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مقدمة

يتناول هذا الكتاب الحــــروب خالل الفترة بين عاَمْي 750 ق.م و650 م، وينصــــّب تركيزه على الحضارات 

الكالســــيكية لليونــــان ورومــــا، لكــــن بعــــض خصومهمــا، مثــــل الفــرس والقرطاجييــن والجرمانييــن والهــون 

والعــرب وغيرهــم، يحظــون بشــيء مــن الذكــر.

كانــــت للحــــرب مكانــة راســــخة فــي أعــــماق الحضــارات الكالســــيكية، ورغــم ذلــك فــإن تلــك الحضــارات فــي 

حــّد ذاتهــا لــم تكــن ُمتحاربــة، علــى النقيــض مــن اآلراء الشــــائعة. وحتــى حيــن دّبــت بينهــا الخالفــات، فإنهــا 

لــم تلجــأ دومــًا إلــى االشــتباك فــي معــارك مباشــرة. 

لقــد كان اإلغريــق والــروم ناجحيــن عمومــًا فــي الحــروب لفتــرات طويلــــة، ولــم تكــن الحــروب قــط بعيــــدة 

عــن تفكيرهــم ومخّيلتهــــم. ولقــد أفــرز عــــالم البحــر األبيــض المتوســــط القديــم تفكيــرًا متطــّورًا، وبخاصــة 

مــا يتعلــق بالحــروب، مــا زال قســم كبيــر منــه راســخًا حتــى اآلن. واســُتغلت المفاهيــم التــي اســُتخلصت مــن 

ت الحــروب مــن الطرائــق األساســية  الحــروب أيضــًا لتنظيــم الفكــر فــي العديــد مــن المجــاالت األخــرى. وُعــدَّ

للتمييــز مــا بيــن حضــارٍة وأخــرى.

ــّن  ــيكية المتعلقــة بتمّيزهــا فــي شــ ــد أفــكار الحضــارات الكالســ ــماء المعاصريــن إلــى رصــ بــادر بعــــض العلــ

الحــروب، والربــط بينهــا وبيــن المؤّثــرات الكالســــيكية فــي الحضــارة الغربيــة الحديثــة، وتوصلوا إلى مفهــــوم 

»طريقــة الحــرب الغربيــة«، وهــو تتابــٌع ال انقطــاع فيــه للممارســــات التــي يزعمــون أنهــا تســري مــن زمــن 

اليونــــان القديمــة حتــى عصــر الغــــرب الحديــث. ويمّثــل استكشــــاف هــذا المفهــوم وإعــادة تقييمــــه جانَبْيــن 

ْيــن مــن جوانــب هــذا الكتــاب. محوريَّ

يميــل العلمــاء، الذيــن يــرون تتابعــــًا وتواصــاًل فــي »طريقةالحــــرب الغربيــة«، إلى تعريفها على النحــــو التالي: 

الرغبة في المشــــاركة في معارك مباشــرة وحاســــمة هدفها إبادة العدو.

ــر »طريقــة الحــرب الغربيــة« تفســــيرًا مختلفــــًا، إذ ال ُتعــّد واقعــًا موضوعيــًا وتعاقبــًا  فــي هــذا الكتــاب، ُتفسَّ

نــة بقــدر مــا ُتعــدُّ إيديولوجيــة قويــــة ُأعيــد ابتكارهــا، ومــا زال ُيعــــاد ابتكارهــا.   أصيــاًل لممارســــاٍت معيَّ
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الفصل األول

»عند إشارتي، أطلقوا نار جهنم«:

ـــد« Gladiator((، أحداَثــــه بمعركــة ملحميــة  أهــذه طريقــة الحــرب الغربيــة؟ يســــتِهّل فيلــم »الُمجالـِ

جيــن  تــدور رحاهــا فــي الغابــات الجرمانيــة. علــى أحــد الجانبيــن، يقــف الــروم فــي تشــكيالت منضبطــة، مدجَّ

ئــون أســلحتهم العاليــة التقنيــة  ــدة، ينتظــرون فــي صمــــت، بأعيــن ترصــد كل مــــا حولهــم، ويهيِّ بأســلحة موحَّ

نســبيًا. شــــعارهم »القــوة والشــرف«.

وعنــد صــدور األوامــر مــن تسلســــل القيــــادة الهرمــي، يطلقــون ســــهامهم كرجــل واحــد، ويزحفــون كأنهــــم 

ــلى  ــون لنجــدة بعضهــم، وُيبــدون شــجاعًة أمــام األعــداء. وعــ ــون المعركــة يهبُّ ــان مرصــوص. وفــي أت بني

ــدًا  الفــرو، وال شــيء موحَّ مهــم، يكســــو أجســاَمهم  ُتنظِّ بــال تشــــكيالت  الهمــج  يقــف  الجانــب اآلخــر، 

ــل أرقــى مــا  يجمعهــم. بعضهــم يحمــل دروعــــًا روميــة مســروقة، لكنهــــم يفتقــرون إلــى المجانــق التــي تُمثِّ

ــكرية. وصلــت إليــه التقنيــة العســ

فــي البدايــة، ُيخفــون قوتهــم بيــن أشــــجار الغابــة الكثيفــة، ويندفعــون إلــى األمــام والخلــف، طارقيــن 

ديــن هتافــــات وحشــــية غــــير مفهومــة. المــــؤّشرات الوحيــدة علــى وجــود  أتراســــهم بأســلحتهم، ومردِّ

بــة لمحــارب ضخــم الجثــة كثيــف الشــعر. يندفعون إلى ســاحة  تسلســــل قيــــادي بينهــم هــي اللقطــات المقرَّ

المعركــة كالغوغــاء، ويقاتلــون قتــال المتوّحشــين.

ر الفيلــم الــروم علــى هيئــة محاربيــن يمارســــون  الحضــارة علــى جانــب، والهمجيــة علــى الجانــب اآلخــر. يصــوِّ

مــا يوصــف غالبــًا بأنــه »طريقــة الحــرب الغربيــــة«، إذ يكــون الهــــدف معركــة مفتوحــة حاســــمة والنصــر فيها 

ــا الجرمانيــون، فيمارســون نوعــًا »خبيثــًا«  حليــف الشــجاعة التــي هــي فــي جــزء منهــا وليــدة االنضبــاط. أمَّ

مــن الحــرب، ذلــك أنهــم يســــتهدفون نصــــب الكمائــن، وال يقاتلــون بانضبــاط، وإنمــا بوحشــية جنونيــة. 

