -وكذا ولده ىيرودوس -الفرس، يفتح فييا "طيسفوف"، يذىب البطؿ العربي

ف كاف الروــ"، يمعب فييا ابف ما317ـ "أو 311غامضة في عاـ  ربما قد  جو "معنى بف خيراف" الدوؿ األوؿ، وا 

ف كاف ىناؾ مف يرى  أدركوا خطورة أذينة عمى إمبراطوريتيـ، فعمموا عمى التخمص منو، وبيد أقرب الناس إليو، وا 

تكوف عكس ذلؾ تماما، وأف الروماف بموت أذينة، إنما فقدوا الحماية إلمبراطوريتيـ في الشرؽ، وأف المؤامرة ربما 

قد لعبت فييا أطراؼ أخرى، قد تكوف "الزباء" التي رأت أف العرش سوؼ يذىب إلى ابف ضرتيا، بينما يحـر منو 

بنوىا، وقد تكوف عصبة مف الوطنييف، خيؿ إلييـ أف أذينة قد أصبح أداة طيعة في أدي الروماف فقرروا التخمص 

صائب، أو حتى قريب مف الصواب، فاألدلة غير منو، وىكذا بات مف الصعب عمى العمماء الوصوؿ إلى قرار 

متوفرة، والوثائؽ صامتة، غير أف الظروؼ التي أعقبت مقتؿ أذينة، قد تثير، والوثائؽ صامتة، غير أف الظروؼ 

التي أعقبت مقتؿ أذينة، قد تثير أكثر مف شؾ، فالجيش يبايع القاتؿ دوف ثورة، أو حتى تردد، وأىؿ حمص 

ف مف الدىر، ثـ تنصيب "الزباء" بعده مباشرة، أال يثير كؿ ذلؾ شكا؟ أو حتى يمقي شبية يقتموف القاتؿ بعد حي

مف ظف في شخص آخر؟، ومع ذلؾ، فما ال شؾ فيو، أف ىناؾ أمورا تحتاج إلى وقفة، ولكنيا ال تقدـ جديدا، ما 

 . لـ تحدثنا الوثائؽ ع ىذا الجديد
 : الزباء -3

لى العرش وصية عمى ولدىا القاصر "وىب الالت" بعد مقتؿ أبيو أذينة، وتدعى جاءت الزباء أو "زنوبيا" إ       

ف Bath Zabbayفي الكتابات التدمرية "بيت زباي" " " أي "ابنة العطية"، وىي "الزباء" في المصادر العربية، وا 

اختمفت ىذه المصادر في اسـ ىذه المرأة، فيو "الزباء بنت عمرو بف ظرب بف حساف بف أذينة" وىي "ليمى" عمى 



زعـ آخر، وليا أخت دعوىا "زبيبة" ليا قصر حصيف عمى شاطئ الفرات الغربي، فكانت تشتو عند أختيا، وتربع 

مف العماليؽ والعرب  -في نظر ىذه المصادر العربية-ف النجار، وتصير إلى تدمر، كما كاف ليا جنود، ىـ ببط

أف ممؾ العرب بأرض الحيرة، ومشارؼ الشاـ كاف لعمرو بف الظرب، وكاف  اإلخباريوفالعاربة األولي، ويروي 

ف عاد األولى، ومف نيد وسميح ابني جنود الزباء "بمعنى الجميمة ذات الشعر الطويؿ" مف بقايا العماليؽ م

حمواف، ومف كاف معيـ مف قبائؿ قضاعة، وكانت تسكف عمى شاطئ الفرات في قصر ليا ىناؾ، وتربع ببطف 

 وتصيؼ بتدمر. المجاز،

ف كاف معظمو بعيد  اإلخباريوفوينسب          إلى الزباء كثيرا مف القصص، بعضيا لطيؼ وبعضيا غريب، وا 

يخية، فإذا ما تجاوزنا االختالؼ في نسبيا، بؿ وحتى في اسميا "الزباء، فارغة، ميسوف، ليمى"، عف الحقائؽ التار 

ف كاف ىذا ليس  لرأينا بعضيـ ينسب إلييا شعرا، وبعضيـ ينسب إلييا حكما وأمثاال، في لغة عربية بميغة، وا 

