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 الملخص:

اضتملة اليت قادىا ؿتو خبلؿ  -ؽ.ـ كصوؿ أكؿ اصتيوش اظتقدكنية بقيادة اإلسكندر األكرب 335شهد العاـ 
إىل مشارؼ اضتدكد الشرقية ظتصر، حيث استطاع دخوعتا يف ذلك العاـ كبطريقة سلمية معلنان هناية  -الشرؽ

الوجود الفارسي على أراضيها كسط ترحيب االىايل الذين رأكا فيو ؼتلصان عتم من جربكت االحتبلؿ الفارسي، 
، ليتجو بعدىا يف سلسلة من األعماؿ اظتهمة دتثلت يف فرض قواتو كًب تتوكتو فرعونان ْتسب التقاليد اظتصرية

السيطرة الكاملة على الببلد، كتنظيم شؤكهنا اظتختلفة، ككذلك االىتماـ بديانتها كمعابدىا، كاألىم من ذلك  
 كلو ىو بناء مدينة اإلسكندرية على ساحل البحر األبيض اظتتوسط.

تساـ أراضي إمرباطوريتو الواسعة بُت قادة جيشو لتكوف مصر من ؽ.ـ ًب اق 353كبعد كفاة اإلسكندر عاـ 
نصيب أشهر أكلئك القادة كىو بطليموس بن الجوس الذم تربع على عرش الببلد معلنان قياـ اظتملكة البطلمية 

 ؽ.ـ عندما سقطت على يد اصتيوش الركمانية بقيادة أغسطس. 33اليت استمر حكمها حىت العاـ 

 مؤدتر بابل   البطاظتة،ؽتلكة  مقدكنيا،مصر،  األدىن،اإلسكندر األكرب، الشرؽ  المفتاحية:الكلمات 
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 المقّدمة:
شهدت ببلد الشرؽ األدىن القدًن خبلؿ النصف الثاين من القرف الرابع قبل اظتيبلد أحداثان عسكرية مهمة، 

وسعها بقضائها على الدكلة البابلية اضتديثة كحتوالت سياسية كربل، بعد أف بلغت اإلمرباطورية الفارسية قمة ت
ؽ.ـ، ْتيث ضمت رتيع األراضي الواقعة بُت ببلد اعتند شرقان كساحل البحر األبيض  235)الكلدانية( عاـ 

اظتتوسط غربان، شاملةن بذلك كامل مناطق اعتبلؿ اطتصيب كمصر، ككذلك شرقي ببلد اليوناف. كما أف الفرس 
يف سواحل آسيا الصغرل، كبدأكا يتدخلوف يف شؤكف اظتدف اليونانية اليت كانت عبارة عزموا على تثبيت نفوذىم 

(، Poleisعن كحدات سياسية صغَتة تدير شؤكهنا كبلن على حدة، من خبلؿ ما عرؼ بنظاـ دكيبلت اظتدف )
فس كالتصارع ْتيث ظلت كل مدينة منعزلة عن غَتىا كمعتمدة على نفسها سياسيان، كاقتصاديان، فضبلن عن التنا

 اظتستمر عرب اضتركب الكثَتة اليت قامت فيما بينها.

غَت أف الضعف بدأ لتل باإلمرباطورية الفارسية يف أكاخر عصرىا بسبب ضعف إمكانياهتا االقتصادية، 
كإقتاؿ أغلب ملوكها لشؤكف الناس كحياة الرعية، كانغماسهم يف حياة الًتؼ كاظتلذات، كالسعي لتحقيق اظتصاحل 

رباطورية كاهنيارىا، يف الوقت الشخصية على حساب اظتصلحة العليا للببلد، كل ذلك عجل بضعف تلك اإلم
تسعى للتخلص من التبعية الفارسية،  –ؽتلكة قدنتة على أطراؼ كحدكد ببلد اليوناف  –الذم بدأت مقدكنيا 

 كتكوف لنفسها كيانان سياسيان مستقبلن، لتظهر بقوة على مسرح األحداث الدكلية يف ذلك الوقت. 

اؿ من ببلد اليوناف كجنوب شرؽ أكركبا يف شبو جزيرة كاليت تقع إىل الشم -كانت قوة دكيلة مقدكنيا 
تكمن يف تطور نظمها احمللية  –البلقاف ؽتتدة من ْتر إكتة باجتاه الشماؿ ما بُت إيربكس غربان كتراقيا شرقا 

كانصهارىا يف بوثقو الوحدة السياسية، فضبلن عن اطتشونة كالشدة يف القتاؿ اليت عرؼ هبا أىلها، ؽتا مكنها من 
سيطرة على أغلب مدف ببلد اليوناف كمرحلة أكىل، لتتهيأ عتا فرصة السيطرة على شعوب الشرؽ القدًن ال

كالسيما مصر كمرحلة ثانية، خاصةن بعد أف توىل حكمها ملوؾ أقوياء عملوا بكل ما استطاعوا على حتقيق 
 تلك الغاية اظتنشودة، لتصبح مقدكنيا سيدة ببلد اإلغريق.

إىل البحث يف ظركؼ اضتملة اليونانية اليت قادىا اإلسكندر األكرب ؿتو الشرؽ، كاليت هتدؼ ىذه الدراسة 
أدت يف أحد ػتاكرىا إىل إحكاـ السيطرة اظتقدكنية على مصر، حيث كانت من أىم بلداف الشرؽ القدًن خبلؿ 

ما نتج عن انتصار  تلك اظترحلة كما شكلت ىدفان اسًتاتيجيان سعى القادة اظتقدكنيُت لتحقيقو، ككذلك دراسة
تلك اضتملة من قياـ ؽتلكة جديدة بأرضها على أنقاض اضتكم الفارسي عرفت باسم اظتملكة البطلمية استمرت 

 حتكم الببلد زىاء ثبلثة قركف كنصف.

 أواًل: اإلسكندر األكبر وتولي العرش المقدوني:
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 عاصمة ؽ.ـ مبدينة بيبل 326يوليو سنة  52يف  )*(( Alexanderكلد االسكندر )
ؽ.ـ( بًتبيتو، فعهد إىل  Philip II(  )322-336مقدكنيا القدنتة، كمنذ صغره عٍت أبوه فيليب الثاين )

( كليسيماخوس Liunedasثبلثة من أعظم الرجاؿ يف ببلد اليوناف كأقدرىم يف ىذا اجملاؿ كىم: ليونيداس )
(Lysimachus( كأرسطوطاليس )Aristotales ) (*)* شتهر فيما بعد، حيث بث فيو  أك أرسطو كما ا

كل كاحدو منهم ركحو، كغمره برعايتو، كحببو يف األخذ مببادئو، فتعلم الفركسية كاألدب كالفصاحة كالببلغة 
كأصوؿ النحو كالفلسفة كالطبيعة كشيئان من الطب، كما أتقن األلعاب اصتسدية كالعزؼ على اآلالت اظتوسيقية، 

)ملحمتاف أدبيتاف للشاعر ىومَتكس(،  ( Odysseiaَتان من األكديسا )( كجزءان كبIliadكحفظ اإللياذة )
إضافةن إىل تعلمو قدران مهمان من الثقافة اإلغريقية، ككذلك أصوؿ التفكَت الواقعي كالعقبلين كالنظرة اظتوضوعية يف 

 . (1)معاصتة األمور، ؽتا أدل إىل هتذيبو كصقل شخصيتو بصورة كاضحة

ن الثانية عشر من عمره، بدأ كالده يف إعداده للفركسية، كتدريبو على فنوف اضترب كعندما بلغ اإلسكندر س
( أك رأس الثور كما كاف يسمى، Boucephalusكمهارات القتاؿ، إذ اشًتل لو جواده الشهَت بوكيفالوس )

بالغة، ، كقد أظهر األخَت منذ صباه شجاعة (2)كالذم أصبح جزءان ال يتجزأ من شخصية اإلسكندر فيما بعد
كثقة كبَتة يف النفس، كفاؽ أقرانو عزمان كتصميمان، حيث كاف يرل بأنو سَتتقي عرش مقدكنيا يومان ما دكف 
منازع، كيركل عنو أنو عندما كاف يف عامو الثالث عشر كافتو األنباء بأف فيليب انتصر يف معركة كبَتة فتضايق 
 قائبلن: "إذا 

 

                                 
( غريب ببلد Eperus( اليت ترجع أصوعتا إىل منطقة إبَتكس )Olympias( اظتقدكين قد تزكج من أكليمبياس )Philipكاف فيليب )  )*(

يمبياس ( كىي مقدكنية األصل، لكن أكلCeliubatraاليوناف حيث أؾتبت لو اإلسكندر، ٍب تزكج من امرأة أخرل تدعى كليوباترا )
 أقدمت بعد موت فيليب على قتل كليوباترا كابنها لكي يًتبع اإلسكندر )الذم عرؼ بالثالث(على عرش الببلد؛ ينظر:

Wilcken. U: Alexander the great, New York, 1967, p. 42.  
مبنطقة  ( Stagiraوطنة ستاجَتا )ؽ.ـ يف مست 353ؽ.ـ( ابنان لطبيب القصر اظتقدكين، كقد كلد عاـ  355-356كاف أرسطوطاليس )  (*)*

قبلة الثقافة اليونانية كىناؾ انظم إىل مدرسة   (Athena( حيث ترىب مع فيليب، ٍب عاد إىل أثينا )Khalkhaidekiخالكيديكي )
لتجوؿ، ؽ.ـ(، كبعد موت أستاذه أفبلطوف مل يطق أرسطو البقاء يف أثينا فآثر ا 352-332)  (Aflatoonالفيلسوؼ الكبَت أفبلطوف )

كالًتحاؿ حىت دعاه فيليب ليشرؼ على تربية اإلسكندر؛ ينظر: جونًت: اإلسكندر األكرب، تررتة فاركؽ القاضي، )د. ف(، )د. ت(، ص 
33 . 

