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مقدمة

من منتقاة مصادر عىل اعتمد والذي الزمن، خط يعرب الذي العمل هذا يف
من مختلفة أشكال إىل القرون عرب ترجمت التي األجنبية لغتها لها جماعات
من الكثري وكتابة تهجي يف الثبات أتحرى أن جاهًدا حاولت اإلنجليزية، اللغة
األحيان بعض يف عيلّ تحتم إذ شديًدا، عنتًا األمر هذا يف لقيت وقد الكلمات،
ست أو خمس توجد املثال سبيل فعىل عنه. أحيد ال واحًدا تهجيًا أتبنى أن
«لجالل أربعة أو وثالثة «طالبان»، لكلمة وثالثة «محمد»، كلمة لكتابة طرق
وباميان وأسامة، وبيجرام، قندهار، كلمات حول الدائر الجدل عن ناهيك أباد»
استخدام وهي الكتاب لهذا كتابتي يف انتهجتها عامة قاعدة وهناك كثري. وغريها
معارصوها يرويها التي األحداث عن أما اإلعالم، وسائل يف يرد الذي التهجي
اإلشارة عند فعلت وكذلك تحريف، دون استخدموها التي األلفاظ تركت فقد

بهم. التقيت الذين األشخاص أسماء إىل
علماء ترجمها أسماء تضمنت التي املغول مرحلة ذلك من استثنيت لكنني
إىل يرجع وهذا زمن، منذ ألفته الذي الشكل كثريًا يخالف بشكل محدثون
التهجي أختار أن آثرت وقد األسماء. تهجي يف الحديثة اللغوية االتجاهات
األسماء من عدًدا يحوي كتاب يف — املستحسن من ألنه الفرتة لهذه القديم
اإلمكان قدر أحتفظ أن — الكثريين لدى مجهولة تكون قد التي واألماكن
مؤلفات الكتاب هذا مصادر عن البحث شمل وقد املألوفة. القديمة باألسماء
أعطيه منها واحًدا أختار أن الجرأة نفيس يف أجد ال تاريخية فرتات عن قديمة
فقد العرشين القرن أواخر بأحداث يتعلق فيما أما غريه. من أكثر أهمية
مألوفة أسماؤهم تكون ال قد الذين املتميزين الكتاب بعض بأعمال استعنت
War in أربان مارك كتاب كان السوفييتية بالحرب يتعلق ففيما القراء؛ لدى



أفغانستان

قد كان وإن ١٩٨٧م، عام الكتاب هذا صدر الدقة، يف غاية عمًال Afghanistan

الرصاع تسلسل تشمل منقحة طبعة قريبًا منه تصدر سوف أنه علمي إىل نمى
بأحداث ليلّم خارًقا جهًدا فيه بذل الذي جراو لسرت كتاب أما نهايته. حتى
هايناما، آن أعمال مثل مثله الثناء، يستحق فهو جوانبها جميع من الحرب
«قصة مقاالت جمع من تمكنوا الذين يورشينكو يوري وكذلك ليبانني، وماجي
Afghanistan The Bear كتاب يف وجدت ولقد األصلية. مصادرها من جنود»
رؤية — آدكن مارك مع باالشرتاك يوساف محمد الجنرال ملؤلفه — Trap

باكستانية. نظر وجهة من الرصاع لهذا مهمة
املتطرف واإلسالم طالبان عن جريفني مايكل كتاب أهمية إىل أيًضا وأشري
الذي Taliban رشيد أحمد وكتاب ،Reaping the Whirlwind عنوان تحت
السياسية العلوم يف الباحث إيوانز مارتن كتاب أما الشديدة. بالدقة يتسم
الجذور من بداية أفغانستان تاريخ يتناول فهو Afghanistan: A NewHistory

القوى ورصاعات األفغانية السياسة إىل ذكية إشارات يشري الوقت نفس ويف
لويس كتاب كان فقد أفغانستان عن العامة املؤلفات أما العرشين. القرن يف
أوالف كتاب وكذلك يل. األساسية االنطالق نقطة هو Afghanistan دوبريه
وهو — مؤلفه ولكن الكثريين لدى معروًفا ليس كتاب وهو ،Pathans كارو
يستعرض — الحدودي الغربي الشمايل لإلقليم حاكًما وكان مرموق عالم

القارئ. إىل ينتقل ما رسعان بحماس البشتون قبائل تاريخ
عامًال يل الشخصية مساعدتهم كانت ممن لكثريين بالفضل مدين إنني
طالبتان وهما — كاكار وميليسا جانيس مثل الكتاب هذا إصدار يف ا مهمٍّ
ملا — التاريخ قسم يف واألخرى الصحافة قسم يف أوالهما إنديانا، بجامعة
حيث منغوليا املايضيف الصيف قضتا قد وكانتا وخربة، معاونة من به أمدتاني
يف سيبرييا يف للشيوعية املناهضة األنشطة حول دراسة تجري ميليسا كانت
بالشكر مدين وإنني االستعالمات. وزارة يف مرتجمة تعمل جانيس كانت حني
للقانون، هوفسرتا كلية من حديثًا تخرج شاب وهو كالنيس، ليام إىل أيًضا
لهذا كتابتي خالل الكتاب. هذا من جزء وتحليل بحث يف بذله الذي للمجهود
ال وربما جرانت، ألكس هو كريم المٍع عالم بمقابلة الحظ أسعدني املؤلف
توجد نيويورك مدينة يف باألطفال املمتلئ جرانت منزل يف أنه الكثريون يعرف
األضخم هي الربيطاني؛ االستعمار تتناول ألعماٍل األوىل اإلصدارات من مجموعة
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مقدمة

إىل أيًضا موصول والشكر األطلنطي. املحيط من الجانب هذا عىل نوعها من
يف والنرش؛ املراجعة يف ومهارته العلمية خربته أسهمت الذي تيل دون السيد
ساوثورت وسام بيجون بوب إىل أيًضا بالشكر أتوجه كما الكتاب، هذا توجيه
كانت التي سميث آن إىل الكامل تقديري أقدم وأخريًا وثقتهم. ملساعدتهم
لهذا الشديد حماسها إىل باإلضافة الجارية، األحداث تناول يف الواسعة حكمتها

العمل. أثناء يل ملهم خري الكتاب؛
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بنياإلمرباطوريات الطرق يفمفرتق

األول الفصل

البالد عىل (B-52) بي-٥٢ األمريكية الطائرات أغارت ٢٠٠١م عام خريف يف
العسكري التاريخ يف الدائرة فاكتملت الهندوكوش جبال جانبي عىل الواقعة
العظمى الحضارات طرق مفرتق يف طويلة قرونًا ظلت التي فالبالد ألفغانستان،
العرصالحديث. يف يافعة جديدة عظمى قوة تتعرضلهجوم بدأت القديم للعالم
غضب فجر الذي هو العالم يف املتوسط أفغانستان موقع يكن لم املرة هذه ويف
كانت وفيما العالم. دول بقية عن انعزالها بل املعتدية، األجنبية الجيوش
املمالك ملحاربي ومصدًرا املختلفة، لإلمرباطوريات مطمًعا قديًما أفغانستان
عىل تقع دويلة مجرد إىل الحديث العرص يف تحولت األصليني، السكان من
أصبحت التي بالكهوف يعج مخبأ إىل وأخريًا باردة، لحرب ساحة ثم الحدود
وكما — والعرشين الحادي القرن إطاللة مع لكنه الدوليني. لإلرهابيني مأوى
يف ثانية مرة نفسها أفغانستان وجدت — امليالد قبل الخامس القرن يف حدث
تاريخ إىل واحدة ونظرة العالم، يف عسكرية قوة أكرب مع طاحنة حرب غمار
التطور هذا أن إىل تشري بالرصاعات؛ دائًما يعج كان الذي الطويل أفغانستان

مفاجأة. أي يشكل ال األخري
سويرسا، وحتى والنرويج، ونيبال بريو، مثل األخرى الجبلية البالد فبخالف
أن ألفغانستان مقدًرا يكن لم األوروبية، البالد يف لها مثال أقرب تعترب التي
املدون التاريخ فجر فمنذ العالم، بقية عن بعيًدا وسالم هدوء يف تعيش
اإلمرباطورية من بدءًا عديدة إمربيالية طموحات محور أفغانستان كانت
عرب سطوتها تمد العالم يف إمرباطورية أول كانت التي العظمى الفارسية
العرص يف قوة أعظم تمثل التي األمريكية املتحدة الواليات إىل القارات؛

الحديث.
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أحيانًا لهم ومقاومتها أحيانًا، للغزاة واستسالمها القوتني هاتني بني وما
رصاعاتهم طريق عن القتالية قوتهم يشحذون األفغان املحاربون كان أخرى،
السلطة مفهوم ومقاومة القوى تقاسم بطبيعتها لهم تسهل أراض يف الداخلية
لحروب عرضة ظل الذي األفغاني الشعب أن للدهشة املثري ومن املركزية.
تماًما األجانب املعتدين أمام عقبة يشكل يزال ال قرن ربع طوال تنقطع ال
هي والدينية الثقافية الخالفات تزال وال ماضية، سنة ٢٥٠٠ منذ كان كما
كانت كما — أفغانستان تظل سوف وبذلك الحرب، لعجلة الرئييس املحرك
أيًضا. الحضارات لصدام بل فقط الجيوش لصدام ليس مرسًحا — سابًقا

خريطتها من أكـثر — ألفغانستان الجغرافية الخـريطة وتفـرس
يف تقع فهي التاريخ. عرب الدولة هذه حازتها التي األهمية — السياسية
بمنزلة التي الهيمااليا جبال من ولقربها العظمى، إيران هضبة رشقي أقىص
التي الرئيسية الوصل همزة أصبحت فقد اخرتاقه يمكن وال بها يحيط قوس
القارة وشبه األوسط والرشق آسيا وسط يف العظمى اإلمرباطوريات بني تربط
األمر واقع ففي اليشء؛ بعض مخفًفا الوصل همزة تعبري يكون وربما الهندية.
عبور الضيقة أفغانستان ممرات شهدت فقد للغزاة. منفذًا الطريق هذا يعترب
أخرى جيوش إىل باإلضافة واملغول، والهون واملوريان واليونان الفرس جيوش
العديد بقيادة األمريكية، املتحدة والواليات السوفييتي واالتحاد بريطانيا من
الحيوية اسرتاتيجيتها لها أرض وألنها التاريخ. يف العسكريني القادة أشهر من
اإلمرباطورية مثل أخرى، إمرباطوريات أيًضا بداخلها أفرزت فقد الخاصة،
اإلمرباطوريات وهي الدورانية، واإلمرباطورية الغورية واإلمرباطورية الغزنوية
قلوب يف الرعب وبث القتالية أفغانستان قوة صيت ذيوع يف أسهمت التي

قزوين. بحر إىل دلهي من أعدائها
بزوغ أن إىل Arnold Toynbee توينبي أرنولد الكبري املؤرخ أشار وقد
القديم العالم خريطة بجالء يوضح الرافدين بالد يف مهدها من الحضارة
يف تقع التي وتلك املجهولة القصية األماكن يف تقع التي البالد بني ويميز
األخري التصنيف هذا يف وأفغانستان سوريا فيضع مهمة، اسرتاتيجية مناطق
بني الوصل همزة سوريا كانت حيث متميزتني، منطقتني يف تقعان باعتبارهما
أفغانستان كانت حني يف وآسيا، وأفريقيا أوروبا يف نشأت التي الحضارات
ورشق الهند حضارات بني الواصلة الطرق عندها تتفرع التي النقطة هي
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اإلمرباطوريات بني الطرق مفرتق يف

«ضع يقول: كتب وقد أوروبا، إىل ثم ومن األوسط والرشق آسيا ووسط آسيا
أن بوضوح لك يتبني وسوف العراق، يف ولكن — أوروبا يف ليس — نفسك
ويشري باجرام.» إىل اآلخر والنصف حلب إىل تؤدي القديم العالم طرق نصف
العظيم قورش فيها يؤسس ألن مرشحة ما يوم يف كانت باجرام أن إىل توينبي
ألن كذلك مرشحة وكانت كانيش، كابيش العسكرية دولته Cyrus the Great

Alexander the األكرب اإلسكندر أنشأها التي اإلسكندرية مدينة فيها تؤسس
نظريته صدق لتأكد سيسعد كان توينبي أن أعتقد ذلك. بعد القوقاز يف Great

ثمانينيات يف للسوفييت رئيسية قاعدة إىل باجرام مطار تحول لريى عاش لو
فقط وليس — وأسرتاليا وأملانيا بريطانيا جيوش لريى أو العرشين، القرن
تستكني التي الحيوية النقطة هذه يف تهبط القرن، ذات مطلع يف — أمريكا

الهندوكوش. لجبال الجنوبية السفوح بني
عن بعيًدا الرشق يف يقع العالم يف السيايس الثقل مركز كان وعندما
يف محوري دور ألفغانستان كان واشنطن، عن وبعيًدا األوروبية العواصم
حيوي كموقع به تمتعت الذي دورها لكن األمم. بقية مصري عىل التأثري
يف السياسية أهميتها معه وتتهاوى يضمحل بدأ الحضارات مفرتق يف مهم
Rhea Talley Stewart ستيوارت تايل ريا املؤرخة وتذكر الوسطى، العصور
يعزى إنما — إصالحه إىل سبيل ال — خراب من بأفغانستان حاق ما أن
فيما نذكرها سوف ألسباب ،Genghis Khan خان جنكيز أولهما رجلني إىل
إنه يقال الذي Cristopher Columbus كولومبس كريستوفر وثانيهما بعد،
عديدة وعسكرية تجارية طرًقا محدًدا العالم، نهاية أنه يعتقد ما إىل أبحر
كان عندما أهمية أكثر كانت أفغانستان «إن ستيوارت: وتقول برية. ال بحرية
البحرية القوة ظهور فبمجرد كروي.» ال مسطح العالم أن يعتقدون الناس
الوقت) ذلك يف ظهرت قد الطريان قوة تكن (لم الربية للقوة كِنّد العاملية
مكان إىل الحضارات بني يربط حيوي معرب من أفغانستان إىل النظرة تحولت
من مهمة منطقة أفغانستان ظلت لقد أحد. يملكها ال أرًضا يظل أن يفضل
باإليجاب. وليس بالسلب املرة هذه ولكن العظمى اإلمرباطوريات نظر وجهة
برية دولة أعظم مع بحرية دولة أعظم تنافست عرش التاسع القرن ففي
كان فقد الكربى» «اللعبة باسم عرفت باردة حرب مباراة يف عليها للسيطرة
تمتلك أال عىل حرصتا ولكنهما املتصارعتني للقوتني قصوى أهمية البالد لهذه
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حدودية دويلة تبقى بل منفردة، مصريها يف بها تتحكم ذاتية قوة الدولة تلك
لم املاضيني القرنني خالل يف وبالطبع القوتني. هاتني نفوذ منطقتي بني عازلة
(االتحاد أو وروسيا بريطانيا وهما — الكربى اللعبة هذه يف املشاركان يَْجِن

الجسيمة. الخسائر سوى القتال هذا جراء من — السوفييتي)
اإلمرباطوريات هذه بني موقعها يف فقط أفغانستان تفرد يكمن ال
أيًضا كانت العراق ووسط بولندا شمال يف املنبسطة فاألرايض املتصارعة،
دائًما امتأل الذي تاريخها أن يف يكمن تَميُّزها بل املغرية، للجيوش مرسًحا
شعبها. طبيعة يف بدورها أثرت التي أرضها بطبيعة أساًسا ارتبط بالعنف
الجبلية ممراتها بها تتمتع التي االسرتاتيجية الجاذبية عن النظر وبرصف
وهي القسوة. شديدة وعرة أراضيها معظم فإن أنهارها، ووديان الضيقة،
صحراء واآلخر وعرة، صخرية مرتفعات سلسلة أحدهما قسمني: إىل تنقسم
عىل بقدرته الوعرة البالد هذه شعب تميز ثَم ومن االتساع. شديدة قاحلة
أرض فهي املحيل؛ أو اإلقليمي أو القومي املستوى عىل سواء أرضه عن الدفاع

عليها. السيطرة تماًما يصعب ولكن اجتياحها يسهل
اإلقطاعي النظام يحكمها قبائل توجد تزال ال النائية الجبلية املناطق ويف
تمر وقد وطنية، حكومات أي سيطرة تحت تقع أو غزو ألي تتعرض لم
املقيمة، الجماعات بعض طريقها يف فتأرس املغرية، الجيوش بعض بمعابرها
قبائل توجد حني يف قاعدة، ال استثناء يشكل أفغانستان يف هذا كان وإن
آلالف استقاللها عىل حافظت العميقة والوديان النائية املرتفعات يف أخرى
أو النساك من مجموعة تقطنها البالد هذه جبال أن هذا يعني وال السنني.
الجبال يف موطنها من تهبط القبائل هذه كانت ما فكثريًا املساملني، املواطنني
والنهب. للسلب غزوات أو أهلية حروب يف أو البالد، عىل عدوان صد يف لتشارك
كان الذي — وطنهم قضية حول يتكتلون األفغان كان حني أنه املالحظ ومن
بل عليهم، السيطرة غازية قوة أي تستطع لم — تخريب أو نهب محل دائًما
إذا إال يتحد ال األفغاني الشعب أن إىل تشري فالدالئل الصحيح؛ هو العكس
أو داخلية معارك يف ينغمس فإنه لشأنه ترك فإذا أجنبية، قوة بتهديد ُووجه
وثيقة أو كارتا املاجنا عليه تنص ما خالل من ليس بحرية، حياته يمارس
قديمة وموروثات أصول خالل من بل الشيوعي، املانيفستو أو اإلنسان حقوق

بها. حكومات ألية دخل ال
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أربع وتحدد االنحدار، إىل تميل ما، حد إىل الشكل بيضاوية الحديثة وأفغانستان
الهندوكوش: جبال بسلسلة يحيط األضالع رباعي شكًال مهمة اسرتاتيجية مدن
الحالية، اإليرانية الحدود من مقربة عىل خصيب واد يف هرات تقع الغرب ففي
من إليه الوصول يسهل طريق بهرات يربطها التي قندهار توجد الجنوب ويف
بقندهار يربطها التي كابول تقع الرشق ويف جبلية، ممرات خالل من الهند
الشمايل الجزء منتصف يف أما الشتاء) فصل غري (يف فيه املرور يمكن طريق
إليها الوصول يسهل التي رشيف مزار فتقع هرات من مقربة وعىل البالد، من
مزار من الغرب وإىل الهندوكوش، جبال عرب ممرات طريق عن كابول من
وزارياسبا اليونانيني، عند باكرتا باسم تعرف (التي الغامضة بلخ أطالل ترقد
كانت السنني وآلالف املدن»، «أم عليها فيطلقون العرب أما الفرس). عند
اإلسكندر زواج وشهدت زاردشت بها ولد التي األسطورية املدينة وهي — بلخ
واحدة — خان جنكيز فظائع شهدت التي املدن أكرب من واحدة وهي األكرب،
صغرية قرية سوى ليست فهي اآلن أما اإلقليم. يف املدن وأجمل أعظم من
اآلثار. علماء أحالم تداعب التي األطالل من ضخمة مجموعة من بالقرب مهملة
املنطقة فإن السابقة، القرون خالل تغريت قد أفغانستان مدن أهم أن ومع
كابول الحديثة فالعاصمة ألفغانستان، الحقيقي املفتاح هي بكابول املحيطة
فهي ذكرها السابق باجرام أما بها. يحيط اسرتاتيجي مربع وسط يف تستقر
أهميتها فلها وديان سفح يف الشمال من ميًال وأربعني خمسة بعد عىل تقع
الغرب إىل العاصمة من مرتفع طريق ويوجد أيًضا، الخاصة االسرتاتيجية
الشمال إىل ممرات منه تتفرع الهندوكوش جبال وسط يف باميان إىل يؤدي
تقع قندهار اتجاه يف كابول جنوب ميًال ثمانني نحو بعد وعىل هرات. وإىل
وعىل الرشق يف أما كبرية، أفغانية إلمرباطورية مركًزا ما يوم يف كانت التي غزنة
املضلل الطريق وهو خيرب ممر رأس عىل أباد جالل فتوجد ميًال ثمانني بعد
عىل االستحواذ إن الهند. إىل ومنها باكستان يف بيشاور إىل يؤدي الذي الشهري
يحكم أن أحد يستطيع ال ولكن بأكملها البالد عىل السيطرة يعني ال كابول

كابول. عىل تماًما سيطرته يحكم أن دون أفغانستان
توضع لم الحديثة ألفغانستان الحالية الحدود أن نالحظ أن املهم ومن
يف «أفغان» أو «أفغانستان» لكلمة إشارة أي أن يعني مما مىض قرن منذ إال
نفسها «أفغان» فكلمة تقديرها، يف املرونة من يشء إىل تحتاج السابقة األزمنة
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البعض يربك ومما امليالدي. الثالث القرن قبل فارسية كتابات أية يف تظهر لم
«العاصف» أو «الجامح» أو ضجيج» «ذو القديمة الفارسية يف تعني الكلمة أن
الربيطاني املؤرخ زار حني متزن». «غري تصبح الكلمة تخفيف أردنا إذا أو
عام البالد Mountstuart Elphinstone إلفنستون ستيوارت ماونت الدبلومايس
ولكنهم «أفغانستان» اسم بالدهم عىل يطلقون ال املواطنني أن الحظ ١٨٠٩م
األفغان إلفنستون ويصف االسم. هذا عليهم يطلقون اآلخرين أن يعلمون
منها جزء يعيش جزأين، إىل تنقسم البشتون من عرقية شعوب مجموعة بأنهم
إىل إلفنستون وأشار الغرب، يقطن اآلخر والجزء حاليٍّا) (باكستان الرشق يف
جبال وسط يف الهازارات مثل الحديث السيايس الكيان من أخرى أجزاء أن
الجبال؛ هذه شمال الواقعة األخرى األرايض كل أن إىل باإلضافة الهندكوش،

كابول». «ململكة تابعة أو خاضعة تعترب
البالد حدود األوروبيون املراقبون خطَّط عرش التاسع القرن نهاية ويف
الهند بني الحدود عىل تقع نظرهم وجهة من نموذجية دولة خلق بهدف
ولذلك آسيا. وسط يف روسيا من القادم الجارف التيار أو املد وبني الربيطانية
الشمال يف (جيحون)) (آمودريا أوكسس نهر تتبع األفغانية الحدود أن نجد
إىل الروس عمد بينهما املساحة ويف إيران. مواجهة يف الجنوب يف رد وهاري
موافقتهم قبل مهمة واحة عىل االستيالء تستهدف عسكرية بمناورة القيام
الحدود حول جدال أي هناك يكن فلم الجنوب يف أما للحدود. ثابت خط عىل
بأكملها املنطقة إن حيث الحديثة باكستان يف تقع التي بلوخستان مع األفغانية
وال تخرتقها، جيوش ألية موت مصيدة تعترب قاحلة صحراء من أكثر ليست
بذلت الرشق ويف فيها. العيش اختاروا الذين األشداء الرجال سوى تناسب
كبريًا جهًدا Mortimer Durand دوراند مورتيمر سري برئاسة بريطانية بعثة
أهمية من التقليل بهدف العرقية البشتون جماعة وسط يف يمر خط تحديد يف
الربيطانيني للمدافعني جغرافية فائدة أكرب تحقيق مع السياسية أفغانستان

(الراج). الربيطاني التاج عن
يف ألفغانستان الحالية الحدود أن عن التخطيط هذا أسفر وقد
قمم عىل فقط نظريٍّا بل األرض عىل واقعيٍّا يوجد ال وأغلبها — الرشق
ولم الربيطاني. التاج جوهرة عن الدفاع سبل أحسن أصبحت — الجبال
ولم بل الهند عن الربيطانيون يجلو سوف ١٩٤٧م سنة أنه دوراند يتخيل
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الربيطانيني فإن ذلك ومع باكستان. تسمى دولة هناك ستكون أنه أيًضا يتخيل
٢٥٠٠٠٠ مساحتها تبلغ واسعة كدولة أفغانستان خريطة رسموا والروس
الهندوكوش جبال عليها تهيمن تقريبًا) تكساس والية حجم (مثل مربع ميل
األرض إصبع أما جانبيها. عىل مختلفة عرقية مجموعات وتقطنها الوسط يف
لها قيمة ال أراض يف الرشقي الشمال يف الصني إىل ليصل يمتد الذي األفغانية
الربيطانيون فرضه فقد البالد؛ ظهر يف شوكة وتعترب ميًال خمسني نحو تمتد

الهند. حدود إىل الروسية األرايض تمتد ال حتى أفغانستان عىل
حروب الخصوصعن وجه عىل األوروبيني املراقبني مجهودات أسفرت وقد
فقد األفغاني؛ الشعب منها يتكون التي العرقية الجماعات بني تهدأ ال داخلية
الذين الهازارا وأيًضا الهندوكوش شمال يف والرتكمان والطاجيك األوزبك ظل
العكس، وكذا الجنوب، يف البشتون لحكم دائمة مقاومة يف الجبال يقطنون
قوة يستمدون ولكنهم أفغانستان شعب من ٪٤٠ عن يزيد ما هؤالء ويمثل
باكستان، مع الهشة الحدود عرب يأتيهم الذي النفيس الدعم طريق عن مماثلة
األوزبك بني الشمايل للتحالف يمكن كيف األخرية األمريكية الحرب أظهرت وقد
الكثري سلحت باكستان أن مع البشتون يقيمها حكومة يقاوم أن والطاجيك
انتصار بوادر الحت حني منهم للفارين والحماية املأوى ووفرت جنودهم، من
الرصاع، هذا خالل باكستان تعرضت وقد املتحدة. الواليات تسانده الذي الشمال
حاد. كبري ملأزق أهلية؛ حروب من تبعه وما السوفييتي الغزو خالل وأيًضا
تصور عرش التاسع القرن يف الربيطانيني لدى كان لو أنه فيه شك ال ومما
أن املمكن من لكان عرش؛ التاسع القرن يف البشتون من دولة إقامة حول
يكن لم إن العرقي التنافس يقلقها ال بعيد حد إىل متجانسة دولة اآلن توجد
العاملي، االقتصاد يف تشارك الحديثة الرصاعات عن بعيدة آمنة دولة القبيل،
أفريقيا إن لقلنا العالم يف االستعمارية الخرائط رسم إعادة تخيلنا ما إذا ولكن
عرقيٍّا نفسها ترتيب إعادة إىل بحاجة — العالم دول من وكثري هي — بأكملها
ولكن الفردية. راية تحت التنوع مفهوم الغربية الحضارة تبني ضوء يف حتى
القرار هذا مثل اتخاذ بصدد الدول هذه أن يبدو ال السطور هذه كتابة حتى
عنيًفا انقساًما القديمة يوغوسالفيا انقسمت التسعينيات ففي قريب. وقت يف
تحت الكرواتيني معاناة يعانوا أن السلوفينيون رفض فقد العرقية، بسبب
دماء واملسلمون املسيحيون سفك والهرسك البوسنة ويف يوغوسالفيا، حكم
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نذير يعد ما وهو الخاصة، دولته يقيم أن أراد منهما كالٍّ ألن بعًضا بعضهم
ألفغانستان. رش

أفريقيا وسط يف العرقية الدماء سفك مع تالزمت التي البلقانية والتجربة
سوف كبري بتحد تنبئ أفغانستان يف الرضوس الحرب استمرار إىل باإلضافة
ثباتًا أكثر قوى معه تتعامل أن إىل يحتاج والعرشين، الحادي القرن يف يظهر
األمريكية الطائرات إغارة يف الرئييس السبب بالطبع هو التحدي وهذا واتزانًا،

كابول. عىل (B-52) بي-٥٢
هي الحديثة ألفغانستان السياسية الحدود كانت إذا سؤال: هنا ويبقى
واألهم املاضية؟ العصور يف «أفغانستان» كلمة تعني كانت فماذا حديث اخرتاع

كانوا؟ وماذا «األفغان» هم من هذا من
بني قبائل إحدى كانوا األصليني األفغان بأن االعتقاد ساد عدة لقرون
إرسائيل دولة أقيمت حني مصداقيته فقد املوروث هذا لكن املفقودة، إرسائيل
هذه أن واآلثار اللغة علماء يذكر الثانية. العاملية الحرب أعقاب يف الحديثة
وبالتحديد امليالد قبل الثالثة األلفية يف الهندوآرية الشعوب اجتاحتها قد املنطقة
من جنوبًا هاجرت والتي اإليرانية املجموعة لغات تتحدث كانت التي الشعوب
إىل الجنوب صوب بعيًدا تدفقت التي الدرافيدية األقليات طردت ثم آسيا، وسط
تتناثر الرباهوي عليها يطلق درافيدية أقلية تزال ال وحاليٍّا الهندية. القارة شبه
األنثربولوجيا، علماء حرية تثري وبلوخستان أفغانستان جنوب بني الحدود عىل
الغزو أمواج متجنبة الفرار يف نجحت قد األقلية هذه تكون أن املحتمل ومن
أصبحت أنها تيقنت أن بعد أخرى مرة الصحراء إىل ذلك بعد عادت ثم األوىل
اإلقليم يف بسكانها احتفظوا قد الغزاة يكون أن أيًضا املحتمل من أو آمنة،
بعضها عديدة مجموعات إىل الهندوآرية الشعوب انقسمت وقد لهم. كعبيد
الجماعات هذه لكن متنقلني، رعاة إىل تحول اآلخر والبعض بالزراعة يعمل
تمتد التي اإليرانية الهضبة تقطن كانت أخرى بجماعات ارتبطت التي األوىل
باإلضافة األفغاني، الشعب منها تكون التي هي تيجريس؛ نهر حتى جنوبًا

املتكررة. الغزو أمواج ولدتها التي األخرى األجناس بعض إىل
مع متشابًكا أفغانستان تاريخ ظل االستعمارية، الحقبة نهاية وحتى
يف البدو واملحاربون الرشق، يف والهنود الغرب، يف الفرس جريانها: تاريخ
ملوك بني القديمة العصور يف الحروب وكانت الشمال. إىل الجرداء السهول
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قبائل ضد حروبهما مع متالزًما رصاًعا أفغانستان حول واليونان الفرس
خاصة؛ أهمية الحروب هذه وتمثل القديمة، سوجديا يف الشمال يف السيثيان
اضطر محمد) قبل عاًما ٧٥٠ (أو املسيح ظهور سبق الذي القرن يف ألنه
ليستقر ضخمة مجموعات يف الجرداء السهول من الرحيل إىل السيثيان
إيران يف سيستان من يمتد قوس يف الهندوكوش، جبال جنوب يف أغلبهم
نفس وهي بيشاور، وادي إىل ومنها الحديثة والسند أفغانستان جنوب عرب
أعقبت التي الفرتة أن الباحثون ويعتقد اآلن، البشتون يحتلها التي املنطقة
وكما الخاصة. ولغتها العرقية الطائفة هذه ظهور شهدت الهجرة هذه
هي البشتون لغة فإن Olaf Caroe كارو أوالف الدبلومايس املؤرخ يصف
القديمة اإليرانية اللغة وامتزاج تأثر نتيجة نتوقعه أن يمكن ما بالضبط
نغفل أن يمكن ال الذين البشتون أما الزمان. عرب والهندية الفارسية باللغة
العرقية مؤثراتهم عىل الغالبة الصفة فإن العنيفة، الحربية ثقافتهم عن
باملنجل). القتل تعني (وهي السيثيانية القدماء أسماه ما تكون قد العديدة
نهر ضفة عىل مريبة ظروف يف الفرس ملك العظيم قورش مات وحني
ساللتهم عىل نطلق من أيدي بني وقع قد يكون أن املمكن فمن الياكسارتس

األفغان. اآلن
عىل البيانية ورسوماتهم خرائطهم رسم يف الربيطانيون بدأ أن وإىل
كما الهند أو باكستان يف كبرية قوة يشكلون األفغان كان الرشقية، الحدود
فإن القديمة، للمؤرشات طبًقا إنه (ويقال ١٩٤٧م عام قبل عليها يطلق كان
خاصة جارتها من أكثر «الهند» عليها يطلق أن يف األوىل األحقية لها باكستان
بيشاور كانت عرش التاسع القرن وحتى أراضيها)، يف السند نهر وقوع مع
تعترب كانت بل كابول، أهمية — أفغانية مدينة بوصفها — أهميتها يف تضاهي
ممر أسفل يف تقع التي كويتا كانت وكذلك ألفغانستان، الشتوية العاصمة
أخرى أراٍض إىل باإلضافة باشتونية، األقل عىل أو أفغانية، مدينة تعترب بوالن
الواقعة املقاطعة وأيًضا الغزو)، طريق (عن كشمري وكذلك والسوات السند يف
يف القدامى الكتاب عىل األمر ويختلط بأكملها. الغربية الشمالية الحدود عىل
إىل أو الجبليني» «الهنود إىل اإلشارة عند خاصة وأفغانستان الهند بني التمييز
وهي باراباميسوس، يف عاشوا الذين الهنود وهم الباراباميسيداي مثل شعب

الهندوكوش. تعني فارسية كلمة
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قليًال تتضح األفغاني؟» هو «من سؤال: عن اإلجابة بدأت العصور توايل ومع
كانت وإن السياسية، الحدود وضع من واالنتهاء الهجرة حركة توقف ضوء يف
الشخص بأنه األفغاني نعّرف اآلن فنحن اليشء. بعض معقدة تبدو تفسرياتها
واألتراك البشتون، طائفة التعريف هذا ويشمل أفغانستان، من يأتي الذي
ذوي والنوريسستانيني الهازارا، ومغول والرتكمان)، والطاجيك، (األوزبك،
لكننا الجماعات. من آخر وعدًدا الداكنة، البرشة ذوي والرباهمة الحمراء، الشعور
الكيان ضمن يعد لم وكالهما — مثًال الغزنويني أو الباكرتيانيني نصف حني
وإن بعيًدا عاشوا الذين والبارثيانيني اليونانيني أو — الحايل األفغاني السيايس
آخر تشكل أجناس من عنارص إىل نشري إنما فنحن املعتقدات؛ نفس لهم كانت
الثابتة. حدودها عىل أخريًا استقرت التي القديمة األرض تلك أفغانستان، األمر

املدون، التاريخ بداية امليالد قبل ٥٥٠ سنة الفارسية اإلمرباطورية بزوغ يعترب
يف منحوتة قوائم إال كان ما أنه (مع تاريخهم سجلوا الفرس ألن فقط ليس
حذوهم حذوا قد اإلغريق ألن بل وأوامر) مراسيم زهو يف تستعرض الصخر
اإلغريق إن القول يمكننا ولذلك كثب، عن إمرباطوريتهم يراقبون كانوا أن بعد
لهم كان األساسية اليونانية املصادر إىل استندوا الذين الرومان بعدهم ومن
األثريون يزال وال القديم. الزمن يف أفغانستان عن اليوم نعرفه فيما الفضل
لكن والرومان، اإلغريق إليها توصل التي النتائج بعض يدرسون املحدثون
لدراسة بداية نقطة أحسن يعترب اليونانية املعرفة عىل تأسس الذي التاريخ

ألفغانستان. القديم التاريخ
وامليديس اآلشوريني من كالٍّ أن Arrian آريان الروماني املؤرخ ويذكر
مكتوب. أو أثري دليل أي القول هذا يدعم ال ولكن السند، نهر إىل الفرس سبقوا
املنطقة إىل امليالد قبل ٧٠٠ عام مسريتهم يف وصلوا قد اآلشوريون يكون وقد
كان وربما غزوها، أنهم يعني ال هذا لكن تجاوزوها، ربما أو بقندهار املحيطة
لكن وبلخ بهرات املحيطة املناطق سكان مع عالقات كونوا قد أيًضا امليديس
إمرباطورية مع خصومتهم عىل منصبٍّا اهتمامهم كان فقد فيها؛ طمًعا ليس
لغزو استسلموا قد األفغان كان وإن الغرب. يف البابلية واإلمرباطورية ليديا
فإن ولذلك قصرية، لفرتة إال يدم لم هذا فإن بالفعل امليديس أو اآلشوريني

لها. الفرس غزو بعد إال وتشتهر تعرف لم البالد هذه
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كان الفارسية اإلمرباطورية مؤسس العظيم قورش أن املعروف ومن
األرجح عىل لكنه مختلفتني، مرتني غزوها حاول ولذلك أفغانستان، يف يطمع
يف الجيش تعثر األوىل الغزوة ففي الهندوكوش، جبال عبور يف ينجح لم
طائفة منها أنقذتهم مزرية حالة إىل ووصل املوت) (صحراء داجو ماشتي
أسماهم وقد هلمند نهر ضفاف عىل يعيشون كانوا الذين األرياسبيان تدعى
مخرتًقا كابول نهر وادي إىل شماًال قورش تقدم وبعدها «املحسنون»، قورش
كابيش بلدة يف حامية أقام باجرام من بالقرب الهندوكوش سفح ويف قندهار.