لى إبميس شعرا مضبوطا وفؽ قواعد النحو وا لصرؼ، ومف ثـ فميس مف غريبا، عمى مف ينسبوف إلى آدـ وا 

 . العجيب أف ينسبوا إلى الزباء شعرا كذلؾ

وىناؾ رواية تزعـ أف "جذيمة األبرش" ممؾ الحيرة، كاف قد قتؿ والد الزباء "عمرو بف الظرب"، ومف ثـ        

طريؽ فقد أرادت الزباء أف تثأر ألبييا، غير أف أختيا "زبيبة" قد نصحتيا بترؾ الحرب، واصطناع الحيمة عف 

دعوة جذيمة إلى تدمر ثـ قتمو، وىكذا تنجح الزباء في استدعاء جذيمة إلى عاصمتيا وفي قتمو، إال أف ابف أختو 

وخميفتو "عمرو بف عدي" سرعاف ما يحتاؿ عمى الزباء، بمساعدة "قصير"، فينتقـ منيا في مدينتيا، وذلؾ بأف 

القضاء عمى حرس الزباء التي تيرب إلى نفؽ  حمؿ إلى تدمر رجاال في جوالؽ كبيرة، يستطيع عف طريقيـ

سرعاف ما يضع  -وكاف عمى عمـ بسر النفؽ-كانت قد حفرتو في قصرىا لمثؿ ىذه الظروؼ، غير أف "قصيرا" 

، قائمة "بيدي  في طريقيا "عمر بف عدي"، الذي ما أف تراه الزباء، والسيؼ في يده، حتى تمص خاتميا المسمـو

 . إف عمرا قد أطاح رأسيا بسيفو، وأخذ بثأرهال بيد عمرو"، ومع ذلؾ ف

والقصة في صورتيا الراىنة لطيفة، ولكنيا بعيدة عف الحقائؽ التاريخية، فقد جمع األخباريوف فييا كؿ ما         

ؽ. ـ" وفتح يافا، وكقصة عدي مع 0921-0991عرفوه مف أساطير الشرؽ القديـ، كقصة تحوتمس الثالث "



عف قصة وفاة الزباء مسمومة، وصمتيا بقصة كميوبترا ممكة مصر، أضؼ إلى ذلؾ أف  أخت جذيمة، ىذا فضالً 

الصنعة واضحة في األمثاؿ التي نسبت في القصة إلى جذيمة وقصير والزباء وعدي وابنو عمرو، وأخيرا فالثابت 

 فيما بعد.كما سوؼ نرى -تاريخيا أف الزباء قد حممت أسيرة إلى روما بعد استيالء الروماف عمى تدمر 

عمى أف الغريب مف األمر حقا، ذلؾ اإلغريؽ في رواية األساطير، مف جانب المؤرخيف المسمميف، وفي        

نفس الوقت، ذلؾ التجاىؿ غير الطبيعي منيـ، لدور "الزباء" الفذ في تاريخ الشرؽ القديـ في تمؾ الفترة، بؿ إننا 

 يتفؽ وحقائؽ التاريخ، بؿ ىو مديح لـ يقؿ مثمو مؤرخوا نرى في نفس الوقت كذلؾ، إطنابا في مدح الفرس ال

األمر الذي نراه كثيرا مف المؤرخيف المسمميف، وبصورة واضحة، حيف يتحدثوف عف تاريخ -الفرس أنفسيـ 

وبخاصة في تاريخ مصر وسورية والعراؽ  -وربما كاف السبب في ذلؾ أف مصادر المؤرخيف اإلسالمييف -الييود

إنما ىي مصادر فارسية وييودية في الدرجة األولى، وىي مصادر ال يمكف أف توصؼ بأقؿ  -ـفيما قبؿ اإلسال

يتساىموف في نقؿ أخبارىـ عف  -في أغمب األحاييف-إنما كانوا  اإلخبارييفمف أنيا متحيزة ألصحابيا، وأف 

ار عف ييود أو فارس، عصور ما قبؿ اإلسالـ بدرجة ممفتة لمنظر، بؿ إف الواحد منيـ إنما كاف ينقؿ مف أخب

ف كاف األمر غير ذلؾ تماما بالنسبة إلى الشبياتدونما تعقيب أو تعميؽ، وكأنيا حقائؽ ترقى فوؽ مظاف  ، وا 

