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الملخص:

يدمط البحث الزػء عمى مديخة االسكشجر الى الذخؽ والسعارؾ التي خاضيا مع السمظ االخسيشي

دا ار الثالث ،وبذكل خاص معخكة كػكاميال التي وقعت في االقداـ العميا مغ بالد الخافجيغ
وتحجيجا في السشصقة السحرػرة بيغ نيخ دجمة والسختفعات الجبمية الػاقعة الى الذخؽ مشو ،والتي

ذكخىا الكتاب الكالسيكيػف القجاماء باسع كػكاميال الػاقعة في سيل اربيال ،فزال عغ ذلظ فقج

تصخؽ البحث الى السدالظ التي قادت االسكشجر الى ارض السعخكة والى جانب السدار الحي
اتبعو االسكشجر بعج انتراره عمى خرسو وصػال الى بابل ،ثع تػجيو االخيخ الى وادي الدشج،

وىػ بحلظ قج أسذ امبخاشػرية عطيسة.

الكلمات المفتاحية :االسكشجر السقجوني ،دا ار الثالث ،ايدػس ،كخانيكػس ،كػكاميال ،بابل.

The Route of Alexander the Great to Gaugamela
Ansam Zuhair Khudur
M.A. Student
University of Mosul
College of Archaeology
ansamzuhair@gmail.com

Jaber Khaleel Ibrahim
professor Emeritus
University of Mosul
College of Archaeology
dr_jabiribrahim@yahoo.com

Abstract:
The research highlights Alexander's the Great march to the east and
the battles he fought with the Achaemenid king Darius III, and in
particular, the Battle of Gaugamela that took place in the upper parts of
Mesopotamia in the area confined between the Tigris river and the
mountain highlands in the east of it, which was mentioned by ancient
writers as "Gaugamela", located in the plain of Arbela. As well as The
study discussed the paths that led Alexander the Great to the battlefield
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and the path that Alexander the Great followed after defeating his
opponent, reaching Babylon, and then heading to the Indus valley. Thus,
he established a great empire.
Keywords: Alexander's the Great, Darius III, Issus, Granicus, Gaugamela,
Babylon.

الـمقدمة:

االسكشجر السقجوني ( 656-689ؽ.ـ ).ىػ مغ الذخريات البارزة في التاريخ اليػناني

وابغ السمظ فيميب الثاني ،ولج في العاصسة بيال في صيف عاـ  689ؽ.ـ ،.وعشجما بمغ الثالثة

عذخة مغ عسخه أتخح مغ ارسصػ الفيمدػؼ اليػناني معمسا لو ،وقج تسيد االسكشجر بحىشية متػقجة
وأصبح يحسل الرفات االغخيكية بكل معشى الكمسة .لقج شارؾ االسكشجر اباه السمظ فيميب الثاني
في الحكع وأضيخ حشكتو العدكخية عشجما بمغ الدادسة عذخة مغ عسخه استصاع اخساد ثػرة قامت
في تخاقيا ضج حكع والجه ،كسا تػالى قيادة الجير وىػ في الثامشة عذخة مغ عسخه في مػقعة

خيخونية(.)1

لقج كاف االغخيق في عيج فيميب الثاني يعيذػف حياة عدلة عغ مخاكد الحياة اليػنانية

الدياسية ،إذ اف بالدىع مقجونيا تكػف الجدء الػسصي مغ شبو جديخة البمقاف شساؿ بالد اليػناف،
وىي تشفخد بصبيعة مسيدة عغ باقي بالد االغخيق وتستعيا بإمكانات ىائمة تسثمت باألراضي

الخربة ومخدوف ىائل مغ السعادف واالخذاب ،أدرؾ فيميب مؤىالت شعبو وبالده ،إذ شخع في
انساء ثخوتيع بفتحو مشاجع الحىب ،فزال عغ تػحيجىع تحت عخشو وتييئتيع الى التػسع والفتح

بتجريبيع عدكخيا .وبعج خسذ عذخة سشة مغ الحخوب الستػاصمة مع الجويالت االغخيكية(،)5
تسكغ بعجىا مغ تػحيجىع تحت لػائو وعقج حمف مع جسيع الجويالت االغخيكية باستثشاء مجيشة

أسبارشة .واليجؼ مغ ىحا الحمف ىػ إدارة البالد والشطخ في قزاياه الكبخى ،فزال عغ إدارة
الحسمة عمى الفخس ،وأشمق عمى ىحا الحمف اسع (حمف كػرنثػس) وذلظ النعقاده في مجيشة

كػرنثػس ،وقج جعل فيميب قائجا لو .ومغ الججيخ بالحكخ انو في اليػـ الحي خرز لو لبجء
الحسمة عمى الفخس اغتيل فيميب ليخمفو ابشو االسكشجر(.)6
 تتبع ُخطى االسكندر للىصىل الى الشرق: التهيئة واالنطالق للحملة:اف االسكشجر تػلى عخش مقجونيا بعج وفاة والجه فيميب الثاني سشة 669ؽ.ـ .أي قبيل

انصالؽ حسمتو ضج الفخس واجالئيع عغ بالده ،ونتيجة لحلظ اختيخ االسكشجر قائجا عاما لحمف
كػرنثػس وبعج قزائو عمى بعس حخكات التسخد سػاء في شساؿ مقجونيا اـ في بعس السجف
اليػنانية وفخض سيصختو عمى كل بالد االغخيق .عاد االسكشجر الى مقجونيا عاـ 668ؽ.ـ .وبجء
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أنداـ زىيخ خزخ

االسكشجر السقجوني والصخيق الى كػكاميال

جابخ خميل ابخاليع

التييئة لمحسل والسيسا انو لع يبحؿ جيجا كبي اخ فيسا يخز الجير ،إذ اف االسكشجر لع يخث مغ
والجه فيميب عخش مقجونيا فحدب لكشو ورث ايزا جيذا قػيا ذا تشطيع عاؿ وتشػع في التدميح

والتجييد والتخكيب( .)7فقج عشي االسكشجر بدالح السذاة وحخص عمى اف تكػف عشاصخه مغ

السقجونييغ ذوي البأس الذجيج ،وتقديسو الى ست فخؽ كل فخقة مشيا مشدػبة الى إقميع مغ األقاليع
السقجونية .كسا اتبع األسمػب ذاتو مع حسػمة الجروع في جيذو إذ عسل عمى تقديسو الى ثالث

فخؽ عدكخية ،فزال عغ احتػاء سالح الفخساف عمى فخقة خاصة عخفت بفخقة الخفقاء ،كاف يخجـ

فييا أبشاء أصحاب األراضي في مقجونيا .ضع الجير السقجوني ايزا جشػدا بمقانييغ وخيالة
تخاقييغ كاف السدؤوؿ عشيع ضباط مغ أصل مقجوني(.)8

لع تقترخ إجخاءات االسكشجر عمى الجير فحدب بل شسمت تشطيع وتختيب األوضاع

الجاخمية ،لحا فقج نطع قػة عدكخية قػاميا - 15222جشجيا مغ صشف السذاة و 1822مغ

الفخساف كاف الغخض مشيا حساية البالد اثشاء غيابو واناط قيادتيا الى القائج انتيباتخ( ،)9فزال

عغ تعييشو نائبا عشو في رئاسة حمف كػرنثػس مغ اجل ضساف امغ واستقخار البالد(.):

بعج تأميغ مقجونيا انصمق االسكشجر مغ مجيشة بيال العاصسة السقجونية نحػ الذخؽ ومعو

جير وصل تعجاده الى قخابة ( )68222جشجيا )62222( ،مشيع مغ السذاة و( )8222اخخيغ
ىع مغ سالح الفخساف(;) .وقج رافق القػات اسصػؿ بحخي تألف مغ ( )1;2سفيشة مغ بيشيا

( )152سفيشة أرسميا حمف كػرنثػس ،ومغ الججيخ بالحكخ اف ىحا االسصػؿ عشج بجء الحسمة كاف
(<)

راسيا عشج مجيشة امفيبػليذ

اليػناف (الذكل .)12()1

مغ أجل دعع القػات البخية والسحافطة عمى االتراالت مع بالد

كاف االسكشجر ىػ القائج العاـ لمحسمة يميو القائج بارميشػف وولجاه فيمػتاس الحي كاف يقػد

فخقة الفخساف ونيكانجر الحي كاف يقػد حسمة الجروع ،فزال عغ قادة مقجونييغ اخخيغ لسع نجسيع
في ىحه الحخب مشيع بخديكاس وكميتػس الحي كانت ميستو حخاسة االسكشجر مع الحخس السمكي،

ايزا انتيجػنػس الحي كاف يقػد قػات الحمفاء االغخيق .الى جانب ىحه األسساء كاف ىشاؾ قادة
اخخوف بخزت أسساؤىع بعج وفاة االسكشجر مشيع بصميسػس وسمػقذ وليدساخػس(.)11

سار االسكشجر عمى رأس جيذو في أوائل ربيع عاـ  667ؽ.ـ .في شخيق كانت بجايتو

مغ العاصسة بيال باتجاه مجيشة امفيبػليذ ودلتا نيخ ستخيسػف ،ثع اجتاز جباؿ بشجػس وعبخ
البحخ األسػد ليرل مجيشة سيدتػس (الذكل  ،)1وقج استغخقت ىحه السديخة مايقارب مغ 52

