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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 لمملكة تدمر قبل االسالمالنظام السياسي والسكاني  :  رابعت الوحاضرة ال

 النظام السياسي لمملكة تدمر 

تظهر من خالل الوثائق انه كان فً تدمر مجلس للشٌوخ ٌدعى ) البولً( ومجلس للعشائر                   

ٌدعى )الدٌموس( ، كان مجلس الدٌموس ٌضم افراد العشائر البالغٌن كافة ، اما مجلس 

البولً فكان ٌضم من كان ٌتمٌز بالجاه والثروه والسن ، ولهذا المجلس رئٌس وسكرتٌر 

ٌس مركز هام فً تسٌٌر امور الدولة وفً القرن الثانً ازداد نفوذ مجلس البولً وللرئ

وتناقص نفوذ مجلس العشائر ، كان للمدٌنة رئٌس ٌدعى ) اراخون( ٌتولى ادارتها 

وموظف ٌدعى متقن المدٌنة وموظف للمالٌة وموظف مسؤول عن االسواق وظٌفته تشبه 

ل عن المنازعات والشؤون القضائٌة وقائد وظٌفة المحتسب فً االسالم ، وموظف مسؤو

 للحامٌة وقائد للجٌش . 

كانت السلطة عادة بٌد االراخوان الذي كثٌرا ماكان ٌجمع بٌن هذا المنصب ومنصب  

الستراتٌجون ، وقد ادار اذٌنة معظم السلطات بنفسه ، كانت للمدٌنة قوة من البولٌس 

بدو الذٌن كانوا ٌهددونها دائما وهً مكونة لحماٌة القوافل التجارٌة والطرق من غزوات ال

من رماة النبال والخٌالة وتستند رئاستها عادة الى الزعماء واالغنٌاء ، وبجانب هذا 

وجدت قوة من المٌلٌشا تعسكر عند االبار والمناطق الهامة من الصحراء وفً عهد 

فً الدفاع عن الحروب كانت تنشا قوة اخرى ٌقودها الستراتٌجوس  لتشترك فً الحروب 

 المدٌنة والقٌام بحمالت . 

 

 سكان تدمر 

ٌبدوان من خالل ما ذكرته المصادر ان سكان تدمر كانوا مكونٌن من المواطنٌن والعبٌد  

واالجانب ، فامر االحرار فكانوا مكونٌن من عدد من العشائر منها بنو بلعا ، بنو حتار ، 

ة فً مركزها االجتماعً اذ كانت بغض بنو حشاش وغٌرها ولم تكن هذه القبائل متكافئ
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القبائل تعد اشرف من غٌرها واسمى مكانة وقد احتكرت على المناصب االدارٌة ، اال ان 

فكان  اما االجانبكل قبٌلة كانت تتمتع باستقالل فً شؤونها الخاصة ولها مجلس خاص ، 

المجتمع ، ال ان اغلبهم من االغرٌق  والعبٌد المحررٌن ولهم تكن لهم مكانة كبٌرة فً 

هناك عدد من الفرس كانوا ٌعدون من االرستقراطٌة وٌعاملون كانهم اهل المدٌنة ال 

كأجانب ، وبجانب هذا كان هناك عدد من التجار الرومان ٌقٌمون فً المدٌنة لمدة مؤقتة 

فً خانات خاصة وتقٌم الجالٌات االجنبٌة عادة فً فنادق خاصة بهم ولكل فندق رئٌس 

 ه . ٌشرف علٌ

 