 . المصادر اليونانية والرومانية

وأيا ما كاف األمر، فيناؾ روايات يفيـ منيا أف الزباء إنما كانت تزعـ أنيا مصرية، مف ساللة كيموبترا،        

، 2خطتو بيدىا -وبخاصة في تاريخ مصر-وأنيا كانت تتحدث المصرية بطالقة، وقد ألفت كتابا في التاريخ 

ومف ثـ فقد استدعت إلى عاصمتيا المشاىير مف رجاؿ الفكر، وذىبت روايات أخرى إلى أنيا  وأنيا كانت مثقفة

إلى تدمر بعد تدمير بيت المقدس عمى سمحت لجالية ييودية باإلقامة في عاصمتيا، وأف ىذه الجالية قد جاءت 

ـ، وأنيا قد بمغت حوالي نصؼ سكاف المدينة، بؿ إف القديس "أثناسيوس" والمؤرخ 71يد "تيتوس" في عاـ 

ف لـ تسمح بإقامة معابد ييودية في تدمر،  "فوتيوس" إنما يذىباف إلى أف الزباء نفسيا قد اعتنقت الييودية، وا 

الييود ربما قد اضطيدوا عمى أياميا، حتى أف واحدا مف أحبار عصرىا يقوؿ غير إف ىناؾ ما يشير إلى أف 

 . "مخمد وسعيد مف يدرؾ نياية أياـ تدمر"



ومف عجب أف ىذه اآلراء المتضاربة، إنما تذىب كذلؾ إلى أف الذي ىود الزباء، إنما كاف األسقؼ "بولس       

 -أما كاف األولى أف ينصرىا؟ ومف ثـ فإف التحيزالسميساطي" ولست أدري كيؼ ييود أسقؼ مسيحي الزباء، 

في ىذه الرواية، ال يحتاج إلى إثبات، وربما كاف السبب أف ىذا األسقؼ المسيحي قد  -فضال عف االضطراب

ـ 319أبدى رأيو في "الثالوث" بما ال يتفؽ وآراء الكنيسة وقت ذاؾ، ومف ثـ فقد حكـ عميو في أنطاكية عاـ 

، وعمى أي حاؿ، فيناؾ الكثير مف الشواىد التي تدؿ عمى أف الييود إنما كانوا ناقميف عمى بالعزؿ مف األسقفية

المممكة وعمى الدولة كذلؾ، ربما بسبب أذينة ضد الفرس؛ ذلؾ ألف الزواج المختمط إنما نتج عنو جيؿ جديد 

الجاليات الييودية التي كانت أضاع الديف والتقاليد اإلسرائيمية، وأف الحروب ضد الفرس قد ألحقت ضررا كبيرا ب

، وبيف العراؽ والشاـتسكف شواطئ الفرات، ومعظميا مف التجار الذيف كانوا يتاجروف مع ال ىذا، ، فرس والرـو

ف ذىب فريؽ ثالث إلى أنيا إنما كانت محبة لمنصارى،  وقد حرص فريؽ آخر عمى أف يجعؿ الزباء نصرانية، وا 

نما كانت بيف بيف،  ولكنيا لـ تكف نصرانية، بينما اتجو فريؽ رابع إلى أف المرأة لـ تكف ييودية وال نصرانية، وا 

وترى التوحيد، كما يراه الفالسفة، وليس كما تصوره ديانة الكميـ أو  -سبحانو وتعالى-كانت تعتقد بوجود اهلل 

 . المسيح عمييما السالـ

إلى أنيا مصرية، وذىب فريؽ ثاف إلى أنيا ويختمؼ المؤرخوف كذلؾ في أصؿ الزباء، فذىب فريؽ منيـ         

مف العماليؽ، وذىب فريؽ ثالث إلى أنيا آدومية، واتجو فريؽ رابع إلى أنيا مف أصؿ عربي، ولكنيا مف دـ 

مصري مف ناحية األـ، بؿ إف المسعودي ليرى أنيا رومية تتكمـ العربية، ومع ذلؾ فإف الغالبية العظمى إنما 

 . يةتكاد تجمع عمى أنيا عرب

وأيا ما كاف الصواب في ىذه الروايات المتضاربة، فمما ال شؾ فيو أف شخصية تمؾ المرأة القوية لتعد         