يػما ،بعج ذلظ عبخ مزيق اليمشدبػنت (الجردنيل حاليا) ووصل مجيشة ابيجوس في اسيا الرغخى

(الذكل  .)15()1وحخص االسكشجر عمى اف يكػف اوؿ شخز في ىحه الحسمة تصأ قجماه ارض
اسيا ،لحا فقج رمى رمحا عمى األرض إشارة مشو الى بجاية سيصختو عمى جدء مغ اسيا( .)16وكاف
5:
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اوؿ عسل أقجـ عميو عشج وصػلو الى اسيا ىػ زيارة مجيشة شخوادة

()17

(الذكل  )1وتقجيع القخابيغ

في معبج أثيشا وىخقل ،واوعد االسكشجر الى إعصاء ىحه السجيشة الحق في إدارة شؤونيا كسا وألغى

عشيا الزخائب ،وقبل مغادرة السجيشة تخؾ درعو في معبج أثيشا واخح بجال عشو درعا اخخ يعػد الى
(أخيل) احج ابصاؿ ىحه السجيشة والغاية مغ ذلظ إلحاشة نفدو بيالة مغ البصػلة وايراؿ فكخة

لميػنانييغ جسيعا اف غايتو تػحيجىع ضج اسيا( .)18وبعج االنتياء مغ زيارة مجيشة شخوادة وتقجيع
الشحور سار االسكشجر نحػ نيخ كخانيكػس( ،)19وىشاؾ ابمغو كذافة جيذو الى وجػد اعجاد كبيخة

مغ الفخس عمى مقخبة مغ ىحا الشيخ كانػا مخابصيغ العتخاض جيذو وايقاع األذى في صفػفو

(الذكل  .)5وقج بمغ تعجاد الجير الفارسي ما يقارب مغ ( )72222الف جشجي ،ضع عجدا مغ

القادة البارزيغ مشيع ارساميذ ويػمثيخيذ وميسشػف( ،)1:وىحا األخيخ انيصت لو قيادة الجير الحي
تألف مغ الفخساف االسيػييغ ومغ االغخيق السختدقة مغ سكشة السجف االيػنية في اسيا الرغخى،
وقج تجسع الجير االخسيشي في زيميا في فخيجيا (الذكل  ،)1;()1واثشاء استعجاده لسالقاة االسكشجر

اقتخح القائج ميسشػف استجراج االسكشجر الى داخل اسيا وقصع خصػط امجاده ،اال اف القادة االخخيغ
رفزػا ذلظ خػفا عمى مجف اسيا الرغخى وما قج يريبيا مغ ضخر جخاء ذلظ ،فزال عغ انيع
استيانػا بقػة االسكشجر وجيذو وتػقعػا كدب السعخكة بدبب كثخة عجد جشػدىع وكحلظ كبخ

اسصػليع البحخي الحي بمغ عجد سفشو قخابة مغ ( )722سفيشة(<.)1

 معركة كرانيكىس (الغرانيق):بعج سساع االسكشجر بتحخكات الفخس وانيع عمى مقخبة مغ نيخ الكخانيكػس (الغخانيق)

(الذكل  ،)5استعج لسػاجيتيع بعبػر ىحا الشيخ ،غيخ اف بارميشيػف قائج الجشاح االيدخ في جيذو
نرحو بعجـ االقجاـ عمى ذلظ لكػنو ىشاؾ أماكغ عسيقة في الشيخ كسا اف ضفاؼ الشيخ مختفعة

وتذبو أحيانا السشحجرات( ،)52لكغ ىحه الشريحة جػبيت بالخفس مغ قبل االسكشجر وأصخ عمى
رأيو بعبػر الشيخ .ويعتقج اف إصخار االسكشجر عمى عبػر الشيخ ليذ بدبب اف الجير الفارسي
أصبح عمى مقخبة مغ الشيخ فقط ،بل ربسا بدبب الػضع السالي الجقيق لإلسكشجر ،إذ عشج

مغادرتو مقجونيا كانت األمػاؿ التي بحػزتو تكفيو لسجة ثالثيغ يػما ،وكسا ذكخنا سابقا انو استغخؽ

عذخيغ يػما في شخيقو الى اسيا الرغخى ،كسا اف حرار أية مجيشة سيكػف مكمفا لو ،لحا فزل

االسكشجر تدويج جيذو بسا يدتحرل مغ غشائع مغ دوف اف يذكل ذلظ عبئا عمى السجف اليػنانية

في اسيا(.)51

نتيجة لحلظ شخع االسكشجر بػضع الخصط الالزمة لعبػر الشيخ وامخ شالئعو بالتقجـ اماـ

السذاة والشدوؿ الى الشيخ ،إذ كاف ىػ مغ يقػد ميسشة الجير في حيغ اف بارميشيػف كاف يقػده
ميدختو ،وبعج عبػر الشيخ التحع الجيذاف وعشج اشتجاد السعخكة كاد االسكشجر اف يقتل لػال
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شجاعة حارسو كميتػس الحي استصاع حسايتو( .)55ومغ الججيخ بالقػؿ اف خيالة االسكشجر ىي

مغ قمبت مػازيغ السعخكة لرالحيع عغ شخيق اليجػـ الحي ششػه عمى الفخس ،والحي أدى الى

انييار الجير الفارسي وىخوب قائجه األعمى ميسشػف ،بحلظ اثبت فخساف االسكشجر وخيالتو
شجاعة عطيسة خاصة جشاح الجير األيسغ الحي قاده االسكشجر بشفدو (الذكل  :6أ)( .)56تعج

ىحه السػقعة أولى انترارات االسكشجر عمى الفخس وقج قتل فييا عجدا مغ االغخيق السختدقة الحيغ

كانػا ضسغ الجير االخسيشي واسخ عجدا اخخ مشيع وارسميع الى مقجونيا وعجىع خػنة(.)57

بعج ىحا الشرخ قاـ االسكشجر بأرساؿ أولى غشائع انتراراتو الى معبج مجيشة أثيشا في

اليػناف وىي ( )622درع مغ دروع الفخس ونقر عمييا عبارة االسكشجر بغ فيميب لجسيع االغخيق

ماعجا االسبارشييغ( ،)58وكاف اليجؼ مغ ذلظ ىػ رغبة االسكشجر في التأكيج عمى شابع الػحجة
ِ
يكتف بحلظ بل اوعد بشرب ( )58تسثاال نحاسيا في مجيشة ديػـ في
في ىحه الحسمة( .)59ولع

مقجونيا تخميجا لجشػده الخسدة والعذخيغ الحيغ سقصػا في معخكة الكخانيكػس(.)5:

بعج معخكة الكخانيكػس انفتحت أبػاب اسيا الرغخى اماـ ىحا الذاب الصسػح ،إذ لع يبق

امامو سػى االستيالء عمى السػاقع التي تػجج فييا حاميات فارسية ،ونتيجة ليحا فقج استدمست
سارديذ عاصسة ليجيا بسجخد اقتخاب االسكشجر مشيا ،وبعجىا بأربعة أياـ استدمست مجيشة افدذ

(الذكل  ،)5;()1مانحا إياىع بعس االمتيازات(< .)5مغ بعجىا اخح يدحف جشػبا واخزع بكية
السجف في الداحل الغخبي آلسيا ،وبحمػؿ ربيع عاـ  666ؽ.ـ .سيصخ االسكشجر عمى ىحه السجف
ونرب عجدا مغ قادتو حكاما عمييا( ،)62ولع يبق خمف االسكشجر أية قػة فارسية ،بحلظ سيصخ

االسكشجر عمى اىع السػانئ التي تدببت بقصع االمجادات عمى االسصػؿ الفارسي ،بالسقابل عسل

االسكشجر عمى حل اسصػلو تيقشا مشو اف معخكتو القادمة مع السمظ الفارسي دا ار الثالث ستكػف
معخكة بخية ،فزال عغ التخمز مغ تحسل نفقات ىحا االسصػؿ .وفي خزع ىحه االحجاث عمع

االسكشجر اف القائج الفارسي ميسشػف قج مات ،إذ كاف االسكشجر يعجه خص اخ بالشدبة لو وذلظ خذية
مغ قيامو بتحخيس السجف االيػنية ضجه ،فزال عغ الخػؼ مغ قيامو بسياجسة بالد اليػناف

بحلظ يجبخ االسكشجر عمى العػدة ادراجو لحسايتيا( .)61وبسسات ميسشػف أصبح بسقجور االسكشجر

مػاصمة تقجمو مغ دوف أي ىاجذ او خػؼ .بعجىا تػجو االسكشجر صػب الذساؿ الى فخيجيا

التي سبقو الييا القائج بارميشػف لكي يتمقى االمجادات العدكخية مغ مقجونيا ،وبالفعل فعشج وصػلو
الى عاصستيا كػرديػـ (الذكل  ،)5جاءتو التعديدات العدكخية والبالغ عجدىا ( )6222جشجي

مغ السذاة و( )822مغ سالح الفخساف(.)65
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 -معركت إيسىس:

ومغ كػرديػـ تقجـ االسكشجر باتجاه انكػ ار (انقخة حاليا) ومغ بعجىا كبجوكيا ومغ ثع كيميكيا