ال. أم الجبال عرب هل املعلوم من ليس لكنه كابيسا، أو كانيش
باكرتيا أو أفغانستان شمال عىل قورش استيالء إىل تشري التي الدالئل أما
كانت أنها املؤكد ومن — غزواته أوائل من واحدة ولكن منعدمة، تكون فتكاد
بني الواقعة املنطقة يف يعيشون الذين السيثيان قبائل ضد كانت — األخرية
تعزيزها بعد إمرباطوريته حدود أسس وهناك والياكسارتس، األوكسس نهري
املستبعد ومن سريوبوليس. أكربها كانت حصينة مدن سبع من بسلسلة
بالجمهوريات يعرف كان ما عىل اإلغارة يف كبريًا جهًدا سيبذل كان أنه تماًما
األرايض يؤمن أن دون وطاجيكستان وأوزباكستان، تركمانستان، يف السوفييتية
الخصبة األرايض إىل باإلضافة الهندوكوش وجبال أوكسس نهر بني الواقعة

الحديثة. وهرات بلخ حول املزدهرة والحضارات
وحتى أفغانستان من املمتدة األرايض جميع يف وانتصاراته غزواته وبعد
تدعى البدو قبائل من قبيلة مع رشسة معركة أثناء قورش ُقتل فلسطني
هذه عن حديث بحث ويشري الياكسارتس. نهر من بالقرب ماسيجاتاي
«ال كان قورش إن قالت — تومرييس — ماسيجاتاي ملكة أن إىل املعركة
هذا يبدو (وقد بالدم مملوءة آنية يف رأسه أغرقت عليه وبناء الدماء» من يشبع
العصور يف الفنانني من للعديد إلهام مصدر كان لكنه له، معنى ال الترصف
الرشق، من يقرتب أن قمبيز ابنه يحاول لم قورش وفاة وبعد الوسطى).
مرص غزو يف القصرية ملكه سنوات خالل الناجحة جهوده كل حرص بل
من إلينا وصل ما أدق فإن ولذلك الحبشة. إىل االتجاه محاوالت بعض مع
ثالث ،Darius I األول داريوس خالل من كان قورش انتصارات عن معلومات
يف صخرة وجه عىل ورثها التي باألرايض قائمة سجل الذي األكامينيد ملوك
يف (هرات) وآريا الشمال، يف (بلخ) باكرتيا األرايض هذه وتشمل بيهيستون،
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مع تَُكوِّن التي جاندهارا إىل باإلضافة الجنوب، يف (قندهار) وأراكوزيا الغرب،
تتخطاها أن دون بيشاور وادي وبني كابول بني األرض امتداد بارواسميداي

السند. نهر إىل
مكتوب وصف أقدم امليالد) قبل سنة ٥٢٠) بيهيستون قائمة وتعترب
حد إىل ضئيلة بها الواردة املعلومات تكون أن املمكن من وكان ألفغانستان،
الذي — Herodotus هريودوت اليوناني املؤرخ أن لوال معنى، ألي افتقادها
من الكثري إليها أضاف — الخاصة مصادره له وكانت رحالته اتسعت
طائفة عىل نتعرف التاريخ» «بأبي لقب الذي هريودوت طريق فعن التفصيالت؛
أنهم عنهم وُعِرَف الشمال، أقىص يقطنون كانوا الذين الهنود وهم الباكتويكي،
وعن الباكرتيانيني، مثل ويتسلحون يلبسون وكانوا صالبة، املحاربني أشد من
الهند لتستكشف بحرية بعثة أرسل داريوس أن نعرف أيًضا هريودوت طريق
أيوني قيادة تحت أوًال البعثة هذه اتجهت وقد الطبيعية، حدودها آخر حتى
أنها املرجح ومن كابول، نهر عرب رشًقا Skylax سكايالكس يدعى إغريقي
اآلن يعرف ما أو العرب، بحر اتجاه يف جنوبًا بيشاور، من بالقرب بدأت
السند — املنطقة عىل أغار البعثة تقرير داريوس استالم وفور بكراتيش،
يشري أنه نجد لغزواته، الالحقة نقوشه ويف السند. نهر حتى ووصل — حديثًا
التي األوىل املرة هي هذه وتعترب «الهندوش»، مسمى تحت الجديد اإلقليم إىل
وقد واألفغان، الهنود باسمي اآلن نعرفهما اللذين الشعبني بني فيها يَُميَّز
سكان من ممكن عدد أكرب تضم «التي املنطقة هذه سكان عىل داريوس فرض
اإلقليم عىل فرض حني يف الذهب، من طالني ٣٦٠ بـ تقدر جزية دفع العالم»
ما أو فضة طالني ١٧٠ بـ تقدر رضيبة باكتوان فيها بما بجاندهارا املحيط

يعادلها.
فإن القديم العالم يف إمرباطورية أعظم أسسوا الفرس أن ومع
انغماسهم جانب إىل ثقافتهم بديناميكية يتميزون كانوا الذين — اإلغريق
حتى امليالد قبل الخامس القرن يف عسكريٍّا تفوقوا — السياسية املعارك يف
الفرس كان وعندما الفارسية. األرايض حكامهم بعض مستعمرات تخطت
الحرب فنون تطور كان الوديعة، الرافدين بالد يف إمرباطوريتهم يرسخون
األخرى الواليات مع معاركهم يف يختربونه وكانوا أوجه، يف اإلغريق عند
مألوًفا يكن لم أسلوب وهو لوجه وجًها الخصم ومواجهة الحراب باستخدام
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األسلحة أهم هو القوس كان آسيا يف الواسعة املناطق ويف الفرس. لدى
بالسكان املكتظة الجبلية املناطق يف أما الفرسان. سالح ثم الرمح إىل باإلضافة
غري باملرونة تتسم التي التكتيكية واملناورات املدى بعيدة األسلحة كانت فقد
أو املبارشة املواجهة أسلوب فظهر بها. الخيل توافر عدم جانب إىل عملية
«الهوباليت» عليهم أطلق بالسالح مدججون مواطنون يمارسه «الصدمة»
من الرشسة النوعية هذه يف التطوير من مزيد ولتحقيق الدروع)، (حاملو
صارم نظام وبني لوجه وجًها املعارك بني تزاوج بعملية اليونانيون قام القتال
بدرع محارب كل يحتمي حيث «الفاالنكس» يسمى خطي تشكيل عىل يعتمد
حرب يف األوحد البطل صورة يمجدون ظلوا اإلغريق أن ومع يجاوره. من
الواقع يف فإنه طفولتهم، منذ ويدرسونها يحتضنونها كانوا التي طروادة
نجاح كان بحيث الجماعي، النظام مفهوم أمام الفردية فكرة تقهقرت العميل
بّحارة كانوا وألنهم واحد. فرد إىل وليس الكل إىل يرجع املقاتلني هؤالء فشل أو
كانوا فقد املتوسط؛ البحر يف التجارة مركز يف بالدهم وقوع بفضل مهرة،
لتعطيها الربونز من مصنوعة دروعهم وكانت الفرس، من بالعالم اتصاًال أكثر
من مصنوعة أطرافها كانت التي أو الحديدية أسلحتهم أما املرونة، من نوًعا
عىل الصعب من كان بحيث العدو، أسلحة من تفوًقا أكثر كانت فقد الحديد
الذين اليونانيني الهوباليت هؤالء من واحًدا يصيب أن الفرس من القوس حامل
وكان الكبرية، الدائرية دروعهم استخدام يف ويربعون الدروع أجسادهم تغطي
من أقدام ستة نحو طولها يبلغ التي بحربته املقاتلني هؤالء من واحد اقرتاب

الهالك. يعني فاريس جندي أي
الجزيرة شبه إلخضاع قوة داريوس أرسل امليالد قبل ٤٩٠ عام ويف
سالح واضطر ماراثون، معركة يف نكراء لهزيمة تعرضت لكنها اليونانية،
هجموا قد اليونانيون وكان أسطوله، إىل والعودة التقهقر إىل الفاريس املشاة
لكن بحثية، مهمة يف الفرس من املشاة الجنود فيها كان التي اللحظة يف
نقطة كانت حيث لليونانيني حقيقي تهديد مصدر ظل الرشقي الفرسان سالح

وظهره. جناحيه يف تتمثل الفاالنكس يف الضعف
بعملية داريوس خليفة Xerxes I األول زيركسس قام سنوات عرش بعد
وكانت الوقت، ذلك يف التاريخ عرفه جيش أكرب رأس عىل لليونان كاملة غزو
ملكونات الدراسة من ملزيد الفرصة لهريودوت سنحت أن الغزو هذا نتائج إحدى
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من قبعات يرتدون كانوا الباكرتيانيني أن إىل فيشري الفارسية اإلمرباطورية
وحرابًا الخيزران من أقواًسا يحملون كانوا كما والفرس امليديس مثل الفل
كما ورساويل، األطراف مدببة قبعات يرتدون فكانوا السيثيانيون أما قصرية،
شقيق قيادة تحت القوتان وكانت والفئوس. الخناجر معهم يحملون كانوا
يثري ومما قورش، بنات من لواحدة وزوًجا لداريوس ابن وهو زيركسس
األكامينيدية، العائلة يف األمراء يف رتبة أعىل كان باكرتيا والية حاكم أن االنتباه

العهد. ويل هو كان وغالبًا
الحالية: أفغانستان غرب من جاءوا الذين لإليرانيني هريودوت وصف وهذا
يحملونها التي األقواس عدا فيما بالباكرتيانيني، تسليحهم يف يتمثلون «كانوا
مثل العظيمة جاندهارا شعوب وكانت امليدييس.» النموذج تمثل كانت فقد
نفس يرتدون قزوين بحر بجوار يعيشون كانوا الذين والكورازميني البارثيانيني
كانوا إنهم عنهم فيقول الباكتوان أما الباكرتيانيون. يرتديها كان التي املالبس
بالدهم. يف املعروفة والخناجر األقواس معهم ويحملون جلدية عباءات يرتدون
مصنوعة وأقواًسا أسهًما ويحملون قطنية مالبس يلبسون الهنود كان حني يف
والسيثيانيون الباكرتيانيون شارك وقد حديدية. رءوس ذات الخيزران من
التي األسلحة نفس يحملون الفرسان من بسالح الحرب يف والباكتوانيون

املشاة. سالح يف زمالؤهم يحملها
مقاتل آالف ثمانية عددها يبلغ كان التي الفرسان سالح يف فصيلة أكرب أما
من شعب بأنهم هريودوت يصفهم الذين الساجارتيانيني من مؤلفة كانت فقد
مزيج هي مالبس يرتدون ولكنهم الفارسية يتحدث فاريس أصل من البدو
أسلحة أية يحملون يكونوا لم إنهم ويضيف والباكتويكي، الفاريس النمط من
جلدية حبال عىل ويعتمدون بالخناجر يكتفون بل الحديد، أو الربونز من
يفعل مثلما يحاربون كانوا أنهم الواضح ومن أطرافها. أحد يف عقدة ذات
قوائم من فقط واحدة يف إال الساجارتيانيني ذكر يأت ولم الروديو. العبو اآلن
ذكرهم يأت لم الغزو وبعد عليها، انترص التي الشعوب تضم التي داريوس
أو الفارسية السلطة عىل تمردوا قد كانوا وربما أخرى، يونانية كتابات أية يف
يف فتفرقوا واحدة بأرض يستقروا أن الصعب من كان رحًال بدًوا لكونهم ربما
نصفه الذي — الشعب هذا أن وهي أخرى بنظرية كارو ويديل أخرى. مناطق
قبيلة نسله من انحدرت ربما — الباكتوان من اآلخر والنصف الفرس من
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الرئيسية القبيلة عدة لقرون وظلت دوران قبيلة بعد فيما سميت التي أبدايل
أفغانستان. غرب يف

ثريموبيالي ممر عند إسربطة جيش جانب من عنيفة املعركة بداية كانت
ثالثمائة وعدده كله زيركسس جيش يُباد ثم ومن الجيشان يلتحم أن قبل
نجحوا األثينيني لكن أثينا، مدينة نحو الزحف يف الفرس واستمر جندي.
انتصار ويعترب القريبة. ساالميس جزيرة شاطئ عىل أسطولهم تدمري يف
زيركسس أجرب إنه حيث التاريخ يف بارًزا حدثًا الجزيرة هذه يف اليونانيني
إىل اضطر البحري تفوقه العظيم امللك فقد أن وبعد التقهقر. عىل جيشه وأغلب
يف ليعرتضه إيجة بحر اليوناني األسطول يعرب أن قبل وطنه إىل رسيًعا العودة
ماردونيوس — إليه جيشه قادة أقرب بقيادة كبرية قوة ترك ولكنه هلزبونت
املحاربني أبرز جيشماردونيوسيضم وكان القتال، ليستأنف —Mardonious

يطلق من أو للملك، الشخيص الحرس رجال هو األول اختياره وكان الوالية يف
ألًفا تضم التسلح كاملة وحدة إىل باإلضافة الخالدون، آالف العرشة عليهم
املشاة فرق بتجميع ذلك بعد قام «ثم هريودوت يقول وكما الفرسان. من
يختار وكان والهنود. والباكرتيان والسيثيان، امليديس، وفرهم الذين والفرسان
من قليًال ينتقي مرة كل يف كان ولكنه عشوائية، بطريقة منهم رجل كل

الختياره.» كأساس الكفاءة أو املكانة متوخيًا اآلخرين، حلفائه فرسان
اليونانيني قبل من ماردونيوس قوات مت ُدعِّ ذلك تلت التي الشهور ويف
ويف اليونانية. طيبة مدينة من جاءوا الذين الهوباليت ومنهم معه املتحالفني
واتيكا ثم الثانية للمرة أثينا الفاريس الجيش هاجم امليالد، قبل ٤٧٩ عام ربيع
الحربي مراسلنا أن مع البلد األعداء فرسان واجتاح بها. تحيط التي املنطقة وهي
وربما والسيثيانيني الباكرتيانيني بطوالت بني التمييز يف فشل هريودوت األول
عامة. بصفة الفارسية املشاة قوات وبني الساجارتيانيني بني التمييز يف فشل
معركة يف املناوشات من أشهر تسعة بعد املتحاربان الجيشان التحم وحني
يف الهام دورها حيث من ساالميس معركة مع املعركة هذه تساوت بالتيا
نتائجه ظلت الذي القتال لهذا مثري وصف ويف اإلغريقية، الحضارة مستقبل
والسيثيان والهنود الباكرتيان أن هريودوت يذكر النهاية، حتى محسومة غري
فقد إسربطة قوات أما الوسط. يف الصغرية اليونانية الواليات من قوات واجهوا
يواجهون األثينيون كان حني يف اليمني عىل «الخالدين» الفرس مجموعة واجهت
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استهلكت طويلة أيام اليسار. عىل «الهوباليت» من التحالف وقوات طيبة جنود
يتجنبوا كي بالتالل يتحصنون اليونانيون كان إذ املعركة، قبل املناورات يف
املفتوح امليدان يف الفرس مشاة فرق ظهرت وأخريًا الفرس. خيالة هجمات
املعركة وكانت عنهم، املياه إىل السبيل بقطع قامت أن بعد معهم لتلتحم
يقول املدافعني، خسارة تفوق الغزاة خسارة كانت وربما الجانبني، من رشسة

هريودوت:

الفرس لكن والقوة، الشجاعة يف متعادلني واإلغريق الفرس «كان
يفتقدون كانوا أنهم إىل باإلضافة هذا دروع، أي يرتدون يكونوا لم
األمام إىل يندفعون كانوا خصومهم، بها تحىل التي واملهارة الخربة
يهاجمون محاربني عرشة من مجموعات يف وأحيانًا اآلخر، تلو الواحد

مرصعهم.» ليلقوا إسربطة جيش
وقد املعركة، وسط األبيض حصانه يعتيل ماردونيوس كان
األشداء الجنود من جندي ألف من املختارة الخاصة فرقته به أحاطت
مما بشجاعة القتال مواصلة عىل الجند يحفز ظهوره وكان األقوياء،
مرصعهم. اإلسربطيني من الكثري ولقي أعدائه، عىل األمر يصعب كان

الجيش فانهار إسربطة جنود من واحد يد عىل أخريًا ُقتل ماردونيوس لكن
وربما ذلك، بعد الفرس جيش من الفرسان سالح أخبار وانقطعت بعدها،
يقول لهم. اليونانية املشاة فرق مالحقة من الفرار يف نجحوا قد يكونون
الفاريس، الجانب من قتيل ألف ٢٥٧ بلغت املعركة يف الخسائر إن هريودوت
من ٥٢ إىل باإلضافة تيجا مدينة من ١٦ منهم اإلسربطيني من ٩١ مقابل يف
ويعددون اليونانيون يرويها التي املعارك قصص من واحدة هذه وتعترب أثينا.
القوتني أن يقدرون املحدثون فالعلماء تصديقها، يصعب التي الخسائر فيها
الفرس الجنود من قليل غري عدًدا وأن متكافئتني كانتا بالتيا يف املتصارعتني
القوا أنهم الواضح من كان وإن عليهم. تدور الدائرة بدأت حني تقهقروا
والثيساليانيني بالبواتيانيني واصطدامهم آسيا إىل تراجعهم خالل عصيبًا وقتًا
الجانب عىل انقلبوا الذين الجزيرة شبه شمال يف والثراسيانيني واملقدونيني
يعد ولم للفرس. وليس للهيلينيني حليفا أصبح االنتصار أن أدركوا حني اآلخر

الجيش. ذاك بقايا من متناثرة فلول إال آسيا إىل
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داخلية وحدة تحقيق من يتمكنوا لم اإلغريق أن الفرس حظ حسن ومن
أرايض تخريب استهدفت التي التحالفات من عقود عدة فبعد الواليات، بني
اليونانية األرايض يف واإلسربطيني األثينيني بني طاحنة معركة وقعت الفرس
الحرب أضعفت فقد خارجي. غزو بأي القيام عن اليونانيني عجز عن أسفرت
ولكن املختلفة، الواليات ق.م ٤٣١–٤٠٤ عامي بني نشبت التي البلوبونيزية
اخرتاق من اليونانيني املرتزقة الجنود من آالف عرشة تمكن قصرية فرتة بعد
اليوناني، الجيش تفوق عودة بذلك معلنني بسهولة، الفارسية اإلمرباطورية قلب
بتجهيز سقراط اليوناني الفيلسوف نادى امليالد قبل الرابع القرن يف أنه كما

الفرس. عىل للتغلب جميًعا اليونانيون فيها يهب كبرية حملة
عن ليس الرابع القرن من الثاني النصف يف سقراط آمال تحققت وقد
والية بواسطة ولكن اليونان كالسيكيات يف الشهرية املستقلة املدن طريق
هضبة بجوار تقع أشداء يونانيون يقطنها جزئيٍّا جبلية أرض وهي مقدونيا،
الثاني فيليب يدعى نابه شاب ملك العرش توىل ق.م ٣٥٩ عام ففي البلقان.
بمقدونيا، املحيطة الجبال تسكن التي القبائل عىل التغلب يف نجح ،Phillip II

بعضها يرتبط التي املستقلة املدن نظام فيه يسود كان الذي اليونان عالم ويف
ووصل كاملة، دولة أول مقدونيا أصبحت وتكتالت؛ أحالف خالل من ببعض
من كبرية مساحة تشمل وكانت تقريبًا، نسمة ماليني أربعة إىل سكانها عدد
القوة تزايد مع أنه للعجب املثري ومن واملعادن. باألخشاب الغنية األرايض
فقد الهيلينية الثقافة من املزيد اكتساب من أيًضا تمكنت ملقدونيا العسكرية
بمهمة أرسطو إىل وعهد األخرى، البالد من والعلماء الفنانني إليها تجتذب بدأت
إىل بيلال يف امللكي البالط تحول حني يف اآلخرين، النبالء وبعض امللك ابن تعليم
الحماية يطلبون كانوا الذين والفرس اليونانيني من املنفيني يجذب مغناطيس

الناشئة. الشابة القوة تلك لدى النفوذ عن ويبحثون
أقوى ليشكل ثروته وتزايد األرايض يف توسعاته الثاني فيليب استخدم
وتسيدت ازدهرت التي طيبة يف فيليب عاش حياته بداية ويف العالم. عرفه جيش
الذي العظيم Epaminodes إيبامينودس حكم ظل يف الجنوبي الجزيرة شبه
ابتدعه الذي التخطيط وكان مذهلة. انتصارات يف اإلسربطيني هزيمة يف نجح
قوته ليخفي الفاالنكس من القوية األمامية الجبهة استخدام هو إيبامينودس
أصبح املعارك أسلوب يف املرونة من نمًطا بذلك مستحدثًا ما، نقطة يف الحقيقية
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املدرب املشاة سالح استخدام إىل باإلضافة الحرب. طقوس من طقًسا ذلك بعد
أسلوب عىل تكتيكيٍّا تفوقت «ساريسا» اسمها الطويلة الحراب من لنوع جيًدا
مع بالتحالف — أيًضا املقدونيون عمد كما التقليدي. اليوناني «الهوباليت»
لم الذي الثقيل الفرسان سالح من كبرية تشكيالت إعداد إىل — الثيساليانيني
اليونان بني جًرسا تشكل مقدونيا أن نجد وجغرافيا الهيلينيني. لدى متوافًرا يكن
الثقافة إىل بتطلعاتها األوتوقراطي السيايس نظامها امتزاج وكان والفرس،
والفرس. الهيلينيني عىل االنتصار من يمكنها متميز موقع يف يضعها الهيلينية
أهايل بني التحالف ليقهر جنوبًا املقدوني الجيش اتجه ق.م ٣٣٨ عام ويف
يف الوقت ذلك يف مناورة أروع وتمثلت شارونية، معركة يف واألثينيني طيبة
من األخرى املعادية القوة عىل املراهق فيليب ابن بقيادة الفرسان سالح هجوم
محارب ثالثمائة بني ومن املقدسة». طيبة «جماعة عليها يطلق التي الصفوة
ستة سوى ينُج لم جنسيٍّا، الشواذ من زوًجا وخمسني مائة إىل مقسمني كانوا
اليونانيني فيليب أرغم أن املعركة هذه نتيجة وكانت للغزاة. استسلموا وأربعني
طموحه يدعم سوف أنه رأى كورنثيا، حلف أسماه تحالف يف معه الدخول عىل

الرشق. غزو وهو الثاني
ضد الشاملة الهيلينية حملته عشية يف ق.م ٣٣٦ عام الثاني فيليب قتل
من وهو — Parmenio بارمينيو كان الوقت ذلك ويف الفارسية. اإلمرباطورية
عسكر حيث الصغرى آسيا يف هيليزبونت إىل وصل قد — جيشه قادة أكفأ
الواليات من العديد ثارت الثاني فيليب قتل فور ولكن الجيش. منتظًرا هناك
يبلغ الذي وريثه أن بخاطرهم يجول أن دون عليها، استوىل قد كان التي
تخطى قد طموحه أن عىل يربهن سوف بل قوة، عنه يقل ال عمره من العرشين
يف متغلبًا الشمال إىل بقواته اتجه قد الشاب األمري وكان والده. وأطماع طموح
اليونان شمال يف الجبال تسكن التي والثراسيان اإللرييان قبائل عىل طريقه
فدمر طيبة، مدينة يف اندلعت هيلينية ثورة ليخمد راجًعا قفل ثم اآلن، وألبانيا
هذا وبعد وأطفالها. نساءها وسبى رجالها كل قتل أن بعد بالكامل املدينة
ضد طويًال لها خطط التي الحملة بدأت املقدونية للقوة املرعب االستعراض
الفرس عىل بانتصاره االبن يكتف لم ذلك وبعد آسيا، يف الفارسية اإلمرباطورية
فيما تقع بأنها خطأ ظن التي األرض نهاية إىل بجيشه يسعى أن حاول بل

أفغانستان. وراء
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األكرب اإلسكندر

الثاني الفصل

لجبال الجرداء السفوح بني يقع الذي للوادي املشاهدون تطلع ق.م ٣٢٩ عام
وكانوا الفرسان، من مجموعة يتقدمه الغزاة من مهيب موكب إىل الهندوكوش
تجاه وثنائية أحادية تشكيالت يف الخلف إىل يتقهقرون وأخرى فينة كل بني
بمسح يقومون الراجلني الرماة من مجموعة هناك وكان املوكب، هذا قائد
بعد وعىل الوادي سفح يف الطريق وعىل الجيش، جناحي بمحاذاة املرتفعات
كانت بالسالح، املدججني واملشاة الفرسان من ضخم حشد امتد العني ترى ما
له، نهاية ال النار من كرشيط تلمع ودروعهم الشمس، لفحتها قد وجوههم
وبعض املتاع من قليل إال الجدد القادمني هؤالء مع يكن لم الفرس وبخالف

األشداء. املحاربني من أنهم الواضح من كان ولكن الخدم،
مفاجئًا كان مظهره لكن املوكب، هذا قائد تمييز الصعب من يكن ولم
يرتدون الجثة ضخام الرجال من مجموعة تضم املوكب طليعة كانت رآه. ملن
وكان أكمام، بال اللون قرمزية سرتات أجسادهم وعىل الريش، يزينها خوذات
توقف حني ولكن ملوك، كأنهم بخيالء ويسريون شهباء، طويلة لحى ألغلبهم
يف العضالت مفتول شاب واحد، شخص حول كلها الحركة تمحورت املوكب
ووجه وردية، حمراء برشة ذي الطول متوسط عمره، من العرشينيات منتصف
يتحرك وكان تقريبًا. كتفيه عىل ينسدل حتى يطول متموج شعر يحيطه حليق
والتوتر، الحدة تشوبها قوة حوله فيمن ويبث الرياضيني، ورشاقة برسعة
برسعة. أوامره يعطي وهو التالل بني يرتدد اليشء بعض الحاد األجش وصوته
من املشهد هذا إىل املتطلعني نظرات تلتقي أن ما لحظة يف املمكن من وكان
املحيطة األرايض يف ببرصه يجول وهو األعداء هؤالء قائد بنظرات الوادي أعىل
الحالة هذه ويف الغرابة، من يشء فيها بطريقة جانبًا قليًال برأسه مال وقد به،
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ظهرت التي الشخصيات أبرز من واحًدا خاطفة للحظة ولو سيواجهون كانوا
التاريخ. يف

ربما بل القديم، الزمن يف الفاتحني الغزاة أنجح من األكرب اإلسكندر يعد
يماثلونه الذين القواد من أي يتمتع فلم التاريخ. يف عسكري قائد أهم كان
الشخصية يف التكامل من الدرجة بهذه وانتصارات نجاحات من حققه فيما
ثم التكتيك براعة إىل االسرتاتيجي التخطيط عىل القدرة من بدءًا العسكرية،
من يقرتب وهو بكى قيرص يوليوس إن قيل وقد القتال. ميدان يف الشجاعة
قد يكن لم اللحظة هذه حتى ألنه اإلسكندر؛ تمثال شاهد حني األربعني سن
يف وهو العالم قهر املقدوني هذا أن حني يف أحالمه، من القليل سوى حقق

عمره. من العرشينيات
مرتجمي اهتمام يثري روحاني أو ديني جانب اإلسكندر شخصية يف كان
جهة من هرقل نسل من ينحدر أنه صغره منذ يعتقد كان فقد الذاتية، السري
أخيل ابن زواج من التحديد وجه عىل أو األم جهة من أخيل نسل ومن األب،
ذات عينيه إحدى وكانت طروادة. بطل هكتور أرملة بأندروماك نيوبوتوملوس
مفارقة وهي اللون بنية األخرى كانت حني يف الرمادي إىل يميل أزرق لون
ابن أنه أمه أخربته آسيا غزوه وقبل اعتقاده. عزز خاص مغزى لها غريبة
كيفما يتلقفها أن الحديث للقارئ يمكن مقولة وهي مبارشة، زيوس اإلله
الجانب هذا أيًضا تزايد قوته تزايد ومع تماًما. بها آمن اإلسكندر لكن يشاء،
كان يوناني) إله (وهو الحظ وأن خاصة شخصيته يف الغامض الروحاني
مقدونيا قوة أصبحت أن املقولة بهذه إيمانه من وبلغ تحركاته، كل يف يسانده
كان لكنه متحًدا، عامًلا يحكم نفسه تصور أن بعد يشء يف تهمه ال السياسية

أوًال. الفارسية اإلمرباطورية يقهر أن ذلك لتحقيق عليه

شاملة، هيلينية رعاية تحت ق.م ٣٣٤ عام ربيع يف آلسيا املقدوني غزو بدأ
تعرف كانت ما وهي — إيليوم عند توقف هيلزبونت عبوره بعد اإلسكندر لكن
وبعد محراب. يف محفوًظا كان الذي أخيل درع عىل ليستويل — بطروادة قديًما
قتال ساحات يف الفرس ضد كربى معارك ثالث يخوض أن عليه كان ذلك
Darius III الثالث داريوس هو الرصاع هذا يف اإلسكندر خصم وكان مفتوحة،
قد وكان األكامينيد، ساللة من ينحدر وسيًما القامة طويل محاربًا كان الذي
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التهديد ضد إمرباطوريته عن الدفاع يمكنه حتى برسعة العرش إىل به ُدفع
اإلغريقي.