واحدة مف الشخصيات اليامة في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، ويصفيا المؤرخوف بأنيا امرأة قوية الشخصية، قوية 

ف فاقتيا عفة وطيارة، وجرأة البنية، شجاعة جميمة، ذات ىيبة ووقار، كانت تستوي  في الجماؿ مع كيموبترا، وا 

وشجاعة، كانت مف ألطؼ بنات جنسيا، وأكثرىف بطولة، كانت سمراء الوجو، ذات أسناف ناصعة البياض 

كالمؤلؤ، تفيض عيناىا السوداواف حيوية غير عادية، مع رقة جذابة إلى أبعد حد، كاف صوتيا قويا مطربا، 



لى سير األبطاؿ، منيا إلى سير النساء، فمـ تكف تركب في األسفار غير الخيؿ، وقد وكانت سيرتيا أقرب إ

سارت عمى قدمييا في بعض المرات عدة أمياؿ عمى رأس الجيش، وكانت تمبس في المناسبات الرسمية ثوبا مف 

ذا ما استعرضت جيشيا في المياديف العامة تم ر أماـ األرجواف موشى بالجواىر، مشدودا عند الحصر، وا 

الصفوؼ فوؽ جوادىا، وعمييا لباس الحرب، وفوؽ رأسيا الخوذة الرومانية، تاركة إحدى ذراعييا عاريا حتى 

القتاؿ، والشجاعة عند لقاء  تحرض جندىا عمى الصبر في -كما يفعؿ المحاربوف مف اليوناف القدامى-الكتؼ 

في صيد وحوش الصحراء الكاسرة،  -أذينةكما كاف يفعؿ -العدو، فإذا ما كاف عندىا فراغ مف وقت، قضتو 

 كاألسد والدب والنمر.

كانت طموحة أريبة ذات سبؽ في مضمار السياسة، تبت في األمور بحـز وحكمة، بدال مف أف تتردى         

في حمأة األىواء التافية، التي كثيرا ما تشوب حكـ النساء، فإذا كاف األوفؽ أف تعفو وتصفح، استطاعت أف 

ذا كاف لزاما أف تبطش، استطاعت أف تخرس نداء الشفقة والرحمة، تحد مف  غضبيا وتخفؼ مف غموائيا، وا 

، ولكنيا كانت تجيد اليونانية والسريانية والمصرية بنفس القدر، وىي لغات الالتينيةوكانت مثقفة، لـ تكف تجيؿ 

فالطوف تحت إشراؼ "لونجينوس"، المثقفيف في ذلؾ العصر، كما ألفت أف تعقد موازنة بيف روائع ىوميروس وأ

 . وأف تعيش في قصرىا عمى نظاـ بالط األكاسرة، إذ كاف حاشيتيا تحيييا بالسجود، حسب األسموب الفارسي

خمؼ لزوجيا البطؿ، وأنيا   شؾ فيو أف تمؾ المرأة كانت خيروأيا ما كانت المبالغة في ذلؾ كمو، فالذي ال       

بدأت تعمؿ عمى تكويف دولة  -مستخفة إلى حيف باإلمبرطورية الرومانية -رؽمنذ أعمنت نفسيا ممكة عمى الش

تيا السياسية أف أعداء تدمر، إنما ىـ الروماف، والذيف ال نعربية قوية تحت زعامتيا، بخاصة وأنيا أدركت بفط

لمدف، يفكروف إال في مصمحة روما فحسب، ومف ثـ فقد بدأت تتقرب إلى العناصر العربية المستوطنة في ا

عف األعراب الذيف كانت ترى أنيـ عمادىا في القتاؿ وسندىا في الحروب، إال أف الروماف كانوا أسرع  فضالً 

 . منيا، فقضوا عمى آماليا قبؿ أف تتحقؽ، بؿ واحتموا تدمر نفسيا

عمى الزباء، وكانت بداية النزاع بيف الزباء والروماف، يوـ أرسؿ "جالينو" بجيش الحتالؿ تدمر والقضاء        

الفرس، إال أف الممكة العربية سرعاف ما اكتشفت السر، ومف  قبؿ أف يستفحؿ خطرىا، متظاىرا بأنو يريد محاربة



، وفي نفس  ثـ فقد دارت بيف الفريقيف معركة حامية الوطيس، كتب النصر فييا لمزباء، وحاقت اليزيمة بالرـو