وشخسػس والتي وقعت تحت سيصختو الػاحجة تمػه األخخى ،وقج تعخض االسكشجر الى وعكة
صحية عشج اقامتو في شخسػس نتيجة استحسامو بسياه نيخ كيجنػس( ،)66وبعج تعافيو مغ مخضو

واصل مديخه صػب الجشػب الى سيل ايدػس ،وىػ سيل ضيق باتجاه سػريا (الذكل .)67()5

في ذلظ الػقت كاف خرسو السمظ دا ار الثالث قج جيد جيذا كبي اخ يقارب عجده ()922,222
مقاتل وسار بو مغ بابل صػب الجيات الذسالية الغخبية عبخ نيخ الفخات مرصحبا معو عائمتو

وصػال الى سػريا .لقج وصمت ىحه االنباء الى مدامع االسكشجر لحلظ قخر مغادرة ايدػس صػب

الجشػب لسالقاة دا ار( ،)68بالسقابل ابقى في ايدػس الجخحى والسخضى مغ جشػده الحيغ قتميع دا ار
عقب وصػلو الييا ،بحلظ قصع دا ار شخيق العػدة عغ السقجونييغ( .)69اتخح دا ار الثالث معدكخه
عشج نيخ بيشاروس (جشػب سيل ايدػس) وامخ بشذخ قػاتو ىشاؾ( ،)6:وما اف عمع االسكشجر بيحا

االمخ قخر اف ىػ ىحا السػقع األندب لمسعخكة كػنو يشاسب عجد جيذو الحي لع يتعج ()62,222

الف مقاتل بيشسا مثل ىكحا تزاريذ ضيقة تعيق جير دا ار الكبيخ العجد(;.)6

في تذخيغ الثاني عاـ  666ؽ.ـ .سار االسكشجر بقػاتو لسالقاة جير دا ار بعج تحجيج

أماكغ تسخكد العجو ،مشطسا جشػده بذكل صفػؼ متخاصة عمى ضفة نيخ بيشاروس ،بيشسا كاف

جير دا ار عمى الزفة األخخى مغ الشيخ (الذكل  :6ب) ،ومغ الججيخ بالحكخ الى اف شبيعة

الديل السحرػر بيغ الجباؿ والبحخ قج حخمت ىحا األخيخ مغ ميدتو العجدية ،إذ أدى ذلظ الى

اف يرصف الجير االخسيشي في صف واحج عمى شػؿ الديل(< .)6بجأت السعخكة بيغ كال
الصخفيغ بخمي وابل مغ الدياـ مغ قبل مذاة االسكشجر في جشاحو األيسغ باتجاه الفخساف في

جير د ا ار الحيغ حاولػا بجورىع السباغتة بااللتفاؼ حػؿ جير السقجوني اال انيع فذمػا في ذلظ،
كسا اف محاولة فخساف الجير االخسيشي اختخاؽ الجشاح االيدخ لجير االسكشجر الحي كاف يقػده

بارميشيػف قج باءت بالفذل ايزا ،إذ باغتتيع خيالة االسكشجر وتسكشت مشيع( ،)72وكاف لميجػـ

العشيف والكاسح لخيالة االسكشجر اثخه في شل حخكة الفخس وتذتيتيع(.)71

ومغ الججيخ بالسالحطة اف األسمػب الحي اتبعو االسكشجر في معخكة ايدػس ال يختمف

في جػىخه عغ األسمػب الحي اعتسجه في معخكة الكخانيكػس باستثشاء انو ركد عمى اختخاؽ جبية

الػسط لجير العجو( .)75اما السمظ دا ار الثالث فقج كاف يتابع مجخيات االحجاث مغ عمى مخكبتو

وما إف أصبح االسكشجر عمى مقخبة مشو اال وفخ ىاربا تاركا وراءه عائمتو وعخبتو السمكية وكشػ از

كثيخة تاله عجد مغ رجالو( .)76يحكخ لشا ارياف اف االسكشجر عامل عائمة دا ار الثالث التي وقعت

في اسخه معاممة حدشة( ،)77وكاف ليحا االمخ دور ميع في تعديد سسعة االسكشجر في السشاشق
التي خزعت لو(.)78
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وبجال مغ تتبع دا ار الثالث الحي فخ باتجاه الذخؽ عقب ىديستو في ىحه السعخكة ،وكاف مغ

الستػقع اف يقػـ االسكشجر بتعقب خصاه ليكبس عميو او يقتمو ،اال انو فزل الديصخة عمى قػاعج
االسصػؿ الفارسي في البحخ الستػسط لسشع اثارة الفتغ في بالد اليػناف واحتسالية مداعجة ىحا

االسصػؿ لسجيشة اسبارشة بأحجاث االضصخابات ضجه( ،)79لحلظ قخر اف يديخ جشػبا ،وكمف قائجه
بارميشيػف باالستيالء عمى دمذق ،وبالفعل تست الديصخة عمييا مغ دوف قتاؿ ،ومغ الججيخ
بالقػؿ اف االستيالء عمى خدانة ىحه السجيشة قج أسيع في تقميل العجد السالي الحي كاف يعاني

مشو الجير السقجوني(.)7:

 -السيطرة على الساحل الفينيقي ومصر:

سار االسكشجر بسحاذاة الداحل الفيشيقي وبجأت السجف الفيشيكية االستدالـ لو الػاحجة تمػ

األخخى ،إذ استقبمو حكاـ تمظ السجف بالحفاوة والتخحيب مشيا مجف ارادوس

(;)7

وبيبمػس

(<)7

وصيجوف( ،)82ثع تقجـ صػب جديخة صػر(()81الذكل  )5واستقبمو سكانيا ،وقج رغب االسكشجر

في زيارة معبج ىخقل وتقجيع القخابيغ ىشاؾ ،اال اف اىل صػر رفزػا ذلظ واعمشػا انيع لغ يقبمػا
بػجػد أي مقجوني عمى أراضييع( ،)85االمخ الحي اغزب االسكشجر ودفعو لعقج اجتساع مع قادة
الجير لتحجيج كيفية التعامل مع ىحه السجيشة ،وتسخس االجتساع عمى ضخورة محاصخة

السجيشة( .)86لقج كاف ليحا القخار دوافع عجيجة ليذ فقط بدبب رفس الرػرييغ دخػؿ االسكشجر
الى مجيشتيع ،بل ايزا كاف االسكشجر عمى دراية تامة بأىسية ىحه السجيشة االستخاتيجية ،كسا واف

التقجـ صػب مرخ يكػف أكثخ أمانا بعج الديصخة عمى ىحه السجيشة( .)87فخض االسكشجر الحرار

عمى ىحه السجيشة الحي داـ زىاء سبعة أشيخ ،وعمى الخغع مغ الجفاع السدتسيت الحي بحلو

الرػريػف وما أضيخوه مغ شجاعة وبدالة كبيختيغ في الجفاع عغ مجيشتيع اال انيا سقصت بيج
االسكشجر في تسػز عاـ  665ؽ.ـ .بعج تعخضيا الى دمار وتخخيب كبيخيغ( .)88كاف لدقػط

صػر بيج االسكشجر أىسية كبيخة تجمت بإضيار ليسشة االسكشجر عمى مشاشق شخؽ البحخ األبيس

الستػسط وابعاد أي خصخ محتسل عمى بالد اليػناف والسيسا بعج استدالـ االسصػؿ الفارسي(.)89
ومغ السفيج اف نشػه الى انو في حرار مجيشة صػر تمقى االسكشجر عخضا مغ السمظ دا ار الثالث

يتزسغ إعصاءه ( )12,222تالشت مقابل تحخيخ عائمتو ،فزال عغ االعتخاؼ باإلسكشجر ممكا،
واف يتشازؿ لو عغ األراضي الػاقعة غخب نيخ الفخات ،واف يدوج دا ار احجى بشاتو لإلسكشجر ،اال

اف االسكشجر رفس كل ذلظ(.)8:

بعج اف تست الديصخة عمى مجيشة صػر تػجو االسكشجر نحػ مجيشة غدة التي قاومتو،

حرار عمييا داـ ما يقارب الذيخيغ ليتسكغ مغ بعجىا الجخػؿ الى السجيشة وقتل ممكيا،
ا
ففخض
ومع سقػط ىحه السجيشة أصبح الصخيق صػب مرخ مفتػحا امامو(; .)8وصل االسكشجر مرخ
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في أواخخ تذخيغ الثاني سشة  665ؽ.ـ .بعج مديخة دامت سبع أياـ ليجخميا بجوف أية مقاومة ،إذ

استقبمو السرخيػف بحفاوة كبيخة وعجوه محخ ار ليع مغ االخسيشييغ ،ودخل مجيشة مسفيذ(<()8الذكل
 )5وقجـ القخابيغ لإللية السحمية في البالد واقاـ األلعاب الخياضية ،وبعج اف تػج كفخعػف شخعي

في مسفيذ سار االسكشجر عمى شػؿ الزفة الغخبية لشيخ الشيل متتبعا فخعو الكانػبي وىشاؾ
أسذ مجيشة ججيجة سسيت باسسو (اإلسكشجرية)( ،)92وقاربت مجة بقائو في مرخ مايقارب مغ ستة