وصوله بعد تركيا غرب شمال يف جرانيكوس نهر عند األوىل املعركة كانت
ضم كبريًا جيًشا حشدوا قد الفارسية األقاليم حكام وكان مبارشة، آسيا
ألفني إىل باإلضافة املحليني، واملجندين اليونانيني والهوباليت امللكية الحامية
موطنهم بعد هي ميل ألفي مسافة من جاءوا الباكرتيانيني الفرسان من
وقد القديم، العالم يف خاص تقدير الخيالة لهؤالء وكان املعركة. ميدان عن
راق، تدريب ذات خاصة متحركة قوات بوصفهم الفرس ملوك استخدمهم
كانت فقد املأجورين، الجند من أو املواطنني من سواء اليونانية، الفرق أما
ممنون يدعى روديسيا من بارز قائد يقودها وكان الجيش، عنارص أقوى
قد الصغرى آسيا كانت اليونان من املحليني املواطنني عدا وفيما ،Memnon

هذا يكن لم ثم ومن إسربطة، ومن أثينا من جيوش لغزو ذلك قبل تعرضت
مقدونيا من قوات مع االشتباك لهم سبق فقد عليهم؛ الجديد باليشء الغزو
أي يجدوا فلم االنتصارات، بعض خاللها حققوا عام مدة بارمينيو بقيادة
يتميز عمره من والعرشين الثانية يف شاب ملك من للتخوف املرة هذه مربر
جرانيكوس نهر ضفاف خلف مواقعهم الفرس اتخذ ولذلك واالندفاع. بالتهور
مايو/أيار شهر أيام أحد ظهر بعد من متأخر وقت ويف االنحدار، الشديدة

اآلخر. الجانب عىل البعيد الشاطئ إىل املقدوني الجيش وصل
من املختارين ورفاقه اإلسكندر بقيادة الخيالة بعبور املعركة بدأت
املعركة سري عن القديمة الروايات تختلف وهنا النهر. نحو مندفعني الفرسان
آخرون يقول حني يف أرضية، معركة كانت بأنها يصفها فالبعض ذلك، بعد
عىل املقدونيني ليجرب البعيد الشاطئ عىل اصطف األعداء فرسان من حائًطا إن
الطلعة هذه يف اإلسكندر رفقاء من وعرشون خمسة قتل وقد النهر، يف القتال
تمكنوا — Diodorusديودوروس املؤرخ قال حسبما — املقدونيني لكن األوىل،
أقدامهم. تحت صلبة أرض عىل القتال ليبدأ النهر عبور من التايل اليوم يف

ذروة يف وهو اإلسكندر حالة وصف يف اتفقت قد املصادر جميع لكن
تلك ويف جنوده، أحد من آخر رمًحا استعار رمحه انكرس فحني املعركة، هذه
يقبل وهو — Mithridiates ميثرييداتس — داريوس ابنة زوج شاهد اللحظة
عن بعيًدا األمام إىل اإلسكندر فاندفع الفرس، خيالة من قوة رأس عىل عليه
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أحد هاجمه وهنا أرًضا، فطرحه ميثرييداتس وجه يف برمحه وألقى رفاقه،
وكرس بسيفه خوذته فرضب Rhoesaces رويزاسيس ويدعى الفرس نبالء
يف عدوه طعن من تمكن فقد للحظات اتزانه فقد اإلسكندر أن ومع منها، جزءًا
وإيونيا ليديا حاكم Spithridates سبيثريداتس جاء اللحظة هذه ويف صدره.
أحد — Cleitus كاليتوس فرآه ليقتله، سيفه شهر وقد اإلسكندر خلف من

ساعده. وبرت عليه فهجم — اإلسكندر رفقاء
القتال إىل انضمت التي الخفيفة والقوات الفرسان مجموعة تزايد ومع
وتبعها املعركة من الفرار يف الجيش وسط يف كانت التي الفرس خيالة بدأت
جيش يطاردهم أن دون فروا فقد الخيالة من األعظم الجزء أما الجناحان،
مع املتحالفة اليونانية املشاة قوات عىل منصبٍّا اهتمامه كان حيث اإلسكندر،
ظلوا الذين األشداء املحاربني من ألًفا عرشين حوايل عددها كان التي الفرس،
مصممني كانوا ألنهم هذا يكن «لم آريان: يقول وحسبما املعركة. يف صامدين
تقدم وهنا املعركة. نتيجة من املتوقعة غري لدهشتهم ولكن الصمود، عىل
كل من بتطويقهم فرسانه وأمر الفاالنكس من قواته رأس عىل اإلسكندر
القتىل، جثث بني االختباء يف نجحوا الذين هؤالء عدا فيما جميًعا وقتلهم جانب،

املعركة.» هذه يف محارب ألفي نحو وأُِرسَ
حني داهمه خطر أعظم اإلسكندر واجه فقد االسرتاتيجية الناحية من أما
قد داريوس العظيم امللك أن علم فقد سوريا، إىل متجًها آسيا عمق يف يتوغل بدأ
البالد من طريقه يف جراًرا جيًشا جمع أن بعد بابل من للحرب استعداداته بدأ
املوجودة القوات بقيادة ممنون إىل عهد ثم سيطرته. تحت كانت التي املختلفة
اسرتاتيجية ممنون وضع وقد الفاريس. األسطول وكذلك املتوسط البحر يف
املقدونيني عىل للقضاء الهيلينية واليونان الفارسية اإلمرباطورية بني تحالف
العسكري التاريخ يف مرتني بنجاح تطبيقها سبق اسرتاتيجية وهي املغرورين.
إىل بإمدادات دفعوا قد الفرس كان البيلوبونيزية الحرب خالل ففي للفرس.
إسربطة قويت أن وبعد األيوني. الشاطئ عىل األثينيني سيطرة لفك إسربطة
ويف إسربطة، قبضة من للتحرر وطيبة أثينا إىل املعونة بتقديم الفرس قام
إلخماد الصغرى آسيا من االنسحاب إىل املغرية القوات اضطرت الحالتني كلتا
الفرس لجأ آسيا، يف اإلسكندر توغل عمق ومع اليونان، يف والتمرد التوترات
إىل األمر لزم إذا عسكرية قوات إىل باإلضافة الذهب، إرسال إىل ثانية مرة
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الوقت ذلك يف الفرس كان فقد الخلفية. الجبهة يف القوية اليونانية الواليات
البدائل. من والكثري النقود يملكون زالوا ما

أنتيباتري وراءه تاركا الصغرى آسيا داخل التوغل يف اإلسكندر استمر
عىل وكان ثورة، أي ليقمع املقاتلني من اآلالف ومعه مقدونيا حاكم Antipater

جرانيكوس وبعد مضاد. هجوم أي عىل القضاء عىل الخاصة مقدرته من ثقة
ترتبط شهرية عقدة تمتلك كانت جورديوم تدعى بلدة إىل اإلسكندر وصل
وبعد آسيا. يحكم سوف العقدة هذه حل يستطيع من أن مفادها بأسطورة
وقطعها ببساطة سيفه املقدوني امللك أخرج املشكلة هذه حل كيفية يف تفكري
مرض حني لإلسكندر أخرى حظ رضبة جاءت التالية السنة ويف نصفني،
القائد رحل وبذلك ولسبوس كيوس يف جيشه انترص أن بعد وتويف ممنون

بتهديده. قام حني املقدوني امللك عىل الحرب أعلن الذي الوحيد
جبهة هددت البحرية ومناوراتهم وِرشاهم الفرس مكائد أن ورغم
التي املنطقة يف أمامه برزت عاجلة أخرى مشكلة فإن الخلفية اإلسكندر
املقاتلني بني والفأر القط لعبة ففي سوريا. مع الحديثة تركيا فيها تتالقى
البحر شاطئ بني تفصل التي املمرات اخرتق قد الثالث داريوس جيش كان
ترك قد اإلسكندر وكان الخلف، من املقدونيني ليهاجم الكربى وآسيا املتوسط
الفرس فهاجم إيسوس، تدعى البحر شاطئ عىل تقع قرية يف ومرضاه جرحاه
للمعركة داريوس استعد وبعدها بهم. ومثلوا فيه من كل وقتلوا املعسكر
جبال بني ضيًقا سهًال يخرتق الذي بيداروس نهر خلف بقواته معسكًرا
وكان املوقع. هذا صوب واتجهوا املقدونيون فاستدار والشاطئ. سيليسيان
الذي األمر وهو النهر، عىل نقاط بعض يف تحصيناته أقام قد العظيم امللك

منهم. الفرس خوف عىل دليًال املقدونيون عده
يضم كان الذي اإلسكندر جيش عىل عدديٍّا يتفوق داريوس جيش وكان
من كثريًا أضعف ذاك الضيق املعركة مليدان اختياره لكن مقاتل ٤٨٠٠٠
يقول لإلمرباطورية. الغربية املقاطعات من الفرس قوات وتشكلت تفوقه.
الباكرتيان، من الجنود بخصوص «أما :Curtius كريتيوس الروماني املؤرخ
حتى مجهولة كانت أسماء وهي … الجيش وبقية والهنود والسوجديان،
وكان استدعائهم»، دون الجيش تحرك رسعة حالت فقد لداريوس، بالنسبة
قد كان اإلمرباطورية جيش إىل فباإلضافة أساسيتني، قوتني يمتلك داريوس
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ألًفا ثالثني حوايل وعددهم اليونانيني، من األشداء الهوباليت جنود كل جمع
الذي اإلسكندر بجيش باملقارنة ألًفا عرشين عددهم بلغ الذين الفرسان عدا
دفاعي حاجز الفرس لدى كان كما فقط. جنديٍّا وخمسني آالف ستة يضم كان

أخرى. أجزاء يف واملحصن أجزاء يف املنحدر بشاطئه النهر يف يتمثل
املقدونيون بدأ إيسوس بلدة يف ق.م ٣٣٣ سنة األول أكتوبر/ترشين ويف
يلتزم اإلسكندر بقيادة األيمن الجناح وكان األعداء، خطوط نحو ببطء يتقدمون
الشاطئ. امتداد عىل األيرس الجناح يقود كان بارمينيو أن حني يف الجبال سفح
امتداد عىل الفرس خيالة من كبرية قوة اإلسكندر ملح األخرية اللحظة ويف
يف املهاجمون يفعل مثلما — الثيساليان من فرسانه بإرسال فأرسع الشاطئ،
الشمال أقىص وحتى اليمني من خطوطه خلف — األمريكية القدم كرة لعبة
الجبهة يف بكثافة املتجمعني الفالنكس املشاة وراء تحركاتهم اختفت أن بعد

الهجوم. يف للمقدونيني األيمن الجناح بدأ وبعدها األمامية.
الرسعة عىل معتمًدا فرسانه سالح رأس عىل وهو الهجوم اإلسكندر قاد
بعد قذائفهم ومتفاديًا عليهم، انهالت التي الفرس سهام تأثري من ليضعف
الرعب تملكهم الذين السهام رماة خط إىل فوصل بدرعه، رأسه غطى أن
مقاومة األيرس الجانب عىل الفرس يستطع ولم فوًرا، فانهاروا رؤيته فور
جيشهم، من األيرس الجناح فانهار املشاة، من تبعهم ومن اإلسكندر فرسان
جيش من اليونانيني ملواجهة الفالنكس املشاة قوات تتقدم فلم الوسط يف أما
ظل حني يف مالبسهم، تمزقت وقد النهر يف يتخبطون كانوا الذين داريوس
بدأ الشاطئ جانب وعىل مواقعهم. يف صامدين اليونانيون الهوباليت املشاة
لديه يكن لم الذي بارمينيو عىل ليضغطوا النهر عرب الفرس خيالة هجوم
مواجًها جيشه جناح يبقي أن إليه الصادرة التعليمات كانت إذ للمناورة، فرصة

للبحر.
يف اإلسكندر فعله ما هو املقدونيون حققه الذي الوحيد النجاح وكان
بفرسانه استدار الجانب هذا من الفرس قوات فرار فبعد الجيش، يمني
متجًها والخلف الجناح من فهاجمهم الوسط، يف اليونانيون يوجد حيث إىل
هذه أبعاد ظهرت «وهنا كورتيوس: ويقول داريوس. كان حيث الوسط إىل
الذين جيشه قادة أشهر جثث استلقت داريوس عربة فحول العظيمة، امللحمة
بدأ وحني أجسادهم.» الجراح أثخنت وقد مليكهم أعني أمام للموت استسلموا
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امللك، يحرسون كانوا الذين الفرس الجنود وانهار االستسالم، يف اليونانيون
معركة أول يف يُؤرس أو يُقتل أن إما رسيًعا: قراًرا يتخذ أن داريوس عىل كان
عىل هجومه اإلسكندر بدأ وحني إمرباطوريته. وينقذ يتقهقر أو اإلسكندر، مع

املعركة. من فهرب يعيش، أن داريوس اختار اليونانيني
يف املأجورين اليونانيني الجنود من جيشه أصبح العظيم، امللك فرار بعد
املقدونيني فإن الوسط يف موقعهم يف صمدوا أنهم فرغم عارمة، فوىض حالة
ثم االنفراط يف الجيش وبدأ صفوفهم االرتباك فساد اليسار، من خلفهم كانوا
يرتاجع، بدأ قد الفاريس الجيش أن واضًحا كان األيمن الجانب وعىل الهروب.
جنود يذبحون املقدونيون كان إيسوس ويف املعركة. خرست قد قواته وأن
يطئون كانوا — تراجع من آخر وهم — الفرسان ألن ربما املتقهقر، الجيش
أمامهم الوحيد املهرب كانت التي الضيقة املمرات ويف بأقدامهم. مشاتهم
الذي بطليموس املؤرخ يقول ببعض، بعضها املندحر الجيش قوات اختلطت
كانوا الذين الرجال «إن اإلسكندر: بجوار كان والذي ملًكا، بعد فيما أصبح

القتىل.» جثث عىل الضيق الوادي عربوا داريوس يتبعون معهم
عىل — فخذه يف جرح قد كان الذي — اإلسكندر استوىل املعركة بعد
وأوالده زوجته تضم كانت التي الرئيسية الخيمة وعىل امللكية، داريوس مركبة
برسعة بارمينيو وأرسل الذهب، من كبرية كمية عىل أيًضا استوىل كما وأمه.

امللكية. الثروة من املزيد عىل ليستحوذ دمشق إىل
أضيق يف يتحرك — أبيه مثل — اإلسكندر كان اللحظة هذه وحتى
البحر شاطئ صوب يتجه أن أولوياته يف وضع فقد ذلك بعد أما الحدود،
أي ينهي وأن الفاريس، األسطول عىل طريقه يف يقيض أن عازًما املتوسط
وغزة تاير بلدتي محارصته وبعد اليونان. يف تمرد أي ملساعدة للفرس إمكانية
وجوده وأثناء فرعونًا. وتوج الفاتحني استقبال استقبل حيث مرص إىل وصل
معبد إىل الصحراء يف غامضة برحلة وقام اإلسكندرية، مدينة شيد مرص يف
ويف زيوس. اإلله قرين آمون اإلله اليونانيون ويعترب — ليستشريه آمون اإلله
فعًال بأنه إيمانه ليزداد الغامض التشجيع من نوًعا اإلسكندر تلقى آمون معبد

اآللهة. سليل
أرسل ق.م ٣٣١ عام أوائل يف آسيا إىل عائًدا مرص اإلسكندر غادر وحني
اليونانيني عىل العظيم امللك عرض وقد السالم، يف برغبته يعلمه داريوس له
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كجزية ذهبًا طالني آالف ١٠ عرض كما الفرات، نهر غرب الواقعة األرايض كل
اليمنى اليد وهو — بارمينيو أيد وقد أرسته. رساح ليطلق فدية إىل باإلضافة
هذا لقبلت اإلسكندر كنت «لو له: وقال العرض، هذا — قادته وأفضل لإلسكندر
واستمر أيًضا.» لقبلته بارمينيو أنا كنت «ولو اإلسكندر: رد وكان العرض.»
الخيالة وكان تيجريس. نهر ثم الفرات نهر فعرب التقدم يف املقدوني الجيش
يقوم اإلسكندر كان ذلك وخالل طريقه، يف وهو أمامه يتساقطون الفرس
معه. التعامل يمكنه حتى املوقف لتقييم أوًال فرسانه فريسل املعلومات بجمع
عام الرافدين بالد إىل يونانية قوات فيها اتجهت التي الوحيدة األخرى املرة ويف
بسهولة. األعداء مشاة هزموا قد آالف» «العرشة إسربطة جنود كان ق.م ٤٠١
املجندين بأن Xenophon زينوفون نظر وجهة من تأكد قد اإلسكندر وكان
الغرب. من القادمة جيًدا املسلحة النظامية القوات مستوى عىل ليسوا البابليني
٣٣١ عام سبتمرب/أيلول يف وصل حني القلق من بيشء اإلسكندر شعر
الثالث، داريوس أعده الذي الجديد الجيش منها وملح صغرية ربوة إىل ق.م
اإلسكندر قضاهما اللذين العامني خالل ونشاطه تحركه بدأ قد داريوس وكان
استدعاء يف بدأ الغرب يف كثرية أراض عن تنازله فبعد ومرص. فلسطني يف
تضم الجديدة القوات تكن ولم املتوقع، الغزو لصد الرشقية الواليات من قوات
من مقاتلني فرسانًا كانوا بل الرافدين، بالد مزارع من إجباريٍّا مجندين أفراًدا
والبارثيانيني، والسيثيانيني، البكرتيان، من لها، املجاورة واألرايض أفغانستان
قوات يف حدث الذي االستنزاف وكان والهنود. واألريانيني واألراكوزيانيني،
منهم جندي ٤٨٠٠٠ إىل جيشه وصل إذ مقدونيا، يف تداركه تم قد اإلسكندر
يضم كان لداريوس التابع الفرسان سالح لكن الفرسان. من ٧٠٠٠ حوايل
إىل باإلضافة الهوباليت املشاة بفرق يحتفظ زال ما وكان فارس، ٣٥٠٠٠
مع مدربة أخرى قوات وأيًضا بالسالح، املدججني الخالدين آالف العرشة
يكن لم إن ضخامة الفرس جيش عىل أضفت املجندين من ضخمة مجموعة

نظاًما.
ثابت؛ مكان يف العدد الكبرية بقواته يحتفظ أال تعلم قد داريوس كان
كما أيًضا ثابتة مواقع خلف أو إيسوس، يف حدث كما كفاءتها من فيقلل
الحركة يف ميزته الفرسان سالح فقد الحالتني كلتا ففي جرانيكوس. يف حدث
وعى قد يكن لم إن — استرشف قد داريوس أن ويبدو القوات. فتشتتت
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تستمر سوف التي الالحقة العصور يف آسيا يف الحرب فنون مستقبل — جيًدا
الحركة، حرية واألسهم الرماح حملة من لجنوده فرتك البارود. اخرتاع حتى
يف أنه ورغم (والرومان). اليونان يف املشاة فرق لتنظيم األمثل الحل وهو
الفرسان، ملناورات واسعة مساحة يعطي أن داريوس حاول التالية املعركة

املعارك. يف املواجهة بمفهوم أيًضا متمسًكا ظل فإنه
يقع سهل من طويل رشيط امتداد تغطي قتال ساحة داريوس جهز
أربيل لبلدة الغربي الشمال من ميًال سبعني بعد عىل جوجاميال قرية بجوار
يسريِّ أن يمكنه التي بالطرق خاصة بصفة ا مهتمٍّ وكان حاليٍّا. العراق يف
ال الجانبني من تربز طويلة بمناجل املجهزة الحرب مركبات من مائتني فيها
ذاتها حد يف هي كانت املركبات إن إذ تعطيل، كأداة ولكن القتال يف تستخدم
فقد اليمني من يهاجم دائًما كان اإلسكندر أن تعلم وألنه الرئييس. السالح
األخرى والخمسني الوسط، يف وخمسني الجانب، هذا عىل مركبة مائة وضع

املقدوني. الجيش يسار إىل
إىل أما اليمني. قوات رأس عىل سوريا حاكم ،Mazaeus مازيوس كان
حاكم Bessus بيزوس بقيادة كانت فقد — اإلسكندر مواجهة يف — اليسار
مقدمة يف السيثيانيني مع فرسانه من وحدات بيزوس وضع وقد باكرتيا.
واألراكوزيان، الباكرتيان، من جنوًدا تضم كانت التي الراكبة الرئيسية القوات
كان فقد للجيش األمامي الخط أما وغريهم. السيثيان) قبائل (إحدى والداهاي
بالسالح. املدججة املدربة املشاة فرق تمركزت الوسط ويف بالفرسان، يموج
أو يمني إىل منها كل متوازية صفوف يف وضعوا فقد املشاة املجندون أما
وإن السلم، درجات شكل املجموع يتخذ بحيث يتقدمه الذي الصف يسار

التنظيم. تفتقد بمجاميع يوحي العام املظهر كان
واقع يف إنه بل حذر، يف يتحرك بدأ املوقع إىل اإلسكندر وصل حني
راجًعا تأخريه يكون فقد إمداداته عزز قد كان وألنه أيام، أربعة انتظر األمر
ثم ومن تجويعهم خالل من الكبرية الفارسية القوات إضعاف محاولته إىل
مع متعادلة غري قواته أن مشكلته كانت ذلك عدا وفيما معنوياتهم. تحطيم
ومع الواسع، القتال ميدان مقدمة يف اصطفت التي الضخمة الفارسية القوات
ينهزم. سوف أنه البداية من اإلسكندر أدرك العدو خيالة بتفوق معرفته
سالح صف ثم تقريبًا، مستطيل شكل عىل جيشه ينظم أن أمامه الحل وكان
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اليمني، إىل الفرسان من رفاقه مجموعة جعل حني يف املقدمة، يف الثقيل املشاة
القوات بعض وأضاف اليسار. إىل بارمينيو بقيادة الثيسياليني من والخيالة
آخر إضافيٍّا خطٍّا استحدث كما الخلف، إىل مائل وضع يف الجيش جناحي إىل
األوىل الحالة هذه (وتعترب اليوناني التحالف من املشاة يضم الجيش مؤخرة يف
عبقرية. ملناورة خطط ذلك وبعد الجيش)، يف احتياطية قوات استخدام يف

اإلسكندر بدأ ق.م ٣٣١ سنة األول أكتوبر/ترشين شهر من األول اليوم يف
سحب مع األيمن بالجناح تقدم فقد إيسوس يف حدث أن سبق وكما املعركة،
اليمني ناحية انحرف أيًضا بأكمله الجيش لكن بارمينيو، بقيادة األيرس الجناح
الجناح مالقاة عىل الفرس إجبار إىل األمام إىل االنحراف وراء من يهدف وكان
الجانب من للتدفق الفرس لجيش متاحان والفرصة املكان بأن وإيهامهم األيمن
االرتباك انتظار يف بجواره الرفقاء» «الفرسان أبقى فقد اإلسكندر أما األيرس.
إيجاد البداية منذ هدفه وكان األعداء. خطوط يسود أن توقع الذي املحتوم
أن — التقاليد حسب — يعلم الذي الفاريس الجيش وسط يف ضعف نقطة

له. موقًعا يتخذه داريوس
جيشهم بدأ وحني القتال، ساحة يف األمام إىل رشٍّ كنذر املقدونيون تقدم
حني يف الرجحان، كفة يفقد للفرس األيرس الجناح بدأ جانبًا امليل يف الصغري
إحداث يف األمر واقع يف نجحوا إنهم بل واضًحا تميًزا األيمن الجناح اكتسب
ما رسعان بانتظام املقدونية القوات تقدم لكن بارمينيو، قوات جانب يف ثغرة
القيام إىل داريوس اضطر مما الخالية، القتال ساحة حافة إىل بالوصول هدد
يف املتمركزين والسيثيان الباكرتيان الخيالة من اآلالف فأمر رسيع، فعل برد
تحركه. يوقف حتى اإلسكندر لجيش األيمن الجناح عىل باالنقضاض اليسار
لتهاجم ملركباته العنان داريوس أطلق االهتزاز يف الجيش جناح بدأ وحني

األعداء. جيش مقدمة
قد — الفرس يمتلكها التي تلك حتى — الحربية العجالت كانت
وجد لذلك لليونانيني، بالنسبة الزمن عليها عفا حربية وسيلة أصبحت
العجالت كانت فقد عليها. يحسدون ال انتحارية مهمة يف أنفسهم الفرس
تستطيع ال التي لها املصاحبة القوات من ودعم عالية، رسعة إىل بحاجة
عىل وحدها بالهجوم القيام مهمة عليها وقعت لذلك الرسعة. يف تجاريها أن
استخدام توقع قد اإلسكندر وكان جيًدا. املسلحني املقدونيني الجنود آالف

40



األكرب اإلسكندر

األوىل الصفوف مقدمة يف والحراب السهام حاميل فوضع للمركبات الفرس
ومال املركبات، بعض وتوقفت أسلحتها. من بوابل واملركبات األحصنة لتمطر
تقدموا الذين أولئك أما املفتوحة. الساحة يف منها الكثري وانقلب اآلخر، البعض
لسريهم طريًقا الجنود لهم فتح حيث اإلسكندر جيش صفوف ليخرتقوا
من وكان ويقتلوهم. عليهم لينقضوا الخلف من الجنود بهم أحاط فقد
إىل ليصلوا — لظهورهم حماية دون — عائدين يستديروا أن عليهم املستحيل

خطوطهم.
الباكرتيان الفرسان نجح املقدوني الجيش من األيمن الجانب وعىل
النجاح وألن الجناح، هذا دفاع عىل التغلب يف جيًدا املسلحني والسيثيان
لكن اليمني، تجاه الفاريس الجيش من األيرس الجناح تدفق فقد النجاح يولد
الجناح ظل ولذلك األيمن الجناح خلف مشاة فرقة وضع قد كان اإلسكندر
بارمينيو كان فقد الفرس أمام مفتوًحا كان الذي األيرس الجناح يف أما ثابتًا.
التهم ضاريًا هجوًما الفرسان من كبري عدد عليه شن فقد حادة. مشكلة يعاني
من نظائرهم مع ليشتبكوا الفاالنكس تقدم الوسط ويف املشاة. من غفرية قوات
التكتل يف املقدوني الجيش من األيرس الجناح بدأ وعندما الخالدين. املقاتلني
الجيش ووسط بارمينيو بني ثغرة ُفتحت هاجمته، التي الضخمة األعداد ملقاومة
حتى املقدونيني، أمتعة يهاجمون والهنود الفرس خيالة من اآلالف إليها اندفع

والنهب. السلب بأعمال انشغلوا
جامبيز سييس امللكة — داريوس أم إن اإلسكندر أساطري إحدى وتقول
التاريخية املصادر لكن رساحها. مواطنوها يطلق أن رفضت Sisygambis

كان التي العسكرية اإلسكندر قاعدة موقع بني التمييز عن عجزت القديمة
املعتاد املكان وبني الخاصة) كنوزه (مع الفارسية امللكية باألرسة فيها يحتفظ
املمتلئة املقدونيني الجنود أمتعة كانت الوقت ذلك ويف الجيش. املخصصألمتعة
تستحق مرص، وحتى الصغرى آسيا من غزواتهم يف نهبوها التي بالغنائم
قضاها التي السابقة األيام تذكرنا ما وإذا آخر. يشء أي من أكثر االهتمام
الطعام إىل الحاجة أشد يف كانوا أنهم األرجح فمن املعركة انتظار يف الجيش
وسط رساحها يطلق أن رفضت قد األم امللكة كانت إذا حال أية وعىل أيًضا.
عىل يدل هذا قرارها كان فقد البرص زائغي منهكني فرسان بواسطة املعركة

خاطفها. تجاه ودٍّ مشاعر عىل يدل مما أكثر حكمة
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والجناح عليه متزايد ضغط مواجهة يف يقاتل األيمن الجناح كان وفيما
فرصته اإلسكندر وجد واملقاومة، الصمود عىل بارمينيو بقيادة عاجز األيرس
مفتوحة، أرض يف الكبرية بجموعهم بارمينيو هاجموا قد الفرس كان الكربى.
الجيش يمني إىل تدفقوا قد الفرس يسار إىل الرشقي الجناح فرسان وكان
ويسار وسط بني ثغرة فانفتحت املعركة، كسب بوادر ظهرت أن بعد املقدوني
اللحظة تلك حتى الفرسان من قواته أو اإلسكندر يكن ولم داريوس، جيش
بفرسانه مباًرشا هجوًما ليشن اإلسكندر تحرك وهنا املعركة، يف ظهروا قد
الفاالنكس. وتبعه داريوس صوب ويتجه األيمن جناحه من بالسالح املدججني
الغبار أعماه وقد — جيشه وسط يف وهو العظيم امللك شعر وربما
فقد بالفعل. حدث ما وهو نجحت، قد خطته أن — أذنيه الضوضاء وأصمت
فجأة لكنه اليسار من ومخرتقة الجانبني من محارصة املقدونيني صفوف كانت
يمكن وكان متوقع. غري هجوم جراء من ينهار بدأ قد الخاص حرسه وجد
نفسه وجد لكنه عدوه عىل التعرف من تمكن لو القتال يف يستمر أن لداريوس
أدرك ثم هاربني، يفرون أو حوله من يتساقطون الجنود من بمجموعة محاًطا
أسماعه إىل تناهت حني إليه مبارشة ويتجه طريقه يخرتق بدأ اإلسكندر أن
من انبعثت التي والصيحات السيوف وصليل الخيل، سنابك احتكاك أصوات

يساره. عن
فارس أول كان داريوس أن عن آريان قاله ما تصديق الصعب من
وهي — Curtius كريتيوس رواها التي األخرى القصة أما املعركة. من فر
أفقد مما حربة أصابته الحربية داريوس عجلة سائق أن فهي — األرجح
داريوس أذنا وكانت مات، قد العظيم امللك أن لظنهم شجاعتهم الجند بقية
بركة يف أمامه يتهاوون األقوياء األشداء حراسه وكان الرصاخ، إال التسمعان
يف سابًقا حدث كما — جوجاميال يف داريوس واجه اللحظة هذه ويف الدماء، من
ليحافظ يتقهقر أو يستسلم أو يموت أن إما مختلفة، خيارات عدة — إيسوس
لكن — قلبه يف دب قد الرعب يكون وربما األكامينيدية. اإلمرباطورية عىل
حدث، مهما موقعه يف ثبت قد كان لو به شفقة أكثر سيكون كان التاريخ

يهرب. أن قرر داريوس ولكن
اإلسكندر مع لوجه وجًها تقابل قد داريوس كان إذا ما املعروف من وليس
عجلته يف العظيم امللك رأى الذي هو اإلسكندر أن واألرجح ال، أم جوجاميال يف
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قد داريوس يكون أن أيًضا املحتمل ومن بحراسه. محاًطا الجميلة الحربية
يقاتل الفرسان من واحد كمجرد — املعركة غبار وسط — اإلسكندر رأى
استدار فحني ذلك ومع إليه. طريقه يشق وهو االتجاهات جميع يف ويصارع
املعركة إن له يقال أن قبل أميال لبضعة اإلسكندر طارده ليهرب داريوس

وراءه. رحاها تدور زالت ما األهم
بيزوس اكتشف الفاريس، الجيش خطوط من األوسط الجزء انهيار بعد
القتال، عن يكف أن يجب أنه الفرس، جيش من األيرس الجناح يقود كان الذي
عىل الضغط بتخفيف والسيثيان واألراكوازيان الباكرتيان من الفرسان فأمر
لجيش األيمن الجناح إىل األنباء هذه وترامت وتراجعوا، املقدوني الجيش جناح
مخففة القتال عن تكف القوات فبدأت ما، حد إىل منتًرصا كان الذي الفرس،
مضاًدا هجوًما بدءوا الثيساليان الفرسان إن ويقال بارمينيو. عىل الضغط

الجانب. هذا من األعداء هروب عن أسفر كبريًا
تشكيل قابله لداريوس، مطاردته بعد القتال ساحة إىل اإلسكندر عاد حني
اإلسكندر وفوجئ تراجعهم، أثناء والهنود والبارثيان الفرس قوات من منظم
قتل فقد اليوم، ذلك يف له قتال أصعب يف معهم االشتباك إىل واضطر بهم
ولكن الفرس، قبل من حربي تكتيك خالل من ليس رفقائه من ستني حوايل
القتال عىل يعتمدوا لم «إنهم آريان: يقول باليأس. إحساسهم منطلق من
الفرسان.» حرب يف معهود هو كما الخيل استخدام حسن أو القصرية بالرماح
فقد املعركة، هذه يف نشب الذي القتال نوعية عىل الضوء تلقي مقولة وهي
اإلسكندر مهارة كانت فقد الحياة، قيد عىل بقاؤهم هو األول شاغلهم كان
يف يخرتقونه وال يقاتلون وهم جيشه حول يحومون جعلهم ما هي القتال يف

العمق.
لخسائر للريبة مثرية تقديرات تقديم يف اليونانيني املؤرخني وكعادة
من ١٠٠ مقابل يف ٣٠٠٠٠٠ بلغ الفرس من القتىل عدد أن ذكروا املعارك،
يف صعوبة أية تجد لم الفرس جيش فلول أن األمر واقع لكن املقدونيني.
أال بهم حريٍّا كان الذين القوى، منهكي املقدونيني مطارديها من التخلص
املشاة املجندين أن املؤكد ومن لرماحهم، ضحايا يصبحوا ال حتى يتتبعوهم
الكثري تحملوا قد جيشه عدد لتعظيم داريوس اختارهم الذين املواطنني من
فريسة املئات منهم وقع املفتوح السهل عرب الفرار محاولتهم أثناء وأنهم
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معظم أن نجد اآلخر الجانب عىل لكنه النرص. بدماء املنتشني للفاالنكس
إىل عادوا املعركة من نجوا الذين والسيثيان والباكرتيان واألراكوزيان، اآلريان،
يستمروا أن للمقدونيني يمكن وكان تماسكه، يفقد الجيش بدأ حني بيوتهم
اآلالف باستسالم اكتفوا لكنهم منهم، عدد أكرب يقتلون فرتة أثرهم اقتفاء يف

املقاومة. عن كفوا الذين اإلمرباطورية فالحي من
داريوس أثر اقتفاء واصل أعدائه، خيّالة من الصعب اإلسكندر هروب بعد
باسمها) املعركة تسمى ما أحيانًا (التي أربيل مدينة إىل فوصل الليل، خالل
وللمرة فرتة. فيها توقف أن بعد غادرها قد كان داريوس لكن التايل، اليوم يف
شماًال ليتجه تركها أن بعد الحربية داريوس مركبة اإلسكندر يكتشف الثانية
من آالف بضعة إىل باإلضافة الباكرتيان من الفرسان وسالح بيزوس وبرفقته
الحظ سوء ومن بانتظام. تقهقروا قد كانوا الذين والفرس، اإليرانيني املشاة
القضاء كان عزاءه لكن العظيم، امللك أرس أو قتل من يتمكن لم اإلسكندر أن
ملًكا ذلك بعد اإلمرباطورية لتصبح الفارسية، لإلمرباطورية جيش أكرب عىل

له. خالًصا

املخلصون ورجاله الباكرتيان من بيزوس قوات ترافقه شماًال داريوس اتجه
هذه عدا وفيما سلطته. زوال فور الجيش بقية ذاب حني يف اليونانيني، من
إىل اتجهت املقاتلني من طويلة سلسلة أن املؤكد فمن بيزوس بقيادة القوات
طريقه يف كان داريوس وألن والهند. وسوجديا أفغانستان إىل املؤدية الطرق
بعد له عدوه متابعة من جدوى ال حيث الشمال صوب اتجه فقد الهروب إىل

له. ملًكا اإلمرباطورية بقية أصبحت أن
لإلمرباطورية والتجاري اإلداري املركز بابل، إىل جنوبًا اإلسكندر تقدم
من رأوا مما عجبهم شدة ومن شهر. عىل يزيد ما فيها ومكث الفارسية،
وقد الجحيم. يف أو الجنة يف إما أنهم املقدونيون الجنود ظن البالد هذه شأن
وكن العشاء، حفالت يحرضن النساء «كانت يقول: مصدوًما كريتيوس كتب
األعىل الجزء خلع يف يبدأن أن يلبثن ال ثم محتشمة، مالبس يرتدين البداية يف
لم التي سوسة إىل ذلك بعد الجيش اتجه احرتامهن.» ليفقدن مالبسهن من
الجندي خيال يفوق الرافدين بالد ثراء كان بابل. عن أعينهم يف عجبًا تقل
كان لكنه رغد، عيش أنه يعتقدون اإلغريق كان ما عىل نشأ الذي املقدوني
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طراز أن الواضح من وكان املتقشفة. الحياة من نوًعا الفرس إىل بالنسبة
اإلسكندر جيش دهشة تثري والنساء األقمشة وأنواع الطعام ونوعية املباني

الخشنة. العسكرية الحياة عىل درج الذي
برسيبوليس إىل سوسة من بجيش اإلسكندر سار ق.م ٣٣٠ عام أوائل ويف
حاليٍّا). إيران غرب (جنوب النائية زاجروس جبال يف تقع التي الفرس عاصمة
األوكسيانز، عليهم ويطلق الجبال يقطنون الذين األهايل قابله طريقه ويف
رسعان اإلسكندر لكن ممراتها، عرب باملرور له للسماح رسوم بدفع وطالبوه
يدور أن يف املشاة من قليلة قوات مع ونجح السفوح يف قراهم اجتاح ما
تقدر سنوية رضيبة أهلها من تبقى من عىل فرض ثم الجبلية. ممراتهم حول
إىل اإلسكندر وصل حني أخرى. حيوانات إىل باإلضافة األغنام، من ألًفا بثالثني
اإلقليم حاكم Ariobarzanes أريوبارزانس مع مواجهة حدثت الفرس أرض
قد الفرس قهر من الشعوب تحرير أيام كانت بشجاعة. الغزو قاوم الذي
قواته فقسم األهايل، من شعبية مقاومة يواجه أن اإلسكندر عىل وصار انتهت،