صة، فيوجيوا إلييا ضربة قد تكوف غير مستعدة ليا، ومف ثـ الوقت، فإف الممكة قد خافت أف يستغؿ الفرس الفر 

 . " نسبة إليياZenobiaفقد أنشأت حصنا عمى الفرات، دعتو "زنوبيا" "

تمؾ األرض الخصبة اآلىمة بالسكاف، وذات -بدأت الزباء ترنو بناظرييا نحو أرض الكنانة  وأخيراً         

أنيا مصرية مف نسؿ كميوبترا، وجاءتيا  -إف صدقا أو كذاب -أذاعتبعد أف  -التاريخ المجيد، والثقافة العريقة

ـ" خمفا لو، وفي نفس الوقت كاف 371-318ـ، وتولية "كموديوس" "318الفرصة ممثمة في مقتؿ "جالينو" عاـ 

ماني الحاكـ الرو -األلماف والقوط قد بدءوا بياجموف القسـ الغربي مف اإلمبراطورية الرومانية، مما دفع "بروبوس" 

وعمى رأسيـ -إلى أف يخرج بأسطوؿ اإلسكندرية لمطاردة القوط، وىنا بدا الزعماء المصريوف  -في مصر

 . يحرضوف الزباء عمى فتح مصر، بؿ ويقدموف ليا العوف المادي عمى ىذا الفتح -تيماجنيس وفرموس

إلى مصر، وىناؾ  -رجؿ قائد جيش الزباء، عمى راس حممة، قواميا سبعوف ألؼ-وىكذا تحرؾ "زبدا"       

دارت معركة رىيبة بيف الفريقيف، انتيت بنصر مبيف لجيش زنوبيا، وىزيمة ساحقة لجيوش الروماف، وضـ مصر 

إلى دولة الزباء، ولكف ما أف يمضي حيف مف الدىر، حتى يعود "زبداط بجيشو إلى تدمر، تاركا األمور بيد 

مسة آالؼ جندي، وفي نفس الوقت كاف "بروبوس" قد عمـ بما "تيماجنيس" ومع فرقة صغيرة ال يتجاوز عددىا خ

حدث، فأسرع عائدا إلى مصر، وأخذ يتعقب الجنود التدمرييف، ويطاردىـ في كؿ مكاف، وتعمـ الزباء بالتطورات 

الجديدة، فتأمر "زبدا" بالعودة إلى مصر، حيث يشتبؾ الروماف والتدمريوف في معارؾ ضارية، يمعب فييا عرب 

وىو مصري عمى رأي، وعربي متمصر عمى رأي -"تيماجنيس"  سكاف المناطؽ الشرقية، فضال عف مصر مف

 . أخطر األدوار إلى جانب التدمرييف، وبخاصة في المعارؾ التي دارت حوؿ حصف بابميوف -آخر

صر مشتركا وتنتيي المعارؾ باتفاؽ بيف الزباء والروماف في أخريات أياـ "كموديوس"، عمى أف يكوف حكـ م      

بينيما، بدليؿ ما جاء في بعض المراجع مف أف المصرييف قد حمفوا يميف الوالء لمقيصر، وبدليؿ ما عثر عميو 

-371ـ، وعمى وجييا صورة القيصر" "أورلياف" "370، 371مف عمالت تدمرية نقشت في اإلسكندرية في عاـ 

 . الحكـ المزدوج بينيما ـ"، بجانب صورة "وىب الالت" "ابف الزباء"، مما يدؿ عمى375



 -أىـ مدف اإلمبراطورية الرومانية قاطبة بعد روما-كاف فتح الزباء مصر، واالستيالء عمى اإلسكندرية        

ضربة أصابت الروـ في الصميـ، ثـ جاءت سياسة الزباء التوسعية في الشاـ وآسيا الصغرى، دليال عمى أف 

ومف ثـ فإف اإلمبراطور "أورلياف" سرعاف ما انتيز فرصة القضاء عمى  طموح تمؾ المرأة القوية ال يقؼ عند حد،

االضطرابات في روما، ورد ىجوـ القوط، حتى بدأ يعد العدة لمعركة فاصمة مع الزباء، غير أف الممكة العربية 

ر بإلغاء سرعاف ما عممت بدورىا بنية اإلمبرطور الروماني، فقررت أف تتحداه إلى آخر الشوط، وىكذا نراىا تأم