عندمــا نشــاهد المعركــة تبــدو لنــا »حقيقيــة«، ألنهــا تبــدو »طبيعيــة«.

ــان. ومــــن  َبــان ثقافيَّ  لكنهــا ليســــت »طبيعيــة«، ألن طريقــة الحــرب الغربيــــة ونقيضهــا مــا همــا إال ُمركَّ

ــوم »طريقــة الحــرب الغربيــة« هــذا؟ وألي شــيء ُوضــع؟ ولمــاذا  ــاءل مــن أيــن جــاء مفهــ المهــم أن نتســ

حوفــظ عليــه؟
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ل عمــل مــن أعمــال  اإلغريــق والطرواديــون يمكننــا البــدء باســــتحضار إليــاذة هوميــروس بوصفهــا أوَّ

األدب الغربــي. و توحــي بعــض عناصــر هــــذه القصيــدة بــأن فكــرة »طريقــة الحــرب الغربيــة« موجــودة 

ــر  ــدون خســائر فــي األرواح أكث بالفعــل؛ يمارســها اإلغريــق وال يمارســها الطرواديــون. فالطرواديــون يتكبَّ

ــد اإلغريــق، ورجالهــــم ُيْثَخنــون بجــراح أغــوَر بكثيــر مــن عدوهــم. وبعــض األفعــال الدالــة علــى األلم  ممــا يتكبَّ

ال ُتســــتخدم إال مــع الطرواديــــين.

مع ذلك، ال ينبغي أن نســتنبط من كل هذا»طريقــة حرب غربية« في قصيدة اإلليــاذة. فلغة الطرواديين 

ــا باعتبــار أنهــم موجــــودون فــي ديارهــــم، يدافعــون عــــن  التــي ال تميــــل كثيــرًا إلــى الحــــرب يمكــن تعليلهــ

ــا اإلغريــق فيقيمــون في معســكر  آبائهــــم وأمهاتهــم وزوجاتهــم وأطفالهــم، وغالبــًا مــا يتحّدثــون إليهــم. أمَّ

ح ال َيُضــم إال المحاربيــن وســباياهم مــن النســاء. مســــلَّ

اإلغريــق والفــرس علــى الرغــم مــن إقــدام الشــــعراء اإلغريــق فــي العصــر القديــم، مــــن حيــن إلــى آخــر علــى 

ــــمت العالــم إلــى إغريــق متفّوقــــين وهمــج  االنتقــاص مــن شــــأن األجانــــب، فــإن طريقــة التفكيــر التــي قسَّ

منحّطيــن خرجــــت إلــى الوجــــود مــع انــدالع الحــروب الفارســــية، ومــا نجــم عنهــا مــن آثــار. ومــع حــــدوث هــذا 

االنقســــام، ُولــد مفهــــوم »طريقــة الحــرب الغربية«.

بحلــــول زمــن الحــــروب الفارســــية، كان معظــم اإلغريــق يعيشــــون فــي عــدد كبيــر مــن »الــــدول المــدن« 

المســــتقلة. وبعد موجة اســــتعمارية هائلــــة، كان هؤالء قد انتشروا فيما وراء حدود أوطانهم اإلغريقية 

فــي البــر الرئيــس اليونانــي وجــزر بحــر إيجــة والســــاحل الغربــي لتركيــا الحديثــة نحــو الغــرب، وشــــواطئ البحــر 

األســود، فضــاًل عــن بعــض المســــتوطنات فــي شــــمالي إفريقيــا.

كانــت كل دولــة مدينــة تطبــق قوانينهــا الخاصــة، ويســيطر علــى حياتهــا السياســية عــدد مــن مواطنيهــا 

الذكــور البالغيــن. وكانــت نــواة القــوات العســــكرية للدولــة المدينــــة عبــارة عــن ميليشــــيا مــن المواطنيــن 

المدنييــن، تتألــف أساســًا مــن المزارعيــن .

ــًا. فاإلغريــق يقاتلــون فــي  ــة »طريقــة الحــرب الغربيــة« تمامــ ــية إيديولوجيــ ــــخت الحــروب الفارســ لقــد رسَّ

ســــبيل الحريــة، ويبغــون معركــة تــــدور فــي أرض مفتوحــــة يخوضونهــا بالقتــال المتالحــــم وينتصــرون فيهــا 

ــا الفــرس الخانعــــون، فيقاتلــون تحــت قيــادة حاكــم مســــتبّد. إنهــم جبنــاء  بفضــل تدريبهــم وشــــجاعتهم. أمَّ

مخنثــون، تراهــم رمــاًة يســعون إلــى اجتنــاب القتــال المتقــارب، وفرســانًا يســارعون بالفــرار.
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ــروب، كان الفــرس- ــٌب إيديولوجــي قــوي. ففــي الحــ ــه مركَّ ــّردًا، لكنــ ــاًل متجــ ــع ليــس تحليــ ــذا بالطبــ إن هــ

كمــا يــروي لنــا هيــرودوت- يبغــون معركــة تــدور فــي أرض مفتوحــة ويخوضونهــا بالقتــال المتالحــم فــي 

ــجاعة واستبســال. ويمكــن عــدُّ الفــرس، علــى وجــه اإلجمــال، ممّثليــن لثقافــة حكيمــة قديمــة. ولقــد  شــ

تبّنــى اإلغريــق بعــد انتهــاء الحــروب العديــد مــن الســلع الماديــة الفارســية. ويعــزى ذلــك إلــى أن تعريــف 

ــمح ألفرادهــا بتبنــي وجهــات نظــر متعارضــة منطقيــًا. الثقافــة يتمثــل جــزء منــه فــي أنهــا تســ

ر لمفهــوم »طريقــة الحــــرب الغربيــة« أن يثبــت ديمومتــه الملحوظــة وقابليتــه  الــروم والقرطاجيــون ُقــدِّ

للتكّيــف والتصديــر، وال ســــيما فيمــا يخــص رومــا. فمنــذ البدايــة، تعّرضــت رومــا لمســتوى معيــن مــن التأثيــر 

اإلغريقــي. وبحلــول عــام 270 ق.م، كانــت رومــا تحكــم المــدن اإلغريقيــة الواقعــة فــي جنوبــي إيطاليــا.