نافذ. ثالثي بهجوم الفرس مقاومة ودمر
شهر نهاية يف برسيبوليس إىل املنهك جيشه ومعه اإلسكندر وصل وحني
جميًعا أصابتهم ق.م ٣٣٠ عام فرباير/شباط أوائل أو الثاني يناير/كانون
الجبال تحوطها هضبة عىل تقع رائعة، املدينة كانت وجزع؛ ذهول مشاعر
واملباني الجميلة الزخارف ذات الفخمة القصور من مجموعة وتضم الشاهقة
ما كل الفرس صب فقد املفهوم. باملعنى مدينة تكن لم ولكنها الضخمة
يف املتجمدة املنطقة هذه عىل املعمارية الطرز يف فائقة مهارة من يملكونه
اإلسكندر وكان برشية. تحركات أو ضجيج أو تجارة ال حيث زاجروس حضن
يمكنه فإنه اإلمرباطورية مقر برسيبوليس إىل جيشه قاد أن بعد أنه يعتقد
فيها ومن السكان قليلة كانت املدينة لكن ورفاهية. راحة يف الشتاء يقيض أن
تمتلئ أشباح مدينة كانت ذلك عدا وفيما العظيم. امللك خدم فقط يمثلون
رجاله وقاد اإلسكندر أخطأ لقد الفارسية. العظمة تمثل ضخمة برموز فقط

مغلق. طريق وإىل مأزق إىل
ليسلبوا لرجاله الحرية اإلسكندر أعطى وسوسة، بابل يف جرى ما وبخالف
الضياع ينهبون فانطلقوا القصور. عدا فيما املدينة، من شاءوا ما وينهبوا
الجيش ظل وقد العام. طوال فيها يعيشون كانوا الذين الخدم من إال الخالية
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ممرات الشتاء ثلوج أغلقت فقد أشهر، أربعة مدة برسيبوليس يف املقدوني
املغادرة. يستطيعوا ولم زاجروس

األصلية العاصمة وهي باسارجادي، مدينة زار فقد نفسه اإلسكندر أما
أعىل ارتفاع عىل وتقع برسيبوليس من ميًال أربعني بعد عىل العظيم لقورش
يف السكان من أيًضا مهجورة وكانت برودة، أشد أنها إىل باإلضافة منها،
وقت ويف واالحرتام. التعظيم كل له اإلسكندر قدم قورش قرب وأمام الشتاء.
الجبلية، القبائل قمع بزعم الشمال، إىل الخفيفة املشاة من بفرقة اتجه آخر
وقد زاجروس. من لهم مخرج استكشاف محاولة هو األصيل السبب كان وإن
حصانه، عن اإلسكندر فرتجل الثلوج أغلقته ممر إىل وصلت قواته أن روي
بعض صادف الحملة هذه ويف الجليدي. السد هذا به يزيح بفأس وأمسك
كان وإن فقاتلوهم البالد كهوف يف القاطنني من الفراء يرتدون أناًسا رجاله
متجهما متثاقًال اإلسكندر وعاد للمقدونيني. رؤيتهم فور هاربني فروا قد هؤالء

إليها. أضاف مما أكثر كربياءه هز الذي النرص هذا بعد برسيبوليس إىل
منذ املؤرخني جدل وأثارت اإلسكندر حياة يف مرت التي األحداث من
قبل برسيبوليس ملدينة وتدمريه حرقه أسباب اآلن، وحتى القديمة األزمنة
اإلسكندر أن وهو بسيط، هذا يف والسبب ق.م، ٣٣٠ عام ربيع يف لها مغادرته
الشتاء، أشهر خالل ففي شديدة، كراهية املدينة تلك كرهوا قد جنوده كل ومعه
أشباح وسط بائسة حياة عىل أجربوا قد كانوا النرص، بغنائم االستمتاع من بدًال
كان األكمينديني حكم تحت برسيبوليس كانت وحني والرخام. الحجارة من
بهذه أطاح قد كان اإلسكندر لكن عنها، ينقطع ال املختلفة اإلمدادات سيل
استولوا األغنام من ألًفا ثالثني سوى للمقدونيني يتبق ولم األساسية البنية
والغذاء والتجارة بالدفء ينعمون الفرس كان وحني األوكسيانيني. من عليها
كان اإلمرباطورية، من لهم تبقت التي األرايض يف اإلنسانية والعالقات الطيب
عاصمة يف الشتاء يقضون األغبياء الريفيني من كقطيع الغزاة املقدونيني جيش

بعاصمة. ليست هي
إىل به تؤدي ممرات الكتشاف أحيانًا املجدية اإلسكندر محاوالت وأثناء
كانت مكان كل ويف برسيبوليس أرايض يف تجول أنه املؤكد من املدينة، خارج
املندحرة الشعوب من الطويلة السلسلة من بدءًا الفرس عظمة دالئل تطالعه
املباني. أفاريز عىل الفرس ملوك بصور ونهاية الجزية له تقدم كانت التي
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وزيركسس األول وداريوس قورش أشباح كانت مبكًرا، يحل الظالم كان وحني
اإلغريق كان فقد قبورها. وراء من منه تسخر املشاعل ضوء يف له ترتاءى
الرتف عىل معتاد العريكة لني شعب إىل نظرتهم الفرس إىل ينظرون سابًقا
هي كم اكتشف الفارسية األرايض قلب إىل وصل حني اإلسكندر لكن املفرط،

باردة. قاسية
تجميع تم قد بأنه تفيد تقارير اإلسكندر تسلم مايو/أيار شهر أواخر يف
من وأصبح ثلوجها ذابت قد زاجروس ممرات وأن القوات، لتحرك كافية مؤن
أمسك برسيبوليس، يف بالرشاب حفلت طويلة ليلة وبعد خاللها. املرور املمكن

األكمينيد. قرص به وقذف اآلخرين، من بتشجيع املشاعل، بأحد اإلسكندر
مملوءة بدالء إليه القرصهرعوا يف تشتعل النريان املقدونية القوات حنيرأت
بدأ النريان، إرضام يواصل نفسه اإلسكندر رأوا حني لكنهم إلطفائها، باملياه
خشب من املصنوع القرص سقف بدأ وعندما بسعادة. معه يشرتك كله الجيش
والنريان، والدخان واللهب االنفجار وسط املقدونيون، شاهد يتهاوى، األرز
تخريبيًا عمًال كان لقد القديم، التاريخ يف مبنى أعظم لتهاوي مشهد أعظم
عهد يف البالط مؤرخ — Callisthenes كاليسثنيني قال الفور وعىل هائًال،
زيركسس لتدمري انتقم قد اإلسكندر إن أرسطو، شقيق ابن وهو — اإلسكندر
عن يعربون كانوا ورجاله اإلسكندر أن األمر حقيقة لكن ق.م، ٤٨٠ عام ألثينا
أربعة عن يزيد ما محتجزون وهم تملكتهم التي واإلحباط السخط مشاعر

بائسة. أشهر
داريوس كان برسيبوليس يف حبيًسا اإلسكندر فيه كان الذي الوقت يف
ذوبان انتظار يف اآلن) (همدان Ecbatana إكباتانا يف مريحة شتاء فرتة يقيض
بدأ يونيو/حزيران شهر أوائل ويف ميديا. شمال الواقعة الجبال عىل الجليد
الباكرتيان من آالف ثالثة ومعه الرشق إىل داريوس وفر جديد من السباق
اإلسكندر وصل وقد والفرس. اإلغريق املشاة من آالف وستة بيزوس، بقيادة
انضمت وهناك يوًما، عرش أحد يف ميًال ٢٦٠ مسافة قطع أن بعد إكباتانا إىل
أن علمه إىل نمى إكباتانا ويف سوسة. يف تركها قد كان الجيش من عنارص إليه
اإلسربطيون، قاده اليونان يف تمرًدا أخمد قد — العرش عىل الوىص — أنيتباتر
سالح ضمنها ومن جيشه، داخل املتحالفة التشكيالت بفض اإلسكندر فقام
استعداده مبديًا الجيش من رجل كل وكافأ بارمينيو، بقيادة الثيسليان الفرسان
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ملكافأة استعداده عن أعلن الوقت نفس يف لكنه ديارهم، إىل عودتهم لتأمني
لإلسكندر الوالء يكون أن رشيطة بالجيشعىل االلتحاق يعاودون الذين الرجال
بهذا تسمى كانت ما أو الشاملة الهيلينية الحملة انتهت وبذلك للدولة. وليس
تقدم والوالء الطاعة فروض كل أصبحت الوقت ذلك ومنذ حق. وجه دون

فقط. لإلسكندر
من املجهدين املحاربني من فارًسا ستني رأس عىل أخريًا اإلسكندر تمكن
العظيم امللك وجد وهناك قزوين، بحر جنوب مطاردته بعد بداريوس اللحاق
وبجواره بالرماح طعنه بعد ذهب من بسالسل يداه قيدت وقد عربة يف مقتوًال
الذي لإلسكندر مروعة صدمة هذه وكانت حي. صغري وكلب قتيالن عبدان
من اإلمرباطورية يرث أن أما السلطة. إىل يسعى كما الرشعية إىل يسعى كان
امللك مقتل سبب هذا وكان مرشف. غري مهني أمر فهذا مقتول بائس ملك
واعترب قوته تالشت أن بعد له املخلصني السابقني قواده يدى عىل العظيم
أما لداريوس. تبعيتهم استمرار رفضوا والرشق باكرتيا نبالء أن كما مهزوًما،
وليس ضدهم ذلك فليكن حملته يف االستمرار يف ذلك بعد اإلسكندر رغب إذا

الحظ. سيئ العظيم امللك ضد
أن املقدوني الجيش داخل إشاعة رست مقتوًال داريوس وجد أن بعد
قد قواته وجد األيام أحد صباح اإلسكندر استيقظ وحني انتهت، قد الحملة
القتال. الستمرار وليس بالدهم إىل للعودة حماسهم واشتعل أمتعتهم حزموا
تنته لم مهمتهم بأن قواته يف فخطب اإلسكندر يواجهها حادة أزمة وكانت
عائدين. انسحبوا ما إذا جدوى دون يكون سوف حققوه ما كل وأن بعد،
غيبتهم عن الجند اإلسكندر يعوض وحتى رشًقا. يتجه أن عىل الجيش ووافق
قبل ومن يغزونها. التي البالد نساء من الزواج لهم أباح عائالتهم عن الطويلة
خلفه، املحاربني غري من كبرية أعداد بدون عادة يسري املقدوني الجيش كان
اإلسكندر عرض بعد لكنه ونجاحه. رسعته يف الفعالة العنارص أحد كان مما
من كبري عدد تسبب عام غضون ويف الفرصة جنوده من آالف عرشة استغل

الجيش. رقعة زيادة يف األطفال
للجيش قليلة مسرية فبعد اإلسكندر، نظر يف نفًعا الرفاهية لهذه يكن لم
حرصه ورغم هو. متاعه بحرق أمامهم املثل ورضب املركبات كل بتدمري أمر
قادر خفيف بجيش االحتفاظ كان األول التزامه لكن لقواته الراحة توفري عىل
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ادعى مسريته، يف االستمرار عىل يشجعه جيشه يف خطب وحني الحركة، عىل
فعًال بذلك مؤمنًا كان وربما فقط، أيام أربعة بعد تنتهي سوف الحرب أن
بالنسبة مجهولة نهاية إىل يقودهم كان أنه هو لقواته عنه يفصح لم ما ولكن
عليها يطلق منطقة إىل أخرى، بقعة أي من قسوة أكثر أرض وإىل لإلغريق،

أفغانستان. اآلن

وهم داريوس قاتيل من ثالثة كان لإلمرباطورية الرشقية املقاطعات يف
وبارساينتس آريا، حاكم Satibarzanesوساتيبارزانيس باكرتيا، بيزوسحاكم
الحديثة أفغانستان يف عاصمتهم إىل عادوا قد أراكوزيا حاكم Barsaentes

معلومات اإلسكندر تلقى ما ورسعان حضوره. حالة يف املغري للجيش انتظاًرا
الفاريس الجيش ميرسة قيادة يتوىل كان الذي األكامينيد سليل بيزوس بأن تفيد
أنه كما ملًكا، تنصيبه عىل داللة رأسه مقدمة إىل إكليله رفع قد جوجاميال يف
الواضح من وكان .Artaxerexs أرتاكزيركسس امللكي االسم نفسه عىل أطلق
الوقاحة هذه إلشاعة جهده بذل وأنه الجديد التطور بهذا رحب قد اإلسكندر أن
بقايا يقاتلون ال اآلن املقدونيون أصبح فقد جيشه. يف بيزوس ارتكبها التي

عظيم. ملك أنه يدعي خصًما بل إمرباطورية
التي — األقاليم حكام تحالف عىل جانبه من يعتمد كان فقد بيزوس أما
أيًضا وربما أوكسس نهر شمال والسيثيان والسوجديان اآلن أفغانستان تضم
أكثر اعتمد كما الغزاة. مقاومة يف إليه لالنضمام — الهند رشق يف الواليات
جغرافيٍّا، لديهم مجهولة مناطق يف يحاربون سوف املقدونيني أن عىل ذلك من
يكون سوف فبالتأكيد توسعاتها، يف غالت قد التاريخ يف جيوش أي كانت وإذا
منهكي اليونانيون الغزاة يكون سوف ثم ومن منها، واحًدا اإلسكندر جيش

القتال. أثناء القوى
سوف الذي الطريق عن كافية معلومات يمتلك كان فقد اإلسكندر أما
بدعم وأيًضا لليونانيني، سابقة خربات خالل من الغرب، يف الجيش يسلكه
يسلك فسوف الرشق يف أما الفرس. أنشأها التي امللكية الطرق شبكة من
الزمن عامل عىل االعتماد فضل بيزوس وألن املجهول. إىل طريًقا اليونانيون
يف يهلكون سوف املقدونيني أن توقع فقد املكان عامل عىل اعتماده من أكثر
بالقطع التي الشاهقة الجبال سلسلة عبورهم أثناء أو الصحراوية، املناطق
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ومن السنة. من الخاطئ الوقت يف اجتيازها يف فكر ما إذا الجيش تُعجز سوف
لإلسكندر املنطقي املربر أعطى ملًكا نفسه نصب حني بيزوس أن املفارقة
الباحثني حريت التي العوامل ومن عدوه. تقدير أساء أنه كما إليه، لزحفه
إىل واالستخباراتية اللوجستية بالقواعد خبريًا كان الشاب امللك أن املعارصين
بل أفغانستان، عىل فوًرا املقدونيون يتدفق فلم املعارك. يف شجاعته جانب
معولني فيها، يتوقفون منطقة كل يف اإلمدادات يؤمنون وهم بانتظام تقدموا
املعارك يف االشتباكات عدا ففيما طريقهم. يف األهايل من املستقاة املعلومات عىل
سالمته عن تماًما غافًال والتهور باالندفاع يتسم خاللها اإلسكندر كان التي
يف التدقيق درجة إىل للغزو تخطيطه يف حريًصا الشاب امللك كان الشخصية،

وكبرية. صغرية كل
الراحة من قسًطا نال قد األكرب اإلسكندر كان ق.م ٣٣٠ عام صيف يف
الرياضية املباريات وأقيمت قزوين، بحر رشق جنوب جيشه ترتيب وأعاد
تنجب أن أمل عىل الرشق من األمازون ملكة جاءت كما الفرتة، تلك يف بكثرة
هذه صحة يف طويلة لقرون املؤرخون شك وقد العظيم. الفاتح من طفًال
وجود عىل كافية دالالت بها نقوًشا اكتشفوا املحدثني اآلثار علماء لكن الرواية،
قيل ما مع وتوازنًا أوراسيا، من الجنوبية السهول يف املحاربة املرأة ثقافة
املحتمل من أنه رغم األمازون، محاربات عن قديًما ُروي ما تقبل يجب فإنه
استخدموهن — السيثيان أقارب من وهم — األشداء السارماثيان قبائل أن
لطفل اإلسكندر إنجاب فكرة عن ورد ملا بالنسبة أما دبلوماسية. أغراض يف
لهذه حماسه أن عىل تدل مدة وهي يوًما عرش ثالثة استغرق ذلك إن قيل فقد

منها. لقيها التي الصعوبات قدر عىل يكن لم الفكرة
قام — هرات قرب تقع منطقة وهي — آريا عىل املقدونيون استوىل حني
املوقع. نفس يف جديد من تنصيبه ليعاد نفسه بتسليم ساتيبارزانس الحاكم
النبالء جانب من واإلخالص الخضوع بمظاهر دائًما يرحب اإلسكندر كان فقد
أن ورغم الدولة. ألمور تسيريهم حسن يف خربتهم عىل يعتمد كان حيث الفرس،
يمتلك يكن لم فإنه متنقل حكم بمقعد أشبه كان الوقت ذلك يف املقدوني الجيش
ترك وقد الفارسية. البريوقراطية محل ليحل املحلية بالظروف املعرفة أو املهارة
ويدعى الضباط أحد بقيادة الرماح حملة من الفرسان من أربعني اإلسكندر
اآلريان. مقاطعة عاصمة أرتاكونا إقليم يف لريابطوا Anaxippus أناكسيبوس
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قام ساتيبارزانس أن املقدونيني علم إىل نمى باكرتيا إىل طريقهم ويف
من وحدات اإلسكندر فأخذ معه. الذين والفرسان أناكسيبوس فيها قتل بثورة
وذعر يومني. يف ميًال سبعني قطع أن بعد أرتاكونا إىل مرسًعا وعاد الجيش نخبة
استطاع من ومعه باكرتيا إىل متجًها فهرب الرسيعة عودته من ساتيبارزانس
Craterus كراتريوس بقيادة اإلسكندر جيش بقية أما الفرسان. من جمعهم
بارزة صخرية بأرض يحتمون فروا الذين اآلريان من ألًفا ثالثني حارص فقد
منطقة وكانت رشقها. يف انحداًرا وأقل الغربي الجانب عىل شاهقة أجراف ذات
القلعة هذه استعصت البداية ويف العام. طوال فيها الربيع ويمتد الغابات تملؤها
«يمتلك كريتيوس: عنه قال كما — كان اإلسكندر لكن املقدونيني عىل الطبيعية
وجد الذي املأزق هذا يف هو وبينما معضلة. أية حل عىل دوًما قادرة عقلية
املشكلة.» تلك له حلت عبقرية بخطة يلهمه مصادفة حدث بأمر إذ فيه، نفسه
شهر وخالل الجرف سفح يف يكومونها ثم األشجار يقطعون جنوده كان
االلتهاب. رسيعة مادة إىل عاصفة جنوبية ريح أحالتها الحار أغسطس/آب
يقول فالبعض حدث ما تفسري يف القديمة املصادر تختلف النقطة هذه وعند
اإلسكندر إن يقولون واآلخرون الصدفة بمحض اشتعلت األشجار هذه إن
الجبل قمة اشتعال النتيجة وكانت النريان فيها وأشعل األشجار هذه جمع

عنه. املدافعني كل وهالك بأكمله
يف بأكملهم اآلريانيون هلك هل نتساءل السطور بني ما قرأنا وإذا
عائًدا وقفل انتصاره عن ببساطة أعلن اإلسكندر أن أم هبت، التي الحرائق
ويف هزمته، صخرة بأن يعرتف أن عليه الصعب من كان فقد طريقه. يف
كانت حني املذعورين الهاربني من جموع وسط مكانه يف يظل نفسه الوقت
املدافعني كل عىل أتت قد املشتعلة النار تكون وقد أهمية. أكثر أولويات أمامه
منهم يتبق لم تماًما خمدت حني أنها هذا يعني ال ولكن الصخرة، عن
فتنفسوا املكان غادروا قد املقدونيني أن ليجدوا الجرف إىل زحفوا أحياء

الصعداء.
هذه موقع ليظل أرتاكونا مكان تحديد األثريون يستطع لم اآلن وحتى
«كاالتي صخرة إنها إينجلز دونالد يقول تساؤالت. محل العظيمة الصخرة
يف املحليني للسكان نجاة قارب كانت التي الفاريس طارق جبل أو ناديري»
قاوم الذي الوحيد املوقع كانت التالية، القرون ويف األجنبي، الغزو مواجهة
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جديدة ميزة إضافة فيمكن السابقة، الرواية صحت وإذا تيمورلنك، حصار
اإلسكندر. هجوم أمام صمدت التي الوحيدة القلعة أنها وهي لها،

نيته يف كان فقد خططه، بتغيري اإلسكندر قام اآلريان ثورة إخماده بعد
قرر اآلريان، مع ليتعامل العودة إىل اضطراره بعد لكنه باكرتيا صوب االتجاه
أفغانستان) (جنوب أراكوزيا إقليم أن علمه إىل نمى فقد جنوبًا. يستمر أن
أنه أيًضا مؤرشات أمامه كانت وربما والقالقل، االضطرابات بعض يعاني
أن إىل بحاجة كان الذي والجيش أمامه، عائًقا الطعام يشكل قد باكرتيا يف
مرتني املكان نفس عبور يستطيع ما نادًرا الزراعية األرض ناتج عىل يعيش
قتالهم فرتة خالل وراءهم خلفوا قد كانوا بيزوس فرسان أن كما متعاقبتني.
األعداء جيوش ليس األكرب عدوه يعترب اإلسكندر كان وكالعادة محرتقة. أراض
أراض نحو يزحف وهو خاصة الطبيعة، وعنارص والعطش الجوع ولكن

لديه. مجهولة
محصنة مدينة ليؤسس اإلسكندر توقف الرشقي الجنوب نحو طريقه ويف
مائتي مسرية وبعد حاليٍّا. هرات هي تكون وربما آريا — اإلسكندرية عليها أطلق
درانجيانا. عاصمة حاليٍّا) (فرح فرادي منطقة يف الجيش اسرتاح جنوبًا ميل
اإلغريقية الرتجمة وهو بروفيسيا إىل اسمها غري قد كان اإلسكندر غادرها وحني

الغتياله. مؤامرة املدينة هذه يف اكتشف إنه حيث «النبوءة» لكلمة
الخدم أحد اقرتب حني األمر بادئ يف مؤذية غري بطريقة الدراما بدأت
من وهو صديقه، أن وأخربه الرفقاء» «الفرسان قائد ،Philotas فيلوتاس من
رغم فيلوتاس لكن امللك، لقتل مؤامرة يف منغمس الخاص اإلسكندر حرس
أعاد وحني قط، املؤامرة هذه بأمر يبلغه لم ذلك بعد مرات عدة بامللك التقائه
وقبض املعلومات هذه مع فوًرا امللك تعامل اإلسكندر عىل القصة هذه الخادم
ويخرب الجد مأخذ املوضوع يأخذ لم ألنه بشدة فيلوتاس واعتذر املتآمرين، عىل
قواده مع اجتماًعا اإلسكندر عقد الليلة نفس ويف اإلسكندر. فسامحه امللك،
أنه إىل املتآمرين من أحد يرش لم ولكن بشدة. فيلوتاس أدانوا الذين املقربني
قال كما يومني، مدة فيلوتاس صمت أن إىل باإلضافة املؤامرة، يف ضالًعا كان
يأخذ لم حظه لسوء أنه ورغم إدانته. من أكثر براءته إىل يشري بنفسه، هو
كان ولو املبلغ ضد إجراء أي يتخذ لم أيًضا فإنه الجد مأخذ املؤامرة فكرة

أخرى. بطريقة ترصف قد لكان املؤامرة يف مشرتًكا
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يف اشرتاكه صحة ومدى يومني، مدة الغامض فيلوتاس صمت حري وقد
حقيقة هناك وكانت الوقت، ذلك منذ اإلسكندر تاريخ تناول مؤرخ كل املؤامرة؛
قائد ،Nicanorنيكانور الوحيد، فيلوتاس شقيق أن وهي األذهان عن غائبة
أصابه، مرض نتيجة آريا يف قليلة أسابيع منذ تويف قد الخاصة الحرس فرقة
انقالب حادث يف تويف قد كان ،Hector هكتور هو له ثالثًا أًخا أن حني يف
جنازته يحرض فلم آريا، يف أمره من عجلة عىل اإلسكندر وكان النيل. يف قارب
واجب ليتمموا رجل ٢٦٠٠ وقوامها الخاصة قواته ومعه فيلوتاس ترك ولكنه
اإلسكندر «إن كريتيوس: قال جانبه (ومن الئًقا العزاء هذا يبدو وقد العزاء.
يف أحيانًا تظهر قد الحقيقية النوايا ولكن عليه.») حزنًا الناس أكثر كان
أو كتف هزة تكون حيث الكبرية، التفاصيل خلف تختفي شخصية أحاديث
الحقيقي. ومغزاها الكربى أهميتها لها تثاؤب حركة حتى أو متكلفة ابتسامة
من موقفه يف متذبذبًا فيلوتاس يكون أن املمكن من كان شقيقه، وفاة فعقب
امللك، لقتل مؤامرة يدبرون الثانوية الشخصيات بعض أن سمع فإذا امللك.
يكون عندما أخرى، ناحية ومن سخيفة؛ إشاعة أنها اقتناع عن يصدق كان

حقيقية. أنها لو يتمنى منه صغري جزء كان سيئ، مزاج يف
Crate- وكراتريوس ،Hephaestion هيفاستيون امللك أصدقاء توىل وقد
الذي فيلوتاس تعذيب مهمة Coenus وكويناس ،Perdiccas وبريديكاس ،rus
أن تريد بما أخربني «كراتريوس قائًال: رصخ حتى التعذيب آالت رأى إن ما
ليس اعرتف حتى تعذيبه يف فبدأ منه يسخر أنه ظن كراتريوس ولكن أقوله.»
بذهنه جالت التي الذنوب بكل وإنما امللك اغتيال محاولة يف باشرتاكه فقط
ثم الجيش عىل اعرتافه أذيع ذلك وبعد تعذيبه. عن يتوقفوا حتى فقط وقتها،

بالحراب. قتل
ونيكانور فيلوتاس أن املزعومة املؤامرة هذه يف حساسية األكثر اليشء كان
والده وجيش اإلسكندر جيش يف الثاني القائد بارمينيو أبناء كانوا وهكتور
قيد عىل ظل الذي لبارمينيو الوحيد االبن بصفته فيلوتاس، وكان قبل. من
جيش يف القيادة بمنصب عائلته تربط التي الوحيدة الحلقة أصبح قد الحياة،
الجيش داخل لكن جيشه. يف الثاني فيليب قواد من خدم من وآخر اإلسكندر،
فيليب، امللك إمرة تحت خدم ممن املقدونيني، قدامى بني واضحة فجوة ظهرت
أيًضا الفجوة هذه وتجلت لإلسكندر، بالوالء يدين الذي الجديد الجيل وبني
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وحاشيته اإلسكندر وبني ومالبسها، بتقاليدها احتفظت التي القوات بعض بني
إىل باإلضافة الفرس عن عرفت التي الرتف مظاهر بعض يتبنون بدءوا الذين
الهدف أن أساس عىل قائًما التذمر معظم وكان الرشقية، وعاداتهم مالبسهم
أيًضا الكثريون كان كما بهم. التشبه ال الفرس عىل االنتصار هو الحملة هذه من
لم الرافدين بالد يف انتصاراتهم فمنذ الحمالت، لهذه نهاية وضع إىل يتوقون
باملخاطر مهددين كانوا كما وطنهم، إىل عودتهم فرص تقلص سوى يواجهوا

ومكاسبهم. انتصاراتهم كل تنسف أن يمكنها التي
مجموعة قام ينهيها: واحدة مهمة اإلسكندر أمام بقيت فيلوتاس مقتل بعد
جماًال وامتطوا املحليني، املواطنني مالبس يف بالتنكر له املخلصني الرجال من
لهذه حاكًما بارمينيو ترك قد اإلسكندر كان حيث إكباتانا إىل العدو رسيعة
خطابان معهم وكان أفغانستان. إىل اليونان من مبارشة الطريق وقطعوا الوالية،
بارمينو واستقبلهم اإلسكندر، من والثاني ابنه من أحدهما العجوز للقائد
خطاب يقرأ وهو أمامه السفاحون ووقف امللك، صحة عن وسألهم بابتهاج
ضد حملة يعد امللك «إن قائًال: به جاء ما عىل يعلق وسمعوه اإلسكندر
يقرأ بدأ وحني يرتاح.» ما نادًرا إنه هائلة، طاقة ذو رجل من له يا أراكوزي،
لكن مات. حتى السيوف بطعنات اإلسكندر رجال عاجله فيلوتاس خطاب
القرص، حارصت ما رسعان التي الغاضبة القائد قوات من كثريًا عانوا القتلة
هرع حني يف بارمينيو، جسد إعطائهم رشيطة لهم استسلمت ذلك بعد لكنها
آخر وهو — مقدونيا يف أنتيباتري سمع وحني أفغانستان، إىل برأسه القتلة
يقول: أن سوى يملك لم ارتكبت التي بالجريمة — الثاني فيليب جنراالت
السماء فلرتحمنا بريئًا، كان إذا أما مذنبًا، كان إذا بارمينيو السماء «لرتحم

جميًعا.»
تقابل حيث هلمند لنهر األسفل الوادي إىل اإلسكندر تقدم بروفيسيا ومن
والذين اإلغريقية) باللغة Euergetae) «املحسنون» عليهم أُْطِلق من مع هناك
من وصوله بعد العظيم قورش جيش إىل وطعاًما مؤنًا أعطوا قد كانوا
أن اكتشف اإلسكندر أن آريان يذكر وحسبما ماضيني. قرنني منذ الصحراء
اآلخرين الربابرة بقية عن تماًما يختلف حكم بنظام األشخاص«يتمتعون هؤالء
يطبقها مثلما العدالة يطبقون فهم العالم، من الجزء هذا يف يعيشون الذين
املحسنني ترك فقد العظيم، سلفه يوقر كان اإلسكندر وألن اإلغريق». أفضل
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لهم مجاورة أخرى أراض أية عليهم وعرض بل بحرية، حكمهم يمارسون
الكثري». يطلبوا لم «فإنهم ذلك ومع يريدونها

أراكوزيا، املقدوني الجيش دخل ق.م ٣٢٩ عام من األوىل األسابيع ويف
بلده إىل أعادوه الهنود لكن الهند، إىل الجبال عرب بارساينتيس حاكمها وفر
اإلسكندرية أيًضا أسماها أخرى مدينة اإلسكندر أنشأ أراكوزيا ويف أُْعِدَم. حيث
كان — اآلن بخالف — القديمة األزمنة ويف بجوارها. أو حاليٍّا قندهار موقع يف
هلمند نهر وادي امتداد وعىل سيستان بحرية إىل «فرح» من املمتد اإلقليم
كانت التي يوًما» ١٢٠ الـ «رياح رغم بالسكان مأهوًال وكان بالخصوبة، يمتاز
يف قندهار حول الجيش توقف وقد الغربي. الشمال من صيف كل تعصف
إىل يتجه أن قبل الطعام بجمع الفرتة تلك خالل وقام الشتاء انقضاء انتظار

الشمال.
معزًزا ساتيبارزانس، بأن األنباء تواترت معسكره يف الجيش وجود وأثناء
بيزوس أن كما جديدة. ثورة ليشعل آريا إىل عاد قد باكرتيا، فرسان من بقوات
أحد وعني اإلسكندر إمدادات خطوط ضد غربًا الفرسان من قوات أيًضا أرسل
رأس عىل أريجيوس اسمه قائًدا اإلسكندر فأرسل لبارثيا. جديًدا حاكًما ثواره
أيًضا أرسل كما الثورات. هذه ليقمع آريا إىل أخرى وقوات الفرسان من قوات
أراكوزيا. يف القالقل من ليهدئ الفرسان من وستمائة املشاة من آالف أربعة
صوب الرئيسية الجيش قوة تقدمت الطعام إمدادات جميع من االنتهاء وفور

الهندوكوش.
جيش لها تعرض التي الصعبة املواقف بوضوح القدامى املؤرخون سجل
فيقول كابول، وادي إىل وصوله وحتى قندهار من خروجه منذ اإلسكندر

كريتيوس:

بالنسبة حتى مجهولة قبيلة أرايض نحو بجيشه اإلسكندر «تقدم
أخرى، بالد أي مع تجارية اتصاالت أي لديها يكن فلم لجريانها،
حتى متخلفة قبائل وهي الباراباميساداي سكانها عىل يطلق وكان
غلظة سكانها عىل الطبيعة قسوة أضفت وقد بالربابرة، باملقارنة
تفتقر كانت البالد وألن القرميد، من أكواخهم يبنون وكانوا … وقوة
استخدموا فقد عارية) كانت الجبال قمم إن (حتى الخشب إىل
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الكثافة من الثلج وكان … مبانيهم أسقف بناء يف أيًضا القرميد
التي الدرجة إىل دائم وصقيع جليد إىل تحول بحيث األرض عىل
السماء، وكانت برية، حيوانات أو لطيور حياة أي وجود دون حالت
األرض من تقرتب بغيوم ملبدة بالنهار منها، يرى ما باألحرى أو

حوله.» ما يرى ال املرء إن حتى الليل، إىل أقرب الجو وتجعل

أو مارس/آذار شهر أواخر الربيع، مشارف يف املقدوني الجيش زحف
هذه يف صعبًا وكابول قندهار بني الطريق يكن ولم أبريل/نيسان، شهر أوائل
سوء فيها صادف التي النادرة الحاالت إحدى هذه وتعترب السنة، من الفرتة
اإلسكندر خدع فربما موسكو يف نابليون مع حدث ومثلما اإلسكندر. الحظ
كبدته املتتالية العواصف من سلسلة أعقبتها الدفء من متتالية أيام ببعض
لكان قندهار من بالقرب أسابيع بضعة تخلف قد كان ولو جسيمة. خسائر
رشًقا توغل أنه الواضح من كان لكن شماًال، بجيشه يتقدم أن عليه أسهل
كابول وادي إىل ليصل مصادفة، أو عمد عن ذلك كان سواء يلزم مما أكثر
الرشك هذا يف وقع قد املقدوني الجيش أن اآلن نعرفه ما وكل بسكانه. املأهول