اإلتفاقية المبرمة مع سمفو "كموديوس"، فتصدر النقود في اإلسكندرية وقد خمت مف صورة "أورلياف" واقتصرت 

كما أسبغت ىي عمى  -وىو المقب الخاص بأورلياف-عمى صورة ولدىا "وىب الالت" الذي اتخذ لقب "أغسطس" 

 يو "تمثاؿ سبتميوس أذينة ممؾ المموؾ، ومجددنفسيا لقب "اغسطا"، ثـ أقامت لزوجيا المتوفي تمثاال كتب عم

 . الشرؽ كمو"

وىناؾ رواية تذىب إلى أف الزباء قد اتصمت بالممكة "فيكتوريا" ممكة إقميـ الغاؿ، لتنسيؽ خططيما ضد         

 الروماف، ثـ بدأت جيوشيا تتوغؿ في آسيا الصغرى، وأقامت الحاميات باتجو الشماؿ الغربي حتى "أنقره"، وظمت

جيوشيا تتقدـ دونما أدنى مقاومة، حتى "خمقدونية" مقابؿ بيزنطة، وىكذا استطاعت ممكة البادية أف تكوف لنفسيا 

وإلبنيا إمبراطورية انتزعتيا مف بيف مخالب النسر الروماني، وىو في أوج قوتو، ورغـ أنيا كانت إمبراطورية 

في تاريخ العالقات العربية الرومية، وتسبؽ قصيرة األجؿ، إال أنيا كانت ومضة عربية تستحؽ التقدير 

 . ـ" بأربعة قروف751-110 /ىػ 023-0إمبراطورية األموييف "

غير أف تنفيذ ىذه الخطة، دعا الزباء إلى أف تسحب كثيرا مف قواتيا مف مصر، وانتيز أورلياف الفرصة،         

ـ، ىزيمة كانت نتيجتيا خروج مصر مف إمبراطورية الزباء، 370ونجح قائده في أف يمحؽ بالتدمرييف في عاـ 

ف كاف أ خطر النتائج التي تمخضت عف فقد وانقطاع ضرب النقود في اإلسكندرية باسـ ولدىا "وىب الالت"، وا 

مصر، أف الزباء بدأت تفقد الثقة بنفسيا وبجيشيا، كما شجعت أىؿ خمقدونية بآسيا الصغرى عمى صد ىجـو 

التدمرييف، أمال في نجده قريبة تأتي مف القيصر الروماني، وىذا ما حدث بالفعؿ، إذ سرعاف ما قدمت الجيوش 

ت البسفور، وطردت التدمرييف مف "بتينية" ثـ اتجيت إلى "غالطية" فػ الرومانية بقيادة القيصر نفسو فعبر 



ـ، أف يخضع الحاميات التدمرية في آسياء 373"قبادوقيا" حتى بمغت "أنقرة"، وىكذا استطاع أولياف في عاـ 

 . الصغرى، وأف يتابع مسيرتو حتى سورية

لوقت الذي بدأت فيو الدعايات الرومانية وحاولت جيوش الزباء أف توقؼ جيوش الروـ في سورية، في ا      

وقبمت عقوؿ العامة ىذه األكاذيب، وأخذ اليأس يتسرب إلى  تدمر، سقوطتنتشر بيف الناس بنبؤات اآللية عف 

فارسة تحارب في طميعة  -نفوس الجنود، وأرادت الزباء أف تخرس األلسنة فخرجت لمالقاة أورلياف عند أنطاكية

لقوية في أف تعيد الثقة إلى جنودىا، وحققت نصرا عمى الروماف، إال أف أورلياف ونجحت شخصيتيا ا -الجيش

الذي تراجع بقواتو سرعاف ما باغت الزباء بيجوـ مفاجئ حقؽ فيو نصرا كبيرا، مما اضطر الزباء إلى ترؾ 

اف بعواطفيـ، أنطاكية ألورلياف، ال بسبب ىزيمتيا فحسب، ولكف ألف القوـ ىناؾ كانوا يميموف إلى جانب الروم

فيناؾ جالية يونانية ذات نفوذ في المدينة تفضؿ حكـ الروماف عمى حكـ الشرقييف، وىناؾ كره النصارى لمزباء 