وانتهت »الحرب البونية األولى«  بســيطرة الروم على الكثير من المدن اإلغريقية الواقعة في صقليــــة. 

ــفرت  ــط. وأســ ــروم علــى منطقــة غــرب البحــر المتوســ ــة ال ــة، عــن هيمن ــة الثانيــ ــرب البوني وتمّخضــت الحــ

الحــرب البونيــة الثالثــة، عــن دمــار قرطاجــة.

يــن للغايــة مــــن الناحيــة البنيويــة، فقــد  كان المجتمــــع والتنظيــــم الروميــان فــي عهــــد الجمهوريــة عدوانيَّ

كانــت رغبــات أبنــاء النخبــة فــي نيــل المجــد وتحقيــق المكاســب دافعــًا إلــى التوســع، وهــي الرغبــات التــي 

وافقهــم عليهــا أبنــاء غيــر النخبــة. وكانــت ســيطرة رومــا علــى حلفائهــا اإليطالييــن أيضــًا دافعــًا إلى التوســع.

لت وصــف الــروم لإلغريــق بأنهــم جبنــاء و»شرقيــــون« فــي  الــروم واإلغريــق هنــاك عوامــل كثيــرة ســــهَّ

هــا  الحــــرب. فاإلغريــــق األوائــل الذيــن حكمهــم الــروم كانــوا إغريــــق إيطاليــا وصقليــة، وهــم فئــة لطالمــا عدَّ

اإلغريــق اآلخــرون خائــرة ومترفــة.

وكانــت فتوحــات اإلســــكندر  قــد نشــرت اإلغريــق فــي كل أنحــاء الــــشرق األدنــى، وانضــــم إلــى هــؤالء 

ــق  ــة. وكان مــن البديهــي أن تطبَّ ــن اعتنقــوا الثقافــة اإلغريقيــ ــتوطنين أهالــي تلــك المناطــق الذيــ المســ

القوالب النمطية الجامدة المنســوبة من قبل إلى ســكان الشــرق األدنى على اإلغريق وعلى »معتنقي 

الثقافــة اإلغريقيــة « الذيــن يعيشــــون هنــاك، ثــم علــى اإلغريــق بشــكل عــام.

الفصل الثاني

التفكيــر بالمنطــق الحربــيَّ كان التفكيــر بالمنطــق الحربــيِّ أمــرًا مستحســنًا فــي العالــم القديــم. وبتعبيــر 
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آخــر، َكُثــر اســتخدام اإلغريــق والــروم لألفــكار المرتبطــة بالحــرب فــي اســــتيعابهم العالــم وفهــم مكانتهــم 

فيــه، فاســُتخدمت الحــروب فــي صياغــة معتقداتهــم الخاصــــة بموضوعــات أخــرى مثــل: الثقافــة، والنــوع 

االجتماعــــي، والفــرد. وكانــت الحــروب مهيمنــة علــى الفكــر الكالســيكي.

الثقافــة عندمــا اســــتغرق اإلغريــق والــــروم فــي التفكيــر فــي الثقافــات »الشــرقية«، وفــي ثقافتهم ذاتها 

ــّي. ولــم يقتصــر نمــط  ــن منظــور حرب ــوا يفعلــون ذلــك مــ عــن طريــق انعــكاس تلــك الثقافــات عليهــا، كان

التفكيــر المذكــور علــى تحديــد معــــالم كل مــا هــو شــرقي، وإنمــا كان نهجــًا عالميــًا، لكــن نطــاق الثقافــات 

َلــة كان محــدودًا. األخــرى الُمتخيَّ

ة عن »الشــــمالي«، كانت غايتهم إظهار أوجــــه التناقض،  عندما رســــم اإلغريق والروم صورة نمطيــــة عرقيَّ

ليــس بينهــا وبيــن تصّورهــم ألنفســــهم فحســب، وإنمــا بينهــا وبيــن تصّورهــم »للشرقــــي« أيضــًا. فبينمــا كان 

الشرقيــــون ضئيلين وفوضويين ومهرة وجبناء، كان الشــــماليون ضخام الجثة وبدائيين وأغبياء وشرســــين.

النــوع االجتماعــي تخضــع مســألة النــوع االجتماعــي والمجــال الجنســي المتصل بها لقدر كبير من الدراســــة 

فــي الوقــــت الحالــي مــن جانــب مؤّرخــي التاريــخ القديــم. وال يتنــاول الحــرَب مــن هــذه األعمال ســــوى القليل، 

بيــد أنَّ الحــرب فــي اآلثــــار الكالســــيكية ارتبطــــت بقــوة بالنــــوع االجتماعــي، فكانــت بشــكل قاطــع نشــــاطًا 

قاصــرًا علــى الرجــال دون النســاء. وكان ُيعتقــــد أن اآللهــة قــد تظهــر فــي ســــاحة القتــال. كمــا أن مــن عالمــات 

اختــالف الشــــعوب الهمجيــة اضطــالع نســاء العديــد مــن تلــك الشــــعوب بــدور فاعــل فــي الحــرب.

باإلجمــال، كانــــت الحــرب عنــــصرًا مهــــمًا فــي بنــاء صفــــة الرجولــة فــي اليونــان ورومــــا. وكان أبطــال أعمــال 

ــس كلٌّ منهــــم اآلخريــــن فــي المعركــة بقولــــه: »يــا أصدقائــــي، كونــوا رجــــااًل«. هومــــيروس يحمِّ

الفــرد لــم يكــن مــن المستحســــن التفكيــر بالمنطــــق الحربــيِّ فــي عظائــم األمــور فحســــب، مثــل الثقافة أو 

النــوع االجتماعــي، وإنمــا كان ذلــــك مفيــدًا أيضــًا فــي صغائــر األمــور، وفــي األمــور الخاصــة، مثل الشــخصية 

َل بــه أعضــاء ثــالث مجموعــات شــــخصياتهم مــــن خــالل  الفرديــة. ســــنمعن النظــر هنــا فــي النحــو الــذي َشــكَّ

منظــور الحــرب، علــى الرغــــم مــن أن تلــك المجموعــات كانــت فــي الواقــع أبعــد مــا تكــون عــن الميــل إلــى 

النزعــة العســكرية.