اشيخ نطع فييا أمػر البالد اداريا وعدكخيا وعيغ احج ضباشو حاكسا عمييا( .)91واف سيصخة

االسكشجر عمى الداحل الدػري ومغ بعجه مرخ وتخؾ عجوه السمظ دا ار ح اخ شميقا ،كاف وراءه

ىجؼ ىػ أحكاـ الديصخة عمى شخؽ البحخ الستػسط ،وتأميغ وصػؿ االمجادات مغ بالد اليػناف،
وضساف خط لالندحاب في حاؿ االني ادـ ،وايزا لكي ما تكػف مرخ مخك اد لمصخؽ التجارية بجال

مغ السجف الفيشيكية التي عمى الخغع مغ أحكامو الديصخة عمييا اال اف والءىا قج بقي لمفخس(.)95
وفي ربيع عاـ  661ؽ.ـ ،.غادر االسكشجر مرخ وعاد الى مجيشة صػر لالستعجاد لمسعخكة

الحاسسة ضج الفخس( ،)96وفي تمظ االثشاء تمقى معمػمات عغ الجير الكبيخ الحي كاف يجيده
السمظ دا ار الثالث في بابل لسالقاتو ،فزال عغ ذلظ كاف بانتطار وصػؿ مجشجيغ ججد مغ

اليػناف لاللتحاؽ بجيذو ،لحلظ أمخ ستخاب سػريا بجسع الحبػب والسؤف الغحائية وارساليا الى
ثابدكاكػس (تفداح)

()97

لتأميغ احتياجات الجير في مديختو شخؽ الفخات(.)98

 -عبىر اجليش املقدوني لنهر الفراث:

بحمػؿ شيخ آب مغ عاـ  661ؽ.ـ .سار االسكشجر مغ صػر الى ثابداكػس ،لكغ ارياف

لع يحجد أيا مغ الصخؽ التي سمكيا الجير لمػصػؿ الى ثابداكػس ،إذ ىشاؾ شخيقاف يؤدياف

الييا :يتسثل األوؿ باجتياز سػريا مخو ار بجمذق وحساة وحمب وصػال الى ثابداكػس ،بيشسا الثاني
كاف يديخ بسحاذاة الداحل الفيشيقي حتى الػصػؿ الى انصاكيا ،ومغ ىشاؾ يشعصف الصخيق يسيشا

عبخ وادي العاصي الى اف يرل الى ثابداكػس ،وليحا الصخيق ميدة ىي إمكانية نقل امجادات

ولػازـ ومعجات الجير الى ميشاء انصاكيا بح اخ ،بيشسا نالحظ في الصخيق األوؿ انو البج مغ

الجير الديخ في الرحخاء في ضل درجات الح اخرة العالية( .)99بيحا الرجد يسكغ االستعانة

بكتابات السؤرخ كػرتيػس ،إذ يحكخ انو استغخؽ االسكشجر  11يػما لمػصػؿ الى ثابداكػس عمى

نيخ الفخات( ،)9:وإذا أفتخض اف الجير سار ما معجلو  52كع في اليػـ الػاحج مع تخريز يػـ
واحج لالستخاحة ،يربح معجؿ السدافة التي قصعيا الجير مايقارب مغ  522كع ،وىي نرف

السدافة ما بيغ صػر وثابداكػس فيسا لػ اتخح مغ الصخيق األوؿ مدمكا لو .اما إذا أفتخض انو

سمظ الصخيق الثاني واف ميشاء انصاكيا كاف ىػ نقصة االنصالؽ فعمى االغمب اف معجؿ السدافة
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وىي  522كع تصابق مديختو في الصخيق الثاني ،لحلظ يخجح اف االسكشجر قج سمظ الصخيق الثاني

لمػصػؿ الى ثابداكػس(;.)9

وعشج وصػؿ الجير السقجوني الى ثابداكػس وجج جدخيغ محسػليغ عمى القػارب في نيخ

الفخات ،وعشج ىحيغ الجدخيغ كانت تخابط حامية عدكخية فارسية مؤلفة مغ ( )6222جشجي

اغمبيع مغ السختدقة االغخيق بكيادة مازيػس(< ،)9كانت ميستيا ىي حساية الجدخ وعخقمة عبػر

الجير السقجوني ،غيخ انو لع يبق ليحه الحامية أي اثخ بعج اف عمع قائجىا بقجوـ الجير

االغخيقي وانو اصبح عمى مذارؼ ضفة نيخ الفخات عمى حج قػؿ ارياف ،إذ فخ جسيع جشػد ىحه
الحامية مغ ىشاؾ ،وبالتالي سيمت عسمية عبػر االسكشجر وجيذو نيخ الفخات والتػجو لسالقاة

السمظ دا ار الثالث(.):2

 -الطريق اىل كىكاميال:

بعج اف تسكغ االسكشجر وجيذو مغ عبػر نيخ الفخات مغ دوف أية مقاومة ،لع يتخح

الصخيق القريخ عمى شػؿ الفخات لمػصػؿ الى بابل وانسا سار شساال متخحا سبيمو صػب نيخ
دجمة ،إذ كسا يحكخ ارياف اف نيخ الفخات وجباؿ ارميشيا كانا عمى الجية اليدخى في مديختو

ىحه( .):1فأتخح االسكشجر الصخيق الذسالي الذخقي الحي يعخؼ بالصخيق السمكي او الجرب
الدمصاني والحي سسي في العرػر اإلسالمية بالصخيق العباسي( ،):5والحي يستج مغ سارديذ في

غخب اسيا الرغخى الى سػسة ويعج مغ اىع الصخؽ السمكية الفارسية التي تيجؼ الى تدييل

االتراالت والتشقل بسا في ذلظ حخكة القػات العدكخية ،مسا جعمو شخيقا جحابا لإلسكشجر .ويججر
بشا التشػيو ىشا الى اف نطاـ الصخؽ والسػاصالت كاف عشر اخ اساسيا في أسمػب إدارة الجولة

االخسيشية( .):6وفي خزع حجيثشا ىشا يججر بشا االشارة الى مدألة ميسة وىي اف ىشاؾ بعس

الباحثيغ السعاصخيغ مغ يخجح اف االسكشجر لع يدمظ شخيق الفخات لمػصػؿ الى بابل لكػف

السشصقة ال تػفخ لمجير احتياجاتو مغ السؤف والغحاء .انشا ال نؤيج مثل ىحا الخأي كػف اف السشصقة
عمى شػؿ نيخ الفخات غشية وخربة وىحا ما ورد ذكخه في كتابات مؤرخي اليػناف والخوماف عغ

جغخافية بالد الخافجيغ وما اوردوه مغ اوصاؼ عشيا والسيسا ما ذكخه ىيخودوتذ وزيشفػف ،اذ اف
األخيخ قج رافق كػرش الرغيخ في حسمتو التي سار فييا عبخ مشصقة الفخات ،واف تػثيقو ليحه

الحسمة كاف مرحػبا بػصف لمسشصقة ومجى خرػبتيا(.):7

ومغ الججيخ بالحكخ ايزا اف السمظ دا ار الثالث قج سمظ ىحا الصخيق عشج تػجيو لسالقاة

االسكشجر في مػقعة ايدػس ،وربسا اف االسكشجر لع يتخح الصخيق نفدو لمػصػؿ الى بابل ليذ

بدبب نجرة الغحاء والسؤف لكشو لع يخغب في مػاجية دا ار في مكاف يكػف فيو خرسو اقػى مشو،

إذ كانت بابل مقخ السمظ الفارسي وربسا سيجيد ىشاؾ جيذا كبي اخ لسشازلة االسكشجر ،اال اف
66

مجمة آثار الخافجيغ  /ج  / 1مجمج 5255 / :

األخيخ خيب اماؿ الفخس وسار شساال وبعجىا تػجو صػب الذخؽ مخو ار بسشاشق حخاف ورأس
العيغ ونريبيغ (عمى الحجود الدػرية  -التخكية)( .):8يخبخنا ارياف انو اثشاء مديخة جير
االسكشجر تسكشػا مغ اسخ بعس مغ كذافة الجير الفارسي وبعج استجػابيع اعتخفػا اف دا ار كاف

يعدكخ بالقخب مغ نيخ دجمة وبرحبتو جير كبيخ وىػ عازـ عمى مشع االسكشجر مغ عبػر

الشيخ( ،):9إذ اف السمظ دا ار كاف قج حخص عمى تجييد جير قػي لسالقاة االسكشجر بإدخاؿ
العجيج مغ التحديشات العدكخية عميو(.)::

وبعج اف عمع االسكشجر بسحاولة دا ار مشعو مغ عبػر دجمة سار االسكشجر برحبة جيذو

بدخعة ليتسكغ مغ عبػر الشيخ قبل اف يتسكغ دا ار مغ تحقيق غايتو ىحه ،اال اف االسكشجر عشج

وصػلو الى السكاف السصمػب لع يجج دا ار ىشاؾ ،لحلظ عبخ الشيخ وكاف ىحا العبػر صعبا بدبب
سخعة تيار الشيخ ،بالسقابل لع يكغ ىشاؾ أية محاولة إلعاقة عبػره عدكخيا مغ قبل دا ار(; .):ومغ