قائًال: كريتيوس ويضيف هذا، لقاء باهًظا ثمنًا ودفع

أي من خالية كانت التي املنطقة هذه يف معزوًال الجيش «كان
يمكن التي واملشقات الصعاب كل فواجه اإلنسانية، الحياة مظاهر
حتى يألفونه، يكونوا لم الذي والصقيع املؤن، كقلة يتحملها، أن
الثلوج أصابته وبعضهم الصقيع، بقضمة أصيب الجنود بعض إن

«… اإلرهاق يعانون لرجال قاتًال أمًرا هذا كان ولقد بالعمى.
الربابرة، أكواخ إىل الوصول يستطيعون ملن تكتب النجاة «كانت
خالل من إال األكواخ هذه رؤية دون تحول كانت الكثيفة الظلمة لكن
غرباء أي رأوا قد يكونوا فلم قاطنوها أما منها. املتصاعد الدخان
الدخالء مرأى أصابهم فقد لذلك قبل، من أراضيهم يف أجانب أو
عىل سائر وهو قواته يتفقد امللك كان … والفزع بالذعر املسلحني
عىل إعيائهم فرط من سقطوا الذين الجنود بعض ينهض قدميه،
كي أنفسهم عىل يتحاملون ممن اآلخر البعض ويساعد األرض،
لحظة يف ثم املقدمة يف يُشاَهد ما لحظة يف كان السري. يواصلوا
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نفسه عىل بذلك مضيًفا مؤخرته يف أو الجيش وسط يف يُرى أخرى
إضافية.» أعباء

آريان يصفهم حيث الفضول، البدائية الباراباميسيداي هؤالء هوية وتثري
جوجاميال. يف وصفهم الذين الجبل» «هنود مثل أنهم لظنه ربما هنود بأنهم
املمكن من فإنه الشديدة عزلتهم عن يقوله فيما صادًقا كريتيوس كان إذا ولكن
املنطقة، تلك يف عاشوا الذين القدماء األصليني البالد سكان من يكونوا أن
ثقافات بهم تختلط ولم البيضاء، الجبال أو حاليٍّا سليمان جبال سلسلة وهي

الهنود. أو كاإليرانيني أخرى شعوب
قيادة بسبب ليس أوده، يقيم ما الجيش وجد الخصبة كابول أرض ويف
املقدونيني لكن اليانعة. ومحاصيلها الدافئ جوها بسبب بل املتهورة، اإلسكندر
الهندوكوش جبال سلسلة وهو تقدمهم، يعيق منيع آخر سد إىل وصلوا قد كانوا
حني اإلغريق قدماء أخطأ وقد «القوقاز». اإلسكندر جيش عليها أطلق التي
الرشق إىل املنبسطة العالم سهول تقسم الطويلة الجبال سلسلة أن اعتقدوا
إىل الصغرى آسيا يف طوروس جبال من تمتد القوقاز منطقة وأن والغرب،
بني تنحرص التي القوقاز بالد اآلن عليه نطلق ما أبًدا اإلسكندر ير (لم الهند

قزوين). بحر وبني األسود البحر سواحل
نهر أن زعموا والذين لإلسكندر يتشيعون الذين الجغرافيني غرور يبدو
اليونانيون كان وإن اآلن سريدريا يسمى الذي — قورش مات حيث ياكسارتس
بحر يف يصب الذي الحديث الدون نهر روافد أحد كان — تانايس يسمونه
أفغانستان إىل وصل إن ما املقدوني الجيش إن فوكس لني روبن ويقول آزوف.
التي باملسافة علم عىل يكن ولم هدى غري عىل يسري وصار طريقه ضل حتى
التي قياداته بمختلف الجيش قوات أن شك وال بالده، مغادرته منذ قطعها
وجو أراضصعبة إىل لتصل جمة صعوبات خاللها قابلت طويلة ألشهر زحفت
الحقيقي السؤال يبقى ولكن اإلطالق. عىل املقولة هذه مع تختلف لن قاس
أهم يرشو كان الذي وهو الوقت؟ ذلك يف اإلسكندر يعرفه كان الذي ما وهو
لم أو — كان وربما الفارسية. اإلمرباطورية يف والجغرافيني الخرائط صناع
إىل راجًعا ذلك يكون قد أو دقيقة، معلومات يملكون خرباء لديه — يكن
ولكنه األكامينيد. حكم من األخرية الفرتة يف كفاءتهم عدم أو الفرس وطنية
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الوصول مفتاح هي لإلمرباطورية الرشقية األقاليم بأن راسًخا إيمانًا يؤمن كان
ونهاية املحيط سوى يوجد ال الهند بعد وأنه الهند، وهو األكرب طموحه إىل
أن يسوده، التوتر بدأ الذي جيشه ومعه اإلسكندر، صالح من وكان العالم.
لجيشه بذلك ليؤكد بتانايس ياكسارتس ونهر بالقوقاز، الهندوكوش يسمى

يعرفونه. الذي والعالم أوروبا عن ببعيدين ليسوا أنهم
«اإلسكندرية جديدة مدينة اإلسكندر أسس الهندوكوش جبال سفح ويف
بالقرب الفارسية كانيش كابيش موقع يف ذلك كان وربما القوقاز» بالد يف
التاريخ، يف املدن بناة أشهر من واحًدا اإلسكندر ويعترب الحديثة. باجرام من
سبعون)، إنها بلوتارخ (يقول حكمه خالل األقل عىل مدينة عرشين أنشأ حيث
أمرين إىل ذلك من يهدف اإلسكندر وكان األسد. نصيب أفغانستان ونالت
فيها ترابط ذاتي اكتفاء ذات عسكرية مدن إىل يحتاج كان أنه أولهما هامني:
البعيدة األرايض عىل السيطرة لها يتسنى بحيث املقدونية أو اليونانية قواته
عدة التوقف إىل يحتاج كان بجيشه زحفه خالل يف أنه وثانيهما غزوها. بعد
والذين القوى منهكة القوات أو واملرىض الجرحى من اآلالف وراءه ليرتك مرات
خفيًفا قويٍّا املقدوني الجيش وكان الجيش. مسرية يف االستمرار عن يعجزون
لذلك عالج، وسائل أي أو أدوية يحمل يكن ولم زحفه، يف الرسعة عىل يعتمد
تضم القوقاز إسكندرية يف تركها التي األساسية الحامية أن مثًال املتوقع فمن
كان بالتواء جندي أي أصيب إذا بل الصقيع. قضمة أعجزتهم رجاًال غالبيتها يف
الحاالت، بعض ويف مؤقتة. بصفة ولو جديدة عاصمة إىل مرحًال نفسه يجد
بعض اإلسكندر ترك قليًال؛ املرىض عدد كان حني أراكوزيا، يف حدث ما مثل
العسكرية النخبة حماية تحت يكون أن دون البلد يرتك ال حتى كحامية قواته
دافع أي هناك يكن فلم مرص يف اإلسكندرية مدينة عدا وفيما املقدونيني. من
ذكرها السابق املربرات أن غري بالسكان. مأهولة بالد وسط جديدة مدن إلنشاء
عدد زاد سريه، يف الجيش تقدم وكلما الرشق. بالد يف توغله بزيادة تزايدت
يحاولون األثريون يزال ال اليوم وحتى طويلة. فرتة تدم لم أنها رغم املدن،
وإن حولها، وما أفغانستان يف اإلسكندر أنشأها التي اإلسكندريات عدد تحديد

الرياضة. من كنوع األمر بهذا يقومون أحيانًا كانوا
باكرتيا. إىل الهندوكوش عرب زحفه الجيش استأنف اإلمدادات توافر بعد
يف خاواك ممر اإلسكندر اختار وقد يوًما، عرش سبعة العبور هذا استغرق وقد
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باكرتيا فرسان كان بيزوس. يتفادى أن أمل عىل الجبال مخرتًقا الرشق أقىص
أن املمكن من وكان األخرى املمرات أمام الواقعة األرض بتخريب قاموا قد
املمر اخرتاق يف املقدونيون رشع وحني خاواك، ممر عند أيًضا ذلك يفعلوا
الجوع كان اآلخر الطرف من خروجهم عند ولكن متوفرة، إمداداتهم كانت
وحتى القوى، خائرة الدواب وكانت طعام. أي يجدوا أن دون نهشهم قد
بغالهم. أو وحمريهم خيولهم، أكل إىل لجئوا الحياة قيد عىل الجنود يظل
نيئًا الطعام يأكلون فكانوا لديهم، متوافرة يشعلونها التي األخشاب تكن ولم
جذور بعض أيًضا وجدوا كما واألنهار، الجداول من األسماك ويصطادون

األرض. يف األسفيتيفويدا
عرش السبعة إىل استناًدا املرحلة، هذه يف اإلسكندر قوات عدد إنجلز قدر
من ٦٤٠٠٠ بـ خاواك ملعرب الضيقة املمرات الجيش فيها عرب التي يوًما
يشمل والذي املذكور العدد نصف إىل باإلضافة الفرسان، من و١٠٠٠٠ القوات
صعوبته رغم التقدير هذا يف اعتمد وقد واألتباع، الخدم من للجيش املصاحبني

الجيش. تقدم أثناء والزمان املكان عنرصي عىل
مخرتًقا غربًا استدار ثم حاليٍّا) (قندوز درابساكا إىل اإلسكندر وصل
الجيش كان الوقت ذلك ويف العاصمة. باكرتيا عىل ليستويل (خلم) أورنوس
أو مدينة أية من بالقوة عليها يستويل كان التي باملؤن وتزود دفئه استعاد قد
األرايض هذه بالغة حية بصورة كريتيوس ويصف طريقه. يف يصادفها قرية

قائًال: القديمة العصور يف كانت كما

والعنارص، الخواص متغرية باكرتيا يف األرض جغرافية طبيعة «إن
محاصيل تغل والكروم األشجار من كثريًا نجد املناطق بعض ففي
الينابيع فرتويها الغنية األرض أما املذاق. حلوة الفاكهة من وفرية
املواطنون يرتك الذي بالقمح مزروعة األرايضالخصبة وبقية العديدة،
مساحات فتغطيها األخرى األرايض بقية أما املاشية. لرعاية بقاياه
يوجد ال الجدباء املهجورة املنطقة وهذه الصحراء، رمال من ضخمة
الخصبة واألرض نباتات، أو مزارع أية أو برشية حياة أي بها
عدد تقدير يمكن ولذلك والخيل. البرش من كبرية أعداًدا تؤوي بها

ألًفا.» بثالثني باكرتيا فرسان
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أريجيوس بعث قد كان التي آريا عن األخرية باألخبار اإلسكندر علم بلخ ويف
معركة يف الجيشان تقابل فقد ساتيبارزانس. قاده الذي التمرد ليقمع إليها
الجيش صفوف ساتيبارزانس اخرتق وأخريًا أحدهما، انتصار عن تسفر لم
املقدونيون. يقدمه بطل أي مع شخصيٍّا املعركة إنهاء وعرض خوذته وخلع
خوذته وخلع اليوناني، الفرسان لسالح قائًدا كان الذي أريجيوس، وتجاوب
بني الرجالن وتصارع خصمه، وواجه كثيف» أبيض «شعر عن ليكشف بدوره
طعنه ثم تفاداه أريجيوس لكن رمحه ساتيبارزانس فرمى الجيش صفوف
فسحب يقاتل الفاريس واستمر حصانه، فوق من فأوقعه رقبته يف برمحه
املتمردون استسلم وهنا وجهه، يف قاتلة طعنة له ووجه السالح أريجيوس
أن ورغم واإلكبار، بالتهليل ليقابل الجيش يف قواعده إىل أريجيوس وعاد اآلريان
األوحد البطل ثقافة فإن عام، ألف من يقرب ما عليها مىض قد اإللياذة ملحمة
نفسه. اإلسكندر وعىل بل املقدوني الجيش عىل تغلب زالت ما أصداؤها كانت
عربوا أن بعد املقدونيني عىل الهجوم فرصة أضاع قد بيزوس كان
فور فإنه محاربتهم من وبدًال وضعف، إعياء حالة يف وهم الهندوكوش
األوكسس نهر عرب الفرسان من آالف سبعة مع هاربًا فر املتوقع غري وصولهم
كان ولكن مطاردته يف اإلسكندر رشع خلفه. القوارب جميع أحرق أن بعد
الجغرافية أفغانستان طبيعة أخذته ومجدًدا حل، قد يونيو/حزيران شهر
تمتد الصحراء كانت األوكسس ونهر الخصبة بلخ واحة بني فما غرة، عىل
كاٍف. ماء دون اخرتاقها إىل اإلسكندر جيوش اضطرت ميًال ٤٠ مدى عىل
رمال يف اآلن يحرتقون بعد الصقيع قضمة من يربءوا لم الذين الرجال وأصبح
بالجفاف. شعورهم من زاد الذي النبيذ رشب إىل منهم البعض ولجأ الصحراء.
ليعاجلهم برسعة عطشهم إرواء إىل منهم الكثري أرسع النهر إىل وصولهم وعند
تلك ويف أخرى، معركة أي عن املعركة هذه قتىل عدد زيادة يف ويتسبب املوت،
الجنود آالف لريشد املجاورة التالل عىل املشاعل بإضاءة اإلسكندر أمر الليلة

معسكراتهم. إىل املتعثرين
قدامى من تسعمائة بترسيح اإلسكندر قام األوكسس نهر إىل وصولهم بعد
واألهم األطفال، وإنجاب منازلهم إىل العودة منهم طالبًا املقدونيني املحاربني
كان والذي بأكمله الثيسالياني الفرسان سالح بترسيح أيًضا قام أنه ذلك من
أهم أحد اإلسكندر يبعد أن غريبًا يبدو وقد إكباتانا. يف الجيش يف انخرط قد
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عىل شاسعة مساحات عرب هجوم شن وشك عىل وهو املختارة جيشه وحدات
إمرة تحت خدموا قد كانوا الثيساليان لكن وسيثيا. وسوجديا باكرتيا فرسان
اإلسكندر فرسان إخالص بقدر له مخلصني وكانوا طويلة مدة منذ بارمينيو
التذمر من شيئًا قواته مسرية خالل الحظ قد اإلسكندر كان وربما لقائدهم،
سوف أنه أحس فإنه له، أهميتهم ورغم ولذلك، وابنه، بارمينيو مقتل بعد

عنه. أبعدهم إذا بمأمن يكون
مأل أن بعد العبور يف الستخدامها الخشب من ألواح إعداد يف الجيش بدأ
العبور، من أيام خمسة وبعد بإحكام، الجلود وخاط الجاف بالقش الخيام
اليوم تشغلها التي املنطقة وهي سوجديا، إىل شماًال برسعة الجيش اتجه
السوفييتي االتحاد جمهوريات من وهما وطاجيكستان» «أوزباكستان دولتا
Spitamenes سبيتامينيس — سوجديا نبالء من اثنني أن علم وهناك السابق.
إليه. تسليمه يف ويرغبان بيزوس عىل قبضوا قد — Oxyartes وأوزيارتس
قوة رأس عىل بطليموس فوًرا وأرسل الجيش رسعة من اإلسكندر فأبطأ
قتال بعد عليه قبض إنه ذلك بعد بطليموس قال وقد عليه. بالقبض ليسارع
سعيد. وهو األسري سلمه سبيتامينيس أن أخرى رواية حسب ولكن رسيع،
بقيد محاًطا عاريًا بيزوس إليه يرسل أن بطليموس من اإلسكندر طلب وقد
عدة جلد وهناك الجيش. يسلكه سوف الذي الطريق يف عنقه حول خشبي
إىل يعود ثم أذنيه ويقطع أنفه ليجدع بلخ إىل اإلسكندر يرسله أن قبل مرات
التعامل يف الفرس لتقاليد طبًقا بقسوة، فيه اإلعدام حكم نفذ حيث إكباتانا

املغتصبني. مع
اسم نفسه عـىل أطـلق حني القصري بيـزوس حكـم ذروة جاءت
الجيش زحف توقف حني عليه، القبض سبق الذي العام يف «أرتازيركسس»
ثورة أول إلخماد القهقرى وعاد باكرتيا إىل طريقه يف وهو فجأة املقدوني
وبدا باكرتيا. غزو فكرة عن تخىل كأنما الجنوب إىل زحف وبعدها لآلريني،
بدا ولذلك مقاومة، بأية فيه يجابه ال سهًال طريًقا اختار اإلسكندر أن واضًحا
الشتاء هذا ويف آراكوزيا. طريق عن الهند إىل زحفه يف يستمر سوف وكأنه
أخرى ثورات يف وساهم لبارثيا، جديًدا حاكًما عني قد بيزوس كان الرائع
أوكسس. نهر شمال يف الواليات مع تحالفاته يدعم أن حاول كما آريا يف أيًضا
وهو املقدونيني، جيش بدأ حني رعب من بيزوس أصاب ما نتخيل أن ولنا
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جبال رشق أقىص يف املمر من يتدفق الوقت، ذلك يف التاريخ يف جيش أقوى
سوجديا يف ساد الذي الشعور نفس وهو ق.م، ٣٢٤ سنة ربيع يف الهندوكوش

غريمه. يطارد وهو األوكسس عبور يف اإلسكندر بدأ حني
حيوية أكثر يعتربونه كانوا بل بيزوس نقد يف اإلسكندر مؤرخو يبالغ لم
إىل يسلمونه وهم بحكمة ترصفوا األوكسس شمال محاربي لكن داريوس. من
بدًال اإلسكندر، لكن عنهم. بعيًدا فريحل رضاه ينالوا أن أمل عىل اإلسكندر
عند شماًال بعيًدا تمتد قورش إمرباطورية حدود أن تماًما يدرك كان ذلك، من
يلزمه وكان بينهما، الواقعة األرايض جميع غزو نيته يف وكان ياكسارتس،
سبيتامينيس. قابله: خصم أقوى مع خاللهما يتنافس هدفه لتحقيق سنتان

ما تعويض عن بحثًا املنطقة حول بالطواف اإلسكندر فرسان قام أن بعد
شماًال جيشه اإلسكندر قاد أفغانستان، إىل الوعر الطريق يف وهم خيل من فقدوه
ياكسارتس إىل اتجه هناك ومن سوجديا. عاصمة (سمرقند) ماراساندا تجاه
أراض خلفها تقع حيث الحضارة حدود آخر تعترب كانت التي اآلن) (سريدريا
اإلغريق أغلب وكان الغزو. يستحق بعدها يشء وال السيثيان، البدو يقطنها
التحلل يف تبدأ األجساد وأن األسيوي، األفق خلف تقع العالم حافة أن يعتقدون
سلسلة ياكسارتس نهر ضفاف عىل أسس قد قورش وكان منه. اقرتبوا كلما

السيثيان. قبل من غارات أو غزو أي ليصد املحصنة املدن من
بعض لهجوم تعرضت املنطقة يف تجول املقدونيني من فرقة كانت وبينما
وحارص الجيش فاندفع اآلخر، البعض وأرس البعض منهم فقتل القبائل
من وابل خلف تراجعوا البداية ويف االنحدار، شديد شاهق جبل عىل املهاجمني
فأصابه املقدمة يف كعادته اإلسكندر وكان املعتدون. بها أمطرهم التي الرماح
قواته هاجمت ذلك ورغم الخارجية الساق عظمة كرس يف تسبب ساقه يف رمح

املهاجمني. من اآلالف وقتلت الجبل
ليسميها أخرى مدينة يشيد أن قرر قد اإلسكندر كان ياكسارتس ويف
ضده ثورات بقيام علم لكنه الحايل خوجند موقع يف البعيدة» «اإلسكندرية
الحامية وأن الهندوكوش. وحتى ياكسارتس من املمتدة األرايض جميع يف
ذبحت، قد قورش أنشأها التي املحصنة السبع املدن يف تركها التي املقدونية
الفرسان من كبرية قوات رأس عىل ماراساندا عىل أغار قد سبيتامينيس وكان
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تعني فارسية كلمة وهي الـ«داهاي»، قبائل من السيثيان من بفرق معززة
رائحة اشتموا بلخ يف الجتماع استدعائهم فبعد باكرتيا قادة أما «اللصوص»،

بدورهم. فتمردوا خيانة
الفرسان من وثمانمائة املشاة من ١٥٠٠ ضمت قوة اإلسكندر أرسل
ماراساندا إىل جنوبًا Pharnuches فارنوكيس بقيادة «الرفاق» من وستني
الواحد قورش حصون ودمر جيشه، بقية قاد ثم سبيتامينيس، مع لتتعامل
مقاومة عىل القرميد ومن الطمي من املشيدة أسوارها عجزت أن بعد اآلخر تلو
واألطفال. النساء ويسبي الرجال يذبح كان مدينة كل ويف الحصار، أسلحة
فاستعصت منيعة كانت (كوركات) سريوبوليس هي مدينة أكرب أسوار لكن
املدافعني من كبريًا عدًدا استقطبت السبب ولهذا هجومه، صد واستطاعت عليه
عن البحث املقدونيون وحاول ألًفا. عرش خمسة بلغ املنطقة أنحاء من عنها
تحت يقع مائي ممر وجود فاكتشفوا إليها منها يتسللون ضعف نقطة أو ثغرة
يمكن ثم ومن الصيف من األخرية األشهر إبان تنخفض مياهه وأن األسوار،
الجانب عىل هجوم بشن اإلسكندر أمر وهنا جاثمون. وهم املمر هذا عبور
من هو تسلل حني يف البقعة، تلك عن األنظار يحول حتى املدينة من اآلخر
من تمكن ثم جنوده، وخرية حرسه من مجموعة رأس عىل الثغرة هذه خالل
بالتدفق املقدونية للقوات ليسمح منها بوابة عىل واستوىل املدينة إىل الدخول
اندفعوا حتى األسوار عىل مواقعهم السوجديانيون ترك إن ما ولكن خاللها.
عىل رضبة اإلسكندر تلقى كما بسهم، كراتريوس وجرح بالداخل الغزاة نحو
املقدونيني لكن للحظات. الكالم عىل وقدرته برصه أفقدته حجر من رأسه

بوحشية. سريوبوليس عن املدافعني وذبحوا تفوقهم استعادوا ما رسعان
معسكراتهم أحد بمحاذاة البعيدة» «اإلسكندرية يشيدون املقدونيون عاد
الوحدات بني العمل وتوزع امليل. ونصف أميال خمسة قطرها مساحة وعىل
عرشين يف املدينة تشييد عن التنافس هذا أسفر بحيث الجيش من املختلفة
يستفزون وبدءوا النهر من اآلخر الجانب إىل السيثيان وصل ذلك وخالل يوًما.
هؤالء ترك لو أنه ا، محقٍّ وكان اإلسكندر، وفكر عملهم. أثناء املقدونيني
املدينة تدمر وسوف عددهم يتزايد فسوف يردعهم، أن دون البدو املحاربني
الحظ حالفها وبرمية الشاطئ، بمحاذاة املنجنيق فوضع لها. مغادرتهم فور
شن تراجعوا وحني قبل. من السيثيان يعهدها لم مسافة من قادتهم أحد قتل
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املقدمة، يف املنجنيق ومعها القوارب فتقدمت برمائية، هجمات عليهم اإلسكندر
الفرسان. وتبعهم البعيدة، الضفة املشاة هاجم فيما

إىل املقدوني الجيش عنارص تقدمت ياكسارتس، من البعيد الجانب وعىل
بخيولهم حولها يدورون السيثيان بها فأحاط الالزم، من أكثر برسعة الداخل
بألفي ذلك بعد اتبع الذي األسلوب نفس وهو دائرية حلقات يف وأقواسهم
جيش كان املقدونيني جيش لكن القطارات. مهاجمة أثناء أمريكا غرب يف سنة
وصل وحني املدى، البعيدة القذائف عىل يعتمد جيًشا كونه من أكثر مواجهة
يف جيشه بجناحي السيثيان هاجم فقد للموقف، حالٍّ وجد إليهم اإلسكندر
السيثيان يستطع ولم اليمني. من الرفاق الفرسان رأس عىل هو كان حني
من بالقرب بعضها متقاربة بقوات محارصين كانوا فقد مناورة، بأية القيام
عن اإلسكندر يتوقف ولم جنديٍّا. ١٥٠ حوايل وأرس اآلالف منهم وقتل بعض،
ملوثًا. ماء رشب أن بعد الديسنتاريا مرض أصابه حني إال الباقني مطاردة

ياكسارتس. إىل املقدونيون عاد ذلك وبعد
التي القوات نجحت فقد كارثة. عن أخباًرا تلقوا أن املقدونيون يلبث لم
قلعة عن سبيتامينيس حصار فك يف ماراساندا إىل أرسلها أن لإلسكندر سبق
اإلغاثة قوات وقعت الريفية املناطق يف للثوار مطاردتهم بعد لكن املدينة،
التظاهر يف تتمثل السهول، ملقاتيل بالنسبة مألوفة مناورة وهي مصيدة، يف
ثم باإلنهاك، تشعر أن إىل تطاردهم الغازية القوات تظل حتى بالتقهقر
بجوار مربع بتشكيل اإلغريق قام وهنا غرة. حني عىل كمينًا لها ينصبون
من ملزيد النهر نحو ينطلقوا أن ذلك بعد قرروا لكنهم زارافشان نهر شاطئ

آريان: يقول األمان،
والهلع، الذعر أصابهم أن بعد إليهم صادرة أوامر دون املشاة «تبعهم
شديدتي النهر ضفتا وكانت انتظام دون النهر يف بأنفسهم فرموا
املقدونيون، فيه وقع الذي الخطأ الربابرة أدرك وحني االنحدار.
منهم بعض وقام بخيولهم، وراءهم النهر يخوضون بدورهم اندفعوا
والبعض الفرار، عىل وأوشكوا األخرى الضفة إىل عربوا بمن باإلمساك
الجنود مواجهة يف الشاطئ عىل موقعه يف ثابتًا ظل قد كان اآلخر
أطلق فيما ثانية، مرة النهر إىل فدفعوهم العبور. بصدد كانوا الذين
الذين الباقني آخرون وهاجم الجانبني. من عليهم سهامهم الباقون
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محارصين املقدونيون كان النهر. يف أنفسهم بإلقاء يهمون كانوا
لكن النهر يف جزيرة نحو الفرار إىل فاضطروا الجهات، جميع من
بالسهام جميًعا وقتلوهم بهم أحاطوا سبيتامينيس وفرسان السيثيان

ذلك.» بعد قتلوهم ثم كعبيد أرسوهم منهم بعًضا عدا فيما
ثالثمائة تمكن وأربعمائة، ألفني عددها بلغ قوة من أنه أخرى قصة وتروي
حذر وبعدها النجاة. من الضباط؛ من وليسوا الخيالة، من وأربعون املشاة من
ال حتى الكارثة هذه عن الحديث من املعركة من الهاربني بشدة اإلسكندر
وكان فوًرا. جنوبًا الزحف يف بدأ فقد هو أما الجيش. بقية عضد يف ذلك يفت
اقرتب حني ثانية مرة تركها ولكنه ملاراساندا حصاره عاود قد سبيتامينيس
املعركة ساحة إىل اإلسكندر وصل املطاردة وأثناء القوي. املقدوني الجيش
جرت التي املذبحة نتصور أن ولنا والغضب. الثورة من شديدة حالة يف وهو
السيثيان وألن ،Custer لكاسرت األخرية املعركة عىل قسوتها يف تفوقت والتي
ويستولون معهم قتالهم ويحملون الرأس فروة سلخ عادة يمارسون كانوا
سارع أن وبعد مثلها. تكون أن املمكن فمن العدو، من القتىل أسلحة عىل
لكنهم الصحراء، حافة حتى العدو يطاردون بدءوا موتاهم دفن إىل املقدونيون
ثورته جام اإلسكندر صب وهنا الفرار. يف نجح قد سبيتامينيس أن أدركوا
حياتهم سكانها ودفع ودمرها، فخربها ماراساندا حول املنطقة عىل وغضبه
االنتقام هذا لكن ال. أم التمرد هذا دعموا قد كانوا سواء املعركة لهذه ثمنًا
إحراق سياسة تبني للفرس سبق فكما اإلسكندر، غضب فقط يجسد يكن لم
حتى التكتيك بنفس اإلسكندر قام كذلك اإلغريق، غزو مواجهة يف األرايض

سبيتامينيس. جانب من أخرى فعل ردود أي يحبط
يف أفغانستان شمال بلخ إىل اإلسكندر وعاد مشكلة، تمثل باكرتيا ظلت
هناك اإلسكندر واستقبل آريا، يسود التوتر وكان ق.م، ٣٢٩–٣٢٨ عام شتاء
حفلت التي التالية الليايل ويف بالقيود، مكبل وهو بارازانيس السابق حاكمها
الحياة بمظاهر واألخذ جذوره تنايس إىل امللك ميل بوضوح ظهر بالرشاب،
معاونيه نفوس يف القلق أثار مما ككل، ومسلكه وعاداته ملبسه يف الرشقية
بصالح هذا عالقة حول مناقشات عدة بينهم ودارت القدامى املحاربني من
األوكسس ونهر بلخ بني الصحراء إىل العودة محاولة بعدم قرار اتُخذ الجيش.
ذلك. بعد بسهولة النهر عبور ثم ومن البالد، لتهدئة رشًقا االتجاه بل الربيع، يف
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األوكسس، نهر شمال األرايض غزو املقدونيون أعاد ق.م ٣٢٨ عام ربيع ويف
عىل حاميات شيدوا كما رسيعة. فرق خمس إىل الجيش قسم املرة هذه ويف
التي املنافذ سد اسرتاتيجية تشبه محاولة يف وأخرى مسافة كل بني الهضاب

إفريقيا. جنوب يف البوير من الكوماندوز لحجز بريطانيا اتبعتها
يف الخمس الجيش فرق تتقابل أن تقرر الصيف أشهر منتصف ويف
تسلل الفرتة تلك خالل يف لكنه الحملة، من الثانية املرحلة لبدء ماراساندا
وجد قد سبيتامينيس وكان باكرتيا. غزو وأعاد منهم غفلة يف سبيتامينيس
هريودوت) يقول (كما خاصة شهرة لها قبيلة وهي ماسجيتاي يف جدًدا حلفاء
جزءًا القبيلة هذه كانت إذا ما آريان يؤكد ولم العظيم. قورش قتلت ألنها
بدًوا يكونون قد أنهم قائًما االحتمال تارًكا السيثيان، قبائل مجموعة من
من يكونون أو الرشقي. الشمال تقطن والتي الرتكية تتكلم التي الشعوب من
اإلمرباطورية حدود عىل وآخر وقت بني يظهرون الذين أوكرانيا يف السامارتيان

الفارسية.
واستوىل اإلسكندر األوكسسخلف نهر الجديدة قواته سبيتامينيسمع عرب
يف يكن لم ولكن بلخ، يف بالعاصمة ذلك بعد أحاط ثم الحدود. عىل قلعة عىل
ومن املجاورة. املناطق ونهب بسلب فاكتفوا املكان، حصار الخيالة هؤالء مقدرة
املقدونيني من جراحهم من يتعافون يزالون ال كانوا من بعض انطلق بلخ
الهزيمة لكن بشجاعة، يقاتلون املعركة إىل الحامية من فرق إىل باإلضافة
كراتريوس قوات وصلت الوقت ذلك ويف جسيمة. خسائر وخرسوا بهم لحقت
وقتل الصحراء حافة عىل سبيتامينيس قوات مع فتقابلت األحداث مرسح إىل

الباقون. فر حني يف املراوغني من ١٥٠
تذمر كان حيث ماراساندا يف ق.م ٣٢٨–٣٢٧ شتاء اإلسكندر أمىض
وهو — بالرشاب حفلت التي الليايل إحدى ففي خطريًا. حدٍّا بلغ قد الجنود
بني مبارش جدال نشب — املقدوني للجيش العليا القيادة يف عادة صار ما
سخرية هي الجدال هذا أشعلت التي الرشارة كانت وكاليتوس، اإلسكندر
زاد حني ما وبطريقة زيرافشان، مذبحة يف قتلوا الذين الضباط من اإلسكندر
اإلسكندر والد إىل حنينه إىل يعي أن دون كاليتوس أشار سكرهم يف الحضور
والذي جرانيكوس، يف اإلسكندر حياة أنقذ الذي وكاليتوس الثاني. فيليب
عينه اإلسكندر أن إىل إضافة ترافقه، التي الفرسان فرقة لنصف قائًدا كان
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من أكثر انتصارات حقق فيليب إن فقال الرشاب أثقله قد كان لباكرتيا؛ حاكًما
وانتهى بذيئة، مقدونية بألفاظ يسبه وأخذ اإلسكندر ثورة انفجرت وهنا ابنه،
ندم بعدها لكنه فقتله، كاليتوس صدر إىل حربته اإلسكندر سدد بأن الجدال

أيام. لعدة الطعام عن وصام شديًدا حزنًا وحزن فعلته عىل
مرتبة إىل يصل يكاد الذي الكامل بالوالء يحظى يزال ال اإلسكندر كان
يف محرر كجيش جيشه استقبال ذكريات وكانت رجاله، أغلب من التقديس
طريقه فرش حيث بابل يف وكذلك ذاكرته، يف زالت ما الرافدين وبالد مرص
يتجمد لم الذي الوقت ويف فارس، الجيش غادر أن فمنذ املقابل ويف بالورود.
ضد معارك يف ينخرطون كانوا الصحراء؛ بنار يحرتقوا أو الجبال يف أفراده
اإلغريق فإن إغريًقا ا حقٍّ كانوا فلو ماذا؟ أجل ومن االنسحاب، يريدون ال أعداء
لإلسكندر وبالنسبة مسخرة. آالت مجرد وليسوا الشخيص االختيار حرية لهم
أساليبه يف تسلًطا أكثر أيًضا أصبح كما يتزايد، الرشقية للعادات تبنيه كان

معه. النقاش يخشون قواده أغلب أصبح بحيث
هذه ويف القتال، ساحة يف الجيش قوات انترشت ق.م ٣٢٧ عام أوائل يف
عىل كان الذي سبيتامينيس عىل كوينوس يقودها التي الفرقة انترصت املرة
انسحب وبعدها ثمانمائة. جيشسبيتامينيس من وقتل مقاتل، آالف ثالثة رأس
إىل وقدموها رأسه وقطعوا سبيتامينيس عىل وقبضوا الجيش من املاساجيتا
اإلسكندر، طريق من التهديد هذا زال أن وبمجرد للسالم. كبادرة اإلسكندر
التي الجبال عىل املقامة الحصون لتطهري العام بقية خالل املقدونيون تفرغ
عىل نشبت التي تلك قتال معركة أشهر وكانت الغزو. ضد صمدت قد كانت
النبيل أوزيارتس— كان إليه، الوصول يمكن جرفال وهي سوجديان» «صخرة
عرش تكفيه مؤن ومعه جنوده من آالف مع به احتمى قد — الباكرتياني
كان أنه أوزيارتس رد فكان باالستسالم طالبه اإلسكندر وصل وحني سنوات.
الحصن هذا ينهار لن ذلك بدون ألنه أجنحة ذات بقوات يأتي أن به األوىل من