ــوى فــي عهــد  ــعراء الالتينيــون، بإســهاب تــام ســ ــرب، لكــن لــم يتناولهمــا الشــ ــا ارتبــط الحــب بالحــ لطالمــ
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اإلمبراطــور أغســطس أول األباطــرة الــروم. وقــد نجــد الشــاعر يصــّور نفســــه وهــو يقــاوم الحــب ويحاربــه. 

وعلــى الجانــــب اآلخــر، قــد يكــون مُجّنــدًا فــي جيــش معشــوقته أو فــي جيــش تحــّرك بدافــع الحــب ذاتــه. 

وقــد ينهــض محاربــًا منافســــيه علــى حــب محبوبتــه، أو يحــارب زوجهــــا، أو يحــارب مــن أجــــل شــرفها. 

ــة فــي كال الصنفــــين  وعلــى غــــرار الجنــدي الحقيقــــي، يجــب أن يتصــف الجنــدي العاشــــق بالقــوة، فالجنديَّ

تتطلــب التحلــي بالقيــــم ذاتهــا، وخــوض غمــار المخاطــر عينهــــا: الحيــرة والمعانــاة، بــل ربمــا المــوت ذاتــه.

 وقــد تمّثــل مهمــة الجنــدي الُمســتنَفر للحــب شــغفًا ومتعــة يرغــب الشــاعر فيهــا أو ضــرورة ملحــة ُتْفــــَرض 

ــًا كانــت الحــال، فقــد اقتضــى ذلــك التنــازَل عــن دور الجنــدي الحقيقــي. ويقودنــا ذلــك إلــى  عليــه. وأيَّ

ــن بتفســير هــذا التاريــخ األدبــي: هــل هــو ُمــواٍل  ــيَتْين المتعلقَتْي ــيريَتْين األساســ ــكلتين التفســ أولــى المشــ

للمؤسســة أم مناهــض لهــا؟ 

فــي عهــد اإلمبراطوريــة الروميــــة المتأخــرة، وبالتحديــد بدايــًة مــن النصــف الثانــي للقــرن الثالــــث الميــالدي 

فصاعــدًا، َعــدَّ عــدد متزايــد مــن النــاس بشــــكٍل واضــح أنفســــهم جنــودًا. ومــن قمة الهرم إلى قاعه، ُســــمح 

ــــمين إلــى  لجميــع موظفــي الخدمــة المدنيــة باإلشــارة إلــى أنفســــهم بوصفهــم جنــودًا، كمــا كانــوا مقسَّ

مراتــب متدرجــة شــأنهم شــأن جنــود الجيــش، وارتــدوا ثيابــًا علــى الطرازالعســــكري. 

فون عنــــد التقاعد ضمــــن »المحاربين القدامــــى«.  وكانوا فوق ذلك كله يرتدون الحزام العسكري، وُيصنَّ

لــذا، باتــــت القوانيــن ضروريــة لمنــــع َمــن ليــس لهــم الحــق فــي ارتــداء المالبــس العســــكرية، أو عــــلى األقــل 

الحــّد مــن هذه الظاهــــرة. 

الفصل الثالث

الحــروب والمجتمــع مــن المعلــــوم للقاصــي والــــداني أن الطريقــة التــي َيُشــــن بهــا المجتمــع حربــًا هــي 

إســقاط علــى ثقافــة المجتمــع ذاتــه. دعونــا نضــرب مثــــاًل: إن صعــود رغبــة قبائــــل الزولــو اإلفريقيــــة إبــان 

بدايــات القــرن التاســــع عشــر فــي خــوض معــارك حاسمة-يشــتبكون فيهــا باأليــدي- مســفرة عــن نحــر 

المقاتليــن األعــداء وَضــمِّ كلِّ َمــن هــم ســــواهم إلــى دولــة قبائــل الزولــو، جــاَء إلــى حــدٍّ كبيــر نتيجــة صعــود 

نجــم الحكــــم الملكــي الُمْطَلــق لقبائــل الزولــو الــذي ســــعى إلــى أن يصــّب الــوالء السياســي كلــه فــي 

شــخص الملــك عبــر الجيــش.
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ويتعاطــــى الفصــل الحالــي مــع األمــور مــن الجهــة المعاكســــة. ويتعامــــل مــع ثالثــة أمثلــة ُيعتقد أنها ُتبــــين 

مــا تغييــر. ــَرت المجتمعيــن اإلغريقــيَّ والرومــيَّ أيَّ أنَّ صناعــة الحــروب غيَّ

احيــن«  احيــن« فــي اليونــان مــن بيــن ســــبل التعاطــــي مــع الجانــب العســــكرّي لـــ »ثــورة الَرمَّ »ثــورة الَرمَّ

الُمفترضــة فــي العالــم اليونانــي قــرب نهايــة القــرن الثامــن أو القــرن الســابع قبــل الميــالد، أن ننظــر إلــى 

ــْين للقتــال. صورَتْيــن بصريَتْيــن عتيقَتــ

َره  ــن علــى إحــدى الصورتيــن، أنــه يطابــق إلــى حــدٍّ كبيــر القتــال الــذي صــوَّ ــال الُمبيَّ ــير االقتتــ ويمكــن تفســ

ر أنَّ األبطــال المتفّرديــن الذيــن يركبــون عربــات عســــكرية  هوميــروس فــي اإلليــاذة، وفيــه يمكــن تصــوُّ

ويترّجلــون منهــا للقتــال أواًل بحرابهــم التــي يرمونهــا ثــم بســيوفهم، يهيمنــون علــى ســاحة المعركــة، فــي 

ــا. ــّل تابعيهــم فــي صــورة مشــاهدين أو ضحاي حيــن يُختــزل ُج

وهنــا يبــدو أســــلوب القتــال متجانســًا وجماعيــًا. فالمحاربــون ُمصطفــــون فــي صفــوف ُمتراصــة ويتحركــــون 

بخطــوات وئيــدة محســــوبة. وجميعهــم ُمدججــون باألســــلحة ذاتهــــا، ويحملــون دروعــًا دائريــة، ومتأهبــون 

للقتــال بِحــراٍب هجوميــة.

