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  HISTORY OF THE ARABS BEFORE LSIAMاسن الوادة باللغت اإلنكليزيت : 

 تدمر احدى ممالك شبه الجزيرة  العربية  العربيت:حاضرة األولي باللغت واسن ال

 Palmyra is one of the kingdoms of the Arabian اسن الوحاضرة األولي باللغت اإلنكليزيت :

Peninsula 
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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 تدمر احدى ممالك شبه الجزيرة  العربية:  ثانيتالوحاضرة ال

 تدمر نشاتها واهميتها 

فً بادٌة الشام حول منبع ما ٌقع فً منتصف المسافة مابٌن الفرات من جهة  تدمرنشأت 

ودمشق وحمص من جهة اخرى ، وقد اصبحت محطة للقوافل السائرة بٌن العراق والشام 

، تذكر المصادر ان الذي بناها هو النبً سلٌمان علٌه السالم ، وقد نشات هذه المدٌنة منذ 

البدو العرب فً الواحات التً تكونت حول البئر واصبحت  اقدم العصور حٌث استقر بها

محطة الستراحة القوافل التجارٌة ، ورد ذكرها فً نقوش الملك االشوري تغالت فالسر 

الذي دون حملته ضد العمورٌٌن ، وذكر ان التدمرٌٌن ساعدوا نبوخذ نصر فً هجومه 

امٌنٌة التً وحدت الشرق على القدس واستفاد التدمرٌٌن من قٌام االمبراطورٌة االخ

االوسط فنشط بذلك الطرٌق التجاري بٌن الهند والعراق وتركٌا وبالد الشام ، وبقٌت 

المدٌنة محتفظة بمكانتها الطٌبة فً عهد السلوقٌٌن الذٌن وحدوا بالد الشام والعراق 

تمر وشجعوا الطرٌق التجاري الذي ٌمر بالعراق وتدمر منافسة للبطالسة الذٌن ارادوا ان 

التجارة الهندٌة عن طرٌق البحر االحمر ومصر ، وبعد صراعات بٌن الدول سٌطرت 

الدولة الرومانٌة على الشرق فسٌطرت على بالد الشام وفلسطٌن ومصر وعادت التجارة 

 الهندٌة تسٌر عن طرٌق الهند  .

 ازدهار تدمر وانجازات اهم ملوكها 

استقالل ذاتً كبٌر غٌر ان تراجان حاول                 كانت عالقة تدمر بالرومانٌٌن طٌبة فتمتعت ب

االستٌالء علٌها والقضاء على استقاللها ، اال انه توفً وتولى منصب االمبراطور 

الرومانٌة هادرٌان الذي اعطى  اهل تدمر حقوقهم ومنحهم االستقالل الذاتً وسمح 

تها من الضرائب لذلك لمجلس شٌوخهم ان ٌقر الضرائب التً ٌرتئٌها ثم اعفٌت تجار

اخذت تدمر تزدهر واصبح التدمرٌون ٌسمون ابنائهم باسماء رومانٌة واتسع نشاطهم 

التجاري وزادت ثرواتهم وكثر العمران فً بالدهم ، ظهر اهم ملوكها هو الملك اذٌنة 

الذي انتهز فرصة انشغال الرومان بصد هجمات الجرمانٌٌن فوسع نفوذه واخضع القبائل 
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لتدمر وساعد الرومان فً غاراتهم لذلك اعطوه  لقب ملك اذٌنة وبعدها استطاع  المجاورة

اذٌنة من ان ٌستولً على الرها ونصٌبٌن وحاول احتالل طٌسفون ولعله كان ٌستهدف من 

ذلك تامٌن السٌطرة على طرٌق التجارة الهندٌة والعراقٌة التً اضطربت فً عهد 

ادر انه كان حاكما حكٌما وكان اهالً تدمر الساسانٌٌن ثم قتل فً حمص وتذكر المص

 ٌحترمونه لما له من الشجاعة وبذل السخاء . 

وقد خلفه فً الحكم ابنه وهب الالت وكان صغٌرا فتولت الوصاٌة علٌه امه زنوبٌا وهً  

من الشخصٌات النسائٌة البارزة فً تارٌخ الشرق االوسط القدٌم فقد كانت زوجة الملك 

الحكم فً تدمر  بعد وفاة زوجها كانت تتقن االرامٌة والالتٌنٌة  اذٌنة وامسكت اعنة

وترعى العلوم واالداب ، استغلت زنوبٌا انشغال الرومان فً مشاكلهم الداخلٌة االمر الذي 

اضعف نفوذهم فً الشرق ، لذلك عزمت زنوبٌا على توسٌع حدود بالدها فارسلت حملة 

المتوسط ولتحرم روما من الحنطة التً لغزو مصر والسٌطرة على تجارة شرق البحر 

كانت روما تتزود بها من مصر ثم اعلنت نفسها امبراطوره فاستقلت عن الرومان اال ان 

الرومان ارسلوا حملة الى مصر فاضطرت زنوبٌا الى سحب قواتها ، وبعد فترة من 

الزمن جهزت زنوبٌا حملة اخرى على اسٌا الصغرى اال انها فشلت بسبب هجمات 

رومان علٌها فانسحبت نحو تدمر ووقعت اسٌر هناك ، وسٌطر االمبراطور الرومانً ال

اورلٌان على تدمر وعامل اهلها معاملة حسنة وبقً االمر كذلك حتى انتشر الدٌن 

 االسالمً فً تلك البقاع ودخلها القائد خالد بن الولٌد ودخلت فً االسالم