 .122، ص 1222ػتمود فهمي: تاريخ اليوناف، مكتبة الغد، القاىرة،  (1)
، 5كريت حىت قياـ إمرباطورية اإلسكندر األكرب، دار النهضة العربية، ط  سيد أزتد علي الناصرم: اإلغريق. تارمتهم كحضارهتم. من حضارة (5)

 .236، ص 1226القاىرة، 



  
              الصغير المزوغي احميد الجدك           ق.م( 300-333) األكبر على مصر وقيام المملكة البطلمية حملة االسكندر             
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، كىذا يدؿ بوضوح على طموحو (3)يبقي يل ببلده افتحها"ظل أيب يكسب اظتزيد من اظتعارؾ فلن 
 الكبَت يف حب السلطة كالنفوذ كالرغبة يف التملك.                                                                   

ابنو كما أف جتاكز االسكندر السادسة عشر عامان من عمره حىت رأل أبوه فيليب أف الوقت قد حاف لتدريب  
على تقاليد اضتكم كشؤكف السياسة، فأسند لو مهمة تصريف األمور يف مقدكنيا عندما اضطر إىل التوجو جنوبان 
يف ببلد اليوناف، كيف تلك األثناء انتهزت إحدل القبائل الفرصة كأعلنت التمرد كالعصياف، مستغلة حداثة سن 

ة، كاستوىل على أكرب اظتدف اليت تقع يف أراضي تلك اإلسكندر، إال أنو قمع ىذا التمرد يف بدايتو بعنف كقسو 
 . (1)( Alexandropoulosالقبيلة، كأطلق عليها اسم مدينة اإلسكندر )

غَت أنو كمع مركر الزمن توترت العبلقة كثَتان بُت اإلسكندر كأبيو بسبب أكليمبياس كالدة اإلسكندر، اليت  
، فضاؽ (2)ار، إال أهنا كانت عظيمة األثر على ابنها على الرغم من أهنا كانت سيدة شرسة غريبة األطو 

فيليب درعان هبا كقرر نفيها إىل بلدىا إبَتكس، حيث رافق اإلسكندر كالدتو إىل اظتنفى، لكن كالده كبعد فًتة من 
التابعة ظتقدكنيا،   Pellaالزمن أرسل إليو طالبان منو العودة إىل مقدكنيا، ليستجيب االبن كيعود إىل مدينة بيبل

 . (3)كعلى الرغم من ػتاكالت فيليب التقرب من ابنو إال أف اإلسكندر ظل فاتران يف عبلقاتو مع كالده

ؽ.ـ سقط فيليب صريعان حتت ضربات خنجر أحد ضباطو الغاضبُت عليو كيدعى  336كيف صيف عاـ 
(، Aegae( يف مدينة إكتام )Celiubatra( أثناء احتفالو بزكاج ابنتو كليوباترا )Buzenasبوزيناس )

ليتوىل اإلسكندر عرش مقدكنيا من بعده، ككاف عمره كقتذاؾ عشرين عامان فقط. كمبجرد أف تلقت اظتدف 
اإلغريقية نبأ كفاة فيليب حىت ىبت ثائرة رغبةن منها يف التخلص من السيطرة اظتقدكنية، حيث يبدك أف صغر 

ثورة فاعتقدكا أنو غترد شاب صغَت ال تتوفر لديو قوة كالده، كال سن اإلسكندر كاف عامبلن مشجعان على ال
. فعلى سبيل اظتثاؿ، تزعمت طيبة ثورة مدف اإلغريق ضد مقدكنيا، فحرؾ إليها اإلسكندر زتلة (4)خربتو

 كأمر بتسوية اظتدينة باألرض، كما قاـ بقتل حوايل ثبلثة أالؼ من سكاهنا كباع منهم عسكرية كاستوىل عليها،
ثبلثُت ألفان تقريبان يف أسواؽ النخاسة. ككاف يهدؼ من كراء ىذا العمل إىل جعل مدينة طيبة عربة، كعظة لباقي 

                                 
- Savill. A: Alexander the great and his time, New York, 1993, p. 209.(3)  

-Bengtson. H: The Rise of Macedonia under King Philip II (The Greeks and the per-
Sians),1980, p.284.(1)  
- Hamilton. J. R: Alexander the great, London, 1973, p. 31.(5)  

- Bengtson. H: The Persian empire and the Greeks Ca, 520 B.C and per- Sians,1982, p. 
1.(3)  

.13-2ـ ، ص ص 1222فتوحاتو كريادة الفكر اليوناين يف الشرؽ، دار طبلس، دمشق،  -متوديوس زىَتاٌب: اإلسكندر الكبَت (3)   
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اظتدف اإلغريقية، حىت ال تفكر غتددان يف التمرد عليو، كيبدك أف تلك اظتدف قد استوعبت الدرس 
  .(5)، مل تسبب لو متاعب تذكر فيما بعدجيدان، عتذا

كاف من بُت أبرز اظتشاكل اليت كاجهت اإلسكندر يف بداية حكمو ظهور بعض اظتطالبُت إىل جانب ذلك،  
كىو قائد أحد اصتيوش اظتقدكنية  -( Attallusبالعرش، كالذين كاف من أشهرىم شخص يدعى أتاللوس )

غضب  ، حيث عرب ّتيشو الدردنيل إىل آسيا الصغرل األمر الذم أثار-كخاؿ عركس فيليب اصتديدة كليوباترا
 . (6)اإلسكندر، فأرسل قواتو اليت دتكنت من ىزنتتو كإلقاء القبض عليو ىو كأفراد أسرتو حيث ًب إعدامهم رتيعان 

دخل الرعب يف قلوب أعداء اإلسكندر كمعارضيو من اإلغريق بعد ما عرفوا أهنم أماـ شخصية قوية ال 
دنة معو، حيث ل ى اإلسكندر طلبها شريطة أف نتكن االستهانة هبا، كأسرعت اظتدف اليونانية إىل طلب عقد اعت
( Charidemos(، كخاردنتوس )Charesتقبل بنفي قادة التمرد الذين كقفوا ضده من أمثاؿ خاريس )

إىل أماكن بعيدة، كىكذا استطاع اظتلك اظتقدكين اصتديد كخبلؿ عامُت فقط من موت أبيو أف يسيطر على 
 .    (1) ألمر بصورة كاملةاظتوقف يف ببلد اإلغريق، كيستتب لو ا

 ثانياً: التوجه المقدوني نحو الشرق:  
( بتأسيس اإلمرباطورية الفارسية Curushؽ.ـ قياـ اظتلك قورش ) 223شهد الشرؽ األدىن حوايل عاـ 

ؽ.ـ أخذت تشكل هتديدان صتَتاهنا اليونانيُت ظتا يقرب من سبعُت عامان متواصلة،  232األستينية، كمنذ عاـ 
( يف الشرؽ، Hendacushامتدت حدكد تلك اإلمرباطورية من ْتر إكتة غربان حىت جباؿ ىندكوش )حيث 

كمن ْتر قزكين مشاالن حىت صحراء شبو جزيرة العرب جنوبان، كبذلك أصبحت اظتدف اإلغريقية اليت تقع على 
أف اإلسكندر إىل ىدكء ساحل أيونيا يف آسيا الصغرل من اظتناطق اليت خضعت للسيطرة الفارسية، كما أف أطم

ليت كاف أبوه فيليب األحواؿ يف ببلد اليوناف بعد أف قضى على الفنت كاالضطرابات، حىت شرع يف اضتملة ا
 .(5)هبا ضد اإلمرباطورية الفارسية  يتأىب للقياـ

                                 
 . 52، ص1263، القاىرة، كتب الشرؽ األكسطتارف. كك: اإلسكندر األكرب قصتو كتارمتو، تررتة زكي علي، دار   -(2)
 . 232سيد أزتد علي الناصرم: اإلغريق، اظترجع السابق، ص  -(6)
، ص 1253ؽ.ـ، دار الرشاد اضتديثة، الدار البيضاء،  355فوزم مكاكم: تاريخ العامل اإلغريقي كحضارتو من أقدـ العصور حىت عاـ  -(1)

553 . 
 - Jouguet. P: Alexander the great and the Hellenistic world, Chicago, 1978, p. 17; 

Weigall. A: Alexander(5) 
     The Great, London, 1933, p. 133. 
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[523] 

 

( )رب Apolloليستشَت كاىنة اإللو أبو للوف ) )*(بدايةن سار اإلسكندر إىل مدينة دلفي
( ألهنا كانت تعطي العرافة Pythiaعند االغريق( يف زتلتو ضد الشرؽ، كلكنو مل كتد العرافة بيثيا )النبوءات 

يف أياـ ػتددة، كقد طُلب منو أف ينتظر، كلكن كيف لو كىو الذم يعتقد بأنو ابن اإللو زيوس_أموف 
(Zeus- Amun))*( عها بقوة إىل أف يتساكل مع غَته من البشر، فبعد حضور الكاىنة دفعها من ذرا

اظتعبد لتجيب على أسئلتو، فصاحت من شدة األمل كاظتضايقة: "أنت يا بٍت ال يقدر عليك أحد"، فاعترب 
 .(3)اإلسكندر ىذه الصيحة مبثابة نبوءة

زتل االسكندر معو أعدادان كبَتة من اصتنود اظترتزقة كاضتلفاء اإلغريق إذ كاف ىو مبثابة القائد العاـ، يليو 
( الذم كاف يقود فرقة الفرساف )الرفاؽ(، Felutas) (، ككلداه فيلوتاسBarmeniunرمينيوف)اصتنراؿ با

( الذم كاف يقود زتلة الدركع، كمن أشتاء القادة اظتقدكنيُت كاف برديكاس Nekandaarكنيكاندر )
(Birdekas( كأمونتاس )Amunetas( كملياجر ،)Meliajer( ككليتوس ،)Kelaitus الذم كاف )

( الذم كاف يقود قوات اضتلفاء Antigunusحراسة االسكندر مع اضترس اظتلكي، كأنتيجونوس )يتوىل 
اإلغريق كاظترتزقة، كذلك كاف لئلسكندر غتموعة من الرفاؽ يكونوف أركاف حرب اصتيش منهم بطليموس بن 

(، كىم Lusemakhusكلوسيماخوس ) (، Selecus(، كسليوكوس )Ptolemy I Soterالجوس )
الذين برزكا بعد موت االسكندر، كما اصطحب االسكندر معو غتموعة من العلماء كالباحثُت لدراسة مظاىر 