ــا مماثــل جــدًا لمــا أمســى الحقــًا األســــلوب  ــا مطابــق وإمَّ ويمكــن تفســير القتــال الدائــر علــى  بأنــه إمَّ

احين التي  القتالــي اإلغريقــي المميــــز فــي القرنيــن الخامــس والرابــع قبــل الميــالد، واتخذ شــــكل كتيبــــة الرمَّ

تعرفنــا عليهــا مــــن المؤّرخيــن.

َميــن علــى هيئــة عــدة صفــوف ُمتراّصــة »كحائــط  احيــن مــن مشــاة ثقيليــن ُمنظَّ ولقــد َتَشــــّكَلت كتيبــة الرمَّ

صــّد«، وجميــع جنودهــا يحملــــون دروعــًا دائريــــة، ويحاربــون فــي المقــــام األول بِحــراب هجوميــة.

روا  إن مثــل تلــك التفســــيرات الــواردة أعــــاله هــي التــي تدعــم النظريــة الحديثــة التــي مفادهــا أنَّ اإلغريق غيَّ

أســلوب شــّن الحــروب تغييــرًا جذريــًا فــي فتــرة مــا قبــل عــام 650 ق.م تقريبــًا. وُينظــر إلــى ســاحة المعركــة 

لها علــــماء األنثروبولوجيــــا فــي  األصليــة بوصفهــا »بدائيــة«، ألنهــا تشــبه ســاحات المعــارك التــي ســــجَّ

مرتفعــات غينيــا الجديــدة.

ــية واجتماعيــة عميقــة، وظهــور  ــببًا لحــدوث تغيــرات سياســ ت هــذه الثــورة العســــكرية المفترضــة ســ ُعــدَّ

احيــن. فئــــة جديــدة مــن غيــر األرســــتقراطيين األثريــــاء هــم الذيــن شــّكلوا كتيبــة الرمَّ
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ــا إن انضمــت تلــك الفئــة إلــى التنظيــم االجتماعــي للكتيبــة التــي أمســــت حينهــا الســــالح العســكري  ومــ

األســــاسي للمدينــة اليونانيــة، حتــى بــدأت هــذه »الطبقــة الوســطى« تطالــب بحقــوٍق سياســــية، ومــن ثم 

فقــــد َدَعَمــت، أو علــى األقــــل لــم تعــارض، صعــود نجــم المســــتبّدين الذيــن أطاحــوا بالنُظــم األرســتقراطية 

احــون علــى الســواد  التــــي كانــت موجــــودة فــي الســــابق. وبعــــد تداعــــي النظــم االســــتبدادية، هيمــن الرمَّ

األعظــم مــن المــدن اليونانيــة.

»األزمــة الزراعيــة« فــي إيطاليــا ُيشــاع أنَّ الحــروب الواســــعة النطــاق فــي القرنيــن األخيريــن قبــــل 

الميــالد أحدثــت أزمــة زراعيــة فــي إيطاليــــا، األمــر الــذي قــّوض الحكومــة الجمهوريــة لرومــا بشــدة، وجعــل 

النظــام الملكــيَّ الــذي نعرفــه باســم »عهــد الزعامــة« يحــلُّ محلهــا.

اقتضــت حــروب رومــا الُكبــرى فيمــا وراء البحــــار إقصــاء عــدد كبيــر مــــن المزارعيــن اإليطالييــن عــــن أراضيهــم 

لفتــرات زمنيــــة ممتــّدة. وكانــوا كلــــما عــادوا إلــى أراضيهــم، يجــدون عائالتهــم قــد ُأجليــت قســرًا مــن 

أراضيهــم، أو يســقطون فــي هــوة الديــون التــي يســــتحيل الوفــاء بهــا، أو يحرمــون مــن الوصــول إلــى 

األراضــي العامــة الضروريــة لهــم بســبب إحاطتهــا بأســوار. ويصبــح اآلالف مــن هــؤالء مــن ضحايــا الحــروب، 

أو ال يرجعــون ُمطلقــًا، أو يتعّرضــون إلصابــات جســيمة تحــول دون ممارســتهم مهنــة الزراعــة مجــّددًا.

ــن: أولهمــا أن  َض إلــى حــدٍّ كبيــر الجمهوريــة الروميــة مــن وجهْي ــين قــد قــوَّ وُيعتقــد أن الطــرد الجماعــي للفالحــ

عــددًا كبيــرًا انتقــل إلــى رومــا، حيــث شــــكلوا جــزءًا مــن فقــراء الحرب الســاخطين الذيــن ازدادت أعدادهم باســــتمرار.

وثانيهمــا أنَّ الضغــوط التــي تمارســها الخدمــة العســكرية علــى العــدد المتراجــــع للفالحين أصحاب األراضي 

أفضــت إلــى التخلــي عــن شــرط الملكية.

ــة« فــي الجيــش الرومــّي هنــاك رأي شــــائع مفــــاده أن غــرس »الهمجيــــة« فــي الجيش  غــرس »الهمجيَّ

الرومــي أّدى إلــى انهيــار الشــــق الغربــي لإلمبراطوريــة.

ــة،  ــت »النزعــة الهمجيــة« فــي الشــق الشــرقي مــن اإلمراطوري ــس الميــالدي، تراجعــ وفــي القــرن الخامــ

لكنهــا تفاقمــت فــي شــقها الغربــي. ولذلــك صمــد الشــرق وانهــار الغــرب.

أثبتــــت الحجــج الداعيــــة إلــى إعــادة النظــــر أن غــرس »الطابــع الهمجــي« فــي الجيــش لــن يُجــدي بوصفــه 
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تفســــيرًا أحــادي الســبب النهيــار اإلمبراطوريــة الروميــة الغربيــة فــي القــرن الخامــس الميــالدي وبقــاء 

اإلمراطوريــة الشرقيــــة وصمودهــا. ال بــد مــن استكشــاف تفســيرات أخــرى. 