أبًدا.
منهم ثالثمائة وجد وحني للجبال، متسلقني عن جيشه يف اإلسكندر بحث
جزيلة. بمكافآت إياهم واعًدا الصخرة خلف الشاهقة املنحدرات بتسلق أمرهم
لكن مرصعهم. فلقوا متسلًقا الثالثني عىل يزيد ما سقط الثالثمائة هؤالء ومن
ومن فوقه اإلغريق من قوات فطالعته أعىل إىل أوزيارتس نظر الباكر الصباح يف
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فعًال لديه اإلسكندر أن الواضح من وكان عليه. الطوىل اليد امتلكوا وقد خلفه
اإلسكندر وتقبل االستسالم. من مفرٍّا أوزيارتس يجد ولم أجنحة» ذوي «رجال
اسمها أوزيارتس بنات من جميلة فتاة ملح ذلك غضون ويف بشهامة. استسالمه

.Roxane روكسان
ربيع أواخر يف الزفاف حفل وأقيم روكسان، يتزوج أن األعزب امللك قرر
حفل حرضوا من رأي عن معربين اإلسكندر مؤرخو ويقول بلخ. يف ق.م ٣٢٧
Stateira ستاتريا إال تفوقها وال العالم يف امرأة أجمل كانت روكسان إن الزواج
املمكن من كان املبالغة من يشء التعليق هذا يف وكان الثالث، داريوس زوجة
زواج كان لقد ذلك. من أكثر به امتد قد العمر كان لو اإلسكندر يصححها أن
حلفه تدعيم يف يرغب كان ناحية فمن مزدوج، هدف ذا روكسان من اإلسكندر
جميلة امرأة روكسان كانت آخر جانب وعىل الرشقية، واألقاليم باكرتيا مع
حني بعد فيما ظهر ما (وهو حاد بذكاء وتتميز الطبع هادئة املقاييس، بكل
بعد أنه هو ثالث وسبب ستاتريا)، ابنة الثانية اإلسكندر زوجة بقتل قامت
عمر يف الثائر الشباب فرتة كانت أوكسس نهر وشمال أفغانستان يف الحمالت
يف يبق ولم عمره، من والعرشين التاسعة بلغ قد كان حيث ولت، قد اإلسكندر
أصاب الذي والخالف االنقسام ضوء ويف بجرح. فيه يصب لم موضع جسده
انتصاراته. فقط وليس اسمه يخلد أن عليه الواجب من بأنه أحس جيشه،

إىل فعهد الهند، لغزو العدة يعد اإلسكندر بدأ روكسان من زواجه بعد
أمينتاس مع بالبقاء الفرسان من آالفوخمسمائة وثالثة املشاة، من آالف عرشة
ومن باكرتيا من فرسانًا جيشه إىل ضم الوقت نفس ويف باكرتيا. يف نائبه
الشباب ليسحب أخرى ناحية ومن ناحية، من الفجوة هذه ليملئوا سوجديا
أو آخر تمرد حدوث فرصة يقلل مما عليها، انترص التي األرض من املحارب
الشباب من ألًفا ثالثني بتجنيد أمر قد كان ذلك إىل وباإلضافة أخرى. ثورة
لم وبالطبع املقدوني. لألسلوب طبًقا كمشاة لتدريبهم الرشقية األرايض من
مؤامرة عن ُكشف بلخ ويف املقدونيني. املحاربني قدامى التحركات هذه تُرض
سالح إلدخال الحكمة إىل تفتقد التي تجربته بعد اإلسكندر لقتل أخرى
إىل — الفرس ملوك يستخدمه كان األقواس من نوع وهو — الربوسكينيسس
كاليسثينيس ومعهم اإلسكندر خدم من مجموعة وأُعدمت املقدوني. الجيش
لكنه اإلسكندر، بمآثر يتغنى دائًما كان الذي أرسطو أخ وابن البالط مؤرخ
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رفض أنه درجة إىل الرشقية العادات تبني نحو اإلسكندر توجه من مستاءً كان
الخدم معلم وبصفته ملكية، قبلة — املأل من ومرأى مسمع عىل — مرة ذات

معهم. أعدم ولهذا سلوكهم عن مسئوًال كان فقد
ولكن ثانية، مرة الهندوكوش جبال ليعرب اإلسكندر عاد الصيف أوائل ويف
ومن الطرق، أسهل اختار فقد ملحة، خطط أي أمامه تكن لم املرة هذه يف ألنه
إبان حفر نفق اآلن موقعه يحتل الذي ساالنج ممر صوب اتجه أنه املحتمل
الجيش وتوقف باميان). ممرات اخرتق أنه البعض (ويعتقد السوفييتي العهد
قد ما فرتة يف الفرس كانت الهند. من سفراء ليقابل القوقاز إسكندرية عند
لكن العرب. بحر حتى وجنوبًا السند نهر حتى رشًقا املمتدة األرايض حكمت
قدم مستقلة. ممالك إىل املنطقة وانقسمت عليها، سيطرتهم فقدوا األكامينيد
اإلسكندر، إىل الوالء فروض املستقلة، املمالك تلك إحدى وهي تاكسيال، ملك
يحكم كان الذي بورس ومواطنه خصمه ضد به االستعانة يف يطمع كان فقد

جيلوم. خلف تقع قوية مملكة
هيفاستيون صديقه إحـداهما قاد بقوتني، الهند اإلسكـندر هاجم
املعسكر، وأتباع امللكي والحرس الجيش، أغلب من مؤلفة وكانت Hephastion

املنبسطة األرايض إىل ليصل خيرب ممر اخرتق ومنه كابول نهر بحذاء وسار
الجيش قوات فأخذ اإلسكندر أما باكستان. باسم اليوم تعرف التي الخصبة
ويف الشمال، أقىص إىل نهاواك نهر ممر ليعرب منها نخبة واختار الخفيفة،
األساطري تقول اللبالب. شجر ينمو حيث بالغابات مليئة بمنطقة مر طريقه
اإلسكندر رجال إن ويقال الهند، من انتصاراته بدأ ديونيسيوس إن اليونانية
التي األرض وجدوا أنهم العتقادهم الخمر إله لباخوس حفًال ليقيموا توقفوا
مرضعة باسم تيمنا «نيسا» اسم املكان هذا عىل وأطلقوا ديونيسيوس، وطأها
وباجور. سوات حاليٍّا املسماة املنطقة يف اإلسكندر عسكر ذلك وبعد اآللهة.
التي املدن عن الخيالية بقصصه الوطنيني السكان إعجاب انتزع أن وبعد
يتغلب لم اإلغريق، تاريخ يف والتي — صادفها التي والعقبات حارصها
سهول يف جيشه بباقي اإلسكندر لحق — وديونيسيوس هرقل سوى عليها

السند.
بورس ضد جيلوم نهر عند العظيمة معاركه آخر اإلسكندر خاض
جاعًال والفرسان، املشاة إىل باإلضافة األفيال من ضخًما عدًدا حشد الذي
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انترص ذلك ومع تاريخه. يف األصعب إنها عنها قيل معركة يف يدخل اإلسكندر
ملًكا تنصيبه أعاد أن بورس بشجاعة إعجابه بلغ القتال وخالل اإلسكندر،
بيس، بنهر اليوم يعرف ما صوب مسريته بعدها الجيش استأنف املنطقة. عىل
أكثر التوغل فرفضت الحروب من كفايتها نالت قد كانت املقدونية القوات لكن

ذلك. من
عن اليابسة يفصل رفيع خط عن عبارة الهند أن يعتقدون اإلغريق كان
لإلسكندر بالنسبة أما باألرض. تحيط املياه من هائلة مساحة هو الذي املحيط،
لديه كان الجيش لكن العالم. غزو من األخرية املرحلة تمثل الهند كانت فقد
سوف وأنه األرض، نهاية ليست البنجاب أن وهي به، خاصة أخرى معلومة
أليام متجهًما اإلسكندر ظل تنتهي. ال أخرى ومسريات وصعاب قتال، يعقبها
علموا أنهم الواضح من وكان الحقيقة. هذه له أكدوا وجنوده الجيش قادة لكن
قد يكون وربما اإلغريق، يعتقد مما بكثري أكرب الهند أن املحليني السكان من
الضخمة الهيمااليا جبال امتداد مدى عن معلومات أيًضا مسامعهم إىل تناهى

الصني. وهي بعد غزوها يتم لم واسعة أخرى أرض تقع خلفها وأنه
انتصاراته يف امليض فكرة عن يتخىل أن إىل اإلسكندر اضطر عنه ورغًما
من يعود أن لذلك سبيل أفضل وكان يرتاجع، بدأ حياته يف مرة وألول رشًقا،
إىل كبرية قوات مع كراترييوس أرسل وفعًال منه. جاء الذي الطريق نفس
أخرى بالد إىل يتطلع يزال ال كان ذلك، عن رغًما اإلسكندر، لكن أراكوزيا،
بحر بمحاذاة األرايض يعرب أن قرر راجًعا، يتقهقر كان بينما ولذلك يغزوها،
جراء من جيشه أرباع ثالثة فقد أنه النتيجة وكانت أفغانستان، جنوب العرب
عرب القاتلة مسريتهم يف الجنود أصاب الذي واإلرهاق والجفاف الحرارة شدة

إيران. ورشق الحديثة بلوخستان يف جدروسيان صحراء
مع الرصاع كان فقد اإلسكندر، يطارد الوقت ذلك منذ الحظ سوء بدأ
كانت التي الحيوية كل امتص قد الهندوكوش ظالل تحت والطبيعة اإلنسان
اإلمرباطورية ضد حققها التي املذهلة االنتصارات إىل وجيشه هو تدفعه
لكنه العظمى. إمرباطوريته يف األوىل املدينة بابل، إىل اإلسكندر وعاد الفارسية،
وربما وقرطاجنة، العرب، بالد يف جديدة لحمالت يخطط وهو بعدها تويف
الثالثة بلغ قد يكن لم الحمى فريسة وقع وحني الشمالية. السهول أيًضا

عمره. من والثالثني
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الثالث الفصل

جيش ألقى يختفي، ثم طريقه يف ما كل لحظة يف ييضء الذي الشهاب مثل
لكن ق.م، الرابع القرن أواخر يف أفغانستان أحوال عىل خاطفة نظرات اإلسكندر
توالت التي عام األلف وخالل الجيش. زحف انتهى أن بعد انطفأ الضوء هذا
عامي بني ما الفرتة يف تدفقت التي املعلومات ثروة من التاريخ حرم ذلك بعد
يف اندلعت التي العنيفة املعارك أن الغريبة، املفارقات ومن ق.م. و٣٢٧ ٣٢٩
التي العصور يف وكثافتها حدتها تزايدت آريا ثم وجاندهارا وأراكوزيا باكرتيا
التي املعارصة الوحيدة الحضارة عن بعيدة كانت لكنها اإلسكندر، بعد توالت
أولئك أو السيثيان أو الفرس أو الهنود يسجل فلم التاريخ. تسجيل يمكنها
فعل مثلما بتفصيالتها، أحداث أية الوسطى آسيا من القادمون املغريون البدو
أن إال أمامنا فليس ولهذا هريودوت. خطى عىل سارو الذين اإلغريق العلماء
البالد تلك تاريخ لتتبع اللغة وعلماء املسكوكات وعلماء اآلثار علماء عىل نعتمد
السنني آالف بعد أفغانستان سادت مدونة ثقافة أوجد الذي اإلسالم ظهور حتى
عىل ليهيمنوا طويلة عقود إىل العرب احتاج ومثلما املقدونيني. انتصار من
األخرية أنفاسها تلفظ كي طويلة فرتة الهيلينية استغرقت كذلك أفغانستان،

أحيانًا. وموجعة متقطعة مراحل عرب
سريث عمن يسألونه قواده التفحوله فراشاملوت، عىل اإلسكندر كان حني
هذه صحت وإذا لألقوى.» «هي قائًال: لهم همس امللك إن ويقال إمرباطوريته،
الذي طفله يمثلها كان التي األرجيد ساللة بنفسه أنهى امللك أن فمعناها الرواية
كان الذي أرهيديوس ذهنيٍّا املعاق وأخوه بعد، يولد ولم روكسان رحم يف كان
الستمرار خالًصا جهًدا بذلوا مقدونيا قادة فإن ذلك ومع مقدونيا. يف تركه قد
من وحدتها عىل اإلبقاء حاولوا بينهم فيما الثقة والنعدام اإلمرباطورية، بقاء
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ولذلك ضعفه. مدى عن النظر برصف امللك نسل من لشخص مساندتهم خالل
واملجندين الباكرتيان من عديد إليهم انضم الذين والفرسان امللك أصدقاء كان
من العسكريني قدامى لكن اإلسكندر، ابن منارصة يريدون آسيا دول من
عارضوا ثم ومن الرشقية العادات إىل امللك نزوع رافضني كانوا املشاة سالح
مفادها تسوية إىل توصلوا وأخريًا الربابرة. من امرأة ابن يحكمهم أن فكرة
أرهيديوس وتسمية الرابع» «اإلسكندر وتسميته ملًكا اإلسكندر طفل تنصيب
مدة ساريًا االتفاق هذا ظل وقد البالد. حكم يف يشاركه أن عىل الثالث» «فليب
التي القاعدة تحققت أن إىل تهدأ، ال كانت التي القادة طموحات وسط سنتني
يتداعى.» أن للمركز بد فال املركز حول ما تداعى «إذا ذلك: بعد ييتس أرساها
داريوس ابنة — الثانية زوجته األوىل اإلسكندر زوجة روكسان قتلت
الحادية يف كان الذي الرابع اإلسكندر طفلها مع بدورها هي وقتلت — الثالث
أما ملقدونيا. حاكًما كان الذي أنيتباتري ابن — كاسندر يد عىل عمره من عرشة
إىل (باإلضافة أرهيديوس مقتل يف الفضل يرجع فإليها أوليمبيا اإلسكندر أم
تستحقها. ربما — قاسية بطريقة أيًضا هي قتلت أن بها األمر وانتهى آخرين)
يتسم كان الذي اإلسكندر أن الغريب ومن أرجيد، نسل بذلك وانتهى
اإلسكندر اعتقاد أن نستنتج أن يمكننا يخلفه. من تحديد تماًما أهمل بالواقعية،
أن ويبدو أمه. عدا فيما بأرسته، اإلطالق عىل يهتم ال جعله إله ابن أو إله بأنه
العرش هيفاستيون عمره صديق تويل هي ذهنه يف كانت التي الوحيدة الفكرة
هيفاستيون وفاة بعد إال حامًال تصبح لم روكسان فإن الواقع ويف بعده. من
لو مسموًما مات اإلسكندر إن تقول التي النظريات جانبًا نطرح أن (يمكن
تجرعه بعد أصابته طويلة حمى إثر األسلوب بنفس يمت لم هيفاستيون أن

سبقه.) الذي العام يف خالًصا نبيذًا
يغفل هذا فإن موته، بعد تهاوت اإلسكندر إمرباطورية إن يقال أن ولكن
الكالسيكي العرص امتداد سببت اإلسكندر انتصارات أن وهي هامة، حقيقة
ملئات اإلغريقية القيم خالله صمدت طويًال هيلينيٍّا عًرصا ليشمل اإلغريقي
من كان وإذا مرص. وحتى الهند من امتدت قديمة حضارات عرب السنني،
يعترب فهذا أحادي، بنظام القديم العالم يف الواسعة األرايض هذه حكم املتعذر
تحت تتوحد أن تستطع لم نفسها فاليونان الهيليني. العرص سمات من واحًدا

أبًدا. واحد ملك حكم
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عاًما عرشين وبعد املقدونيني، القادة سيطرة تحت اإلمرباطورية تُركت
وكان متفرقة. ممالك إىل تفتتت املمتدة واملعارك الفاسدة السياسات من
االستقالل من تمكن ملرص حاكًما وبصفته بحقه، املطالبني أول بطليموس
قام كما كليوباترا. عهد أتى أن إىل استمر بشكل وراثيٍّا ملكها وجعل بها
مقدونيا. إىل طريقه يف كان الذي اإلسكندر جسد باختطاف أيًضا بطليموس
الزائرين. من اآلالف رآه حيث هناك ى مسجٍّ لريقد مرص إىل بتهريبه وقام
التحنيط أسلوب من شك بدون استفاد الذي — اإلسكندر جسد (واكتشاف
اكتشاف أهم ليكون اآلثار علماء أمام أمًال زال ما — املرصيني القدماء عند
امللكية القصور مربع ألن ولكن والعرشين. الحادي القرن يف حديث أثرى
نائًما يكون أن البديهي فمن املياه تحت غارًقا زال ما القديمة لإلسكندرية

األسماك.) مع هناك
عىل السيطرة من Selucus سيلوكوس يدعى جنرال تمكن بابل ويف
اسم يكاد وال السابقة. الفارسية اإلمرباطورية من والرشقية الوسطى األرايض
الحياة، قيد عىل اإلسكندر كان حني التاريخية الروايات يف يذكر سيلوكوس
الواضح من وكان الدروع» «حاميل لفرقة قائًدا كان اإلسكندر وفاة عند ولكنه
يتزوجوا أن ضباطه من ثمانني من اإلسكندر طلب وحني يبزغ. بدأ قد نجمه أن
تزوج فقد اليشء، بعض غريبًا سيلوكوس اختيار كان الفارسيات، النبيالت من
انفرط اإلغريق من الكثريين زواج عقد أن ورغم سبيتامينيس، ابنة أباما من
مرص أن ورغم قائًما. ظل وسيلوكوس أباما زواج فإن اإلسكندر، موت بعد
من اقتطاعها يمكن التي الكربى الجائزة تعتربان كانتا (اليونان) ومقدونيا
مليون وهو األكرب الجزء عىل استوىل سيلوكوس فإن اإلسكندر، إمرباطورية
مقابل يف السكان، من مليونًا وثالثون املساحة، يف مربع ميل مليون ونصف

البلقان. جزيرة شبه ويف مرص يف السكان من ماليني سبعة أو ستة
سيلوكوس عليها استوىل التي اإلمرباطورية من الواسعة املساحات وهذه
أراضيها من كثري غزو إعادة إىل اضطر فقد املتاعب، من كثريًا له سببت
مشكالته أوىل وكانت (املنترص)، األول نيكانور سيلوكوس لقب استحق بحيث
اإلغريق أغلب إن حيث الرشق، ويف أفغانستان يف الحاميات عىل اإلبقاء هي
عددها البالغ القوات أن كما عزلتهم، عىل تمردوا هناك اإلسكندر تركهم الذين
٣٢٥ عام موطنها إىل العودة حاولت باكرتيا يف مرابطة كانت التي ألًفا ثالثني
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موته من تأكدوا وعندما اإلسكندر. موت عن إشاعة رست أن بمجرد ق.م
الثورة هذه قمع إىل Perdiccas برديكاس اضطر مما أخرى مرة ثاروا فعًال

بعنف.
من تشكلت ضخمة استعمارية حملة تشكيل سيلوكوس فعل رد كان
توازن إحداث يمكنه حتى اإلغريقية املدن أهايل من الطموحني أو الفقراء
ذلك عىل جرانت مايكل املؤرخ علق وقد الرشق. يف الهيلينيني السكان مع
عىل تفوقت إنها حتى القديم التاريخ يف مقامرة أكرب هو حدث ما «كان بقوله:
األرايض حجم ناحية من القديمة العصور يف اليونانية االستعمارية الحركات
استعمارهم يف معها تساووا الذين هم فقط اإلسبان أن والواقع استعمرتها. التي
املنطقة كانت اإلسبانية أمريكا مع حدث ما ومثل — وبريو املكسيك ألرايض
مناطق تطورت وقد فرصته.» يأخذ أن يريد مغامر أي أمام مفتوحة الرشقية
أسياد بدور فيها يقومون اإلغريق كان مجتمعات لتصبح القديمة الحاميات

عنهم. واملدافعني املحليني السكان
قادها الهندية القارة شبه يف جديدة أخرى قوة ظهرت ق.م ٣٠٥ عام ويف
اإلغريقية املدينة ابتالعه فبعد .Chandragupta Maurya موريا شاندرجوبتا
زحفت حاليٍّا»، «البنجاب يف إلنشائها محاولة هناك كانت التي الضعيفة
أراكوزيا. يف سيلوكوس وتهزم سليمان جبال سلسلة لتعرب الهندية الجيوش
خالله من تبسط ودي، اتفاق إىل وصال ذلك بعد الجانبني كال أن الغريب ومن
وهو قندهار، قبل فيما أفغانستان جنوب عىل سيادتها املوريانية اإلمرباطورية
تسلم املقابل ويف أراكوزيا. إسكندرية لإلغريق بالنسبة أهميته يف يعادل الذي

الغرب. يف معاركه يف تساعده أن يمكن فيل خمسمائة سيلوكوس
(الديادويش) امللوك من اإلسكندر خلف حروب كانت ق.م ٣٠١ عام ويف
خمسة إىل انقسمت قد اإلسكندر إمرباطورية كانت الوقت ذلك ويف أوجها. يف
وليسيماخوس واليونان، مقدونيا يحكم Cassander كاسندر فكان أجزاء.
الرشقية األرايض أما مرص، يحكم وبطليموس ثرايس، يحكم Lysimachus

سيلوكوس سيطرة تحت كانت فقد األوكسس نهر حتى الفرات نهر من املمتدة
أنتيجونوس يمثله كان جميًعا أمامهم األكرب الخطر ولكن بابل. يف وهو
والنشاط بالحيوية املمتلئ القوي وابنه الواحدة» العني «ذو Antigonus

اإلمرباطورية توحيد إعادة يف يطمعان االثنان وكان ،Demetrius ديميرتيوس
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معركة ويف وسوريا. الصغرى آسيا يف القائمة مملكتهما مكان من انطالًقا
القوتان وكانت أنتيجونوس. ضد وليسيماخوس سيلوكوس اتحد إيبسوس
هي سيلوكوس أفيال لكن مقاتل، ٧٥٠٠٠ منهما واحدة كل تضم متعادلتني،
فرسانه. الجيشووطئت كتيبة األفيال هاجمت فقد لصالحه، املعركة أنهت التي
آالف ثمانية إىل تقلص قد أنتيجونوس جيش كان ميل ملسافة مطاردة وبعد

جندي.
حني عاًما عرشين بعد إال «الديادوتيش» حروب عن يسدل لم الستار أن غري
الصغرى. آسيا يف كوروبيديون معركة يف ليسيماخوس مع سيلوكوس تقابل
ليتصارعا عاًما، ثمانني عمرهما تجاوز أن بعد الكهالن املحاربان والتقى
وانتهى فضول. يف املعركة يرقبون وقفوا الذين جنودهما أمام لوجه وجًها
سيلوكوس تويف عام غضون ويف قواته. وهزيمة ليسيماخوس، بمقتل الرصاع
أقسام: ثالثة إىل اإلسكندر إمرباطورية انقسمت الورثة آخر وبموت أيًضا.
حكم تحت ومرص أخرى) (مرة أنتيجونوس نسل حكم تحت اليونانية اململكة
وسوريا الصغرى آسيا أما سيلوكوس. أبناء سيادة تحت والرشق البطالسة،
كما تماًما «األقوى»، يحكمها للمعارك مرسًحا ظلت طويلة فلعقود وفلسطني

اإلسكندر. أراد
استولت أن بعد التوسع يف املوريانية اإلمرباطورية استمرت أفغانستان ويف
الهندوكوش. سفوح حتى توسعاتها وامتدت وكابول وغزنة قندهار مناطق عىل
—وهم املوريان وقام ،Bindusara بندوسارا القوي ابنه خلفشاندراجوبتا وقد
الهندية، القارة شبه أغلب عرب سيطرتهم بمد — الرباهمة الهنود من املحاربون
زال ما وكان بندوسارا ابن Asoka أسوكا العرش ورث ق.م ٢٦٨ عام ويف
حصار بعد لكنه جديدة، أراض عىل االستيالء يف استمر ولكنه مراهًقا، فتى
الهند) من الرشقي الجنوب يف حاليٍّا (أوريسا كالينجا مدينة حول نصبه مرعب
أسوكا وقع آخرين ألًفا وخمسني مائة ورشد إنسان ألف مائة جيشه فيه قتل
جراء من النفيس القلق من حالة عليه استولت فقد عنيفة، نفسية هزة فريسة

البوذية. مذهب فاعتنق فيها تسبب التي املذابح
فلسفته ينرش مىض فقد والحيوية، بالقوة تتسم شخصية ذا كان وألنه
إىل بها يدعو كان التي القوة بنفس الحياة مظاهر جميع احرتام إىل الداعية
الفضيلة» «أعمدة عليها أطلق التي التعاليم بعض فنقش الحربية، معاركه
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السنسكريتية، هي مختلفة وبلغات إمرباطوريته أنحاء كل يف األحجار عىل
إىل واستناًدا أفغانستان. يف منها البعض وجد وقد واإلغريقية، والفارسية
وعليه األعمدة هذه أحد وجد فقد Louis Dupree دوبريه لويس يقوله ما
العمال وكان قندهار. يف للبناء معد موقع يف ١٩٥٨م عام إغريقية حروف
إنجليزية كلمات عليه حفرت التي الكلمات بأن العتقادهم تدمريه وشك عىل
املدارس مديري أحد لكن عرش، التاسع القرن يف الربيطانيني انتصارات تمجد

أفغانستان. يف التاريخية الجمعية مدير بإبالغ قام املحلية
وسائل يستخدم للبوذية عظيم نبي كأول أسوكا العالم يتذكر واليوم
٢٣٢ عام وفاته وبعد شفاهة، تنتقل السابق يف كانت رسالة لينرش تعليمية
الداخيل السالم عن البحث إن حيث االنهيار يف املوريانية اإلمرباطورية بدأت ق.م

الحرب. إىل املستمرة الدعوة رضورة مع يتوافق ال

ق.م، ٢٥٠ حوايل الرشقية األرايض عىل سيطرتها تفقد السيلوكيد مملكة بدأت
السهول يسكن شعب وهم — البارثيانيني أن األوىل مرتابطتني: حادثتني بسبب
رشق األصيل موطنهم من جنوبًا التدفق يف بدءوا — بالسيثيانيني قربى وذوي
من طويل عرص من بدافع باكرتيا، حاكم ديودوروس أن والثانية قزوين. بحر
اإلغريقية اململكة استقالل يؤكد بدأ البارثياني، والغزو سيلوكوس آلل العداء

الثاني. ديودوروس ابنه حكم تحت حقيقة أصبحت التي — الباكرتيانية
منظمة حملة البداية يف يكن لم البارثياني الغزو أن نتخيل أن لنا ويمكن
أخرى بعد سنة طريقهم يشقون السهول محاربي من حشد مجرد كان ولكنه
مدينة عىل يستولون أن وبعد القديمة، الفارسية اإلمرباطورية جسد خالل
تزايد مع لكنه أخرى. مدينة إىل ينتقلون كانوا مواردها، كل ويمتصون ما
إىل طريقهم يف يحتلونها التي الشعوب وإخضاع الجزية فرضهم نتيجة قوتهم
منظم. غزو شكل تتخذ املسلحة الهجرة بدأت الرافدين، بالد يف الهائلة الثروة
البداية. منذ عظيًما عليهم البارثيانيني خطر كان للباكرتيانيني بالنسبة لكن
تسعى بحشود امتألت بالغرب بالدهم تربط كانت التي القديمة امللكية فالطرق
الزمن من كامًال عقًدا ظلت التي — السيلوكيد مملكة لكن الغنائم. نهب وراء
مقدورها يف يكن لم — الحكم وراثة حول التنازع نتيجة نفسها عىل منقسمة
والبضائع التعزيزات مرور املتعذر من كان فقد الرشق، عىل نفوذها تبسط أن
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باكرتيا يف باألعداء املحارصون اإلغريق كان الوقت نفس ويف الخطابات، وحتى
التافهة. السيلوكيد مطالب لتلبية استعداد غري عىل جانب، كل من

عجيبة مميزة دولة وهي الباكرتيانية — اإلغريق مملكة ولدت وهكذا
الهلينستي. العالم بقية عن تامة عزلة يف قرون ثالثة مدة أفغانستان يف استمرت
بدأ حتى وقتًا الثاني ديودوروس خليفة Euthydemus يوثيديموس يُضع ولم
واستعاد البارثيانيني عىل غربًا بالهجوم أوًال فبدأ الخارجية، سياسته تطبيق يف
األرايض اخرتقت الشمال إىل تأديبية حملة أرسل ثم (اإلسكندرية-آريا) هرات
زيانجنج مقاطعة حتى مسريتها تستأنف ثم ياكسارتس نهر لتعرب السيثيانية

الصني. يف
أنتيوخوس امللك جاء ق.م ٢٠٩ عام ففي تماًما، السيلوكيد ينته لم ذلك ومع
الناشئة البارثيان إمرباطورية فاكتسح شجاًعا شابٍّا وكان Antiocus III الثالث
وتسلق وأراكوزيا آريا، فاجتاح الرشق، يف اإلسكندر خطى عىل السري يف وبدأ
بيوثيديمس التقى أنتيوخوس لكن باكرتيا. إىل وصل أن إىل الهندوكوش جبال
الباكرتيان بني الحرب فتيل نزعت تسوية إىل التوصل اللقاء هذا خالل من وأمكن
مشرتك دفاع إقامة عىل امللكان اتفق فقد األم، واململكة فرسانهم بقوة اإلغريق
ضغًطا منهما كل يمارس أن وعىل الجدد، أعدائها جميع ضد الهيلينية عن
أن توضح األمر وحقيقة ذلك. إىل اآلخر الطرف احتاج ما إذا البارثيانيني عىل
إذا عبئًا له سيمثل اتساعها أن الرشقية أراضيه عبور بعد رأى قد أنتيوخوس
فقد ولذلك بابل، شمال يف سيلوسيا الجديدة عاصمته من يحكمها أن حاول ما
منها، يقرتب أن دون الباكرتيانية اليونانية اململكة تارًكا الغرب نحو استدار
كان الغرب ويف ذلك. بعد الخلف من عليه اإلطباق يف البارثيانيون بدأ حني يف
فلسطني انتزاع من تمكن ق.م ٢٠٠ فعام الفعال، تأثريها أنتيوخوس لجهود
عىل عازًما أوروبا إىل اتجه ق.م ١٩٦ عام ويف املرصيني، البطالسة أيدي من

اليونان. غزو
البحر يف الجديدة الناشئة القوة روما كانت قليلة بسنوات ذلك قبل
االحتفاالت وأثناء مقدونيا. ملك الخامس فيليب عىل انترصت قد املتوسط
إعادة املحتشدة للجماهري أعلنت ذلك بعد جرت التي األوليمبية باأللعاب
أنتيوخوس، به قام الذي الغزو عىل وكرد املستقلة. اإلغريقية املدن نظام
هانيبال القرطاجي القائد أن غضبها أثار أن بعد أخرى حملة روما أرسلت
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جيش عىل الرومان وانترص ألنتيوخوس، العسكري املستشار أصبح Hannibal
سوريا. حتى طاردوه ثم ق.م، ١٩١ عام ترموبيالي معركة يف السيلوكيد
بقيادة املحاربني من ألًفا أربعون واجه التايل العام يف ماجنيسيا معركة ويف
معركة يف هانيبال عىل انترص الذي — Scipio Africanus أفريكانوس سيبيو
السيلوكيد وكان محارب. ألف ثمانني من املكون أنتيوخوس جيش — زاما
املوريانيني، من عليها حصولهم منذ معاركهم يف األفيال يستخدمون زالوا ما
ووطئت الرومانيني الفرسان أمام مذعورة األفيال فرت املعركة وسط يف لكنه
جيش ثغرات خالل الرومان مشاة هجم وهنا أقدامها. تحت السيلوكيد قوات
عقدت التي السالم اتفاقية رشوط من وكجزء هزيمة، رش ليهزموهم العدو
بعد ليصبح الفرار من تمكن لكنه هانيبال، بتسليم الرومان طالب ذلك بعد

إيجة. بحر عرب الرومان قبل من تلني أو تهدأ ال ملطاردة هدًفا ذلك
الباكرتيانية اململكة أصبحت األخرية أنفاسها السيلوكيد مملكة لفظت وحني
يف زرعت التي الوالية تلك فإن ذلك ومع قبل. ذي من استقالًال أكثر اليونانية
يوثيديموس؛ ابن األول، ديميرتيوس اجتاح فقد الخمول. إىل تركن لم الغرب
حكم تحت الحديثة أفغانستان كل أصبحت وبذلك ثانية، مرة أراكوزيا
ممر وعرب املوريانية اإلمرباطورية تفكك ديميرتيوس انتهز ثم اليونانيني.
واستمروا السند، نهر اإلغريق عرب الحقة عقود ويف قندهار. عىل ليستويل خيرب
وتقع باتنا اليوم تسمى التي املوريان عاصمة إىل وصلوا حتى مسريتهم يف
اليونانية الباكرتيانية اململكة سيطرت ثم الجانج. نهر ضفاف عىل الهند رشق
تاكسيال إىل ومنها أفغانستان إىل حاليٍّا) تركمانستان (يف مريف من املناطق عىل
الهند نحو فشيئًا شيئًا يتجه كان اململكة هذه تركيز لكن السند. نهر رشق
والذي ق.م، ١٥٥ عام ملًكا أصبح الذي Menander ميناندر العظيم وقائدها
الحوارات من سلسلة ودونوا (Milinda (ميليندا اسم تحت البوذيون خلده
الرشقي األدب يف ميناندر ظهور ويعد بوذا. حكماء أحد مع أجراها التي
يف فقط مسجل اليونانية الباكرتيانية اململكة تاريخ ألن بالذكر جديًرا أمًرا
أن يف تكمن هنا واملفارقة أفغانستان. يف منها اآلالف عىل عثر التي العمالت
يماثل اإلغريقيني الباكرتيانيني للملوك مصوًرا تسجيًال لنا تركت النقود هذه
يخلفوا لم أفغانستان من اإلغريق اختفى حني ولكن الحديثة. الصور تماًما

وراءهم. شيئًا
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ق.م ١٦٨ فعام تتواىل، كبرية أخرى أحداث كانت العالم، أنحاء بقية ويف
قد الرومان أن والعجيب بيدنا. معركة يف املقدونيني قوة أخريًا روما سحقت
الواقع يف إنهم بل عليها، يسيطرون أصبحوا التي الهيلينستية الثقافة ترشبوا
وبدرجة العالم. أنحاء يف اإلغريقية والثقافة القيم نرش يف اإلسكندر عباءة لبسوا
وأصبحت بابل. واحتلوا السيلوكيدية اململكة بقايا عىل البارثيانيون استوىل أقل
بالد من تمتد والتي مربع ميل مليون نصف اتساعها بلغ التي — إمرباطوريتهم
الوقت. ذلك يف الرومان لقوة الوحيد املنافس هي — أفغانستان إىل الرافدين
عىل الرومان من مواطنني ثالثة شهرة طغت ق.م األول القرن منتصف ويف
الذي Pompey the Great العظيم بومباي أولهم كان الرومانية، الجمهورية
ق.م، ٦٨ عام سوريا يف السيلوكيدية اململكة شجرة إىل القاضية الرضبة وجه
البطالسة لحكم النهاية Julius Caesar قيرص يوليوس وضع بسنوات وبعدها
حاولت التي Cleopatra VII السابعة كليوباترا ملكتها إغراءات رغم مرص، يف
لتبقي Marc Antony أنطونيو مارك وعىل عليه التأثري يف أنوثتها استغالل
الشخصية وهو — Crassus كراسوس زحف ق.م ٥٣ عام ويف اإلغريق. حكم
جانب إىل عسكري نرص إىل بشدة يتطلع كان الذي الثالوث هذا يف الثالثة

كارهاي. معركة يف تماًما ُدمر جيشه لكن بارثيا، إىل — الطائلة ثروته
السهول، سكان يمارسه تقليدي حرب أسلوب يتبعون البارثيانيون كان
التشكيالت بعض مع الراكبني، السهام حملة من يتكون جيشهم كان فقد
سيستخدمها (والتي برباعة يستخدمونها كانوا التي الطويلة بالرماح املسلحة
التكتيكات لتفوق النهاية كارهاي معركة وضعت الحًقا). األوروبيون الفرسان
املواجهة معارك يف اليونانيون استخدمها والتي املشاة لفرق املنظمة الحربية
استُدرج كله. العالم إىل ونقلوها وأتقنوها قرون خمسة من ألكثر املبارشة
حني عىل برزوا مراوغون خيالة بها أحاط جدباء، قاسية أراض إىل كراسوس
كراسوس ابن حاول جانب. كل من بالسهام قواته يمطرون وأخذوا غرة
الفرسان من مقاتل وثالثمائة ألف قوامها جيًدا املدربة النخبة من فرقة ومعه
ذلك من بدًال ولكن الجهنمية، الدائرة هذه خالل يَنُْفذ أن الخفيفة والقوات
وشك عىل كراسوس كان — النجدة يطلب أرسل وعندما الجبل عىل حورص
وهم إليه يتجهون البارثيانيني املحاربني ببعض فوجئ لكنه — إليه اإلرساع
يدر ولم بشدة كراسوس أعصاب اهتزت الرماح. أسنة عىل ابنه برأس يلوحون
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كراسوس، وتردد والتفاوض، اللقاء البارثياني امللك عليه فعرض يفعل، ماذا
قبول إىل اضطر قواته بني ترسي بدأت التي التمرد مشاعر ضغط تحت لكنه
الجيش وانهار معه حرض من وجميع كراسوس قتل اللقاء، ذلك ويف الدعوة.