بسبب موقفيا مف األسقؼ "بولس السميساطي" الذي عزلو مجمع أنطاكية، ولكنيا لـ تنفذ قرار العزؿ، وىناؾ 

 . كراىية الييود لمتدمرييف

ة "أورلياف" في حمص، عمى رأس جيش قوامو سبعوف ألفا، وتكرر ما حدث في المالق واستعدت الزباء       

ترؾ حمص، واالحتماء بتدمر  أنطاكية، نصر الزباء في أوؿ األمر، ثـ ىزيمة ليا بعد ذلؾ، مما اضطرىا إلى

ميؿ المعبد وىكذا دخؿ أورلياف حمص، فزار معبد الشمس، وقدـ القرابيف إللو المدينة، كما تعيد بتج ،نفسيا

 . وتوسيعو

وحاولت الزباء االتصاؿ بالفرس طمبا لممساعدة ضد عدوىما المشترؾ، غير أف القوـ قد انشغموا عف ذلؾ       

ـ"، ثـ عزلو بعد عاـ واحدا، ىذا فضال عف أف 372-373كمو، بموت "سابور"، وتولية ولده "ىرمز األوؿ" "

ؽ عمى أية مساعدة فارسية تأتي لمزباء، أضؼ إلى ذلؾ أف حراب القيصر وسخائو، كانا كفيميف بقطع الطري

أورلياف كاف قد عزز قواتو بنجدات أتتو مف مختمؼ أنحاء سورية، إلى جانب وصوؿ "بروبوس" بقواتو الظافرة مف 

 مصر.



 وىكذا بدأ الحصار القاتؿ عمى المدينة الشجاعة، التي قابمتو بصبر وبطولة، بؿ وسخرية مف قيصر روما،      

نفسيا، فبدأ الروماف بدورىـ يسخروف مف القيصر الذي عجز  حتى أف ىذه السخرية سرعاف ما وصمت إلى روما

عف التغمب عمى امرأة في مدينة صحراوية، وىناؾ رواية تذىب إلى أف القيصر قد كتب إلى مجمس الشيوخ 

 . إذا قاتمت كانت أرجؿ مف الرجاؿ"يقوؿ: "قد يضحؾ مني بعض الناس لمحاربتي امرأة، أال فميعمموا أف الزباء 

ويعرض القيصر عمى الزباء التسميـ بشروط معتدلة، وترفض الممكة العربية العرض بإباء وشمـ، مذكرة إياه      

بأنيا تفضؿ كيموبترا عمى عار االستسالـ لو، وأنيا سوؼ تمقنو درسا قاسيا عمى جرأتو عمى الكتابة إلييا، طالبا 

دما يحيف الوقت، ويأتي إلييا أعوانيا مف الفرس والعرب واألرمف، ومف أسؼ أف الممكة منيا االستسالـ، عن

انتظرت، وطاؿ انتظارىا، وأخيرا أدركت أنيا تحارب في معركة خاسرة، ومف ثـ فقد قررت أف تذىب بنفسيا إلى 

إلى فارس، إال أف  ممؾ الفرس، فخرجت ليال عمى ىجيف سريع تبغي حصنيا "زنوبيا"، ثـ تعبر الفرات مف ىناؾ

األقدار أبت أف تكتب ليا أي نجح في إثرىا، فقبضت عمييا، وىي تيـ بركوب زورؽ ينقميا إلى الشاطئ مف 

 . الفرات، وىكذا فقدت الزباء األمؿ في نصرة الفرس ليا، كما فقدت ابنيا، وىو يذود عف حياض بالده

ـ لقيصر 372فقد فتحت أبوابيا في أوائؿ عاـ  وىكذا لـ يصبح أماـ تدمر سوى االستسالـ، ومف ثـ       

روما، فدخميا أورلياف دخوؿ الفاتحيف، كما جردىا مف تحفيا الثمينة التي أخذ بعضيا لتزييف معبد الشمس الجديد 

في روما، واقتصر عقاب السكاف عمى فرض غرامة مالية عمييـ، وتعييف حاكـ روماني، مع عدد مف الرماة، 

ى حظيرة اإلمبراطورية الرومانية، بعد أف شقت عصا الطاعة، منذ أسر فالرياف في عاـ وىكذا عادت تدمر إل
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وأخذت الزباء إلى حمص، وىناؾ عقد مجمس لمحاكمة الممكة العربية العظيمة ورجاؿ بالطيا، وتذىب        