وكثــرة  الهمجيــة  الضغــــوط  تعاظــم  مــن  الغربيــــة  اإلمبراطوريــة  معانــاة  التفســيرات  تلــك  وتتضمــن 

ــتراتيجية منيعــة فعليــًا  الغاصبيــن للعــرش اإلمبراطــورّي؛ ومــن طــول حدودهــا وعــدم وجــود عاصمــة اســ

ــم نفــوذ العائــالت  ــًا؛ ومــن اإلخفــاق فــي تحجي ــر تدّني ــطنطينية؛ ومــن الوعــاء الضريبــي األكثــ ــل القســ مث

شــبيهة  بيروقراطيــة  خدميــة«  »أرســتقراطية  طبقــة  وخلــق  لألراضــي  المالكــة  الكبيــرة  األرســتقراطية 

بتلــك الموجــودة فــي اإلمبراطوريــــة الشــرقية؛ ومــن إخفاقهــا فــي اســــتيعاب قــادة الجيــش فــي البــالط 

اإلمراطــورّي. ومــع ذلــك، ســيخلص بعــض النــاس إلــى أن غــرس »الطابــع الهمجــي« فــي الجيــش كان لــه 

دور فــي ســقوط اإلمبراطوريــة الغربيــة.

مــــت بهــا األقســــام الثالثــة الســابق ذكرها  لمــاذا تتغّيــر التأويــات التاريخيــة؟ توضــح الطريقــــة التــي ُنظِّ

« ثــم نقــد لجوانــب التأويــل التنقيحــي- أن جميــع التأويــالت  ــيٍّ ــدي« متبــوع بآخــر »تنقيحــ ــل »تقليــ -تأويــ

التاريخيــة مؤّقتــة وُتعــدُّ جــزءًا مــن عمليــة مســــتمرة. وهنــاك أســباب عديــدة تفســر علــة ذلــك.

الفصل الرابع

التفكير في الحرب بعــــد هجمات الحــــادي عشر من ســــبتمبر، أعلنت القوة العظمى الوحيدة المتبقية 

»الحــرب علــى اإلرهــاب«. وترّتبــت علــى ذلــك حربــان »تقليديتــان« إلــى حــّد كبيــر أســفرتا عــن »تغيــر فــي 

نظــام الحكــم« فــي بلَدْيــن، أال وهمــا أفغانســــتان والعــراق.

الحرب، بأشــكالها المختلفة، ظاهرة تؤّثر في كل البشر . ولقد بحث الفيلسوف البارز ريتشارد ســورابجي، 

وهــو يفكــر فــي الجانــب األخالقــي للحــرب التــي كانــت وشــــيكة آنذاك فــي العراق، آراَء أفالطون وأرســطو 

وشيشرون والمفّكرين المســيحيين األوائل. 

كان مفّكــرو العالــم الكالســــيكيِّ مهتميــن كثيــرًا بالحــــرب، وأفكارهــم المتعلقــة بأســــباب الحــرب وتبريراتهــا 

وحدودهــــا المقبولــة، ال تشــي بنقاشــات الماضــي وتوجهاتــه فحســب، وإنمــا يمكــن أن تسترشــد بهــا 

ــة. النقاشــات والتوجهــات الحديث



11 فنُّ الحرب القديم

ــع الحــرب  ــِدس مــ ــيرودوت وثوقيديــ ــمان هــ ــان العظيــ ــان اليونانيــ ــى المؤرخـّ اليونانيــون القدمــاء تعاطــ

ــال  ــاول الثانــي الحــرب البيلوبونيزيــة. وحّل ــية، وتنــ ــرب الفارســ ــة. فتنــاول األول الحــ ــا فكــرًة محوريــ بوصفهــ

أســباب انــدالع الحرَبــــْين. بالنســــبة إلــى هــــيرودوت، كان الثــــأر وآصــرة الــدم والواجــب الُقــوى الُمحّفــزة 

الرئيســة فــي التاريــخ الحربــي.

ــَل ثوقيديــِدس مــن شــأن الــدور المقــّدس فــي تاريخــه واختزلــه فــي الصدفــة أو الحــظ. وفــي  فــي حيــن قلَّ

تحليلــه ألســباب الحــرب البيلوبونيزيــة، شــاع عنــه تمييــزه بيــن األســباب الُمعلنــة صراحــًة للشــكاية والســبب 

»األصــح«، أال وهــو تنامــــي القــوة األثينيــة والخــوف الــذي نجــم عــن ذلــك فــي إســبرطة. ورغــم اختــالف 

تحليــالت أســباِب هاَتْيــن الحرَبــــْين تحديــدًا التــــي قّدمهــا هــــيرودوت وثوقيديــدس، نوعــًا مــا عــن تلــك التــــي 

َلــة. ومــع ذلــك، ال يهتــم أيٌّ منهمــا  يبحــث عنهــا المؤّرخــــون المعاصــرون، فإنهــا تحليــالت منطقيــة وُمفصَّ

بعدالــة الحــروب التــي يقصهــا، وال يقدمــان أيَّ نقــاش صريــح ألســباب الحــرب عمومــًا.

ــا نتعاطــى مــع ُروم الجمهوريــة، يبــــدو أننــا نجــد فكــرًا منهجيــًا ورســميًا يتعلــق  الــروم الجمهوريــون عندمــ

بـــ »الحــرب العادلــة«. ففــي خضــم عمليــة تشــكيل إمبراطوريــة متراميــة األطــراف ومســتقرة، وال ســيما بعــد 

غــزو الــــروم للقطــاع الشــرقي مــن اليونــــان فــي القــرن الثانــي قبــل الميــالد، بــدأ الــروم يشــــعرون بالحاجــــة إلــى 

تبريــر امتالكهــم هــذه الســــلطة، ومــن ثــمَّ تبريــر الحــروب التــي انتــــصروا فيهــا. وينبــع أفضــــل دليــل لدينــا مــــن 

أعمــال متفّرقــة لشــــيشرون.

ــًا إال  ــّن حرب ــة ال ينبغــي لهــا أن تشــ فــي الجــزء الثالــث مــن الجمهوريــة، كتــب شيشــرون أنَّ الدولــة المثاليــ

حفاظــــًا على وعودها ووالءاتها، أو ضمانًا لســــالمها وأمنها. وفي فقــــرة أخــــرى، قيل إن الحــــرب العادلة 

ــا للدفــاع. ــا للثــأر، وإمَّ ال بــد أن يكــون لهــا داٍع: إمَّ

لقــد آمــن الــروم بــأن الطقــوس فــي شــكلها األصلــي تتكــّون مــن ثالث مراحــل، إذ تأتي المطالبــة بالتعويضات 

أواًل. وروما هي التي تحّدد مســتوى التعويضات المزمع دفعها، ويمكن تحديدها بمســتوى من المعلوم 

يقينــًا أن الطــرف اآلخــر ســيعجز عــن الوفــاء بــه. وبــداًل مــن َعــدِّ هــذه الطقــوس انحرافــًا كبيــرًا عــن أســلوب شــن 

الحــــرب العدواني، ينبغي النظر إليها بوصفها طريقة رســــمية إلحالة النــــزاع إلى محكمة اآللهة. 