ذلك. بعد
من السلسة لهذه حالٍّ بومباي أو قيرص يجد أن املمكن من كان أنه ورغم
عززت الهزيمة هذه فإن كارهاي، يف كراسوس واجهها التي التكتيكية املآزق
الحدود تأمني بعد الواقع، ويف والرشق. روما بني قوي منيع كسد بارثيا موقع
«كانت كارو: يقول وكما أفغانستان. إىل — الرشق إىل البارثيانيون عاد الغربية
رجال فيها انترص وقد العالم، يف الفاصلة املعارك من واحدة كارهاي معركة
هذه نتيجة وكانت الغربية.» الشمالية الحدود عىل ذلك بعد أحفادهم عاش
أول البارثيانيون كان حيث مكان، كل يف املقيمني للسكان رش نذير املعركة
والرماح بالخيل يحاربون الذين السهول يقطنون ممن الرحل البدو جماعات
يلحق ولسوف — املتحرض العالم يف إمرباطوريات تشييد من تمكنوا والذين

ذلك. بعد بهم الكثريون
الهنود حتى أو الرومان أو اإلغريق الباكرتيانيون يكن لم الوقت، ذلك يف
اليوم تعرف التي املناطق يف رحاها تدور رشسة حربًا هناك أن يعلمون
الثاني القرن نهاية ففي الصني. غرب شمال يف ومنغوليا سيبرييا، بأسماء
عىل الوسطى آسيا سهول يسكنون الذين البدو قبائل بني اتفاق حدث ق.م
عىل يطلقون الصينيون كان أفغانستان. صوب الغربي الجنوب إىل يتجهوا أن
اسم وهو الكوشان، باسم عرفهم الغرب ولكن يو-تيش اسم الشعوب هؤالء
راجًعا انتقالهم يكون قد التحالف. لهذا املكونة الخمس القبائل من قبيلة أكرب
أو — الشتاء قسوة أو القحط بسبب سواء — الشمال يف الجو طبيعة إىل
عام إنشاؤه بدأ الذي العظيم للسور الصينيني بناء إىل راجًعا ذلك كان ربما
ظهر عىل اإلنسان شيد ما أعجب من ذلك بعد أصبح والذي ق.م، ٢١٤
لدى كربى مشكلة خلق يف تسبب الوقت ذاك يف البناء هذا لكن األرض.
أرسة إىل ينتمون الذين والجنود العمال من اآلالف مئات تدفق حيث البدو،
عن الربابرة إجالء هدفها قومية مهمة يف الحدودية املناطق إىل الحاكمة هان
التي والرسقة النهب فرص تضاءلت أن هذا نتيجة من وكان األرض. هذه
عليها، يعيشون التي الرعوية األرايض وازدحمت قبل، من للبدو متاحة كانت
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هجرة كانت ثم ومن الواحدة القبيلة أفراد بني نزاعات حدوث عنه نتج مما
الكوشان.

قبائل أن هو األمر، هذا جراء أفغانستان عىل وقعت التي اآلثار من واحد
تقض عدة لقرون ظلت التي ساكاي)، أو ساكا بالفارسية (تسمى السيثيان
ياكسارتس نهري عابرة بكثرة تدفقت املتحرضة، املجتمعات حكام مضاجع
الذين البارثيان، من أعمامهم بني لكن غربًا، اتجهوا البداية يف وأوكسس.
منهم الكثريون غرّي بحزم. لهم تصدوا بها، يستهان ال قوة أصبحوا قد كانوا
أسموها التي درانجيانا إىل وصلوا حتى آريا نحو جنوبًا فاتجهوا سريهم خط
يف تقع التي قندهار عربوا ذلك بعد ثم سيستان)، اليوم (تسمى ساكاستان
عربوا فقد السيثيان من تبقى من أما الهند. إىل وصلوا حتى أفغانستان جنوب
اململكة طريقهم يف مكتسحني أفغانستان، شمال صوب متجهني األوكسس نهر

اإلغريقية. الباكرتيانية
اإلغريق خاضها التي الضارية املعارك تلك إىل القديمة املسكوكات تشري ال
اإلغارة مجرد القتال من هدفهم يعد لم الذين السيثيانيني، من الرحل البدو ضد
معهم يصطحبون وكانوا النرص، عىل الحصول يف يستميتون كانوا بل والسلب
الصعب من أنه الواقع املعركة. ساحة إىل متعلقاتهم وكل وأطفالهم نساءهم
املواطنون هب هل هنا ونتساءل جيوشهم. أقسام وكذلك أعدادهم تحديد
عونًا السيثيانيون وجد وهل اليونانية؟ الحاكمة الطبقة ملنارصة الباكرتيانيون
كمواطنني يعيشون كانوا والذين مثلهم اإليرانية يتحدثون الذين رفاقهم من
تطهري يف للمساعدة استعداد أتم عىل كانوا بحيث بالدهم، يف الثانية الدرجة من
بصياغة اإلسكندر لحلم يقدر لم السيلوكيد مملكة ففي الهيلينيني؟ من أرضهم
خلفاؤه عاد حيث موته، بعد االستمرارية والغرب، الرشق بني مشرتكة ثقافة
ا حدٍّ واضعني والعادات امللبس يف التقليدية عاداتهم إىل واإلغريق املقدونيني من
أن فلنا اإلغريقية الباكرتيان مملكة يف أما غزوهم. تم ومن الغزاة بني فاصًال
العنرصان اندمج أم كعبيد؟ املواطنني يعاملون الهيلينيون كان هل نتساءل
سجالت أي ترتك أن دون تماًما دمرت اإلغريق الباكرتيان مملكة وألن مًعا؟

اإلجابة. عىل نعثر أن الصعب فمن مكتوبة،
تحول أن بعد أكثر بدقة أو اإلغريق، للباكرتيان الرشيد ميناندر حكم بعد
متفرقة رشاذم إىل الهيلينيون انقسم اإلغريق-الهندية، مملكة إىل الجاذبية مركز
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الذي الحد إىل جانب، كل من عليهم السيثيانيني هجوم مع تزايدت حركة يف
تتجاوز لم فرتة يف النقدية العمالت عىل امللوك من أربعني أسماء فيه ظهرت
استمر الجريح، الجسد يف العضالت تتقلص وكما هذا، ومع عاًما. عرش السبعة
من — Amyntas أمينتاس ويدعى حكامهم أحد وتمكن القتال، يف اإلغريق
املمتدة املنطقة شعوب هزيمة من — القوقاز إسكندرية من يكون أن املحتمل
سكه ليتم امللك هذا اختاره الذي االسم كان وقد غزنة. إىل الحديثة كابول من
السيثيانيون تمكن بسنوات ذلك بعد نيكانور. أمينتاس النقدية العمالت عىل
الواليات ليجتاحوا شماًال الهجوم من — السند عىل انترصوا قد كانوا الذين
هو اإلغريق الباكرتيانيني ملوك من عرف من آخر وكان الهند. يف اليونانية
يف وحاول ق.م، ٤٠ عام أمينتاس والده خلف الذي Hermaeus هرمايوس
كان ولكنه كابول، نهر بوادي مروًرا السند نهر تجاه القتال مواصلة ما وقت
سنوات وبعد ذلك، بعد األخرية أنفاسها لفظت التي الدول هذه حكم من آخر
أما فجأة. القديمة اليونانية املسكوكات لعلم تؤرخ التي السجالت توقفت قليلة
السيثيانيني. امللوك صور تحمل كانت فقد ذلك بعد عرفت التي النقدية القطع
روما يحكم Augustus Caesar أغسطس القيرص كان فبينما وبذلك،
كانت التي الرشق، يف الهيلينية اململكة كانت الغرب، يف االتساع البالغة القوية
أنفاسها تلفظ جانب، كل من األميني السهول ملقاتيل سهلة وفريسة منعزلة
لكن معروفة مملكة كانت الغابة، يف تتهاوى كشجرة كانت فقد األخرية،

غامًضا. مجهوًال كان مصريها
اكتسب هل نفسه: يطرح ينفك ال الذي الحائر السؤال ظل ولقرون
وهل حكمهم، فرتة خالل الهيلينية الحياة نمط أفغانستان يف اليونانيون
كانت الغرب؟ يعرفها ال مهجنة ثقافة ليخلقوا اإليرانية الشعوب يف اندمجوا
تاريخ خالل أنه هو أفغانستان يف اآلثار علماء واجهها التي الكربى املشكلة
اللبن الطوب من تشيد املباني معظم كانت السنني آلالف يمتد الذي املنطقة
يصبح املباني تلك تتالىش أن وبمجرد مرتسبة، مادة إىل ذلك بعد يتحلل الذي
الغزنوية، أو الكوشانية عن القديمة األكامينيدية اململكة بقايا تمييز العسري من
ذلك عن ورغًما عرش. الثامن القرن يف شيدت دورانية قلعة بقايا عن حتى أو
العثور عىل الفرنسيني األثريني من جماعة صممت ١٩٢٢م عام بداية ففي
يف جهودهم أن لالهتمام املثري ومن أفغانستان. يف يونانية مدينة آثار عىل
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إال تسفر لم — حفائر موقع مائة عن يقل ال ما اختبار شملت التي — بلخ
بقايا من مئات وظلت فخارية. أوان من أثرية شظايا بعض عىل العثور عن
العمالت تلك ولوال يشء. عن تفصح ال صامتة البالد يف واآلثار والقالع املدن

أبًدا. املناطق تلك يف عاشوا قد اإلغريق أن أحد عرف ملا األثرية
خانوم» «آي املفقودة، مدينتهم الفرنسيون وجد ١٩٦٣م عام يف وأخريًا
نهر التقاء عند أفغانستان رشق شمال القمر» «امرأة األوزبك لغة يف وتعني
يف «اإلسكندرية هي هذه كانت وربما (جيحون). آمودريا أعىل مع كوكشا
فيها اكتملت مدينة عدة قرون ترسبات تحت الفرنسيون وجد وقد أوكسس».
إىل (مقسم جيمنازيوم إىل مرسح من التقليدية اليونانية املدن عنارص كل
إغريقيني، أبطال أرضحة إىل والعقلية)، الجسمانية بالصحة للعناية جزئني
الطراز عىل شيدت التي العديدة األعمدة وبني زيوس. لإلله معبًدا وأخريًا
ُعثر بناؤها؛ يكتمل لم التي أو املحطمة التماثيل بعض وبقايا الكورنثي،
«يف فيها: كتب اليونان يف دلفي معبد كهنة تعاليم من مقتبسة كتابات عىل
العدالة، العمر: منتصف ويف النفس، ضبط الشباب: ويف الجاذبية، الطفولة:

األلم.» نهاية املوت: ويف الحكمة، الشيخوخة: ويف
دمرتها قد املدينة هذه أن إىل تشري واضحة دالئل أيًضا األثريون وجد كما
تمثل الرماد بقايا بعض أن نستنتج أن ويمكن ق.م الثاني القرن يف النريان
الباكرتيانية اململكة تاريخ يكن لم إن — املدينة تاريخ عليها سجل مخطوطات
ذلك، ومع تتهاوى. املدينة كانت بينما النريان والتهمتها — بأكملها اإلغريقية
أولئك أن تثبت كبرية خطوة يعترب أثينا، تماثل أفغانستان يف مدينة اكتشاف فإن
عام ويف لحظة. آخر حتى يونانيني ظلوا غزواته يف اإلسكندر صاحبوا الذين
طالبان. حركة جرافات بواسطة تماًما األثري املوقع هذا معالم ُطمست ٢٠٠٠م
هذا يومنا فحتى البالد، هذه يف اإلغريق تركها أخرى آثاًرا هناك أن غري
اللون ذوات وعيونهم الشقراء بشعورهم أفرادها يتميز قديمة، جماعات هناك
النائية. أفغانستان رشق شمال جبال وديان يف تعيش األخرض، أو األزرق
بتعدد تؤمن ديانة تعتنق الشعوب هذه كانت عرش التاسع القرن نهاية وحتى
التي اليونانية األسطورية املعتقدات عن كثريًا تختلف ال ديانة وهي اآللهة
بنسبة املرجح من السنني. آالف عرب عزلتها خالل تطورت قد تكون أن يمكن
تنطوي لغتهم لكن اإلسكندر، رجال نسل من ينحدرون الناس هؤالء أن كبرية

83



أفغانستان

يؤدي مما الهندية، اآلريانية اللغات زمنيٍّا تسبق أصول إىل تنتمي مفردات عىل
األصليني البالد سكان من يكونون قد بأنهم االعتقاد إىل املعارصين بالعلماء
موجات عن فيها غفلوا التي الدرجة إىل العالم، عن بعيًدا عاشوا الذين القدماء
حالٍّ ربطنا إذا لكننا التاريخ. قبل ما عصور يف حدثت التي أوروبا إىل الهجرة
أحيانًا ولكن الحقيقة، إىل بالرضورة يقودنا ال فهذا التاريخ ألغاز من بلغز ما

. حالٍّ تشكل قد التي العوامل من مجموعة إىل حدسنا يقودنا
لم وربما ألفغانستان، اإلغريق حكم زال ما وقت يف أنه املعلوم من
املواطنون ساهم ربما بل حكمهم، أزالت التي هي فقط البدوية القبائل تكن
إىل حينها اإلغريق واضطر الحكام. عىل ثوراتهم خالل من ذلك يف املحليون
ساكنو كان إذا خاصة البالد، يف النائية املناطق إىل واللجوء لذلك نتيجة الفرار
أن تصور السهل من ليس ولكن كثريًا. عنهم تختلف ال شعوبًا الجبال وديان
هذه شعوب يف الهيلينية ثقافتهم يزرعوا أن املذعورون الفارون هؤالء يحاول
ويمكننا البالد. هذه بمواطني يمتزجوا أن هم يحاولوا أن األصح بل املنطقة،
يرتكون وهم األفغان املقاتلني من الفارين الالجئني هؤالء آباء نتخيل أن أيًضا

األمان. عن بحثًا املخبأة الوديان هذه يف صغارهم
تدعى النائية املناطق هذه كانت عرش، التاسع القرن نهاية وحتى
إىل شعوبها تحولت أن بعد ولكن امللحدة. ديانتها بسبب «كافرييستان»
النور». «أرض أو نوريستان باسم تعرف املنطقة أصبحت بالقوة، اإلسالم
ساللة أو اإلغريقية الباكرتيانية اململكة ساللة تكون أن املستبعد من وليس

املناطق. هذه استوطنت قد اإلسكندر

أفغانستان أرايض معظم عىل السيثيانيون سيطر الزمان، من كامل قرن عرب
أحبطوا أن بعد — امليالدي الخامس القرن ويف باكستان. أرايض وأغلب حاليٍّا
البارثيانيون قام الفرات، نهر بعد ما إىل التوسع يف الرومان طموحات كل
نتصور ألن داعي وال السيثيانيني. عىل سطوتهم لتأكيد رشًقا جيوشهم بإرسال
أو ببعض، بعضهما الصلة قريبي الشعبني هذين بني جرت ضارية معارك
بل اإلغريق. عىل واضح، هو كما فرضت، كالتي املعارك من سلسلة نتخيل أن
إليهم قدموا النعمة، محدثي البارثيانيني، هؤالء إن إذ الصحيح، هو العكس
Mithridates II الثاني ميثريداتيس املقاتل مليكهم قيادة وتحت قوتهم، بكل
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مواقعهم، يف السيثيانيون النبالء فرتك حظٍّا. األقل أقاربه عىل حكمه ليبسط
يُعَن لم والتي الرشقية الجنوبية املناطق يف باستقالليتهم احتفظوا إنهم بل
الهندوكوش جنوب إىل البارثيانيون اتجه وبذلك إليها. بالذهاب البارثيانيون
يمارسون الكوشان بدأ حيث — قليلة دفاعاته كانت الذي — الشمال من بدًال

البارثيانية. الحدود عىل ضغوًطا
فقد املدى، بعيدة نتائج البارثيانيني، من بتعزيز السيثيانيني، لغزو كان
تشكل — العالم لتاريخ هريودوت كتابة بداية منذ — السيثيان قبائل كانت
من طردوا أخريًا لكنهم جنوبهم، تقع التي املتحرضة للبالد األقوى التهديد
الوسطى. آسيا سهول اجتاحت ضخمة قوة بفعل الشاسعة البدوية املناطق
واألرجح األحداث، ملعب من السيثيانيون اختفى امليالد، قبل الثاني القرن ويف
أوروبا رشق يف املقيمة املجتمعات وسط حاليٍّا تتناثر قبائلهم بقايا أن
البدو لقبائل العظيم االكتساح ضمن تالشت قد تكون ربما أو وأوكرانيا،
فقد الرشقيون السيثيان أما ذلك. بعد جاءت التي الهون قبائل مثل الرحل
والهند، أفغانستان عىل هائلة مجموعات يف تدفقوا أن بعد تماًما تالشوا
عرقية مجموعة بدأت الوقت ذلك ففي يختفوا. لم أنفسهم السيثيانيني لكن
حاليٍّا باكستان يف وأيًضا الهندوكوش، جنوب أفغانستان داخل تتشكل جديدة
النحول، شديدي رجاًال تضم البيضاء؛ الجبال أو سليمان جبال سلسلة عرب
عليهم يسيطر أشداء محاربني الشعر، كثيفة وذقون سوداء عيون ذوي
اإليرانية اللغات مجموعة إىل تنتمي بلغة ويتكلمون الشخصية، الحرية حب
الهند لغات بعض من تأثري القرون عرب إليها تسلل قد كان وإن القديمة،
هذه ترشبت وقد واليونانية. واآلرامية القديمة الفارسية ملحات من وبعض
ثقافتها غرست الذي الوقت نفس يف الوطنيني األهايل ثقافة العرقية املجموعة
باسم حاليٍّا تعرف الشعوب وهذه أكرب، بقدر املحلية الثقافة يف الخاصة

البشتون.
السند، نهر من بالقرب تاكسيال يف الرشقية عاصمته ميثريداتيس أسس
يف الكوشان بدأ ق.م ٣٠ فعام قصريًا، كان املنطقة لهذه البارثيانيني حكم لكن
الهندكوش. ممرات عىل هجموا أعدادهم تزايد ومع األوكسس، نهر نحو التقدم
وحني بأكمله. كابول وادي عىل االستحواذ أمكنهم امليالد بعد ٦٠ عام ويف
ودمرت والسيثيانيني، البارثيانيني محل حلت قوتها بكل الكوشان قبائل أغارت
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يف لينحرص أفغانستان يف البارثياني الحكم وتقلص ميالدية، ٧٥ عام تاكسيال
واملحاربني القبائل الصاعدة الجديدة القوة وامتصت الغرب. يف املزدهرة املناطق

املنطقة. يف يعيشون كانوا الذين
أنهم عدا فيما للكوشان العرقي األصل الدقة وجه عىل املعروف من وليس
الرتكي التأثري أما اإليرانية. اللغة يتحدثون كانوا أنهم املحتمل ومن القوقاز، من
اللغات مجموعة إىل تنتمي التي البشتون قبائل لغة (وهي البشتو لغة عىل
اإلغريقي الغزو عدا فيما — وبذلك بقرون. ذلك بعد إال يحدث لم فهو اإليرانية)
يمكن — املوريانية الهندية لإلمرباطورية القصري والحكم أوروبا، من قدم الذي
والكوشانيون؛ والبارثيانيون الساكا وهي تدفقت، التي الشعوب أغلب بأن القول
القادمون اآلريون الهنود وهم السيثياني: الشعب مسمى تحت يندرجوا أن يمكن
وثيقة عالقة ذات ولكن اإليرانية هي ليست لغة يتحدثون والذين السهول من
أفغانستان يف الخصبة الوديان حول املقيمة الشعوب أما وثقافة. شكًال بها
الذي الوقت نفس يف الجديدة الحشود هذه مع تتفاعل أن تحاول كانت فقد
يراقب أن املمكن من كان الجبال، وبني العادية. حياتها نمط عىل فيه تحافظ
مانع لديهم يكن لم وإن للغزو، يتعرضوا أن دون التحركات هذه الرحل البدو
لغة الكوشان لدى يكن ولم بالفائدة. عليهم يعود تحالف أي يف املشاركة من
من أسالفهم ومثل املنطقة، عىل يفرضونها جامدة ثقافية موروثات أو مكتوبة

والدين. املحلية العادات مسألة يف متسامحني كانوا الرحل، البدو
من قرنني فمدة هائًال، كان فقد الجيوبوليتيكي لتأثريهم بالنسبة أما
لإلمرباطورية الرشقي الحد عىل منيع كسد يقفون البارثيانيون كان الزمان،
الهند ولكن اإلغريقية الباكرتيان مملكة فقط ليس بذلك عازلني الرومانية،
العسكرية قوتهم يفقدون بدءوا حني ولكنهم الجنوب. من أيًضا والصني
بالد يف فقط وتتمركز معنويٍّا تضمحل إمرباطوريتهم بدأت وحني تدريجيٍّا،
قزوين بحر من تتسع الحيوية املتقدة الكوشان إمرباطورية بدأت الرافدين،
الجناح عىل إرهابية ضغوًطا ممارستها ومع الهند، إىل لتصل العرب بحر إىل
ذلك ويف روما. إىل للتجارة وبرية بحرية طرًقا فتحت للبارثيانيني، الرشقي
باألرايضالكوشانية مارٍّا يتشكل بدأ قد الصني من الحريري الطريق كان الوقت
نحو بعيًدا تتجه كانت التي القوافل تصور املمكن ومن الهندوكوش. شمال
عازفني البارثيانيون فيه كان الذي الوقت يف الكوشانيني حماية تحت الجنوب
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الرشقية املقاطعات قبضة إىل البضائع تصل حتى التدخل عىل قادرين غري أو
أوروبا. يف اآلمنة

الكوشان عرش عىل Kanishka كانيشكا جلس ١٢٥م عام حوايل ويف
إىل فضم متميًزا عسكريٍّا رجًال كان العالم. خريطة يف الكثري تغيري يف وبدأ
الغرب. يف البارثيانية األرايض ومن الجانج، نهر وادي من أرايض مملكته
الجانب عىل بيشاور من بالقرب تقع إلمرباطوريته املركزية العاصمة وكانت
تأسست التي باجرام يف فكانت الصيفية عاصمته أما خيرب، ممر من الباكستاني
القوقاز، إسكندرية بعد فيما أصبحت والتي القديمة، كانيش كابيش موقع يف
كانيشكا قام وقد الهند. يف ماثورا مدينة الشتوية العاصمة كانت حني يف
البحري والطريق والصني، روما بني يربط الذي الربي التجارة طريق بتعزيز

مرص. يف اإلسكندرية خالل من بالهند يربطها الذي
متنوع رجًال كان وألنه البوذية، واعتنق أسوكا درب عىل كانيشكا سار
يف جاندهارا مدينة يف يعيش كان عندما اكتسبها فنية موهبة ويمتلك الثقافة
يف البوذية نرش عن األول املسئول أصبح فقد — الكوشانية اإلمرباطورية وسط
الفلسفية املفاهيم من مجموعة يف تتمثل البوذية كانت كانيشكا قبل الرشق.
املعقوف). الصليب الرموز هذه أحد (كان عليها الدالة الرموز وبعض التأملية
الهندية الفنون ساهمت أن بعد آدميٍّا شكًال بوذا اتخذ فقد عهده يف أما
«املدرسة أو للبوذية األول املفهوم يزال ال تصويره. يف والرومانية واإلغريقية
«املدرسة أما آسيا. رشق جنوب أجزاء وبعض النكا رسي يف موجوًدا التقليدية»
والهند أفغانستان يف انترشت فقد كانيشكا اعتنقها كما املهايانا أو الليربالية»

اليابان. إىل لتمتد الصني واخرتقت
املتعددة الصور حد عند الكوشانية اإلمرباطورية يف الفنون براعة تقف لم
لحضارة رائعة أسطورة تعكس اليوم حتى حية تزال ال قندهار ففنون لبوذا،
والعسكري السيايس التاريخ عن الكثري نعرف ال الحظ لسوء لكننا قديمة، قوية
تاريخ تتبع عن عجزنا «إن الصدد: هذا يف كارو يقول اإلمرباطورية. لهذه
الهند، أهل مع كانت وعالقاتهم تعامالتهم جل أن إىل راجع هو إنما الكوشان
ثالثة إىل الوثائق تشري التاريخ.» ألهمية إدراًكا القديم العالم شعوب أقل وهم
الثالث امللك هو أشهرهم لعل ١٥٠م، عام وفاته بعد كانيشكا خلفوا ملوك
رفض يف األبناء وكعادة هندويس. طابع ذو اسم وهو ،Vasudeva فاسوديفا
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ممر خيرب

بارباريكون

بيشاور
تاكسيال

باجرام

خراســـان

ســـوجديانا

هندوكوش

نهر الجانج

جبال الهيمااليا

إمرباطورية كوشان

بحـــر العرب

خليج البنغال

قندهار

امتداد إمربطورية كوشان

سند
 ال

هر
ن

س
سارت

نهر ياك
حون)

سي
)

س
س

نهر  أوك
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آخر اتجه فقد البوذية، بفلسفة كانيشكا خلفاء يقتنع لم آبائهم، أساليب
عملية فلسفية قاعدة ديانتهم يف وجد حيث الهنود الرباهمة إىل الكوشان ملوك
٢٢٥م فعام فات، قد كان الوقت لكن إمرباطوريته. عليها ترتكز أن يمكن
الصينيون عليهم أطلق الذين القوم أولئك وبدأ التفتت، يف الكوشانيون بدأ
السيثيانيني أسميناهم — الدقة أردنا إن — والذين «يو-تيش»، البداية يف
محكوميهم. سبق فيما كانوا الذين السكان مع والتزاوج االختالط يف املحدثني،
سوى نعرف ال فنحن الكوشانيني، عهد النتهاء أسفنا يف نغايل لن لكننا
جائًرا حكًما يكون أن املحتمل ومن — ألفغانستان حكمهم عن القليل
إبان للفنون عظيم ازدهار إىل يشري الدالئل من لدينا ما لكن استبداديٍّا،
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الغاشمة. العسكرية القوة تدعم ال مساملة لفلسفة وانتشار تسيدهم، فرتة
موقعهم من املتسع العالم أمام األبواب فتحوا الكوشانيني أن إىل باإلضافة
توهج ذروة ويف والغرب. الرشق بني ما تربط حيوية قنوات إىل ليتحولوا الجغرايف
العظمى اإلمرباطوريات جميع عىل تطل أفغانستان كانت اإلمرباطورية، هذه
وكان اإلغريقية. والرومانية والصينية، والهندية، الفارسية، — القديم العالم يف
لكنها الحضارات هذه وسط مكانها تتبوأ أن الكوشانية لإلمرباطورية يمكن

طويًال. تستمر لم

فسلطتهم بالهند، عالقة أي له يكن لم الكوشانية الدولة انهيار يف تسبب ما إن
تسببوا من هم الغرب يف الفرس كان وإنما تهتز، أن من أقوى كانت الهند يف
قوية دولة أسسوا قد البارثيانيون كان قوتهم. استعادوا أن بعد ذلك يف
قوة لكن الفارسية، لإلمرباطورية الوسطى املنطقة يف قرون أربعة استمرت
أرداشري ويدعى الفرس أحد قام ٢٢٥م عام ويف تضمحل، بدأت اإلمرباطورية
من أنه مدعيٍّا وطنية، بثورة Sassan؛ ساسان أحفاد أحد وهو — Ardashir

اإلطاحة من وتمكن الزارداشتية، النار ديانة ومعتنًقا القدماء، األكامنيد ساللة
هو األول هدفه كان ملكه امللك هذا ثبت أن بعد العجوز. البارثياني بامللك

الرشق. غزو إعادة
وصلت حتى تقدمها يف واستمرت أفغانستان، الساسانيني جيوش اجتاحت
التي املناطق وكانت الفارسية. اإلمرباطورية حد يمثل كان الذي السند نهر إىل
حكم تحت زالت ما كابول وادي وحول الهندوكوش وشمال الهند شمال تقع
من الجديدة األرايض لهذه حكام بتعيني الساسانيون قام املهلهل. الكوشان
نمط يف مفاجئة زعزعة أية حدوث بذلك فتجنبوا األشداء، األقاليم رجال بني
املمكن من الذي — املنطقة يف حدث الذي األكرب التغري وكان املحلية. الحياة
نهر حول طويلة لقرون عاشوا الذين األهايل لدى ترحيبًا لقي قد يكون أن
الحكم من قرون بعد أفغانستان أن هو — أخرى ومناطق هرات ووادي هلمند،
الفرس. أحضان إىل ثانية مرة عادت قد والكوشاني والسيثياني اليوناني،

كانت الساسانية اإلمرباطورية قيام بعد تفجرت عنف موجة أكرب لكن
وتعلموا الدرس، جيًدا وعوا قد الرومانيون وكان الرومان. وضد الغرب يف
البارثيانيني، مثل السهول محاربي ضد رشًقا الواسعة األرايض يف يحاربوا أال
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الذي الوقت ذات يف بسعادة اإلمرباطورية هذه تدهور بمراقبة اكتفوا ولذلك
القرن منتصف ويف ودية. تجارية عالقة يف الكوشان مع فيه يشاركون كانوا
التي الداخلية املشاكل جراء من قليًال تضعف الرومان قوة بدأت الثالث،
القتال بأن قوي بإحساس تشبعوا وقد الساسانيون، ظهر ثم تعانيها. كانت
ا وردٍّ وسوريا. أرمينيا يف الرومانية املقاطعات يهاجمون وبدءوا قدرهم، هو
جيش مع ليتقابل رشًقا بالزحف Valerian فالرييان اإلمرباطور قام ذلك عىل
شابور وكان اآلن. تركيا جنوب إديسا معركة يف ٢٦٠م عام الساسانيني
قوات يضم كان الذي بجيشه كمينا لهم نصب قد — أرداشري ابن — Shapur

السهول. محاربي من الخيالة الرماح رماة من أكرب وقوات املشاة من ضخمة
وكان — فالرييان أرس وتم نكراء، هزيمة الرومانيون ُهزم أن هذا نتيجة وكان
انتهت أخرى ومرة أرسه. يف ذلك بعد مات ثم — األرس يف يقع إمرباطور أول

مأساوية. نهاية الرشق إىل الروماني النفوذ امتداد إمكانية
إىل فارس بالد عرب قوتهم بكل الزحف يف نجحوا اليونانيني أن العجيب
وإذا ذلك. تحقيق من يتمكنوا لم األقوياء الرومان خلفهم أن حني يف الهند،
اإلسكندر إمكان يف كان إنه القول يمكننا الواسعة أبوابه من التاريخ إىل نظرنا
جيًدا، املدربة املشاة ففرق الوقت، ذلك يف الشاملة الهيلينية بحملته يقوم أن
نجاحها أثبتت القديمة العصور يف سائدة كانت التي املبارشة املواجهة وأساليب
فيها العسكري التفوق كان الالحقة العصور لكن وبرسيبوليس، بابل ملوك مع
ضخمة بأعداد السهول من تدفقوا الذين الوسطي آسيا محاربي نصيب من
بل األوسط الرشق هزيمة فقط ليس — إمكانهم يف وكان اإلسكندر. زحف بعد
األوىل املحطة بصفتها — أفغانستان أن الطبيعي ومن أيًضا. أوروبا اكتساح
يقدر سوف — القديم العالم حضارات يف الثروات ومركز الوسطى آسيا يف