السفيج اف نذيخ اف ارياف لع يحكخ أي شيء عغ السجة التي استغخقيا جير االسكشجر الجتياز نيخ

دجمة بعج عمسيع مغ كذافة دا ار بحلظ السخصط ،اال اف كػرتيػس يحكخ اف االمخ استغخؽ أربعة
أياـ لعبػره الشيخ(<.):

ىشاؾ مدألة ميسة البج مغ اإلشارة الييا ىشا وىي اف ارياف او غيخه مغ السؤرخيغ لع

يحجدوا السػقع الحي عبخ مشو االسكشجر لشيخ دجمة ،لحا اختمف الباحثػف في تعييغ مكاف ىحا
السعبخ ،فسغ ىحه اآلراء ما يقػؿ اف االسكشجر عبخ عشج جديخة ابغ عسخ او عشج مشصقة فيذخابػر

التي تبعج تقخيبا  6:كع جشػب جديخة ابغ عسخ ،بالسقابل ىشاؾ مغ الباحثيغ مغ يخفس ىحا الخأي
وذلظ لصػؿ السدافة بدبب كثخة التػاءات الصخيق بفعل مجاري السياه العسيقة ،فزال عغ الصخؽ
الجبمية التي قج تعتخضو ،ليحا فإنيا تعج مدافة شاقة عمى جير محسل بأمتعة ومعجات ثقيمة

ومغ غيخ السعقػؿ قصعيا بأربعة أياـ .ىحا االمخ أشار اليو الباحث شتايغ ( )Steinالحي اقتخح

معبخيغ اخخيغ لعبػر االسكشجر نيخ دجمة ،يقعاف بالقخب مغ قخيتي أبػ ضاىخ وأبػ وجشاـ (أبػ

وجشة) (الذكل  ،)7ووفق رأي شتايغ اف كال السػضعيغ كانا السكاف السالئع لعبػر القػات .بشى
شتايغ رأيو عمى رواية لمدمصاف العثساني مخاد الخابع تحجث فييا عغ مديختو مع الجير التخكي

لغدو بغجاد ،إذ يحكخ انو عبخ نيخ دجمة في نقصة تقع عمى مدافة رحمة مجتيا عذخ ساعات مغ

بمج (اسكي مػصل)( .);2فعال اف لشيخ دجمة أكثخ مغ معبخ او مخاضة استخجمت في مختمف

العرػر لمعبػر  ،ففزال عغ معبخي أبػ ضاىخ وأبػ وجشة ،إذ يذيخ كل مغ ديفيج اوتذ

( )David Oatesوستخيشج ( )Strangeوعبج هللا اميغ اغا الى وجػد مخاضة بالقخب مغ بمجة

اسكي مػصل ،وىي تتسيد بانخفاض مدتػى ماء الشيخ عشجىا وتحجيجا في فرمي الريف

والخخيف( ،);1وفي خزع حجيثشا ىحا البج لشا مغ اإلشارة الى معشى الكمستيغ (معبخ ومخاضة)
لغػيا ،فأما األولى أي السعبخ فيقرج بيا عبػر الشيخ باستخجاـ واسصة صشاعية ما كعبػر الشيخ
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بالفمظ او القشصخة او غيخىا ،بيشسا السقرػد بالسخاضة فيػ العبػر شبيعيا مغ دوف أية

واسصة( .);5وتبعا لسا سبق فاف معطع الباحثيغ يخجح اف االسكشجر قج عبخ نيخ دجمة عشج
مخاضة بمج (اسكي مػصل) وذلظ النخفاض مدتػى الشيخ ،وايزا استشادا الى ما تطيخه الخخائط

الصػبػغخافية لمسشصقة مغ مجى قخب ضفتي الشيخ مغ بعزيسا( ،);6وبشاء عمى السعصيات اعاله

نؤيج تخجيح مخاضة بمج (اسكي مػصل) مكانا لعبػر االسكشجر.

بعج عبػر االسكشجر نيخ دجمة يخبخنا ارياف انو قج اعصى لجيذو قدصا مغ الخاحة ،واثشاء

ذلظ حجث كدػؼ كمي لمقسخ االمخ الحي دفع االسكشجر الى تقجيع القخابيغ ،وقج عج السقجونيػف
ىحا الحجث نحيخ خيخ ليع واف السعخكة قخيبة واف الشرخ سيكػف حميفيع ،وبعج ذلظ غادر

االسكشجر نيخ دجمة متخحا سبيمو صػب بالد اتػريا

();7

وكانت جباؿ كػرديػف عمى يداره ونيخ

دجمة عمى يسيشو( ،);8ومغ الججيخ بالقػؿ اف السمظ دا ار الثالث في اثشاء ذلظ كاف قج غادر أربيل

التي عدكخ فييا قبل ذلظ ،وعبخ نيخ الداب األعمى متػجيا نحػ كػكاميال لسػاجية

االسكشجر(.);9

في اليػـ الخابع مغ عبػر االسكشجر نيخ دجمة ابمغ كذافتو انيع أروا فخساف العجو فػؽ

الديل اال انيع لع يتسكشػا مغ تخسيغ عجدىع ،وعشج ذلظ رتب االسكشجر جيذو لمتقجـ لخػض

السعخكة وقج وافتو جساعة أخخى مغ الكذافة بسعمػمات أكثخ دقة ،مفادىا اف خيالة العجو ال يديج
عجدىا عمى االلف ،وعمى أثخ ذلظ سار االسكشجر ومعو سخب مغ الخيالة السمكييغ وامخ بكية

الجير بستابعة الديخ بدخعة اكبخ ،وما اف رأت خيالة الفخس اف االسكشجر قادـ ىخب بعس مشيع
ووقع بعس االخخ في االسخ ،وبعج استجػابيع تبيغ اف السمظ دا ار الثالث وجيذو ليدػا

ببعيجيغ( ،);:ويحجثشا ارياف اف السمظ دا ار كاف قج عدكخ في مشصقة كػكاميال قخب نيخ بػمػدس
(الخازر)

(;;)

عمى بعج  922ستاديا مغ اربيال في سيل مشبدط(<;) ،وعشج تمقي االسكشجر ىحه

السعمػمات مغ اسخى الفخس تػقف في السكاف الحي كاف فيو لسجة أربعة أياـ إلراحة جيذو،

وكحلظ عسل عمى تحريغ معدكخه مغ خالؿ احاشتو بخشجؽ وحػاجد .اف السدافة بيغ كال

الجيذيغ كانت  92ستاديا أي ما يقارب مغ 11كع ،غيخ اف كال الصخفيغ لع يتسكشا مغ رؤية

بعزيسا بعس بدبب عمػ التالؿ بيشيسا ،وفي اليػـ التالي تقجـ جير االسكشجر مشحج ار مغ

التالؿ ،فاصبح عمى مدافة  62ستاديا أي مايقارب مغ  8,8كع وبيحه السدافة تسكغ االسكشجر
مغ رؤية جير خرسو(.)<2
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 -معركت كىكاميال:

قبل الحجيث عغ مجخيات السعخكة الحاسسة ما بيغ الذخؽ الستسثل بجير دا ار والغخب

الحي مثمو جير االسكشجر ،يشبغي تحجيج مػقع السعخكة ،إذ اف كتابات ارياف وغيخه مغ مؤرخي

االسكشجر لع يعصػا تحجيجا دقيقا لسػقع كػكاميال ،ليحا فقج اختمفت اراء الباحثيغ في ذلظ .فقج تع
شخح رأييغ بيحا الرجد ،األوؿ قجمو الباحث شتايغ سشة  1<75وحجد مػقعيا في مشصقة كخمميذ

الحجيثة (إحجى قخى سيل نيشػى) ،إذ يذيخ الى اف االسكشجر بعج اف عبخ نيخ دجمة عشج قخية

أبػ وجشة

()<1

عبخ خرسو دا ار الثالث نيخ ليكػس (الداب األعمى) في شخيقو مغ اربيال وتحجيجا

في مشصقة (اسكي كمظ) الحالية ،وعدكخ عشج نيخ البػمػدس الحي يصابقو شتايغ مع نيخ الخازر

الحي يبعج <9,كع تقخيبا عغ نيخ الداب األعمى ،ويحكخ شتايغ انو عمى بعج  6,5كع مغ نيخ
الخازر ىشاؾ سيل فديح يقع بيغ مختفع عيغ الرفخة وقخية كخمميذ ،وقج افتخض شتايغ اف

االسكشجر قج اتبع مدا ار مباش اخ مغ الزفة اليدخى لشيخ دجمة مخو ار بأشالؿ مجيشة نيشػى االثخية

الى مشصقة بخشمة حاليا( ،)<5ويعصيشا ىحا السدار مدافة  92ستاديا (11كع)

()<6

التي ذكخىا

ارياف( ،)<7كسا وافتخض الباحث شتايغ اف الجير الفارسي كاف قج عدكخ في مشصقة بالقخب مغ
مشترف الديل حػؿ كخمميذ وبالتالي فاف ىحه السدافة تحجب الخؤية عغ كال الصخيفيغ لخؤية
بعزيسا بعس كسا ذكخ ذلظ ارياف .يذيخ شتايغ الى اف الخؤية أصبحت واضحة لكال الجيذيغ