( الذم كلفو بتدكين يوميات اضتملة، (Callisthenesالطبيعة يف الببلد اظتفتوحة، كمؤرخو الشهَت كاليتنيس 
 .(1)كستوف سفينة كقد كعده حلفاؤه اإلغريق بأف يزكدكه بأسطوؿ كبَت قوامو مائة

كاف جيش اإلسكندر يبلغ ثبلثُت ألفان من اظتشاة، كأربعة أالؼ من الفرساف، كىو جيش صغَت إذا ما 
أخذنا يف االعتبار ما كانت تتمتع بو إمرباطورية الفرس من قدرة على جتهيز قوات كبَتة، حيث عرب اإلسكندر 

                                 
موحي دلفي: ىو معبد مبدينة دلفي كاف اإلغريق يستنبئوف فيو كحي اإللو أبوللو، ككانت تقدـ فيو ذبائح كقرابُت كنذر من ستر كعسل  -)*(

(، كيعترب من Curnetha)  ارتفاع ألفي قدـ فوؽ خليج كورنيثة(على Bernassusكخيوؿ ككباش، كىو يقع عند سفح جبل برناسوس )
ؽ.ـ، كاستوىل اإلمرباطور الركماين نَتكف  522ؽ.ـ، ٍب خربو الغاليوف سنة  353أقدـ كأقدس معابد اإلغريق الوثنية، خربو الفرس سنة 

Nero (23-65  على ستسمائة من دتاثيلو، كظل موحي دلفي قائمان حىت عاـ )أغلق من قبل الكنيسة هنائيان؛ فرنسوا ـ حيث  323ـ
 .113 -132، ص ص 1223شامو: اإلغريق يف برقة. األسطورة كالتاريخ، تر: ػتمد عبد لكرًن الوايف، جامعة قاريونس، بنغازم، 

كيسقط اظتطر كالثلوج زيوس: ىو أبو اآلعتة كالبشر عند اإلغريق، كاف يف البداية إلو الظواىر اصتوية يضئ السماء أك لتجبها بالسحب  – )*(
، ككذلك منيموسُت  (Themis( ٍب ذتيس )Metisكيرسل الربؽ كالرعد، اشتهر بزكتات عديدة من اآلعتات مثل ميتس )

(Mnemosyne( كالتوف ،)Latone:ككانت لزيوس مغامرات مع نساء رعاياه البشر تولد من ىذه العبلقات أنصاؼ اآلعتة؛ ينظر ،) 
Hamilton. J. R Alexander the great, p. 65. 

Savill. A: Alexander the great and his time, p. 315. -(3)  
 .212سيد أزتد علي الناصرم: اإلغريق، اظترجع السابق، ص  – (1)
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طركادة، ٍب توغل يف آسيا الصغرل اليت  ؽ.ـ مضيق الدردنيل، كقاـ بزيارة سهل  333بقواتو عاـ 
  كانت ضمن ؽتتلكات اإلمرباطورية الفارسية، ٍب التقى باصتيش الفارسي عند هنر صغَت يسمى جَتانيكو

(Granicos ،) كدتكن من إحراز أكىل انتصاراتو ىناؾ، ؽتا أتاح لو فرصة االستيبلء على باقي أقاليم آسيا
( Issosاطئ، كما كاصل سَته متجهان ؿتو اصتنوب فوصل إىل إسوس )الصغرل، ككذلك اصتزر اظتتاستة للش

)طرسوس اضتالية(، كيف ىذا اظتوقع دارت رحى معركة كبَتة بُت اصتانبُت، حيث كاف اصتيش الفارسي بقيادة 
( مرابطان عند ىذا اظتكاف، كأحرز اإلسكندر نصران باىران فر دارا على إثره Darius III) اظتلك دارا الثالث 

تاركان كالدتو كزكجتو كبناتو البلئي كقعن يف األسر، فأكرمهن اإلسكندر كعاملهن معاملة طيبة، ٍب أمر ببناء 
 .(5)( )اإلسكندركنة فيما بعد( Alexandriaمدينة يف ىذا اظتكاف احتفاالن بالنصر زتلت اسم اإلسكندرية )

كاسعان، ففي كل مكاف ذىب إليو  يبدك كاضحان أف االنتصار الذم حتقق يف موقعة أسوس كاف لو صدلن 
االسكندر كجد انتصاراتو قد سبقتو، كمن ٍب اهنارت األحزاب اظتعادية ظتقدكنيا كحلت ػتلها األحزاب اظتوالية 

( )صيدا(، كجزيرة ركدكس Saydun( )جبيل يف لبناف(، كصيدكف )Byblosعتا، كما أعلنت بيبلوس )
(Rudus ) اظتبايعة لئلسكندر، أما مدينة صو( رTyre ،فقد استعصت عليو كأغلقت أبواهبا دكنو ،)

فحاصرىا ظتدة سبعة أشهر قاكمت خبلعتا بعناد كشراسة جيوش مقدكنيا، لكنها استسلمت هناية األمر حيث ًب 
 .(3)تدمَتىا، ككاجو سكاهنا القتل ك التنكيل، كبيعت النساء كاألطفاؿ يف أسواؽ الرقيق

( آخر قلعة يف الطريق إىل مصر بعد مقاكمة عنيفة، Gazaؽ.ـ سقطت غزة ) 335كيف خريف عاـ 
حيث كجد االسكندر كنوزان عظيمة من ذىب كحلي كغتوىرات، بعدىا أرسل اظتلك دارا يعرض على االسكندر 
شركطان غتزيةن للصلح، منها االعًتاؼ بو ملكان، كالتنازؿ عن كل ؽتتلكاتو الواقعة غرب هنرم دجلة كالفرات، كأف 

مالية كبَتة، كأف يزكج اإلسكندر من يريد من بناتو مقابل أف يرد إليو زكجتو كباقي أفراد أسرتو، لكن  يدفع غرامة
 .(1)، كأعلن أنو يريد ؽتلكة فارس ذاهتا كليس ؽتتلكاهتا)*(االسكندر رفض بشدة ىذا العرض السخي

 ثالثاً: العالقات المصرية اليونانية قبل الفتح المقدوني:

                                 
؛ 23، ص 1225سيد أزتد علي الناصرم: تاريخ كحضارة مصر كالشرؽ األدىن يف العصر اعتللينسيت، دار النهضة العربية، القاىرة،  -(5)

 . 123، ص 1255مصطفى العبادم: العصر اعتللينسيت يف مصر، دار النهضة العربية، بَتكت، 
- Bengtson. H: The Persian empire and the Greeks Ca, 520 B.C and per- Sians, p. 34. (3)  

عندما عرض اإلسكندر على رجالو رسالة دارا بادره أكرب قادتو كيدعى بارمينيوف قائبلن: لو كنت اإلسكندر لقبلت العرض، فرد عليو  -)*(
، تررتة عبد اللطيف اإلسكندر بقولو: ككذلك كنت أفعل لو كنت بارمينيوف؛ بل. آيدرس.ق: مصر من اإلسكندر األكرب حىت الفتح العريب

 . 35، ص 1255أزتد علي، دار النهضة العربية، بَتكت، 
- Jouguet. P: Alexander the great and the Hellenistic world, p. 27.(1)  
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االستعدادات اليت أختذىا اإلسكندر بعد سيطرتو على غزة، كاالسًتاتيجية اليت قبل أف نشَت إىل 
اتبعها للتقدـ ؿتو مصر، ينبغي أف نستعرض بشكلو موجز كيف حملة تارمتية سريعة العبلقات اليت كانت قائمة بُت 

يضع نصب عينيو مصر كببلد اليوناف قبل ذلك، لكي نستنتج من خبلعتا الدكافع اليت أدت باإلسكندر إىل أف 
 أقتية االستيبلء عليها، كضمها إىل حظَتة اإلمرباطورية اليونانية:

لقد كاف التبادؿ اضتضارم بُت مصر كببلد اليوناف قائمان منذ كقت مبكر، حيث شجع ملوؾ األسرة الصاكية 
قوا االرتباط ؽ.ـ( العبلقة مع اإلغريق يف نواحي ؼتتلفة، ككث 252-626يف مصر )األسرة السادسة كالعشرين 

مبدهنم يف أيونيا كببلد اليوناف، خاصةن كأف ملوؾ ىذه األسرة قد عرفوا ْتبهم للحضارة اإلغريقية لدرجة أهنم 
أقركا تدريس اللغة اليونانية لتبلميذ اظتدارس اظتصرية، كما نقل اإلغريق الكثَت عن الديانة اظتصرية كمعتقداهتا، بل 

 333تغيَت أك تبديل، مثل اإللو آموف الذم شيد لو معبدان يف مدينة أثينا عاـ  أهنم قبلوا آعتة مصرية عديدة دكف
ؽ.ـ، أم قبل عامُت فقط من غزك اإلسكندر ظتصر، كما استاء اإلغريق عندما شتعوا بتدنيس الفرس للمعابد 

 .(5)( اظتقدس ألهنم كانوا يشعركف بتقدير كرىبة جتاه ىذه الديانةAbeesاظتصرية كقتلهم عجل آبيس )

 ىذا ككانت مصر أيضان مثاران الىتماـ رجاؿ العلم كالفبلسفة اإلغريق فأخذكا يف التوافد إليها، حيث كاف من
(، أما ىَتكدكت Aflatunؽ.ـ(، كأفبلطوف ) Tales( )653-236أشهر ىؤالء الفيلسوؼ طاليس )

(Herodotus فقد زارىا عاـ )ين من مؤلفو ؽ.ـ إباف اضتكم الفارسي، كخصص الكتاب الثا 323
( Lendus(، كفيلسوؼ جزيرة لندكس )Solonمصر. كما زارىا اظتشرع األثيٍت سولوف ) عنللحديث 

(، كغَتىم من طبلب العلم كاظتعرفة Fethagurus(، كفيثاغوركس )Kleobolosالشهَت كليوبولوس )
  .(3)كركاد العلـو

لتجار اإلغريق الذين تدفقوا عليها منذ القرف كيف اجملاؿ التجارم اشتهرت مصر بكوهنا كطنان مفتوحان أماـ ا
 ( )سيدة البحار( على Naucratisالسابع قبل اظتيبلد، خاصةن بعد أف أسسوا مستعمرهتم التجارية نقراطيس )