وجاء حكــم اآللهة بإعالن الحرب. وإذا كان النصر لروما، فالحرب عادلة. 

وبعــد النصــر، غالبــــًا مــا كانــت رومــا ُتجبــر الخصــم المهــــزوم علــى تعويضهــا عــن تكاليــف الحــرب. وبذلــك يقــّر 

الطــرف اآلخــر بــأن الداعــي الــذي دعــا رومــا إلــى شــّن الحــرب كان عــاداًل.
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الحــرب األهليــة لقــد كان التهديــــد بانــدالع حــرب أهليــة موجــــودًا دائمــًا فــي العالــم الكالســــيكي، وخلــق 

مشــــكالت إيديولوجية جســيمة. 

وكما قال هــيرودوت، كانت اليونان والفقر دائمًا شقيَقْين بالتبني. والتوزيع غير العادل للموارد المحدودة، 

ومــا ترّتــب علــى ذلــك مــن تقســــيٍم للســــكان فــي جميــع المــدن اليونانيــة إلــى عــدد كبيــر مــن »الفقــــراء« وفئــة 

أصغــر بكثيــر مــن »األثريــاء«، اقتضــى نشــأة احتمــاالت وقــوع النــزاع األهلــي أو الحرب األهلية.

اليونانيــون تحــت مظلــة رومــا لقــد كانــت ظــروف الفالســــفة اليونانييــن تحــت مظلــة الحقبــة األولــى 

لإلمبراطوريــــة الروميــــة مختلفــة كليــًا عــــن ظروفهــم فــي العصــور األســــبق. فهــــم حينئــذ يخضعون لحاكم 

مســــتبّد غيــر يونانــي، أال وهــو اإلمبراطــور الرومــــي. 

وكانــت هــذه الحكومــة المطلقــة ُمســــتقرة؛ فيجــوز عــزل األباطــــرة، ولكــن لــم يكــن هنــاك احتمــال واقعــي 

بتغييــر النظــام. وبســطت تلــك الحكومــة ســيطرتها عــــلى العالــم أجمــع.

وبينمــا أبــدى أفالطــون وأرســــطو كل االحتــرام والتوقيــر للمحاربيــن، نظــر إليهــم الفالســفة اليونانيــون 

الخاضعــون لإلمبراطوريــــة الروميــة األولــى عــــادًة بمزيــج مــن الكراهيــة واالزدراء والخــوف. وتبّدلــت اآلراء 

المتعلقــة بالحــرب ذاتهــا أيضــًا.

ــفة القدمــاء الحــروب الســاعية لتحقيــق مجــٍد أو تحصيــل مكســب، لكنهــم لــم يدينــوا  لقــد أدان الفالســ

ــة.  الحــروب التــي غايتهــا الدفــاع عــن النفــس، ومــن ثــمَّ لــم يســــعوا قــط إلــى إنــــكار وجــود الحــرب العادلــ

وتحــت مظلــة عهــــد زعامــة اإلمراطوريــــة الروميــة، واصــل الفالســفة انتقادهــم للحــروب التــي غايتهــا 

المنفعــة الذاتيــة أو الطموحــات الشــــخصية.

ــن  ــكلة مــع الحــرب. فكيــف يمكــ ــيحيين مشــ ــروم لطالمــا كان لــدى المســ المســيحيون تحــت حكــم ال

ــد القديــم المتعّطــــش للدمــاء والعهــد الجديــد النــّزاع للســلم؟ وكمــا رأينــا مــن قبــل،  التوفيــق بيــن العهــ

ــروا »عقــاب« الــرب الــذي ال ينتهــي وشــعبه المختــار فــي  مــاَل أوائــل المســيحيين، إلــى مبــدأ الســالم، ففسَّ

ــا كانــــوا ال يرغبــون فــي معــاداة الســــلطات الوثنيــة، فقــد ادعــوا أن  العهــد القديــم تفســيرات مجازيــــة. ولمَّ

صلواتهــم وتضّرعاتهــم لســــالمة اإلمبراطوريــــة جعلــت منهــم جيشــًا روحانيــًا.

لكن ال عجب أن هذا االدعاء لم ُيقنع الوثنيين. وبالتزامن مع اعتناق اإلمبراطور قســطنطين المسيحية، 

ر كل شيء. لم يكن مبدأ السالم خيارًا واقعيًا لعقيدة إمبراطورية. تغــيَّ
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الفصل الخامس

االستراتيجية

م لنــا الخطــط العظيمــة غيــر المنفــذة، المنســــوبة بحســــب المصــــادر  اســتراتيجيات أم تخّيــات؟ تقــدِّ

القديمــة إلــى عــدد مــن الزعمــاء والشــــعوب، بعضــًا مــن أكثــر معلوماتنــا إثارًة عن اســتراتيجيات العالم القديم.

ــر  ــر االســتراتيجي الكالســيكي، إذ انصــب تفكي ــا فــي التفكي ــى حــدٍّ مــ ــة إل ــة ثانويــ ــا أهمي ــت للجغرافيــ كانــ

اإلغريــق والــروم علــى غــزو الشــعوب ال األماكــن. وكانــت الشــعوب التــي تطلعــوا إلــى غزوهــا همجيــة.

 إن خطــط الغــــزو الكبــرى فــي عالــم صغيــر تســكنه شــعوب أقــل شــأنًا ممــن يمكــن الوصــول إليهــم بتتبــع 

أو عبــور أنهــار أو ســــواحل أو جبــال بعينهــا قــد تبــدو أكثــر قابليــة للتحقــق بكثيــر فــي عيــون القدمــاء ممــا 

هــي الحــال بالنســبة إلينــا.

»اســتراتيجية ُعظمــى« فــي نظــر اإلمبراطوريــة الروميــة فــي عــام 1976، نشــر المحّلل االســتراتيجي 

األمريكــي إدوارد لوتــــواك كتابــــه »االســــتراتيجية الُعظمــى لإلمبراطوريــة الروميــة«. وباالطــالع علــى 

خطتْيــن مــن الخطــط المنصــوص عليهــا فــي الكتــاب، نســلك مســارًا واضحــًا يوصلنــا إلــى لــّب أفــكاره .