عشجما تقجـ االسكشجر بجيذو مدافة  62ستاديا (8,8كع) وفق كالـ ارياف ،ويعيغ شتايغ ذلظ

السػقع بقخية (مشارة) الحالية ،مصابقا التل الحي تخكو القائج الفارسي ماريػس وسيصخ عميو
االسكشجر والحي مغ خاللو شاىج تحخكات الجير الفارسي مع مختفع جبل عيغ الرفخة (الذكل

.)<8()7

لقج اعتسج الباحث شتايغ في ىحه الشطخة الصػبػغخافية عغ ميجاف السعخكة عمى ما ذكخه

نيبػر عشجما زار السشصقة واحتسالية مصابقتيا مع كػكاميال ،وكحلظ اعتسج عمى السعمػمات التي

أوردىا ( )Droysenفي كتابو السػسػـ (( )Geschichitedes Hellenismusتاريخ الييميشية)

سشة  ،1;::واضعا ساحة السعخكة عمى مقخبة مغ كخمميذ .مغ بعج شتايغ ضيخ باحثػف
اخخوف نيجػا نيجو في احتسالية تعييغ ميجاف معخكة كػكاميال بديل كخمميذ مشيع تارف

( )1<7;( )Tarnوفػلخ (.)<9()1<8;( )fuller

اف ىحه الشطخة الصبػغخافية تحجد السػقع العاـ لمسعخكة عمى الجانب الجشػبي مغ جبل

مقمػب في سيل كبيخ ما بيغ اشالؿ مجيشة نيشػى االثخية عمى الزفة اليدخى مغ نيخ دجمة

والداب األعمى في شخيق يشتيي بسجيشة أربيل ،واف ىحا الخأي مبشي عمى اعتبار اف السعمػمات

التي ذكخىا ارياف بخرػص السدافة ما بيغ اربيال وكػكاميال الستسثمة بػ  922ستاديا ىي غيخ

دقيقة ومبالغ فييا(.)<:
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اما الخأي االخخ فيخجح اف يكػف ميجاف السعخكة عشج تل الكػمل الى الذساؿ مغ جبل

مقمػب او عمى ضفاؼ نيخ الكػمل

(;<)

(الذكل  ،)8ومصابقتيا مع كػكاميال التي يحكخىا ارياف

بانيا تقع عمى بعج  922ستاديا مغ أربيل(<<) .يججر بشا اف نشػه ىشا الى انو كاف ىشاؾ محاوالت

جادة لتػضيح معشى اسع كػكاميال اعتسادا عمى ما أورده كل مغ ستخابػف وبمػتارخ ،إذ ذكخوا اف

كػكاميال تعشي( :بيت الجسل) .اف أولى الجيػد التي بحلت لتػضيحيا ىػ ما قاـ بو ستخيظ

( )Streakالحي اقتخح اف كػكاميال ىي كمسة مخكبة مغ مقصعيغ ( )Gauو ( ،)Camelaوىحه
األخيخة أي ( )Camelaتعشي بالمغة االرامية ( :الجسل) ،بيشسا كمسة ( )Gauلع يعخؼ معشاىا

لكغ عبخ مقارنة كمسة ( )Gabbaiاالرامية التي تعشي ( :ضيخ) مع الكمسة االشػرية ()Gabbu
تبيغ اف بيت الجسل الحي استخجمو كل مغ ستخابػف وبمػتارخ يعشي ضيخ الجسل وىحا يذيخ الى

ارتفاع او عمػ ما( .)122بحلظ تست مصابقة كػكاميال مع التل السعخوؼ بتل كػمل استشادا الى ما
جاء بو ستخيظ وبعجه فييو ( )Fieyالحيغ عيشا مػقع كػكاميال بتل الكػمل حاليا( ،)121واف ىحا

التل يقع بالقخب مغ مشصقة (كو لو جي) الحجيث ،تقخيبا 12كع شساؿ جبل مقمػب عمى ضفاؼ
نيخ الكػمل(.)125

ويحجد األستاذ عبج هللا اميغ اغا ميجاف السعخكة ،إذ يحكخ انو بعج عبػر االسكشجر وجيذو

نيخ دجمة مغ مخاضة بمج (اسكي مػصل) الػاقعة شساؿ غخب السػصل بسايقارب مغ 72كع

اتجو شخقا نحػ مشصقة تمكيف الحالية بالقخب مشيا عيغ ماء جارية اسسيا يسثا ،ومشيا نحػ
الذساؿ الذخقي حتى وصل الى الكػمل وىػ الخافج الغخبي لشيخ الخازر ،ليحل الجير السقجوني

في األراضي الديمية والذبو الديمية عشج الدفػح الجشػبية لجبل باعح ار والى شساؿ مغ جبل

مقمػب( .)126ويحكخ ىارود المب في خزع حجيثو عغ االسكشجر ومديخة جيذو اف كذافة
االسكشجر اخبختو باف ىشاؾ تساثيل ىائمة الحجع مغ الحجارة لحيػانات مجشحة ليا رؤوس بذخية

تديغ مجاخل مجيشة خالية مغ الدكاف ،وفي اليػـ الالحق مخ الجير مغ اماـ جخؼ صخخي

مشحػت عميو تساثيل ضخسة( ،)127وغالبا اف ىحه االوصاؼ تشصبق عمى مجيشة دور_شخوكيغ
(خػرسباد) ،وبالشدبة لمجخؼ السشحػت فيصابقو األستاذ عبج هللا اميغ اغا مع مػقع خشذ االثخي.
اما دا ار فبعج عبػره الداب األعمى عدكخ عمى أعالي نيخ الخازر ،وقج جخت السعخكة عشج أعالي

رافجي الكػمل والخازر القخيبيغ مغ بعزيسا ،إذ عدكخ كل مشيسا عشج واحج مغ ىحيغ الخافجيغ،

ويحجد عبج هللا اميغ اغا ساحة السعخكة وفق السدسيات الجغخافية الحالية عمى انيا وقعت في

السشصقة السستجة بيغ رافجي الكػمل والخازر ،أي داخل حجود ناحية مخيبا والقخى السحيصة بيا

قخب جبل شيكخة وجبل مخيبا الحي يعج امتجادا لجبل باعح ار وخشذ (الػاقعة شساؿ شخؽ عيغ

سفشي مخكد قزاء الذيخاف – محافطة نيشػى)(.)128
6:
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وبعج ىحا العخض لآلراء التي قيمت عغ ميجاف معخكة كػكاميال ،فأنشا نسيل الى تخجيح اف

يكػف قج وقعت في سيل الكػمل وذلظ الف السدافة التي ذكخىا ارياف مغ ميجاف السعخكة الى
أربيل ىي  922ستاديا التي تعادؿ مايقارب مغ 112كع ،وىي مصابقة لمسدافة بيغ سيل الكػمل

(ميجاف السعخكة) واربيل .فزال عغ ذلظ اف تل الكػمل الحي تست مصابقتو مع كػكاميال ىػ

مدقط عمى خخائط ذات العالقة بػصفو تل اثخي (رقع االضبارة  - 995محافطة نيشػى) ،وتقػـ
عميو قخية تحسل االسع نفدو( .)129بشاء عمى ذلظ يتبيغ لشا عجـ دقة رأي شتايغ في وضعو تل

الكػمل عمى نيخ الخازر عمى بعج  9امياؿ (<,9كع) جشػب شخؽ قخية كخمميذ معتسجا عمى
الخخيصة الحخبية السخقسة بػ ( )J 38/ Tوالتي أدرجيا في خارشة بحثو في محاولة مشو لخبط

ساحة السعخكة بديل كخمميذ(.)12:

وفيسا يتعمق بأحجاث معخكة كػكاميال فاف السرادر التاريخية تحكخ اف االسكشجر رفس

نريحة القائج بارميشيػف باف يباغت الفخس بذغ ىجػـ ليمي إلشاعة الفدع والخػؼ في صفػؼ

العجو ،إذ عج االسكشجر ذلظ سخقة لمشرخ ،بل بالعكذ امخ جيذو بأخح قرج مغ الخاحة قبيل
السعخكة .بالسقابل أبقى دا ار جيذو متألبا شػاؿ الميل ألي ىجػـ ليمي مباغت عمييع والسيسا انيع
لع يحرشػا معدكخىع .وفي صباح اليػـ التالي استعج الجيذاف لمسعخكة وتقاربا مغ بعزيسا ،فقج

كاف االسكشجر يقػد الجشاح األيسغ بيشسا تخؾ الجشاح االيدخ تحت قيادة بارميشيػف ،وبمغ تعجاد

الجير السقجوني في ىحه السعخكة ( )72,222مغ السذاة و( ):,222مغ الفخساف(; .)12اما

الجير الفارسي فاستشادا الى رواية ارياف كاف تعجاده ( )1,222,222مغ السذاة و()72,222
مغ الفخساف(<.)12

اف التكتيكات التي استخجميا االسكشجر في معخكة كػكاميال ىي نفديا التي استخجميا في

كل مغ معخكتي كخانيكػس وايدػس وتتسثل بيجػـ فخسانو مغ جشاحو األيسغ الحي كاف يقػده

بشفدو بيشسا أناط قيادة الجشاح االيدخ لمقائج بارميشيػف( .)112بالسقابل فقج اعتسج دا ار ىػ االخخ