الفرع الكانويب للنيل ) الفرع الغريب، مبحافظة البحَتة حاليان (، كما كانت السفن اإلغريقية تبحر عرب اظتتوسط 
ابان ػتملة مبختلف السلع كالبضائع بُت مصر كببلد اليوناف، األمر الذم ساىم يف نشاط اضتركة جيئةن كذى

 .(1)التجارية كازدىارىا بُت اصتانبُت

                                 
 . 251سيد أزتد علي الناصرم: اإلغريق، اظترجع السابق، ص  -(5)
؛ أبو 13 – 2، ص ص 1222، اظتكتب اظتصرم لتوزيع اظتطبوعات، القاىرة، 1ج إبراىيم عبد العزيز: معامل التاريخ اليوناين القدًن، – (3)

 . 33، ص 5335اليسر فرح: الشرؽ األدىن يف العصرين اعتللينسيت كالركماين، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية، القاىرة، 
- Bengtson. H: The Rise of Macedonia under King Philip II (The Greeks and the per-

Sians). P. 309. (1)  
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أما على الصعيدين السياسي كاضتريب فقد كجد اصتنود اظترتزقة اإلغريق عمبلن يف اصتيوش اظتصرية 
َت، كعلى األخص خبلؿ العصر الصاكم، حيث أنزؿ منذ القدـ كما يشهد على ذلك نقش أبو سنبل الشه

( مشاؿ شرؽ Daphneفراعنة ذلك العصر جنودىم اإلغريق يف مستعمرات خاصة مثل مستعمرة دافٍت )
 (Nekhau IIالدلتا، كذلك من أجل الدفاع عن اظتدخل الشرقي ظتصر، كما استخدـ الفرعوف ـتاك الثاين )

، كقد استمر فراعنة العصر الصاكم يف استخداـ (5)زتبلتو اآلسيوية ؽ.ـ ( اظترتزقة اإلغريق يف 613-222) 
اظترتزقة اإلغريق يف جيوشهم حيث شارؾ ىؤالء اظترتزقة يف زتبلت اظتلك بسماتيك الثاين على ببلد النوبة عاـ 

ؽ.ـ ( حظي اظترتزقة اإلغريق مبكانة  Apris ( )255-265ؽ.ـ، كخبلؿ حكم الفرعوف أبريس ) 223
 Amasis  265-252مصر، ؽتا أدل إىل غضب اصتنود اظتصريُت فثاركا بقيادة أزتس ) أمازيس  رفيعة يف

ؽ.ـ (، كلقي أبريس حتفو يف ىذه الثورة ليستويل أزتس على العرش من بعده، حيث دتيزت سياستو مبحاكلة  
در كسب كد اإلغريق كصداقتهم فعمل على تشجيعهم على االستقرار يف مصر، كلذلك أطلقت اظتصا

 . (3)( Philohellenesاإلغريقية عليو لقب صديق اإلغريق )
 رابعاً: دوافع توجه اإلسكندر إلى مصر:

نتيجة عتذه العبلقات اليت ربطت منذ القدـ بُت مصر كببلد اليوناف يف ؼتتلف اجملاالت، كاليت مل تكن غائبة 
بطبيعة اضتاؿ عن اسًتاتيجية االسكندر يف حتقيق حلمو بالسيطرة عليها، باعتبار أف الفرس عدك مشًتؾ 

عتزنتتو يف كل كقتو كحُت، ىذا فضبلن للمصريُت كاليونانيُت على حد سواء كجب عليهما التحالف فيما بينهم 
عن إدراؾ اليونانيُت األقتية االقتصادية ظتصر بعد أف تعرفوا على كل مصادر الثركة فيها كثراء إمكانياهتا، 
فباإلضافة إىل كل ذلك دتتعت مصر مبوقع جغرايف ؽتيز على ساحل البحر األزتر ككذلك البحر اظتتوسط، كما 

ضفتيو على أغٌت األراضي رب مصدر مائي دائم اصترياف كىو هنر النيل الذم حتتوم أهنا ضمت بُت ظهرانيها أك
كأجودىا إنتاجان للمحاصيل الزراعية كخاصةن القمح الذم يعترب من أىم السلع اليت كاف خصوبة،  الزراعية

 اليوناين إىل أكراؽ ، زد على ذلك زيادة حاجة العامل(3)اليونانيُت يف أشد اضتاجة إليها لقلة إنتاجو يف ببلدىم
الربدم اظتصرم للكتابة أياـ النهضة الثقافية اليت شهدهتا ببلد اليوناف يف العصر الكبلسيكي خبلؿ القرنُت 
اطتامس كالرابع قبل اظتيبلد،  كل ذلك دفع االسكندر إىل التوجو ّتيوشو إىل ببلد النيل عرب بوابتها الشمالية 

تلك اظترحلة  ع اليت كانت دتر هبا الببلد خبلؿحقيق ىذا اعتدؼ ىو األكضا الشرقية، كما شجعو على التسريع بت

                                 
- Herodotus: The Histories, Book II. tr. A. R. Burn, London, 1972, II. 159.(5)  

- Edda Bresciani: Egypt and the Persian Empire ( the Greeks and the Persians ), London, 
1972, p333. (3)  
- Fox. R. L: Alexander the Great, London, 1978, 135. (3)  
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من ضعف  كاهنيار كتردم على ؼتتلف األصعدة، خاصةن بعد اعتبلء اظتلك أرتاكسركيس الثالث 
(Artaksrkeis III عرش اإلمرباطورية الفارسية عاـ )(1)ؽ.ـ 325. 

 333الفارسي اعتارب أمامو بعد معركة إسوس عاـ لذلك نرل أف اإلسكندر مل يواصل سَته كراء اظتلك 
ؽ.ـ فلم يكن باستطاعتو التوجو إىل آسيا كيًتؾ كراءه منطقة كاسعة النطاؽ حتت سيادة النفوذ الفارسي، بل 
لترص على االستيبلء على مصر، كما أف ذلك يؤكد أنو مل يأت لبلنتقاـ من الفرس بل لتحقيق تلك األىداؼ 

 ليها فيما سبق.اظتهمة اليت أشرنا إ
 خامساً: دخول اإلسكندر المقدوني لمصر:

 إحكام السيطرة على البالد:-أ
ؽ.ـ أصبحت قوات اإلسكندر األكرب على مشارؼ بيلوزيـو  335ْتلوؿ منتصف شهر نوفمرب من العاـ 

(Pelusiumاليت تعد البوابة الشرقية ظتصر، حيث كاف األسطوؿ البحرم اظتقدكين يف انتظ )ارىا ( )الفرما
ؽ.ـ تقريبان(،  353( )تويف عاـ Hephaiston) ىناؾ على ساحل البحر اظتتوسط بقيادة ىيفاستوف

كْتسب اظتتوقع مل لتدث أم صداـ أك احتكاؾ مع القوات الفارسية، ككانت األخبار قد توالت بأف اإلسكندر 
لص من الفرس فقد سرهتم ىذه جاء ليحرر مصر من ربقة االحتبلؿ الفارسي، كظتا كاف اظتصريوف لتلموف بالتخ

األنباء، كما ىو جدير بالذكر أف أىايل مصر كانوا قد ثاركا أكثر من مرة من أجل استخبلص حريتهم من 
الفرس، إال أف ىذه الثورات أستدت بالقوة، كمبا أف اإلغريق كانوا قد مدكا يد العوف للمصريُت خبلؿ ثوراهتم 

 .(5)يف ىذه اظترة على رأس جيوشو لتحريرىمفإف اظتصريُت تصوركا أف اإلسكندر قدـ 
كبعد أف توج فرعونان ْتسب التقاليد اظتصرية اجتو اإلسكندر بقواتو جنوبان ظتسافة مائة كعشرين ميبلن عرب 

، )*(( Memphisالشرقية على امتداد الفرع البيلوزم للنيل حىت كصل  إىل مدينة منف أك ؽتفيس )الصحراء 
(باالستسبلـ للفاتح اظتقدكين خوفان من اعتزنتة الوشيكة، Mazacisالفارسي مازاكيس )كىناؾ سارع الوايل 

، حيث حرص على اإلبقاء (3)فسلمو القلعة بذىبها كخَتاهتا ْتيث أصبحت مصر رشتيان حتت سيطرة االسكندر
                                 

1)- Fuller. J. F. C: The Generalship of Alexander the Great, London, 1958. P. 88. ) 
 (2)-Bowman. A. K: Egypt after the pharaohs 332 BC-AD 642: From Alexander to Arab 

Conquest, London, 1996, p. 22.  
ؽ.ـ( بأنو ىو الذم أسسها كاختذىا عاصمة ظتملكتو نظران ظتوقعها  3533( )حوايل عاـ Minaمدينة ؽتفيس: يعتقد بأف اظتلك مينا )-)*(

 (، كسقارة Cairo( مشاؿ شرؽ القاىرة )Dahshourاضتصُت، كاظتسيطر على قسمي مصر الشمايل كاصتنويب، كتشمل منطقة دىشور )
(Saccaraحيث بنيت يف موقع استحصلو ىذا اظتلك من النيل، حيث سد الن ،) :هر كعمل على حتويل غتراه األصلي إىل الشرؽ؛ ينظر

 .36ـ، ص  1222شتَت أديب: تاريخ كحضارة مصر القدنتة، شتَت أديب:  تاريخ كحضارة مصر القدنتة، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، 
-Kantor. J: The Aegean and the Orient in the Second Millennium B. C, London, 1947, p. 