بعض الروايات إلى أف الزباء قد تنصمت عف مسئوليتيا عما حدث، فضال عف اعترافيا بأنيا لـ تكف إال 

إال أف كثيرا مف المؤرخيف االحتقار ألمثاؿ جالينوس وكموديوس، ولكنيا تعترؼ ألورلياف وحده بأنو ممؾ فاتح، 

ينكروف ىذه الرواية التي ال تتفؽ وما كانت عميو الزباء مف سمو األخالؽ، فضال عف الكـر والشجاعة والثقافة، 

ف كاف قد  وأيا ما كاف نصيب ىذه الرواية مف الخطأ والصواب، فإف أورلياف قد أمر بإعداـ بعض رجاؿ الزباء، وا 



لالت" "الذي ذىبت الروايات إلى أنو قتؿ في ميداف القتاؿ"، بغية إلحاقيما بموكب أبقى عمييا، ىي وابنيا "وىب ا

 . النصر، الذي سوؼ يقيمو عند دخولو روما، عاصمة اإلمبراطورية الرومانية

وجاءت األنباء إلى قيصر، وىو في طريقو إلى روما، بثورة عاتية في تدمر، وأخرى في مصر، وىنا لـ       

عمى عجؿ، وأحست  اإلمبراطورلحظة في أف يتولى وجيو شطر سورية، وروعت أنطاكية لعودة  يتردد "أورلياف"

تدمر وطأة حنقو الذي ال يمكف دفعو، وىناؾ رسالة يعترؼ فييا أورلياف بأف الشيوخ والنساء واألطفاؿ والفالحيف 

ف، وبعد أف أشبع أورلياف نيمو لـ ينجوا مف العقاب الرىيب، الذي كاف خميقا بأف يقتصر عمى المتمرديف المسمحي

الدنيء مف التدمرييف، أمر بالكؼ عف المذابح وترميـ معب الشمس، إال أف المدينة كانت قد فقدت كؿ عظمتيا 

 . القديمة، وأخذ رماة السياـ وقواسي تدمر ليعمموا في خدمة الجيش الروماني في إفريقيا، وحتى في بريطانيا

ـ" بمثابة قرية 215-389في الظالـ، حتى أنيا غدت عمى أياـ "دقمديانوس" "وىكذا أخذت تدمر تتوارى       

"، بعد أف تـ صمح Castraصغيرة، وقمعة مف قالع الحدود، وطبقا لرواية "مالال" فإف "دقمديانوس" قد ابتنى فييا "

وتيـ في كؿ أقاليـ بينو وبيف الفرس، كما يشير األب "سبستياف رتزقاؿ" إلى أنو فعؿ بنصارى تدمر، ما فعمو بإخ

 . اإلمبراطورية

وفي أوائؿ القرف الخامس الميالدي، أصبحت تدمر تابعة لوالية "فينيقيا"، وقد عيف فييا "ثيودوسيوس"       

ـ" فرقة مف الجنود لحمايتيا مف ىجمات رجاؿ البادية، وفي العاـ األوؿ مف حكـ "جستينياف" 918-951"

دود الخارجية لإلمبراطورية، ومف ثـ فقد أمر بتقوية حاميتيا، ـ" أصبحت تدمر عمى خط الح537-515"

صالح ما تيدـ مف مبانييا، فضال عف تحصيف قالعيا وأسوارىا وتحسيف موارد مياىا، ثـ اتخاذىا مقرا لحاكـ  وا 

صحراء، والية فينيقيا، ومع ذلؾ، فإف تدمر بدأت تفقد أىميتيا شيئا فشيئا، ورغـ اإلشارة إلييا كمركز أسقفي في ال

فإف الصحراء قد تغمبت عمييا يـو فقد سكانيا السيطرة عمى ىذه الصحراء، وظمت كذلؾ حتى فتحيا "خالد بف 

-00" -رضي اهلل عنو وأرضاه -ـ، عمى أياـ الخميفة الراشد أبي بكر الصديؽ129الوليد" صمحا في عاـ 

 . ـ" غير أنيا لـ ولف تعود كما كانت عمى أياـ الزباء129-123/ىػ02

 



 

 

 