بذكل كبيخ عمى سالح فخسانو الستفػؽ عجدا وميارة ،إذ عيج بكيادة جشاح جيذو االيدخ الى

القائج بيدػس( ،)111والجشاح األيسغ تحت أمخة مازيػس في حيغ كاف ىػ في وسط الجير

(الذكل  ،)115()9وبعج اف تقابل الجيذاف في ساحة السعخكة حاوؿ الفخس تصػيق الجشاح األيسغ
لمجير السقجوني الحي يقػده االسكشجر اال انيع لع يتسكشػا مغ ذلظ ،بالسقابل تسكغ االسكشجر مغ

تجاوز األرض التي أمخ دا ار جيذو بإزالة العػائق الصبيعية مشيا كي ما تتسكغ العخبات مغ

التحخؾ فييا بديػلة ،وكاف تقجـ االسكشجر عبخ جشاحو األيسغ مدتس اخ ليحا فقج خذي دا ار مغ

استسخار تقجـ السقجونييغ نحػ األرض الػعخة التي يرعب فييا استخجاـ العخبات وصعػبة تحخؾ
سالح السذاة فييا ،لحلظ اعصى دا ار أوامخه بتصػيق الجشاح األيسغ لمجير السقجوني عغ شخيق

الرفػؼ االمامية في الجشاح االيدخ لمجير الفارسي بكيادة بيدػس ،وعمى اثخ ذلظ نذبت
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معخكة بيغ خيالة كال الصخفيغ سقط فييا الكثيخ مغ جشػد االسكشجر( ،)116وفي اثشاء االشتباؾ بيغ

الصخفيغ ،وتصػيق سالح الفخساف الفارسي لسيسشة جير االسكشجر فاف ذلظ احجث ثغخة في جبية

الجير الفارسي ،والتي استغميا االسكشجر بااللتفاؼ عمى الفخس( ،)117وتسكغ مغ محاصخة السػقع

الحي يتػاجج فيو دا ار الحي ما اف رأى ذلظ اال وفخ ىاربا مغ ميجاف السعخكة ،وىػ تكخار لسا حجث

في معخكة ايدػس .في الجانب االخخ واصمت ميسشة الفخس السعخكة واالشتباؾ مع الجشاح

االيدخ السقجوني مغ جسيع الجيات ،ليحا أرسل القائج السقجوني بارميشيػف قائج ىحا الجشاح بخسالة
مدتعجمة الى االسكشجر عغ وضعيع الحخج ،إذ كاف االسكشجر وقتئح يصارد دا ار لالمداؾ بو ،لكغ
ما اف عمع االسكشجر بحلظ اال وعاد لسدانجة ىحا الجشاح وتخؾ دا ار ييخب بعيجا( .)118بعج كل تمظ

االحجاث انيارت مقاومة الفخس مسا عسل عمى تخاجعيع نتيجة الجفاع السدتسيت الحي اضيخه

الجشج االغخيق ،فزال عغ ورود انباء ىخوب ممكيع التي تدببت في ىبػط معشػياتيع القتالية ،لحا

لع يتبق ليع أي سبب لالستسخار في القتاؿ( ،)119فاتخحوا سبيميع لميخوب بعج اف آلت كفت الشرخ

لإلسكشجر وجيذو الحي استسخ بعج السعخكة بسالحقة دارا ،إذ عبخ نيخ الداب األعمى واعصى جشجه

بعج ذلظ بعس الخاحة واستػلػا عمى معدكخ الفخس وما فيو مغ متاع ثع واصمػا الديخ باتجاه

اربيال لمحاؽ بجا ار(.)11:

يعتقج اف االسكشجر قج سمظ في شخيقو الى أربيل الصخيق الجشػبي مغ ميجاف السعخكة

لعبػر الداب عشج مجيشة أسكي كمظ ،واف الدبب في عجـ تػجو الجير السقجوني شخقا لمػصػؿ

الى أربيل عمى الخغع مغ اف ىحا الصخيق ىػ األقرخ ،وذلظ بدبب اف قػات دا ار السشجحخة قج

اتخحت سبيميا لميخوب مغ الذخؽ وتفاديا لالصصجاـ او االلتحاـ معيا مججدا سمظ شخيقا مغاي اخ

لمػصػؿ الى أربيل(; ،)11وكاف وصػلو في اليػـ التالي أي يػـ  5تذخيغ األوؿ عاـ  661ؽ.ـ.
وباالستشاد الى السرادر التاريخية عشج كل مغ ارياف وكخاتيػس وبمػتارخ ،إذ تحكخ كل مشيا اف

االسكشجر بعج عبػره لشيخ دجمة متػجيا الى ميجاف السعخكة حجث كدػؼ لمقسخ وصادؼ ذلظ يػـ
 52أيمػؿ عاـ  661ؽ.ـ ،.وبشاء عمى حداب تاريخ الكدػؼ فانو يحجد اليػـ األوؿ مغ شيخ

تذخيغ األوؿ عاـ  661ؽ.ـ .بيػـ معخكة كػكاميال(< .)11وتبعا الرياف وما ذكخه عغ عجد اياـ

مديخة الجير مغ بعج عبػر نيخ دجمة( ،)152وما أورده بمػتارخ في خزع حجيثو عغ االسكشجر اف

الميمة الدابقة لبجء السعخكة كانت الميمة الحادية عذخة مغ الكدػؼ( .)151كسا وكاف لمسجونات
الفمكية البابمية دور ميع في دعع ىحا التاريخ ،إذ يحجد لشا أحج الشرػص الفمكية مغ الحكبة

الدمػقية ذي الخقع الستحفي ( )BM 36390والذي تعود عائدٌته الى الستحف البخيصاني ،اف

تاريخ الكدػؼ ىػ  52أيمػؿ واف تاريخ السعخكة ىػ  1تذخيغ األوؿ  661ؽ.ـ (الذكل .)155():
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ونجرج فيسا ياتي تخجسة لمدصػر مغ الشز الػارد ذكخه اعاله التي ورد فيو ذكخ ضاىخة الكدػؼ
وتاريخ السعخكة (الذكل ;):

 -الدصخ " :7-5في  52( 16أيمػؿ 661ؽ.ـ ).غخوب القسخ الى شخوؽ الذسذ ; °حجث

كدػؼ كمي لمقسخ وحجب كػكب السذتخي وزحل ،خالؿ الكدػؼ الكامل ىبت الخياح الغخبية

كسا الخياح الذخقية الرافية ،وخالؿ ذلظ الكدػؼ السػت والسخض".

 الدصخ " :1;-15في ذلظ الذيخ (أيمػؿ) في  1;( 11أيمػؿ) انجلعت حالة مغ الحعخ فيمعدكخ السمظ  ،...وضع (او عدكخ) مقابل السمظ ،في  1( 57تذخيغ األوؿ) في الرباح

ممظ العالع  ...االنسػذجي  ،...تحاربػا مع بعزيع بعس وىديسة شجيجة لقػات ،...
وتخمت عشو قػات السمظ ومجنيع وىخبػا الى ارض .)156("gutium

وبحلظ يسكغ القػؿ اف اليػـ األوؿ مغ تذخيغ األوؿ مغ عاـ  661ؽ.ـ .ىػ اليػـ الحي

حجثت فيو السعخكة .وفي اليػـ التالي أي  5تذخيغ األوؿ وصل االسكشجر مجيشة أربيل في

محاولة مشو لالمداؾ بالسمظ دارا ،غيخ اف األخيخ كاف قج ىخب شخقا الى ميجيا برحبة مجسػعة
مغ الفخساف والسذاة ،اما سبب اتخاذه شخيق ميجيا فيػ اعتقاد دا ار باف االسكشجر سيتخح شخيقو

بعج معخكة كػكاميال نحػ بابل وسػسة ،والسيسا واف الصخيق نحػ ىاتيغ السجيشتيغ كاف مأىػال
وليذ مغ الرعب نقل الستاع عبخىسا بيشسا الصخيق الى ميجيا عديخ عمى الجير ،ولع يكغ دا ار

مخصئا في ذلظ( ،)157إذ اف االسكشجر بعج وصػلو الى أربيل لع يجج دا ار ىشاؾ واف السجيشة

استدمست لو مغ دوف اية مقاومة واستصاع االستحػاذ عمى كشد دا ار واثاثو السمكي مشيا عخبتو
ودرعو وسيفو وعمى كامل األمػاؿ التي خررت لمسعخكة والتي قجرىا ديػدورس بػ 6222
شالشت مغ الفزة ،في حيغ اف كخاتيػس يقجرىا بػ  7222شالشت(.)158
 -الطريق اىل بابل:

الػجية التالية لإلسكشجر كانت مجيشة بابل ،فقج سار مغ أربيل متػجيا جشػبا ،وبعج مديخة

أربعة أياـ وصل مجيشة مدػرة تعخؼ باسع ميسيػس ( )Memmiusوفييا عيغ مغ القيخ(.)159
يصابق مػقع ىحه السجيشة بأشالؿ مشجرسة بالقخب مغ كخكػؾ وربسا تكػف ىحه االشالؿ ىي مجيشة