19.(3)  
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 ( فقد عهد هبا إىلOikonomikaعلى النظم اإلدارية اظتصرية القدنتة، أما اإلدارة اظتالية )
اإلغريق، كجعل على رأس ىذه اإلدارة مواطن إغريقي من مدينة نقراطيس يدعى كليومينيس 

(Cleomenesk كأبقى على منف عاصمة ظتصر، أما من الناحية اإلدارية فقد قسم الببلد إىل قسمُت ،)
(، كجعل على Ano Aigyptos(، كالوجو القبلي )الصعيد Kato Aigyptosالدلتا (قتا الوجو البحرم 

( إدارة شؤكف الوجو البحرم، Dolo aspisكل قسم منها حاكمان من أبناء الببلد، ْتيث توىل دكلو أسبيس )
( إدارة شؤكف الوجو القبلي، كما أنشأ مقاطعتُت أك مستعمرتُت جديدتُت Petesisفيما توىل بيتيسس )

(Apoikiai ( كاحدة شرؽ الدلتا )العربيةArabiaيا (، كالثانية غرب الدلتا )ليبLibye)(1). 
ىذا كقد أعلن اإلسكندر االندماج اضتضارم بُت مصر كببلد اإلغريق عندما أقاـ مهرجانو الكبَت الذم 
عرضت فيو اظتباريات الرياضية كاظتوسيقية كحفبلت الشعر كاإللقاء كاإلنشاد، كقد اشًتؾ يف ذلك اظتهرجاف فريق 

 .(5)نوا يصحبوف اصتيوش اظتقدكنية كفرؽ ترفيو عن اصتنودمن اظتغنيُت كاظتمثلُت كالراقصُت اإلغريق الذين كا
يبدك أف االسكندر قصد بكل ذلك تأسيس حكومة مصرية إغريقية مشًتكة لتسيَت شؤكف الببلد، يشارؾ 
فيها أىل مصر أنفسهم باعتبارىم أدرل بأمورىا، كأعلم بأحواعتا، كلكي يضمن أيضان استمرار كالء اظتصريُت لو 

نبو، كمؤازرهتم لو حىت ال حتدث أم قبلقل أك ثورات مستقببلن مثلما حدث أياـ السيطرة ككقوفهم إىل جا
الفارسية، فبقاء الببلد ىادئة مستقرة يتيح لو فرصة مواصلة زتلتو العسكرية ظتبلحقة فلوؿ اصتيوش الفارسية 

رية يف بيلوزيـو ا حاميات عسكاعتاربة ؿتو الشرؽ، كالقضاء عليها قضاءن هنائيان، كتأمينان ظتصر جعل اإلسكندر عت
قوات عسكرية أخرل قرب الشبلؿ األكؿ عند أسواف ضتماية جنوب الببلد، كجعل قيادهتا  كؽتفيس، كما كضع

 . (3)( Amunetas(، كأمونتاس )Biucestasموزعة بُت قائدين قتا بيوكستاس )
 تأسيس مدينة اإلسكندرية:-ب

ليد اشتو يف ذاكرة التاريخ من خبلؿ إقامة اظتدف، فبعد أف قضى كاف اإلسكندر األكرب يرغب كثَتان يف خت
للنيل حىت بلغ ساحل البحر األبيض اظتتوسط، ٍب  )*(عدة أياـ يف مدينة ؽتفيس اجتو مشاالن عرب الفرع الكانويب

كما   Rakotis( )راكوتيس Rhacotisؽ.ـ إىل قرية تعرؼ باسم راقودة ) 331تبعو غربان حىت كصل عاـ 

                                 
.255سيد أزتد علي الناصرم: اإلغريق، اظترجع السابق، ص  (1)   

 .15-12، ص 1226، دار النهضة العربية، القاىرة، 3، ط1إبراىيم نصحي: تاريخ مصر يف عصر البطاظتة، ج-(5)
 . 255سيد أزتد علي الناصرم: اإلغريق، اظترجع السابق، ص -(3)

لنيل القدنتة كالذم كاف يشق منطقة البحَتة، كيصب يف البحر األبيض اظتتوسط قرب أيب قَت، كشتي  الكانويب: نسبة إىل احد فركع هنر ا -)*(
كاف هبا دير للتوبة كمعبد لتتمي فيو األرقاء كلتج إليو    (Kanoubكذلك نسبة إىل مدينة كانت كاقعة عليو عند مصبو اشتها كانوب )

 . 163ابق، ص معظم الناس يف ذلك الوقت؛ ػتمود فهمي: اظترجع الس
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(، كما تقع إىل اصتنوب Pharosاليونانيُت( تواجهها يف البحر جزيرة تعرؼ باسم فاركس ) أشتاىا
(، كىناؾ قرر تأسيس مدينة حديثة تسمى اإلسكندرية نسبةن إليو، Mareotisمنها ْتَتة ماريا أك مريوط )

يصل ما بُت ( بأف يقـو بتخطيط اظتدينة، كأقيم جسر Deinocraitsكعهد إىل مهندس يدعى دينوكرايتس )
اليابسة كجزيرة فاركس، حيث أمر االسكندر بأف تكوف ىذه اظتدينة العاصمة اصتديدة ظتصر، كأراد عتا أف تكوف 

ميناءن يسلب مدينة صور األقتية اليت كانت تتمتع هبا من الناحية التجارية
(3). 

صى اصتنوب، لتده من دتيزت اإلسكندرية بوجود شارعان عريضان يقطع اظتدينة من أقصى الشماؿ إىل أق
 Stoaالشرؽ بوابة الشمس كمن الغرب بوابة القمر، كعلى جانيب ىذا الطريق أقيمت األركقة اظتسقوفة 

)البواكي(، لتمنح اظتارة الظل كاالحتماء من اظتطر، كيف قلب اظتدينة اختطت ساحتها الرئيسة، حيث أقيم فيها 
عند اإلغريق(، كّتواره بٍت اظتسرح الكبَت كاظتكتبة العامة ( )إلو البحار Poseidonمعبدان لئللو بوسيدكف  )

(، كما مشلت مرافق اظتدينة اصتديدة كاألرصفة كمستودعات اظتياه، كعلى اصتانب Museionكدار اضتكمة )
(، كمضمار السباؽ كدار حفظ الوثائق،  Gymnasionاآلخر من الطريق أقيمت مبلعب الرياضة كالًتفيو )

إىل ستسة أحياء أعطي لكل منها حرفان من اضتركؼ األّتدية اليونانية، مثل حي األلفا كما قسمت اظتدينة 
 .(1)كالبيتا كاصتاما كالدلتا كاألبسيلوف 

كمبركر الزمن أصبحت اإلسكندرية من أىم مدف البحر األبيض اظتتوسط ليس فقط فيما يتعلق باجملاؿ 
قايف، حيث كانت تضم مكتبتُت ملكيتُت كبَتتُت بلغت التجارم كإفتا حىت على الصعيدين العلمي كالث

(، كما ازدىرت جامعة اإلسكندرية، كاجتذبت عددان من أشهر Rollsألف سفر ) 233ػتتوياهتما حوايل 
كىو جامع أعماؿ  (Samothrace( من ساموثراؾ )Arestarkhousالعلماء مثل أريستارخوس )

( عامل Herophilusت الشهَت، ككذلك ىَتكفيلوس )( عامل الرياضياEuclidىومَتكس، كأيوكليدس )
 .(5)التشريح الذم أنشأ مدرسة طبية، كغَتىم الكثَت

كاصل اإلسكندر سَته مبحاذاة ساحل البحر األبيض اظتتوسط باجتاه الغرب قاصدان مدينة قوريٍت 
(Cyrene) -د )مكاهنا اضتايل كىي مستعمرة بناىا اإلغريق على ساحل ليبيا خبلؿ القرف السابع قبل اظتيبل

 ، كانت تابعة للفرس، كعندما بلغ مدينة برايتونيوف -مدينة شحات مبنطقة اصتبل األخضر(

                                 
-Strabo: Geography, Book XVII,  trans by: Horace. L. J, LCL, Harvard University Press, 

London, 1967, (3)  
    1. 6. 

-Grant. M: From Alexander to Cleopatra: the Hellenistic World, London, 1982, p. 37. (1)  
؛ ابتهاؿ عادؿ إبراىيم 55، ص 5333ػتمود إبراىيم السعدين: تاريخ مصر يف عصرم البطاظتة كالركماف، مكتبة االؾتلو مصرية، القاىرة،  -(5)

 . 125، ص 5313الطائي: تاريخ اإلغريق منذ فجر بزكغو كحىت هناية عصر اإلسكندر اظتقدكين، دار الفكر، عماف، 
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(Paraetonion) مرسى مطركح اضتالية( التقى كفدان من أعياف اظتدينة جاءكا ظتبايعتو كتقدًن(
 .(3)اعتدايا لو، فلم يعد ىناؾ ما يدعوه إىل مواصلة السَت إىل مدينة قوريٍت

 موقف اإلسكندر من الديانة المصرية:  -ج
كاف اإلسكندر سياسيان ذكيان بقدر ما كاف قائدان عسكريان ماىران حيث سعى إىل كسب كد الناس من خبلؿ 

الشهَت  )*(العاطفة الدينية كاحًتاـ اظتعتقدات اليت يؤمنوف هبا، فمنذ دخولو مدينة ؽتفيس مركز اإللو بتاح
(Betahحيث حظَتة عجل أ ،)( بيسAbees قاـ بتقدًن ،)( اظتقدس )الرمز اضتيواين اظتقدس لئللو بتاح

)إعتة القوة(،  (Sakhametاألضاحي كالقرابُت يف خشوع لرب ؽتفيس بتاح العظيم كزكجتو سخمت )
( Sackara( )يرمز لو بزىرة اللوتس(، كما طاؼ اإلسكندر مبنطقة سقارة )Nafirtumكابنهما نفرتـو )
، كسواءن كاف (1)( )مقربة العجوؿ اظتقدسة(، كمدافن الفراعنةSerabiumعلى السَتابيـو  )كآثارىا كأطلع 

 )*((Amun)صادقان يف ذلك أـ ؽتثبلن بارعان فقد انتزع إعجاب اظتصريُت كحبهم، فقبلوه ابنان آلموف اإلسكندر 
ة اطتاصة بالفراعنة مثل ابن الشمس كفرعونان عليهم، كيعتقد أنو توج يف معبد اإللو بتاح كأعطي األلقاب اظتقدس

كصفي رب الشمس كحبيب آموف كغَتىا، كال تزاؿ ىذه األلقاب اظتنقوشة باقية حىت اآلف على بعض اظتعابد 
 .(5)اظتصرية، بل ظهر رشتو على اضتوائط كىو يضع على رأسو تاج الوجهُت الذم تزينو أفعى الكوبرا اظتقدسة