العنيفة. املعارك هذه لجميع القتال ساحة تكون أن لها

ضد املرير قتالهم يف الصينيون استمر الوسطى، آسيا من العليا السهول ويف
الصني سور وكان عديدة. لقرون استمر الذي الرحل البدو قبائل محاربي
عن الربابرة إلبعاد األمثل الحل — الباهظة تكلفته من الرغم عىل — العظيم
أكرب كان انتهت). قد كانت نفسها هان أرسة أن (مع املتحرضة الرشق أرايض
طرد الذي هو أنه يرجح الذي زيونج-نو تحالف هو البدو قبائل تحالفات
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التحالف هذا قبائل تلبث لم ثم ضدهم، خاضها رضوس حرب بعد الكوشان
ما عادة الباحثني أن ورغم الرشقية. السهول منطقة أيًضا هي غادرت أن
يف الحياة صعوبة إىل الوسطى آسيا من الهجرة أو الغزو أسباب يرجعون
فاملناخ العيش، رفاهية يف تتمثل كانت املشكلة أن املحتمل من فإنه السهول،
السكان، عدد يف ازدياد إىل أدت أخرى إيجابية عوامل إىل باإلضافة الجيد
كما البدو أولئك اكتشف هذا، عىل وعالوة سكاني. انفجار أخرى: بعبارة أو
الخسائر يكبدهم ما أكثر أن بعدهم، واألوروبيون قبلهم اليونانيون اكتشف
الذي وطنهم يغادرون حني وأنهم بينهم، فيما تنشب التي املعارك تلك هي
متفوقني أنفسهم يجدون كانوا أخرى، أجنبية شعوب ملواجهة به يرتبطون

عسكريٍّا.
الجبال محاربي من جديدة حشود عربت امليالدي، الرابع القرن منتصف يف
شهدهم، من أول هم الصينيون كان ثانية ومرة أفغانستان. إىل األوكسس نهر
يي-تي-أي-يل-دو اسم عليهم الصينيون أطلق دوبريه، لويس يقوله ملا وطبًقا
إىل األمر بهم وانتهى البيزنطيني املرتجمني أرهق اسم وهو Ye-ti-i-li-do

«الهياطلة اسم عليهم فأطلقوا الفرس أما الهفثااليت». أو «اإلفثااليت تسميتهم
الذي االسم ولكن ،(Attila أتيال امللك إىل يشري قد مصطلح (وهو األياطلة» أو

البيضاء». الهون «قبائل هو أفغانستان غزوا أن بعد به اشتهروا
إيرانية شعوب بني حروب معقل مجرد أفغانستان تعد لم اآلونة هذه يف
هندية أو إغريقية حضارات من زاحفة جيوش أو ما، قرابة مًعا تربطها
تصاعد الوسطى، آسيا عمق من اآلتي الجديد االنفجار هذا فمع متقدمة.
من أتوا أشداء محاربني الجدد الغزاة كان فقد كبري. بشكل العنف مستوى
الحربية مهاراتهم صقلت وقد الربودة، شديد طقس ذات جرداء شمالية أراض
منهم قليًال أن واألغلب بينهم. فيما نشبت التي القبلية املعارك خالل من
السهول يغادروا أن قبل الحرضية الحياة معنى عرفوا أو مدنًا شاهدوا فقط
مستقرة مجتمعات أي تدمري إىل تدفعهم كانت غريزتهم أن بد وال الجرداء،
ألفغانستان البيض» «الهون أو الهياطلة هؤالء غزو كان ولذلك رؤيتها. فور

مروًعا. أمًرا
الهون قبائل أصل فإن الغموض، من قدر عىل الكوشان أصل كان وإذا
ذكره ما إىل استناًدا — املحدثون العلماء ويشك محريًا، لغًزا يمثل البيضاء
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شعوب حماية يف تعيش املغول قبائل من قبيلة كانت أنها يف — الصينيون
أوروبا. يف أتيال يتبع سوف الذي التحالف يف ذلك بعد تدخل سوف التي اآلفار
موجات من أخرى موجة إال يكونوا لم اآلفار أن البعض يعتقد بيزنطة (ويف
املحتمل من كان وإن الرتكية اللغة يتكلم أتيال جيش كان الهون). قبائل غزو
املؤرخ ذكره ما خالل من الهياطلة تفرد ويأتي أخرى. جماعات يضم كان أنه
يقول: السادس القرن منتصف يف كتب الذي Procopiusبروكوبياس الروماني
األخرى الهون بقبائل يختلطوا لم ولكنهم وانتماء. اسًما الهون قبائل من «إنهم

القبيحة.» غري ومالمحهم البيضاء بأجسامهم يتميزون فهم نعرفها، التي
من األخرية الجماعة كونهم يف قائم االحتمال فإن الحال وبطبيعة
السمك مثل أنهم السهول يف وهم يحسون بدءوا حني الذين — السيثيانيني
عبورهم يف نجحوا الذين الكوشان من أقاربهم تبعوا املاء؛ من يخرج حني
بأنهم الهياطلة هؤالء يصف املعارصين الباحثني بعض لكن األوكسس. نهر
الشعوب بها تصف التي الصورة وهي القامة»، وقرص «بالقبح يتميزون كانوا
البيض» «الهون أن ورغم هاجموهم. الذين األتراك املغول من املعتدين املتحرضة
فإن و«أولو»، «خان» مثل األفغانية اللغة يف الجديدة املصطلحات بعض أدخلوا
أنه رغم األفغانية، الثقافة يف عميق تركي تأثري عن تتمخض لم انتصاراتهم
القبائل ثقافة تبتلع الكبرية القبائل ثقافة أن السهول مناطق يف معروفا كان
العرقية الفروق كل يتخطى الوافدة الحياة أسلوب وأن طريقها، يف الصغرية
هجني البيض» «الهون اعتبار يمكن التقديرات هذه كل ضوء ويف واللغوية.
لكنهم اآلريانيني، الهنود من متداخلة كبرية عنارص مع آسيا وسط شعوب من
قبل املنطقة نفس من أتوا الذين سابقيهم عن تماًما يختلفون الوقت نفس يف

وعنًفا. رشاسة أكثر أنهم يف ذلك
ذم أنه عىل يؤخذ أن يجب فال الهون، الغزاة هؤالء «قبح» عن ذكر ما أما
يربطون كانوا فقد به، الظهور يتعمدون الهون كان املتفرد املظهر فذاك لهم،
املتنافرة الصورة هذه عىل البلوغ عند جماجمهم تتشكل بحيث أطفالهم رءوس
ويقول الهياطلة. فرتة إىل تعود التي املسكوكات بعض يف تظهر التي الغريبة،
الصدد: هذا يف Amianus Marcellinusمارسيلينوس أميانوس اليوناني املؤرخ
والدتهم، فور أطفالهم خدود يف بالغة جروح بإحداث الهون هؤالء «يقوم
ندوب محله وتحل وجوههم من معينة أجزاء يف ذلك بعد الشعر ينمو ال بحيث
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نفوس يف والفزع الخوف إثارة إىل هذا من يهدفون كانوا لقد قبيحة.» مجعدة
ممكن. قدر بأكرب األعداء

يحددوا أن يستطيعوا لم مرة، ألول القبائل هذه عىل الغربيون تعرف حني
اآلريون تعرف القديمة العصور فمنذ ال. أم بًرشا الغزاة هؤالء كان ما إذا
تتباين، الكائنات أنواع أن حينها واستنتجوا والصينيني اإلثيوبيني، عىل الهنود
ليحدث األكامينديني املكتشفني أحد بواسطة إفريقيا يف األقزام اكتشاف جاء ثم
عن تروى كانت التي القصص عن ناهيك صدقوه، الذي ألولئك كربى، صدمة
تكون سوف والفرس الغربي العالم دهشة كانت وبالقطع األمازون. محاربات
يمشون أو أطفالهم، يأكلون أو قرون، أو ذيول ذوي املغريون هؤالء كان لو أقل
وعدم الخارقة الحربية قوتهم رجحت ولقد الخيول. يمتطون ال حني أربع عىل
البرش. بني من ليسوا بأنهم القائل الرأي املعارك يف لهم التصدى عىل القدرة
الجغرايف ملوقعها باهًظا ثمنًا أفغانستان دفعت البيض»، «الهون غزو ومع
فقط تكن لم األرض فهذه الكوشان. حكم من جنتها التي بالفائدة قياًسا
ولكنها والجنوب، والغرب الرشق يف الكربى الحضارات بني محورية أرًضا
السهول ملحاربي بالنسبة الهيمااليا جبال يخرتق الذي األول املمر أيًضا كانت

الشمال. من يغريون الذين الربابرة من
حلوا األوكسس، نهر الهون عرب فحني تباًعا. ذلك بعد األحداث تالحقت
الساسانيني، سيطرة تجنب يف نجحت قد كانت التي الكوشانيني مملكة محل
وادي إىل — Kindara كيندارا ملكهم بقيادة — الكوشانيون هؤالء وتقهقر
عىل سيطرتهم مدوا ثم عليها، انتصارهم بعد الجبلية املمرات عرب كابول
أحيانًا عليها يطلق التي الهندوكوش، جنوب األوىل الغزوة وهذه قندهار.

الهوني. للغزو مد أول تعترب كيندارايتس؛
الفرس. عىل قضوا ثم باكرتيا عىل استولوا فقد أنفسهم البيض الهون أما
Bahrum جور باهروم ويدعى الساسانيني، امللوك أحد نصب ٤٢٧م عام ويف
اإلمرباطورية أنقذ مما بأكملها، وقىضعليها البدو من مهاجمة لقوة كمينًا ،Gur
الجنوب اجتياح يف وبدءوا عددهم تزايد الهون لكن الوقت. لبعض الساسانية
وجاندهارا. كابول وادي عىل استولوا قد كانوا ٤٥٥م عام حل وحني والغرب،
عن بعيد ترصف يف الساسانيني األمراء أحد بهم استعان ٤٨٤م عام ويف
امللك فقتلوا العرش وراثة حول الداخلية معاركه إحدى يف ليدعموه الحكمة
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اجتاحوا التايل العقد ويف ومريف، هرات عىل واستولوا ،Peroz بريوز الفاريس
من وكان قزوين. بحر جنوب األخرى الساسانية األرايض وبعض خراسان
تلوح كانت أخرى غنيمة أن لوال الساسانيني عىل تماًما يقضوا أن املمكن

الهند. إىل جحافلهم فاتجهت الرشق، يف أمامهم
الهند يف ظهرت قد جوبتا إمرباطورية كانت امليالدي الخامس القرن يف
ملكهم وفاة بعد لكن أفغانستان، عىل لالستيالء للساسانيني قوي كمنافس
واضًحا وكان رشاسة، بكل الهون هاجم ،Skandagupta سكانداجوبتا القوي
وسلسلة الصعبة الهندكوش جبال الجتياز حماسة ممتلئون محاربيهم أن
نهر إىل وصلوا أن وبعد املنبسطة. البنجاب سهول عىل ليتدفقوا سليمان جبال
معابدهم. وتدمري البوذيني بذبح قاموا طريقهم ويف الوادي، إىل تقدموا الجانج
قبل البيض» «الهون خاضها التي املعارك تصف سجالت أي توجد ال
الرجال بني دار الذي القتال تصور فقط يمكننا ولكن الهند. إىل وصولهم
الجدد القادمني من وهم — أفغانستان يف األقوياء الكوشانيني أو السيثيانيني
جدوى عدم الجدد الغزاة أدرك ربما البيض. الهون وبني — السهول من
كانت وربما األضعف. املوقف يف يكونون حيث الجبلية األرايض يف القتال
السند. نهر عرب تمر وهي املغرية الجموع بمشاهدة تكتفي الجبال يف القبائل
من واملدافعون الغزاة تمكن الساسانيني، الحكام ُطرد الذي الوقت حان وحني
يعيشون اآلخرين ودع «عش مبدأ يشمل اتفاق إىل الوصول من الرحل البدو
فريسة بسهولة وقعوا الذين املدنيون األهايل دفعه فقد األكرب، الثمن أما أيًضا».
(أو اآلرياسبيانيني مصري عىل بالخوف نشعر أن يمكننا وهنا الربابرة. لجيوش
إىل وصال حني ولإلسكندر لقورش العون يد مد لهم سبق الذين املحسنني)
كان فقد املدنية، الجماعات مفهوم يألفوا لم الهون وألن هلمند. نهر وادي
عن تصدهم عقبة هذه األهايل تجمعات يعتربوا أن لهم بالنسبة املنطقي من
والتي — الضعيفة األهايل هؤالء مقاومة يعتربوا وأن طريقهم، يف قدًما امليض
العسكرية، قوتهم لتأكيد لهم دافًعا — املنطقة هذه يف معتاد غري حدثًا كانت

الدماء. لسفك فرصتهم وزيادة
بدًال الجديدة األرض بهذه اإلعجاب يف الهياطلة بدأ الوقت مرور ومع
فيها، ويندمجون الجميلة بيئتها مع يتكيفون وبدءوا تدمريها. محاولة من
اليونانيني، لتقليد أولية محاولة يف ينقشونها كانوا وأحيانًا العمالت، فصكوا

94



النرص غنيمة

الواقع بل الجديدة. األرض عىل ثقايف تأثري أي لهم يكن لم ذلك عدا وفيما
لم — الشمالية بأفغانستان اآلن يعرف فيما تمركزوا الذين — ملوكهم أن
اثنان ذكر املفتوحة. السهول سكان به تميز الذي الحياة أسلوب قط يهجروا
Hui Sheng شنج وهوي ،Sung Yun يون سونج هما: البوذيني الرحالة من
ولكنهم لهم، مدن ال الهياطلة «إن قائلني: ٥٢٠م عام كتباه فيما القوم هؤالء
العرش إن بل مدينة، أي يقطنون وال خيام، داخل ويعيشون بحرية يتجولون
واملرعى، املاء عن بحثًا يتنقلون وهم متحركة. خيمة إال هو ما يحكمهم الذي
املناطق عن الشتاء يف يبحثون حني يف الباردة، األماكن إىل يتجهون الصيف ويف
اآللهة.» من كبريًا عدًدا يعبدون إنهم بل البوذية بقوانني يؤمنون ال وهم الدافئة.
ظنوا ربما التي — البوذيني معابد بتدمري قاموا البداية يف أنهم ورغم
أنهم ذلك بعد تبني فقد — لهم تهديًدا تمثل قالع أنها أو حصون أنها خطأ
تعيش التي الوثنية الشعوب معظم تفعل كما األخرى الديانات مع يتسامحون
وسط ففي األوىل. للمرة متحرضة أخرى بشعوب تلتقي عندما السهول يف
بوذية جماعة عاشت الهندوكوش، جبال بني يقع خصيب وادي ويف أفغانستان،
بنحت البوذيون قام امليالدي الثالث القرن ويف باميان. مدينة يف وأمان بسالم
تمثاًال نحتوا الخامس القرن ويف الجبال. أحد جانب يف لبوذا ضخم تمثال
فكانت الشاقة الصخرية املنحدرات أما قدًما. وخمسني مائة طوله يبلغ آخر
الرهبان من آالف ثمانية حوايل فيها ويتعبد يعيش كان حيث بالكهوف مكتظة

البوذيني.
هاربني البيض الهون أمام يرتاجعون الساسانيون كان الفرس، بالد ويف
والهند. أفغانستان خالل رشًقا التوغل أعداؤهم قرر أن بعد مذابحهم من بالكاد
تجميع يف نجحوا قد الساسانيون كان السادس، القرن منتصف بحلول لكن
ضد خاضوها الحروب من سلسلة بعد بأنفسهم ثقتهم واستعادوا بل قواهم،
الفرصة يتحينون الفرتة هذه خالل الفرس وكان الحدود. عىل البيزنطيني
يف لكن مضاد. هجوم بدء يف يرتددون كانوا أنهم بيد أفغانستان، إىل للعودة
حشود األوكسسوصلت شمال ففي الحلفاء. بعض استقطاب يف نجحوا النهاية
كانوا وهؤالء — الوسطى آسيا سهول من القادمني الرحل البدو من جديدة
من Chosroes كرسى الساساني امللك تزوج الرتكية. اللغة يتحدثون شك بال
الهون عىل مشرتك بهجوم االثنان قام ثم ،Sinjibo سينجيبو الرتكي امللك ابنة

95



أفغانستان

أفغانستان، تاريخ يف ذلك بعد يتكرر وسوف قبل من حدث وكما البيض.
أن بعد آخر، إىل جانب من املقاتلني والء يف كامًال تحوًال الحرب هذه شهدت
الهون أن التاريخ ويسجل محاربتهم. من بدًال الغزاة إىل الجبال محاربو انضم
وجنوب شمال من عليهما نزلتا هجمتني جراء من نكراء هزيمة هزموا البيض
داخل خامس طابور هناك كان أنه االعتقاد إىل يدعونا ما وهو الهندوكوش،

جيشهم.
الهون ملوك اختفى فقد السيثيانيني، من قبلهم جاءوا من مع حدث وكما
يسبق لم أفغانستان. أرض عىل تعيش شعوبهم من بقايا ظلت بينما البيض،
عىل فقط معتمًدا يخضعها أن غاز جيش استطاع أن أفغانستان تاريخ يف
أمراء بعض بتجنيد إال الغاية هذه إىل سبيل هناك يكن فلم العسكرية، قوته
فإن رأينا أن سبق وكما املحتل. مخطط لتنفيذ املحليني الزعماء أو الحرب
تظهر قد كانت وإن الغزاة، قبضة يف أبًدا تقع لم أفغانستان يف القبائل بعض
الحرية. من كبريًا قدًرا تنال الوالء هذا مقابل يف ولكنها معينة لسلطة والء
الذي السيناريو ذلك حدوث نتخيل أن يمكننا البيض، الهون قبائل هالك ومع
األشداء املحاربني من مجموعة عىل يسيطرون أقوياء رجال مرة: كل يتكرر
املقابل ويف القديمة، القوة لتطرد عليهم تُغري جديدة قوة إىل الوالء يقدمون

سبيلهم. لحال يرتكون
البيض، الهون تركها التي اآلثار تحديد العسري من حاليٍّا، أفغانستان ويف
وراج البنجاب يف كبري بشكل يرتكزون فهم نسلهم من ينحدرون عمن أما
عبيد وهم — الجوجار زال ما حيث الحالية. الهند رشق يف وكذلك بوتانا،
األرض. بفالحة يقومون — السهول من معهم اصطحبوهم قد الهياطلة كان
ال الهياطلة حكم فرتة أن عىل يدل مما امللك» «ابن بوت راج كلمة وتعني
عام. ١٥٠٠ إىل تعود التي القدامى املحاربني هؤالء ثقافة يف راسخة تزال
أفغانستان يف البيض الهون نسل من ينحدرون من تحديد سيسهل كان ربما
أن هو األرجح لكن غامضة. تزال ال الجبال قبائل بعض أصول أن لوال
فنون عن غريبة تكن لم التي — والكوشانية والبارثيانية السيثيانية القبائل

القارة. شبه يف السهلة األرايض حتى وطاردتهم حاربتهم قد — الحرب
سيطرتهم بسطوا قد الفرس الساسانيون كان السابع، القرن إطاللة ومع
عىل دفاعاتها بتعزيز الهند يف جوبتا مملكة وقامت أفغانستان، عىل أخرى مرة
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األحداث استقراء حاولنا ما وإذا السند. نهر عند الفرس مع حدودها طول
طريق البيضعن الهون شأفة الستئصال محاولتهم يف الساسانيني، أن فسندرك
يستطيعوا لن قوة خلقوا قد — الدعم من مزيًدا األتراك البدو قبائل منح
تكن لم الساسانيني واجهت التي الثانية املشكلة لكن ذلك. بعد عليها السيطرة
أخرى جيوش وإنما الشمال، من القادمني الخيالة الرماح رماة من آخر ا مدٍّ
اجتاحت التي الجديدة الجيوش هذه جاءت معني. بهدف الجنوب من تدفقت
إىل — وكانت العربية، الجزيرة شبه من فارس وبالد أفغانستان ذلك بعد
للجميع الواضح ومن عقائدية. بمبادئ مسلحة — العسكري تسليحها جانب

تقدمها. يوقف أن أحد يستطع لم هذا يومنا حتى أنه

من جيًشا وراءه تارًكا املقدس بيت يف محمد الرسول تويف ٦٣٢ عام يف
عليهم املسلمني هجوم أن الفرس أدرك رسالته. لنرش املتحمسني املسلمني
مكونًا ضخًما جيًشا جهزوا ٦٣٧ عام ربيع ففي ولذلك وشيًكا، يكون سوف
هجوم يَْستَِبقوا كي الفرات نهر فعربوا أفيالهم، ومعهم مقاتل ١٠٠٠٠٠ من
خفيفة عربية قوات مع تقابلوا حاليٍّا) العراق (يف القادسية قرية ويف املسلمني.
خطوط اخرتاق محاولني بالهجوم العرب وبدأ محارب. ألف ثالثون قوامها
بأفيالهم مضاد بهجوم قاموا الساسانيني لكن فرسانهم، من بهجمات الفرس
اليوم ويف تماسكهم. استعادوا حتى كثريًا عانوا الذين العرب، خيول ذعر أثار
عن أسفرت رسيعة هجمات شن يف فنجحوا حذًرا، أكثر العرب كان التايل،
تلقى الثالث اليوم ويف الفاريس، الجيش جناحي كال يف القتىل من العديد وقوع
األفيال. قتال يف الكبرية الخربة صاحب السوري الجيش من تعزيزات العرب
فتفرقت عليها أطلقت نارية قذائف جراء األفيال أصيبت املعركة تلك ويف
الفرسان فاندفع بأقدامها، تطؤهم الساسانيني صفوف إىل مذعورة وتراجعت
العرب أخذ الليل وطوال جبهته، تشتتت الذي األعداء جيش مخرتقني العرب
،Rustam رستم أما املذابح. من كثريًا مرتكبني املنسحق الجيش يطاردون
فقد ،Yazdegred III الثالث يزدجرد اإلمرباطور عىل والويص الساسانيني قائد
رأسه. قطعت ثم آمن، مكان إىل ليصل القنوات إحدى عبور يحاول وهو أرس
يف الساسانيني جيوش من آخر جيًشا العرب هزم العام، نفس أواخر ويف
بعد همدان جنوب نهاوند يف يزدجرد حاربوا ،٦٤٢ عام ويف جالوالء، معركة
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العرب جيش يفوق كان الذي إمرباطوريته جيش من تبقى ما كل جمع أن
ر ُدمِّ وحني الكاسح. هجومهم أمام الصمود يستطع لم ولكنه وعدة، عدًدا
وهو — بريوز ابنه ولجأ مرصعه، لقي حيث الجبال إىل يزدجرد فرَّ جيشه

للحماية. طلبًا الصني إىل — الساسانيني حكام آخر
فتقدمت أفغانستان، يف العرب توغل امليالدي، السابع القرن أواخر يف
عىل أخرى فرقة استولت حني يف قندهار، عىل واستولت سيستان من فرقة
شهدت التي املدينة وهي املدائن». «أم العرب عليها أطلق التي وبلخ، هرات
من قوة تقدمت ثم بوذي. معبد مائة تضم وكانت ،Zoroaster زرادشت مولد
حاكمة ساللة وهم الهندوشاهيس، حكم تحت كانت التي كابول نحو قندهار
عسكري حاكم بتعيني العرب قام املدينة احتالل من بدًال ولكن الهنود، من

للجزية. وجاب عليها
الغزاة أن والواقع الفور، عىل اإلسالم مجملها يف أفغانستان تعتنق لم
البالد من التقرب محاولة مع الرئيسية املدن يف لحرصنشاطهم اضطروا العرب
البوذية، أو الزاردشتية، عقائد اعتناق يف الجبلية القبائل واستمرت املجاورة،
من سواء تدريجيٍّا، اإلسالم إىل تحولت ثم طويلة، لعقود الوثنية والديانات
الطريق لهم هيأت التي العوامل بني من وكان بالقوة. أو الحرة إرادتهم خالل
بعد جاءوا (الذين الثامن القرن يف بغداد يف العباسيني الخلفاء حكم تحت أنه
أفرز الثقايف الجانب وعىل علمية. ونهضة سالم بفرتة املنطقة تمتعت محمد)،
يف ضاهت أعماًال الفارسية والفنون اإلسالمية الحضارة بني حدث الذي التزاوج
جاندهارا. يف البوذية مع اإلغريقي الفن تزاوج عن نتجت التي األعمال روعتها
وسمرقند، وبخارى، وبلخ، هرات، مدن يف الفخمة والقصور املساجد وانترشت
التميز من عالية درجة الربونز ونحت الفخار وصناعة الشعر، فنون وبلغت

واإلتقان.
وتزامن امليالدي، التاسع القرن منتصف يف تضعف العباسية الدولة بدأت
وقد الرتكية. باللغة املتحدثني السهول بدو من أخرى جماعات ظهور مع ذلك
النهر وراء ما بالد يف إمرباطورية الرتكية الحاكمة السالالت هذه إحدى أسست
بسلسة قامت ثم لها، عاصمة بخارى واختارت السامانية، اإلمرباطورية هي
ويف بغداد. إىل يصل يكاد حتى الهند من يمتد واسع نطاق عىل الغارات من
اتسم الذي السامانييني حكم محلها ليحل العرب قبضة تراخت كابول وادي
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لكنه األرايض، عىل االستيالء يف بالتوسع البنجاب لهندوس سمح مما بالفوىض،
انتقامية. بحملة ُطردوا التايل القرن يف

توجيه Alptigin آلتيجني ويدعى األتراك العبيد أحد حاول ٩٧٧م عام يف
يستخدمون اإلسالم يف العبيد (كان بيشاور يف السامانيني من أسياده ضد رضبة
مع حدث كما السلطة إىل منهم طوائف وصلت الحقة عصور ويف كمحاربني،
أتباعه مع هاربا فر محاولته، يف آلتيجني فشل وحني واالنكشاريني). املماليك
األتراك كان غزنة. يف العسكرية لعملياته مركًزا وأقام الهندوكوش جنوب إىل
سلطانهم بسطوا ما ورسعان بقوة، اإلسالم منارصة إىل تحولوا قد الغزنويون
لهجمات تعرضوا الذين — السامانيون عن أما أفغانستان. عرب دينهم ونرشوا
موضع أيًضا فكانوا الشمال، من عليهم هجمت البدو من جديدة جحافل
من بعده من وخلفاؤه آلتيجني تمكن وقد الجنوب. من الغزنويني من هجوم

قزوين. بحر وحتى خراسان إىل ثم األوكسس، نهر حتى نفوذهم مد
وأصبح ٩٨٨م، عام العرش الغزنويني، ملوك ثالث محمود، امللك توىل
املحتشدين البدو ليسحق شماًال اتجاهه فبعد قاطبة، الغزنويني ملوك أقوى
عىل مغريًا القديمة الهند حضارة توجد حيث إىل اتجه مملكته، حدود عىل
«لقد W. K. Fraser-Tyttler تيتلر فريزر ك. و. قال وكما طريقه، يف ما كل
زعماء غريزة مع األصنام تحطيم عىل يحثه الذي الديني حماسه بداخله امتزج
يف عرش سبعة غزواته عدد بلغ وقد والنهب.» للسلب املحبني الجبال أهل
مرة كل ويف الهندية، واملعابد املدن من العديد بنهب خاللها قام مجموعها،
الهند يف توغله عمق ويف غزنة. إىل حمله يستطيع ما الثروات من ينهب كان
معبده من اإلله تمثال وعىل سومناث بوابات عىل واستوىل كاثياوار إىل وصل

املقدس.
من ُسلبت التي بالغنائم تحفل رائعة، مدينة غزنة كانت الوقت ذلك ويف
حرض محمود من وبدعوة اإلسالمية. والثقافة اإلسالمي بالفن وتزخر الهند
اكتشف وقد بالطه. يف زمنًا ومكثا البريوني واملؤرخ الفردويس الفاريس الشاعر
األوثان من بنيت غزنة مساجد أكرب ساللم درجات أن املحدثون اآلثار علماء
إىل وباإلضافة املسلمني. أقدام أثر من الرخامية جوانبها بليت وقد الهندية،
أسماهما ضخمتني مئذنتني بتشييد محمود قام الفخمة والقصور املساجد

النرص». «برجي
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أفغانية إمربطورية اعتبارها يمكن ال الغزنوية اإلمرباطورية أن ومع
الحضارة هذه يف األتراك غري من األهايل لعبه الذي الدور إن حيث — وطنية
خالل من الهندوكوش بالد توحيد يف رئيسيٍّا دوًرا لعبت لكنها — واضح غري
محمود وماليل عودة، غري إىل البالد من طردوا قد الهندوس وكان اإلسالم.
الطريق ممهدين اإلسالم إىل البنجاب بالد سكان معظم هداية يف نجحوا قد
وفاة وبعد املستقبل. يف وسلبها ملهاجمتها أو بها عالقتهم لتوثيق إما ذلك بعد
األتراك البدو كان حني يف الرتنح، يف اإلمرباطورية بدأت ١٠٣٠م عام محمود
عليه سيطرت فقد مسعود خليفته أما قوة، يزدادون السهول من القادمون

بالهند. اهتماماته
داخل أخرى غامضة قوة من لإلمرباطورية القاضية الرضبة وجاءت
الهندوكوش وسط يف النائية الوديان فمن الغور، طائفة وهي أفغانستان
من أو الكوشان من الغور هؤالء يكون قد الجديدة. الجماعة هذه ظهرت
غزوهم حاول قد كان محمود أن املؤكد لكن الهياطلة، فيها عاش أخرى مناطق
وألغراض األتراك. حكم فرتة إبان ذلك كان تزداد قوتهم بدأت وحني مرة،
هرات. يف إمرباطوريتها لتؤسس الجبال من الطائفة هذه خرجت توسعية

ذلك وبعد وأحرقها. غزنة الغور ملك الدين عالء هاجم ١١٤٠م عام يف
الغزنويون عليها استوىل التي األرايض ضعف تبلغ أراض عىل الغور استوىل
يف يقيم وكان الغزنويني، ملوك آخر طاردوا ١١٨٦م عام ويف وغربًا. رشًقا
األتراك قوة أمام الصمود من تتمكن لم الغور إمرباطورية لكن فقتلوه. الهور
العقد ويف الغور، هزم ١٢٠٥م عام وحوايل النهر. وراء ما بالد يف املتصاعدة
الدالئل أما الجديدة. الخوارزمية اإلمرباطورية يف اندمجوا قد كانوا تاله الذي
إىل ضئيلة فهي برسعة اختفوا ثم ظهروا الذين الغور وجود إىل تشري التي
إىل اإلمرباطورية هذه إىل يشري ما عىل العثور يف الفضل ويعود كبري، حد
جبال فوق طائرته يقود الطيارين أحد كان ١٩٤٣م فعام الطائرة، اخرتاع
بالقرب مهجور جبيل وادي وسط يرتفع غريب مبنى ملح حني الهندوكوش
بنيت وألنها قدًما، ١٨٠ إرتفاعها يبلغ مئذنة إال املبنى هذا يكن ولم جام، من
مئات عرب أحد منها يقرتب أن دون مجهولة، ظلت فقد مهجورة منطقة يف
أن اآلثار علماء أكد وقد أفغانستان. يف املدمرة بالحروب حفلت التي السنني

الغور. بناه الذي النرص برج هو البناء هذا
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من ياكسارتس نهر عىل السنني عرب تدفقت التي البدو أمواج كانت
نسبة السالجقة رئيسيتني: جماعتني إىل انقسمت التي الرتكية األوجوز قبائل
السالجقة قوات تقدمت وقد الرتكمان. باسم عرفت والثانية قوادهم، أحد إىل
الصليبيني للفرسان املقاومة القوة ذلك بعد شكلت حيث املتوسط البحر حتى
بقية أما تركيا. يف العثمانية اإلمرباطورية أسسوا ثم أوروبا، من القادمني
ذلك بعد أصبحت التي الخوارزمية الدولة عماد كانوا فقد األتراك القادمني

العالم. يف إسالمية دولة أقوى وجيزة ولفرتة
فعلية سلطة بأي يتمتع بغداد يف العبايس الخليفة يكن لم اآلونة هذه يف
كما قبضته، من العسكرية القوة السالجقة انتزع حيث اإلسالمية، البالد عىل
ما بالد يف سائدة كانت التي والعلمية الثقافية النهضة خالل من أيًضا نافسوه
السالجقة بدأ املعنوية، السلطة سوى له يتبق لم الذي الوقت ويف النهر. وراء
ويف واسعة. وأراض كبريًا جيًشا وامتلكت خوارزم وتوسعت التشتت يف أيًضا
وعني أفغانستان عىل كامًال سلطانها الخوارزمية الجيوش بسطت ١٢١٩م عام
تمكن سمرقند يف عاصمته ومن حاكًما. الثاني محمد الشاه ابن الدين، جالل
مما والهند فارس وبالد الصني بني تجاري جرس إقامة من الخوارزمي الشاه

أراضيه. رقعة توسيع عىل القدرة وأعطاه بالده ثروة زاد
الفرس السكان من العظمى الغالبية أن أوًال يف: الرئيسية املشكالت تركزت
العسكرية الطبقة حكم تحت يعانون كانوا الفارسية) الهوية اكتسبوا من (أو
كقوة معهم يتعامل اإلمرباطورية جيش كان فقد الجيش، عىل تهيمن التي
ساهمت وضع وهو الدولة، عن الدفاع عن املسئولة كونها من أكثر محتلة
حتى األتراك بأجدادها تتمسك كانت فقد تفاقمه، يف الثاني محمود امللك والدة
كانوا الخوارزميني أن إىل باإلضافة الشاه. لحكومة موازية حكومة تقيم كادت
وسوف مخاوَفها. الثاني محمد وطموح قوُة أثارت التي الخالفة مع نزاع يف
بسبب عنيفة نتائج اإلسالمية الدولة داخل السياسية االنقسامات لهذه يكون
جديدة جماعة كانت فقد الخوارزمية، الدولة تواجه سوف التي الثالثة املشكلة
هذه أخطر لكنها الرشق، من عليهم تطل أن وشك عىل السهول محاربي من

اإلطالق. عىل الجماعات
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