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                                                      : Macedonians المقدونيون : -2

 

انهارت االمبراطورية الفارسية االخمينية امام زحف جيوش )االسكندر المقدوني( 

ق.م( وكان من نتائج ذلك الزحف وقوع جميع البلدان التابعة 334الذي بدأ عام )

ق.م( 331تحت نفوذ االسكندر وكان فتحه للعراق عام ) لإلمبراطورية االخمينية

ق.م( ومن ثم 323وظل العراق جزءا من امبراطورية االسكندر حتى وفاته عام )

اصبح جزءا من مملكة )سلوقس( احد قادة االسكندر الذين تقاسموا إمبراطورتيه . 

نيا الواقعة واالسكندر المقدوني قائد اغريقي سمي بهذا االسم نسبتا الى بالد مقدو

شمال بالد اليونان ولقب كذلك ب )الكبير( وكان يتميز بقوة الشخصية وحسن القيادة 

ق.م( وهو في سن العشرين 336وقد استلم الحكم بعد وفاة ابيه )فيليب الثاني( عام )

وقام بالقضاء على الثورات والتمردات التي قامت في بعض المدن اليونانية بعد وفاة 

( من الفرسان نحو 5000( من المشاة و)30000جيشه الذي ضم )والده ثم توجه ب

ق.م( وكانت معنويات وتنظيم وتدريب الجيش اليوناني الذي 334آسيا والشرق عام )

يقوده عالي مقابل تدهور االمبراطورية االخمينية التي كانت تسيطر على المنطقة 

ي معركة )نهر فتمكن االسكندر وجيشه من تحقيق انتصاره االول على الفرس ف

ق.م( ثم التقى بالجيش الفارسي مرة 334الغرانيق( بعد عبوره نهر )الدردنيل( عام )

ثانية وكان على رأسهم الملك )دارا( في معركة )ايسوس( واستطاع الجيش اليوناني 

من تحطيم الجيش الفارسي ولم يستمر االسكندر في مالحقة الملك )دارا( بل اتجه 

فينيقيين حيث حاصر مدينة )صور( لمدة سبعة أشهر وفتحها لفتح سوريا واخضاع ال

ثم حاصر )غزة( وفتحها وبعدها زحف بجيوشه الى مصر وفتحها وزار معبد االله 

)آمون( واختار موضعا لبناء مدينة جديدة سميت باسمه وهي )االسكندرية( ثم اتجه 

اربيل ونشبت  نحو بالد وادي الرافدين فعبر بجيوشه نهر الفرات الى ان وصل سهل

بينه وبين الجيش الفارسي المتمركز هناك معركة كبرى عرفت بمعركة )اربال( عام 

ق.م( وحلت الهزيمة بالجيش الفارسي وهرب الملك )دارا( ومن معه الى 331)

العاصمة )اكبتانا( بينما اتجه االسكندر نحو بابل وفتحها ثم توجه الى بالد فارس 

مة العيالميين( ثم برسيبولس )عاصمة االخمينيين( فدخل بجيوشه مدينة سوسة )عاص

واحرقها ثم توجه الى العاصمة اكبتانا )عاصمة الميديين( . وقد قتل الملك )دارا( 

بخيانة من اعوانه واستمرت قوات االسكندر بالزحف الى ماوراء النهر واواسط آسيا 

وتوفي فيها عام والهند لكنه عاد بعد ضغط قواد جيشه عليه الى مدينة بابل فمرض 

ق.م( وهو في سن الثالثة والثالثين تاركا وراءه امبراطورية واسعة . وخالل 323)

( عاما قام بإنجازات ضخمة تركت االثر 13فترة حكمه التي امتدت مايقارب )

العميق في حضارة الشرق . وكان من صفات االسكندر من متابعة تاريخه 

برياء وحب السيطرة فأثر ذلك في وتصرفاته الغرور والشعور بالعظمة والك

 تصرفاته مع قادته فقتل العديد منهم ألسباب بسيطة ورفع شأن آخرون لتملقهم له .         
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