ديستخوس التي ذكخىا ستخابػ وأشار الى وجػد عيغ نفط بالقخب مشيا( .)15:استسخ بالديخ بسحاذاة
الدفػح الذخقية مغ جبل حسخيغ ،وغالبا اف االسكشجر مخ بالسػضع الحي تقػـ عشجه بمجة (تازة)
الحالية .اجتاز االسكشجر جبل حسخيغ عشج السػقع السدسى (نخيمة) حيث فيو عيغ ماء ،ويحكخ اف
ىحا السكاف كاف عمى مقخبة مغ تكخيت ومغ الججيخ بالحكخ اف السشصقة بيغ نخيمة وحػض نيخ

دجمة تتسيد بكػنيا سيمية قميمة الػدياف ووفيخة السؤف(; ،)15ومغ ىشاؾ اتجو نحػ مشصقة تقع الى

الجشػب بقميل مغ سامخاء عاب اخ مغ خالليا نيخ دجمة (الذكل <) ،وىحه السشصقة كسا ذكخنا ىي
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غشية بالسؤف لمجير فقج سمكيا جير زيشفػف الستقيقخ في حسمة العذخة االالؼ جشجي قبل اف

يدمكيا االسكشجر بدبعيغ سشة(<.)15

بعج وصػؿ االسكشجر الى مجيشة بابل ،خخج البابميػف الستكبالو عمى حج قػؿ ارياف وكاف

في مقجمتيع الكيشة والحكاـ وىع حاممػف اليجايا ،وبعج دخػلو الييا اتخح عجد مغ اإلجخاءات
اإلدارية .شخع االسكشجر بعج دخػلو الى بابل في مػاصمة شخيقو نحػ مجيشة سػسة وسيصخ عمييا
وعيغ واليا فارسيا فييا ثع تػجو نحػ بخسيبػليذ( ،)162وىػ في شخيقو الييا أرسل اليو قائج الحامية
فييا خبخ يحثو فيو الى اإلسخاع في دخػؿ السجيشة واالستحػاذ عمى كشػزىا ،وقج تسكغ مغ ذلظ في

اليػـ األوؿ مغ شيخ شباط عاـ  662ؽ.ـ .ومغ ثع تػجو الى مجيشة بازركادة

()161

واستػلى عمى

الكشػز السكجسة فييا( .)165وفي مديختو ىحه واصل االسكشجر مالحقة دا ار الحي التجأ الى اكبتانا
(ىسجاف الحالية) بعج ىديستو في معخكة كػكاميال ،إذ وصل الى ىشاؾ في أوائل عاـ  662ؽ.ـ.

اال انو لع يجج دا ار كػنو قج ىخب عبخ السسخات الجبمية السؤدية الى بحخ قدويغ ،واستعج لسالقاة

الفاتح السقجوني في معخكة أخخى ،لكشو لع يتسكغ مغ ذلظ فقج اغتالو الزباط الحيغ كانػا بخفقتو،
وكاف ذلظ في شيخ ليكاتػمبغ (الدابع) سشة  662ؽ.ـ.)166(.

لقج تعامل االسكشجر مع جثساف دا ار بكل نبل ،إذ أمخ باف يخسل جثسانو الى مجيشة

بخسيبػليذ ويجفغ في مقبخة الفخس السمكية ،وبعج ذلظ الحق القائج بيدػس وىػ احج قادة دا ار

الحي كاف قج نرب نفدو ممكا بعج وفاة دا ار اال اف ذلظ لع يجـ شػيال ،فقج تسكغ مشو االسكشجر
وقزى عميو(.)167

بيحا الرجد نػد اف نذيخ الى الشز السدساري السػدع في الستحف البخيصاني والسخقع بػ

(( )BM 36304الذكل  )12الحي يخوي لشا وفاة دا ار وأعتالء بيدػس عخش اسيا ،وفيسا ياتي
تخجسة االسصخ التي تتحجث عغ ذلظ ،عمسا اف الدصخيغ األوليغ ميذسيغ:

 الدصخ (" ::-6في) الذيخ الخابع (السصابق لمذيخ الدابع أي تسػز) أزالػا السمظ دا ارعغ عخشو (و) بيدػس جمذ عمى العخش واسسػه أرتحذتا( ،وقج) الحق االسكشجر
وقػاتو القميمة بيدػس السمظ الستسخد ،قتل بيدػس دا ار السمظ"(.)168

استسخ االسكشجر سيخه في ربػع اإلمبخاشػرية الفارسية التي كانت تستج تخػميا حتى بالد

اليشج شخقا ،وفي تمظ السديخة تدوج االسكشجر مغ (روكدانا) ابشة حاكع إقميع بكتخيا( .)169بعج
اجتيازه لجباؿ اليشجوكػش تسكغ مغ الجخػؿ الى مجيشة قشجىار وسسخقشج ومغ بعجىا تػجو صػب

جشػب نيخ جيحػف وىػ السكاف الحي انذأ عمى ضفتو مجيشة اسكشجرية إسخات )(Eschate
()16:

وكاف ذلظ في ; 65ؽ.ـ.

وفي صيف عاـ  65:ؽ.ـ .عبخ االسكشجر جباؿ اليشجوكػش

لمسخة الثانية وبعج اجتيازه سيل كابػؿ حجثت ىشاؾ معخكة مع أحج ممػؾ السشصقة وىػ بػروس
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( )Porosانترخ فييا االسكشجر ،ووصل بعجئح نيخ ليفاسيذ (نيخ بياس) وعشج ىحا الحج شمب
جشػده العػدة الى بالدىع إذ ناؿ التعب مشيع جخاء ىحه الحسمة(; .)16لقج وافق االسكشجر عمى ذلظ
وقخر تقديع قػاتو في شخيق العػدة الى قدسيغ ،األوؿ يعػد عغ شخيق البخ تحت قيادتو ،بيشسا

يعػد القدع الثاني بح اخ وقج اوكل ميسة قيادة القدع الثاني الى القائج نيخخػس ،وكاف اليجؼ مغ

ذلظ اكتذاؼ شخيق يخبط بيغ الذخؽ والغخب عغ شخيق البحخ(< .)16لقج استغخقت رحمة العػدة

ىحه مايقارب مغ  ;2يػما وصل بعجىا مجيشة سػسة التي جخى فييا االحتفاؿ بانتياء
اإلمبخاشػرية الفارسية ،ومغ ثع عاد الى بابل مخة ثانية عاـ  656ؽ.ـ .متخحا إييا عاصسة
إلمبخاشػرتيو الستخامية األشخاؼ(.)172

اخلامتت:

تسكشا في ىحا البحث مغ تتبع مديخة االسكشجر السقجوني صػب الذخؽ ،فقج سمط البحث

الزػء عمى السعارؾ التي خاضيا االسكشجر ضج خرسو السمظ االخسيشي دا ار الثالث ،وبذكل

خاص معخكة كػكاميال ،إذ ناقر البحث اآلراء التي قيمت عغ ميجاف السعخكة مع تخجيح الخأي
القائل انيا وقعت في سيل الكػمل استشادا الى الجالئل التاريخية واالثارية.

كحلظ تصخؽ البحث الى السعابخ التي سمكيا جير االسكشجر عشج عبػره نيخي دجمة

والفخات لمػصػؿ الى ىجفو .كسا اثبتت الجراسة ىحه مجى دقة كتابات السؤرخيغ القجماء (الكتاب

الكالسيكييغ) فيسا يتعمق باالسكشجر السقجوني ،والسيسا انو قج ضيخ لجيشا نرػص مدسارية

عدزت كالـ ىؤالء السؤرخيغ.
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الذكل ( :)1خخيصة تػضح أبخز مجف بالد اليػناف وبحخ ايجو.
السرجر:

Pomeroy, S.B., A brief History of Ancient Greece: Polities, Society and
Culture, New York, 2004, p.23.
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Martin. Th.R., Ancient Greece from Prehistoric to Hellenistic Times,
London, 2013, p.244.
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مشذػرة ،جامعة السػصل ،5226 ،ص .51-16

( )5السرجر نفدو ،ص  .51يشطخ ايزا :باقخ ،شو ،مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ،ج ،5بغجاد،1<89 ،
ص <.76
( )6رضا ،حمسي رسػؿ ،بالد الشيخيغ في العرخ اليمشدتي ( 159-661ؽ.ـ ،).أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة،

جامعة القاىخة ،ص ;.6
(4) Heckel, W., The Conquest of Alexander the Great, Cambridge, 2008, p.24.
( )8رضا ،حمسي رسػؿ ،السرجر الدابق ،ص .7:
( )9انتيباتخا :أحج مدتذاري السمظ فيميب الثاني ومغ السخمريغ لو ،فزال عغ كػنو كاف صجيقا ومػاليا
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وقياميا (دراسة تاريخية  97-615ؽ.ـ ،).رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة بغجاد ،522; ،ص .17

( ):الحفري ،دمحم االسعج بغ بػ بكخ ،السرجر الدابق ،ص .51
(8) Arrian, Anabasis Alexander, Book 1: 11, Translated by: Robson E.I., Cambridge,
1939, p. 49.
(<) امفيبػليذ :مجيشة أسديا االثيشيػف سشة  769ؽ.ـ .قخب مرب نيخ ستخيسػف لتعديد سيصختيع عمى شساؿ
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االسكشجر األكبخ ،ط  ،5القاىخة ،1<:9 ،ص .818
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