بأنو ابن اإللو آموف اجتو اإلسكندر جنوبان إىل قلب الصحراء الغربية كإلشباع اإلحساس الدفُت يف نفسو 
ؽ.ـ يف مواجهة الرياح العاتية احململة بالرماؿ إىل الواحة اظتقدسة يف  331خبلؿ فصل الشتاء القارص من عاـ 

 .(3)ائيةسيوه، حيث معبد آموف، كاليت تظللها أشجار النخيل كالتُت كالزيتوف، كتركيها اآلبار كالعيوف اظت
يبدك أف اإلسكندر قد أراد من خبلؿ ىذه الرحلة أف لتقق عدة أىداؼ أكعتا إثبات انتسابو لئللو آموف،  
كما أراد من ناحية أخرل أف يسأؿ الوحي عن مدل ؾتاح خططو اظتستقبلية، حيث كاف يرغب يف شتاع 

                                 
- Jouguet. P: Alexander the great and the Hellenistic world, p. 29.(3)  

بتاح: يعد ىذا اإللو من اظتعبودات األرضية، فقد شخص اظتصريوف األرض كعبدكىا هبيئة إلو كليس إعتة، كدعوه باسم جيب أك بتاح، ككاف – )*(
د عتما الفضل يف حتريك رتيع األعضاء األخَت يعد الىوت اطتليفة اطتاص مبدينة ؽتفيس، كىو الذم يتحكم يف القلب كاللساف اللذاف يعو 

 .22، ص 1222اظتوجودة يف جسم اإلنساف كاضتيواف؛ خزعل اظتاجدم: الدين اظتصرم، دار الشركؽ، عماف، 
- Renault. M: The nature of Alexander, New York, 1975, p. 124.(1)  

اإللو األكرب الذم أكجد ذاتو بذاتو، كمن ٍب فلم يكن لو أبه كال أـ، يرمز لو اإللو آموف: كاف ذا صفة معنوية، كمل يأخذ شكبلن ماديان، كىو  )*(
(غرب طيبة، كحاز آموف على لقبُت Haboبالثعباف، كختيل اظتصريوف مأكاه يف عامل سفلي بعيد يقع مدخلو يف مكاف غرب مدينة حابو )

 .26خزعل اظتاجدم: اظترجع السابق، ص خفي االسم، ككم أنف أم الذم أًب عهده؛  م( أAmun Renfقتا آموف رنف )
 . 35أبو اليسر فرح: اظترجع السابق، ص -(5)

-Plutarchus: Lives, Alexander, Book III, Trans by: Bernadotte. P, LCL, London, 1922, III. 
3.(3)  
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حديد فحول اضتوار الذم االعًتاؼ بأنو ابنان آلموف من كبَت الكهنة، كليس اظتعركؼ على كجو الت
دار داخل قدس األقداس ألف الكاىن أفهم اإلسكندر بأف ما دار داخل قاعة اظتعبد ىو نوعه من األسرار ال 

، لكن اإلسكندر حرص على أف مترب بعضان من رفاقو اظتقربُت ببعض أطراؼ ذلك (3)ينبغي البوح بو لآلخرين
بو إىل الوحي ىو: من قتل أيب؟ فأجابو الوحي: أف قاتل فيليب اضتوار فقاؿ عتم: إف السؤاؿ األكؿ الذم توجو 

قد ناؿ العقاب الذم يستحقو، كقد أراد اإلسكندر من كراء ترديده عتذا اصتانب من اضتديث أف يزيل الشك 
الذم كاف يراكد البعض فيما يتعلق بتوجيو أصابع االهتاـ اليت راحت تشَت إليو ىو كأمو أكليمبياس حوؿ مؤامرة 

 .(2)تياؿ فيليب، كما أف الوحي طمأنو على ؾتاح خطتو اظتستقبلية يف قهر الفرس كىزنتتهماغ
 سادساً: مغادرة اإلسكندر لمصر:

بعد أف فرغ اإلسكندر من زيارة معبد آموف يف كاحة سيوه اسًتاح ظتدة أسبوعُت تقريبان يف تلك الواحة، ٍب 
 كعاصمة مركزية لوالية مصر، كما حرص على فتح أبواب غادرىا عائدان إىل مدينة ؽتفيس، حيث أبقى عليها  

الببلد للمهاجرين اإلغريق خاصةن اظتقدكنيُت الذين بدأكا يتدفقوف إليها، ألف مصر كما ختيلها اإلسكندر كانت 
كالية مقدكنية إغريقية حكمان كفكران كثقافةن، ككاف ذلك نقطة حتوؿ كربل يف تارمتها إذ دخلت طوران جديدان من 
أطوار حضارهتا اظتتنوعة، ىذا كاستعرض اإلسكندر قواتو للوداع، كأكصى موظفيو بالقياـ ببعض اإلصبلحات 
للمعابد اظتصرية كجتديدىا، كما أعد زتلة من علماء اإلغريق الكتشاؼ منابع النيل كتفسَت ظاىرة حدكث 

 .(1)الفيضاف
زيارتو ظتعبد آموف يف سيوه يتصرؼ  لكن ما يؤخذ على اإلسكندر يف تلك اظترحلة ىو أنو أصبح بعد

باستعبلء ككربياء جتاه جنوده اإلغريق فيما عدا اظتقدكنيُت، كما أنو ذكر يف خطاب كجهو إىل األثينيُت عبارة 
تدؿ على جدية اقتناعو بأنو ابنان لئللو آموف، كذلك عندما أشار إىل أبيو فيليب بعبارة: "الذم كاف يدعى يف 

ضع اإلسكندر منذ ذلك الوقت على رأسو قرين كبش آموف، كمن ٍب أشار إليو الًتاث اظتاضي بوالدم"، بل ك 
 .(5)بأنو ذك القرنيُت

 335كهبذا فقد كانت الفًتة اليت قضاىا اإلسكندر يف مصر قصَتة جدان مل تتعد ستة أشهر من خريف عاـ 
ها إىل فلك اضتضارة اإلغريقية ؽ.ـ، لكنها كانت عامرة باإلصبلحات كاألحداث اليت حولت 331إىل ربيع عاـ 

يف البحر األبيض اظتتوسط، كقامت ألكؿ مرة ؽتلكة مقدكنية، حيث ظلت اضتضارة اإلغريقية تًتعرع على 

                                 
 . 53-53تارف كك: اظترجع السابق، ص  -(3)

-Bowman. A. K: Egypt after the pharaohs 332 BC-AD 642. P. 25.(2)  
 . 122إبتهاؿ عادؿ إبراىيم الطائي: اظترجع السابق، ص  -(1)

-Plutarchos: Lives, Alexander, Book III. 3.(5)  
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 ضفاؼ النيل ظتا يقرب من ألفي عاـ تقريبان.
كانت األنباء قد كصلت إىل شتاع اإلسكندر عن حترؾ جديد لقوات اظتلك الفارسي دارا يف الشرؽ فعـز 

مغادرة مصر يف أسرع كقت ؽتكن متجهان إىل ببلد الرافدين، على الرغم من أف اطتطاب الذم كاف قد  على
كجهو إىل أمو بعد زيارة معبد سيوه يف مصر أشار فيو إىل أنو ينوم العودة إىل مقدكنيا، لكن اإلسكندر مل يكن 

، إضافةن إىل أنو كاف يعلم جيدان أف اظتعركة ليًتؾ امرباطوريتو الشاسعة تقع حتت هتديد اصتيوش الفارسية مرة أخرل
 331الفاصلة بينو كبُت الفرس مل تدر رحاىا بعد، كمن اظترجح أف اإلسكندر غادر ؽتفيس يف أكائل مايو عاـ 

ؽ.ـ عائدان إىل ببلد الشاـ أكالن الختاذىا قاعدة متقدمة ظتهارتة الفرس، كضم ببلدىم إىل حظَتة اإلمرباطورية 
 .(3)اظتقدكنية

عندما كصل اإلسكندر إىل مدينة صور بدأ يستعد ظتعركتو مع الفرس حيث حشد عتا ما يقرب من أربعُت 
ألفان من اظتشاة كسبعة آالؼ من الفرساف، ٍب سار إىل قلب اإلمرباطورية الفارسية فوصل مدينة ثابساكوس 

(Thapsacuc على هنر الفرات عاـ )كبُت اصتيوش الفارسية ؽ.ـ حيث دارت اظتعركة الكربل بينو  331
( انتصر فيها اليونانيُت انتصاران حاشتان ككىل Gaugamelaاليت ناىزت اظتليوف جندم عند سهل جاكجاميبل )

( اليت فتحت Babylon(، ٍب تقدـ ؿتو بابل )Arbelaدارا ىاربان ليقتفي اإلسكندر أثره حىت كصل أربيبل )
( ككذلك برسيبولوس Persian( كبرسيس )Sossaسوسا ) لو سلمان، بعدىا سار جتاه اصتنوب الشرقي كفتح

(Persepolis ))*(  ىادفان للقبض على دارا، لكن رفاؽ اظتلك الفارسي قرركا التخلص منو فطعنوه باطتناجر
 .(1)كالذكا بالفرار

باجتاه بعد ذلك، ؾتح اإلسكندر يف الوصوؿ إىل اعتند )كاليت كانت دتثل امتدادا ظتناطق النفوذ الفارسي 
( ) أفغانستاف اضتالية(، كتزكج من Bacteriaالشرؽ(، حيث دتكن من السيطرة الكاملة على إقليم باكًتيا )

ؽ.ـ. ٍب كاصل بعدىا اظتسَت حىت  352( يف  عاـ Ruxanaابنة حاكم اإلقليم اليت كانت تدعى رككسانا )
تلك الشعوب اليت احتل بلداهنا بأف  كصل إىل إقليم البنجاب، ككادم هنر السند، حيث عمل على التقرب من

أقر عليها حكامان ػتليُت حتت رقابة مساعدين إغريق. كبعد أف أكمل اإلسكندر السيطرة على ببلد اعتند، 

                                 
-Weigall. A: Guide to the Antiquities of Upper Egypt, London, 1937, p. 76.(3)  

ا برسيبولوس: كانت العاصمة الرشتية لئلمرباطورية الفارسية منذ عهد داريوس األكؿ، بينما كانت ىناؾ عواصم إدارية لئلمرباطورية مثل سوس )*(
(. Pulvar( يف السهل اطتصب لنهر بولفار )Shezar( إىل الشماؿ الشرقي من شَتاز)Bersibulusكبابل، تقع أطبلؿ برسيبولوس )

من اصتباؿ، كقد عثر يف ىذه اظتدينة على أطبلؿ لداريوس، كأكسركسيس ككذلك اظتلوؾ التاليُت فضبلن عن بقايا القلعة اليت  حيث لتميها عدده 
 .552كانت تضم اطتزينة اليت استوىل عليها اإلسكندر؛ ينظر: فوزم مكاكم: اظترجع السابق، ص 

-Renault. M: The nature of Alexander, p. 132.(1)  
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، أصيب ْتمى شديدة، (5)كبينما كاف يستعد لتجهيز زتلة ْترية من أجل السيطرة على ببلد العرب 
اصتراح كاإلجهاد الذم كاف يفوؽ طاقتو، كلكنو ظل يقاـك اضتمى كداىم الوىن جسده اظترىق من اضتركب ككثرة 

كيعمل على إعداد اضتملة كيناقش الضباط اظتشرفُت عليها حىت عجز دتامان عن القياـ بأم عمل، كمل يعد يقول 
كسة على اضتراؾ، عندئذ ًب نقلو إىل قصره يف بابل كىو فاقده للنطق دتامان، كيف مشهدو مؤثر بدأت قواتو دتر من

الرأس من أماـ ملكهم اظتسجى على فراش اظتوت كىو يرمز بيديو مشَتان بالتقدير كاالمتناف، كيف اليـو الثالث 
ؽ.ـ فاضت ركح اإلسكندر كىو مل يكن قد أًب عامو الثالث كالثبلثُت بعد،  353عشر من شهر يونيو عاـ 

 .(3)كبعد موتو حنطت جثثو كنقلت إىل اإلسكندرية كدفنت فيها
 سابعاً: مؤتمر بابل:

بعد أف تويف اإلسكندر كانت اظتشكلة األساسية اليت كاجهت قادتو الذين عقدكا مؤدتران يف مدينة بابل ىي 
من يتوىل العرش اظتقدكين من بعده، ألف االسكندر مل يكن لو كريث شرعي متلفو يف اضتكم، ذلك أف زكجتو 

بعد، بينما لو أخ غَت شقيق يدعى أرىيدايوس  رككسانا الفارسية كانت حامبلن كمل تضع جنينها
(Arrhidaes لكنو كاف مريضان بالصرع، كيشاع أف اإلسكندر حينما سئل كىو على فراش اظتوت ظتن يؤكؿ ،)

عرش الببلد من بعده، قاؿ لؤلقول، لكن ىذه اإلجابة كانت غامضة كبعثت اضتَتة يف نفوس القادة 
 .(3)اظتقدكنيُت

ف التقاليد اظتقدكنية تشَت إىل أف إعبلف اظتلك اصتديد ىو شأف من شؤكف اصتيش، لكن كمن اصتدير بالذكر أ
قادتو اختلفوا حياؿ ىذا األمر، فقد رأل رجاؿ الفرساف بقيادة برديكاس الذين كانوا قد تشبعوا بفكر 

و ملكان إذا كاف اإلسكندر حوؿ اظتساكاة بُت البشر أف يتم االنتظار حىت تضع رككسانا جنينها، ٍب اظتناداة ب
ذكران، أما اظتشاة بقيادة ملياجركس فقد رأكا أف أرىيدايوس أحق بالعرش لكونو مقدكنيان خالصان على الرغم من 

 .(1)مرضو
تطور اطتبلؼ يف مؤدتر بابل بُت قادة اصتيش، ككاد أف يتحوؿ إىل صداـ بُت أصحاب اآلراء اظتختلفة بسبب 

ها، كطمع القادة يف االستقبلؿ باألقاليم اليت لتكموهنا، لكن سكرتَت اختبلؼ عناصر الدكلة، كتباين أجناس
( سارع بتقدًن اقًتاح يبدك أنو القى قبوالن كاستحسانان من Eumenesاالسكندر اطتاص كيدعى يومنيس )

اصتميع، حيث رأل أف يتوىل أرىيدايوس العرش حتت اسم فيليب، كيف حاؿ أؾتبت رككسانا كلدن لتق لو مشاركة 
                                 

-Pliny: Natural History, Trans by: Jones. W. H, LCL, London, 1955, XII, XXXII, 62.(5)  
-Bosworth. A: "The death of Alexander the great: Rumour and Propaganda". In The 

Classical Quarterly, vol. 21, no. 1 ( May, 1971). Pp. 113-136.(3)  
-Diodorus, Siculus: History, Book XVII, Trans By: Russel. N. G, LCL, London, 117.(3)  
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 .(5)و يف عرش الببلدعم
( كصيان على العرش، ككاف Perdicasكمن جانب آخر اتفق اضتاضركف يف اظتؤدتر على تعيُت برديكاس )

ىذا التعيُت بسبب أف اإلسكندر كىو يف سكرات اظتوت أعطى برديكاس خاًب اظتلك لكي متتم بو األكامر 
،  كقد اختذ األخَت من (3)دكف القادة اآلخرين اظتلكية، كىذا ما جعلو يستحق ىذه اظترتبة اليت كلف هبا من

مدينة بابل مقران لو، أما كاليات اإلمرباطورية اظتقدكنية فقد ًب تقسيمها بُت قادة جيش اإلسكندر ليقوموا بإدارة 
( Antigonosشؤكهنا باسم البيت اظتالك، فتوىل بطليموس بن الجوس  كالية مصر، كعُت انتيجونوس )

( على كالية سوريا، كأسند إىل أنتيباتركس Laomedonosالصغرل، كالكميدكنس )مشرفان على أسيا 
(Antipatros ))*(  مهمة اإلشراؼ على ببلد اليوناف، باإلضافة إىل القادة اآلخرين الذين أسندت إليهم

س كاليات أخرل. كقبل أف يغادر القادة مدينة بابل، كضعت رككسانا كلدان، أطلق عليو اسم اإلسكندر أغو 
(Agusْتيث تقرر أف يشارؾ عمو فيليب أرىيدايوس يف العرش ،)(3)( )الرابع. 

 ثامناً: قيام المملكة البطلمية:
ْتسب االتفاؽ الذم ًب يف مؤدتر بابل تقرر تولية بطليموس بن الجوس الذم عرؼ باسم بطليموس األكؿ 

قربُت من اإلسكندر ألنو ينتمي إىل كتعٍت اظتنقذ( على مصر، حيث كاف من أبرز األصدقاء اظت Suter)سوتَت 
إحدل العائبلت اظتقدكنية النبيلة، ككاف قد الزمو يف اظتنفى بإبَتكس حُت تعرض اإلسكندر كأمو أكليمبياس 
لغضب فيليب، ٍب عاد معو إىل أرض الوطن بعد انتهاء فًتة النفي كالزمو منذ ذلك اضتُت، كاشًتؾ معو يف رتيع 

وش اظتقدكنية داخل ببلد اليوناف كخارجها، كأبلى فيها ببلءن حسنان، ليصبح بفضل ذلك اظتعارؾ اليت خاضتها اصتي
 .(1)عضوان يف اجمللس األعلى للحرب

أدرؾ بطليموس أف مصر سوؼ تكوف مبنأل عن الصراعات اليت قد حتدث بُت قادة اصتيش اظتقدكين، كما 

                                 
-Walbank. F. W: The Hellenistic World, London, 1992, p. 48.(5)  
-Diodoros Siculus: History, Book XVIII. 4.(3)  

بلصان، كما كاف صديقان مؤيدان لئلسكندر، كعندما خرج اإلسكندر يف زتلتو األسيوية أنتيباتركس: ىو أحد ضباط فيليب كأكثرىم إخ –)*( 
ؽ.ـ ترؾ أنتيباتركس كصيان على العرش يف مقدكنيا، كما أنو قاـك ػتاكلة أكليمبياس اضتصوؿ على منصب الوصي ، كبعد كفاة  333-353

(، كما عاقب أثينا بفرض حكومة أكليجاركية عليها، Lamian warة )اإلسكندر أستد ثورة الكثَت من اظتدف االغريقية يف اضترب البلمي
لقد كاف أنتيباتركس يقود معارضي الوصي اصتديد على العرش برديكاس،  كبعد كفاتو تعرضت مقدكنيا جملموعة من اضتركب أطلق عليها اسم 

(diadochi:؛ ينظر) 
 .512فوزم مكاكم: اظترجع السابق، ص  -

 . 33اظترجع السابق، ص أبو اليسر فرح:  -(3)
- Bosworth. A: "The death of Alexander the great", p. 141.(1)  
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ؽتا نتكنو من إقامة دكلة قوية كمتماسكة أهنا تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبَتة، كموقع جغرايف ؽتيز 
على أرضها، لذلك كبعد مركر فًتة قصَتة على كفاة اإلسكندر توجو بطليموس إىل مصر، كبدأ يعمل على 
التخلص من كليومينيس النقراطيس الذم كاف قد توىل اإلشراؼ على إدارة الشؤكف اظتالية، ٍب انفرد بالسلطة 

ربطو مع برديكاس، حيث أثار ذلك غضب بطليموس كأخذ يتحُت الفرصة مستغبلن عبلقات الصداقة اليت ت
للقضاء عليو كما ساعده على ذلك ىو الشكاكل اليت بدأت تصلو من األىايل الرافضُت لئلجراءات اظتالية اليت 

 .(5)طبقها كليومينيس، فأصدر قراران بإعدامو كاالستحواذ على رتيع ؽتتلكاتو
 حدكد ؽتلكتو الناشئة كتدعيم مركزه يف حكمها، كتوسيع نفوذه حيث تفرغ بطليموس بعد ذلك لتأمُت

( )برقة يف ليبيا اضتالية( الذين استنجدكا بو من أجل التدخل Cyrenaicaاستجاب لنداء أىايل قورينائية )
 لوقف الفوضى كاالضطرابات اليت حدثت هبا يف ذلك الوقت، فأرسل قوة عسكرية دتكنت من االستيبلء عليها 

 . (3)ؽ.ـ 355كتأمينها كضمها إىل اظتمتلكات اظتصرية عاـ 
كلكن على ما يبدك فإف االجراءات اليت اختذىا بطليموس لتدعيم فكرتو بإقامة دكلة قوية كطيدة األركاف 
تعتمد على نفسها يف ادارة شؤكهنا الداخلية، كمستقلة يف عبلقاهتا مع العامل اطتارجي مل يرض برديكاس الوصي 

عرش اظتقدكين، كالذم كاف يراقب سلوؾ بطليموس بكثَت من الشك كالريبة خوفان من ظهور بوادر النزعة على ال
االنفصالية لديو يف حكم مصر، خاصةن بعد قيامو بإعداـ كليومينيس النقراطيسي، كتوسيع حدكد كاليتو جتاه 

الوايل، لذلك سار يف ربيع عاـ الغرب دكف صدكر أكامر لو للقياـ بذلك، فقرر برديكاس كضع حد لطموح ىذا 
ؽ.ـ على رأس قواتو قاصدان مصر، إال أنو فشل يف عبور الفرع البيلوزم للنيل، ٍب ثار عليو جنوده  351
 .(3)كقتلوه

( إلعادة Triparodisosبعد مقتل برديكاس اجتمع القادة اظتقدكنيُت مرة أخرل يف ترباباراديسوس )
نية، كمبقتضى االتفاؽ الذم كقعوا عليو يف ذلك االجتماع ًب تعيُت أنتيباتركس تنظيم ؽتتلكات االمرباطورية اظتقدك 

خلفان لربديكاس يف منصب الوصاية على العرش اظتقدكين، على أف يتخذ من مدينة مقدكنيا يف ببلد اليوناف مقران 
ة، حيث كاف ذلك لو، كما اتفق اضتاضركف أيضان على االعًتاؼ مبكانة بطليموس بن الجوس يف مصر كقورينائي

 353االعًتاؼ مبثابة إطبلؽ اإلشارة لو ْترية التصرؼ يف ىذه الببلد، فبعد أف كاف قد توىل إدارهتا كوايل عاـ 
ؽ.ـ، ليصبح ىو  332ملك إبن إلو( عاـ  Satrapisؽ.ـ بعد كفاة اإلسكندر، أعلن نفسو ملكان عليها ) 

                                 
 . 112-116، ص 1266لطفي عبد الوىاب لتِت: دراسات يف العصر اعتللينيسيت، دار النهضة العربية، بَتكت،  -(5)

- Walbank. F. W: The Hellenistic World. p. 49.(3)  
-Bowman. A. K: Egypt after the pharaohs 332 BC-AD 642. p. 22.(3)  
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كهبذا أرسى بطليموس بن الجوس نظامان ملكيان كراثيان لو كألسرتو يف حكم مصر من بعده، 
عهد اىل جواره يف اضتكم، كما كأصبح اظتلك ىو الدكلة، ذك سلطة مطلقة كيقـو بكل األعباء، كأشرؾ كيل ال

دتتع اظتلك بدرجة كبَتة من التكرًن كالتبجيل كىي التأليو، كقد عمل اظتلوؾ البطاظتة خبلؿ سنوات حكمهم على 
 تنظيم كتشجيع اعتجرة اليونانية اىل مصر، كمساعدة العناصر اليونانية حىت يف مدهنم األصلية داخل ببلد

أراضي ليقيموا عليها كيعيشوا من ريعها من خبلؿ استثمارىا بطريقتهم اطتاصة  اليوناف، كمنحوا اصتنود االغريق
كقت السلم، كعمم ىذا النظاـ على كافة موظفي اظتملكة يف كقتو مل تكن فيو اظترتبات الشهرية قد عرفت بعد، 

نتجات كمن ناحية أخرل فرضوا الضرائب بنسبو عالية على فئات الشعب اظتصرم كخاصةن فيما يتعلق مب
األراضي الزراعية، األمر الذم أرىق كاىل األىايل، كما أنتج ذلك النظاـ اظتلكي حكمان كراثيان استمر من خبللو 
حكم البطاظتة ظتصر ألكثر من ثبلثة قركف، شهدت فيها الببلد تغَتات سياسية كحضارية كثقافية متنوعة، اىل أف 

 . (1)ؽ.ـ. 33( عاـ Augustusيادة أغسطس )انتهت سيطرهتم عليها مبجيء اصتيوش الركمانية بق
 

 الخاتمة:
من خبلؿ دراسة موضوع زتلة اإلسكندر األكرب على مصر كقياـ اظتملكة البطلمية من جوانبو اظتختلفة، 
كالبحث فيو بشكل مفصل كدقيق اعتمادان على اظتصادر اظتتعلقة بتلك الفًتة، ًب التوصل اىل غتموعة من النتائج 

 يزىا يف النقاط التالية:اليت نتكن ترك
إف تنامي اطتطر الفارسي على ببلد اليوناف اعتباران من القرف الرابع قبل اظتيبلد، كهتديده لدكيبلت اظتدف -

اإلغريقية اليت كانت تعاين العزلة كالشتات، يعد من أىم العوامل اليت جعلت اإلسكندر األكرب يتوجو ّتيوشو 
طورية الفارسية من أجل القضاء على ذلك اطتطر، خاصةن بعد تدعيم سيادتو ؿتو أراضي الشرؽ التابعة لئلمربا

على كامل اضتدكد اليونانية، كساعده يف ذلك تواجد غتموعة من القادة األكفياء الذين دتيزكا بالكفاءة كاظتقدرة 
ىم يف انتصار القتالية العالية، فضبلن عن حبهم للتوسع كالنفوذ، كمل يتخلوا عن حتقيق ذلك اعتدؼ، ؽتا سا

اصتيوش اظتقدكنية يف معظم اظتعارؾ اليت خاضتها، كنتج عن ذلك بسط السيطرة على أراضي شاسعة يف ببلد 
 الشرؽ، كتدمَت االرادة اضتربية كالسياسية للقوات الفارسية.

ف مبثابة إف إدراؾ االسكندر ألقتية مصر من ؼتتلف النواحي السياسية كاالقتصادية كاصتغرافية كالثقافية، كا-
الدافع اظتستمر لتحريك جيوشو كالتوجو ؿتوىا من أجل السيطرة عليها، كضمها ظتمتلكات اإلمرباطورية 
اظتقدكنية، حىت قبل القضاء التاـ على ما تبقى من القوة الفارسية، كىذا يدؿ على مدل الفطنة السياسية 

دفة جيوشو يف االجتاه الصحيح، حتقيقان كالذكاء كبعد النظر الذم ميزه كرجل ذك مقدرة عالية على توجيو 
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 ظتصاضتها يف بلوغ غاياهتا اظتنشودة.
كانت العبلقات اظتصرية اليونانية اليت نشأت منذ فًتات موغلة يف القدـ، كاستمرت عرب األزمنة كاضتقب -

جيوشو ترحيبان  اظتتتالية من أىم اظتيزات اليت ساعدت االسكندر يف السيطرة على مصر، حيث القت التارمتية 
كبَتان من قبل سكاهنا الذين اعتربكه ؼتلصان عتم من ظلم االحتبلؿ الفارسي كجربكتو، خاصةن بعدما أظهر 

 احًتامان كبَتان للديانة اظتصرية كمعتقداهتا.
تعد فتوحات اإلسكندر يف ببلد الشرؽ بصفةو عامة كمصر على كجو اطتصوص حدثان بارزان ترتب عليو نتائج -

ألقتية على الصعيدين السياسي كاضتضارم، كشهد العامل مولد حضارة جديدة ىي اضتضارة شديدة ا
اعتللينستية، حيث انصهرت اضتضارات الشرقية كاضتضارة اإلغريقية يف بوثقة كاحدة، لتشهد ازدىاران مستمران 

ة اإلسكندر بسبب على مدل القركف البلحقة، على الرغم من بوادر االؿتبلؿ كاالنقساـ اليت ظهرت بعد كفا
طمع قواده يف االستقبلؿ بأقاليمها اظتتباينة يف عناصرىا كأجناسها ، كما أف تأسيس مدينة اإلسكندرية يف 
مصر جعل منها اظتدينة األكىل يف حوض البحر األبيض اظتتوسط، فقد أحدث ذلك ثورة يف طرؽ التجارة 

ليت تلتقي عندىا، خاصةن بعد تكملتها على أيدم القدنتة كخلق طريقان جديدان كتمع بُت القارات الثبلث ا
بطليموس بن الجوس كخلفائو الذين حكموا مصر بعد رحيل اإلسكندر، كأصبح عتا كذلك تأثَت كبَت على 

 اضتضارة االنسانية يف شىت مناحي الفكر كالثقافة كالدين.
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Alexander the Great's campaign against Egypt and the rise 
of the Ptolemaic Kingdom (334-322 B.C) 

ALSAGHEER ALMUZOUGHI AHMEED ALJIDIK 

The year 332 B.C. witnessed the arrival of the first Macedonian 
armies led by Alexander the Great - during the campaign he led to the 
east - to the outskirts of the eastern borders of Egypt, where he was 
able to enter that year and in a peaceful manner announcing the end 
of the Persian presence on its territory amid the welcome of the 
people who saw him loyal to them from the tyranny of the Persian 
occupation, and was crowned Pharaoh according to Egyptian 
traditions, to go after him in a series of important actions consisting of 
imposing his forces full control over the country, organizing its 
various affairs, as well as caring for its religion and temples, and most 
importantly The city of Alexandria is built on the Mediterranean 
coast. 

   After Alexander's death in 323 B.C., the vast lands of his empire 
were shared among the leaders of his army to make Egypt the share of 
the most famous of these leaders, Ptolemy Ben Lagos, who ascended 
to the throne of the country, declaring the establishment of the 
Ptolemaic Kingdom, which lasted until 30 B.C., when it fell by the 
Roman armies led by August. 

Keywords: Alexander the Great , Egypt , Macedonia , Near East , 
the Ptolemaic Kingdom , Partition of Babylon 

 