ــة الروميــة فــي عهــد الجمهوريــة  ــه التخطيطيــة لإلمبراطوري ــوذج األول نظرتــ ــرض لوتــواك فــي النمــ يعــ

المتأخــرة وبدايــة عهــد »الزعامــة« وصــواًل إلــى منتصــف القــرن األول الميــالدي. وفيهــا كانــت رومــا 

إمبراطوريــــة »مهيمنــة«.  إذ تحيــــط »دول عميلــة« بالمناطــق التــي تخضــع لحكــم رومــا المباشــر. وتتولــى 

الــدول العميلــــة إدارة نظامهــا الداخــــلي، وتتعامــل مــع التهديــدات الخارجيــة المحــدودة الخطــورة، وُترجــئ 

التهديــدات الخارجيــــة األخطــر.

وبمــا أن الفيالــــق الروميــة، وكذلــك قــوات االحتيــــاط المحترفــة فــي عهــــد الزعامــة، لــم تكــن مســــؤولة عن 

الدفــاع اليومــي عــن حــدود اإلمبراطوريــة، وإنمــا كانــت تشــــكل احتياطيــًا اســــتراتيجيًا متنّقــاًل جاهــزًا لســحق 

أيِّ »دول عميلــة« ذات عقليــة اســــتقاللية، وســحق المخاطــر العاليــة الخطــورة طالمــا أنهــا مــا برحــت فــي 

أراضــي »الــــدول العميلــة«، وتنفيــذ المزيــد مــن الغــزوات.

يعــرض النموذج الثــاني رؤيــة لوتواك لالســتراتيجية الكبرى التي ســادت اإلمبراطورية بدايًة مــن النصف 

الثانــي مــــن القــرن األول الميــالدي حتــى أواخــر القــرن الثالــث الميــالدي؛ إنهــا إمبراطوريــــة »إقليميــة«. 
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ولقــد اختفــت »الــــدول العميلــة« وأصبحــت اإلمبراطوريــــة »مركزيــة« وصــارت الفيالــق وقــوات االحتيــــاط 

تتمركــــز اآلن فــي قواعــد دائمــة عــــلى طــول الحــدود.

نالــت أفــكار لوتــــواك بعــض التأييــد، لكــــن غالبيــة العلمــاء الذيــن اســــتفزتهم تلــك األفــكار ناصبوهــا العــداء. 

وُيشــتبه فــي أن جانبــًا مــن هــذا العــداء ينبــــع مــن حقيقــة أن لوتــواك ليــس مؤرخــًا للعــــالم القديــم ِبُحكــم 

المهنــة، ومــن ثــمَّ فقــد ُعــــدَّ دخيــاًل.

الحمات واإلمدادات اللوجستية: 

بعــض االعتبــارات العامــة إن خــوض الحــرب بالنســبة إلــى دولــة حديثــة، ســواء انتصــرت فيهــا أو ُهزمــــت، 

تجربــة باهظــة التكلفــــة. وكانــت الحــروب فــي العالــم القديــم تنطــــوي كذلــك علــى تكاليــــف هائلــة، وبخاصــة 

الحصــار والحــروب البحريــة.

كانــت اإلمــدادات اللوجســتية، وتشــمل توفيــر المــاء والطعــام وحطــب النــار والعلــف وغيرهــا مــن المــواد، 

ذات أهميــة جوهريــة فــي الجيــــوش القديمــة، لكــن مــن الســــهل إغفالها. وفــي الغالب لم تكن اإلمدادات 

ــن الموضوعــات التــي تحظــى بالمناقشــة فــي الكتابــات القديمــة. وفــي العــادة لــم تكــن  ــتية مــ اللوجســ

ُتذكــر إال إذا ســاءت األمــور بصــورة كارثيــة.

ــتاء، فقــد كانــت حمــالت الشــتاء  نــادرًا مــا شــّنت الجيــوش القديمــة حمالتهــا العســكرية فــي فصــل الشــ

تتطلــب أســبابًا خاصــة.

تــزداد حــّدة مشــكلة اإلمــدادات اللوجســتية كلمــا زاد حجــم الجيــــوش، وطالــت فتــرة تجمعهــا، والســــيما 

فــي مــــكان واحــد ،وَبُعــدْت عملياتهــا عــن أرض الوطــن .

مــن الواضــح أن جيــوش الــــشرق األدنــى فــي العصــر القديــم امتلكــــت إمكانــات لوجســــتية عظيمــة. وعــــلى 

الرغــم مــن أن أرقــام هــــيرودوت كان مبالغــًا فيهــا بصــورة كبــــيرة، فــإن الجيــــش الفارســي الــذي غــزا اليونــان 

عــــام 480 ق.م تكــون مــن عــــشرات اآلالف، إن لــم يكــن مئــات اآلالف، مــن الرجــال .

وعندمــا قاتــل الــروم للمــرة األولــى خــارج بالدهــم، وتحديــدًا فــي صقليــــة أثنــاء الحــــرب البونية، كان عليهــــم 

أن يشــرعوا فــي تطويــر قــدرات لوجســتية عاليــة، اســتنادًا إلــى مزيــج مــن األســاليب يشــمل جمــع الطعــام، 

وأعمــال المصــادرة، وإدارة خطــوط اإلمــداد.
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اإلطاحة بشعب الهون يمكننــــا التعاطي مع مقالــــة آر بي ليندنــــر »البــــداوة والخيول وشــــعب الهــــون« 

بوصفهــا دراســــة حالــة تضــرب لنــا مثــاًل علــى اإلمكانــات والعثــرات التفســــيرية للتحليــالت اللوجســــتية 

ــَة بغالبيــة الهــون«. لجيــوش العالــم القديــم. فقــد كان الهــدف المعلــن عنــه لهــذا العمــل »اإلطاحــ

الفصل السادس

القتــال أشــــاع كتــاب »وجــه المعركــة: دراســــة لمعــــارك أزينكــورت ووترلــو والســــوم«، الــــذي ُنــــشر عــام 

ــال. ــاول موضــوع القت ــة التــي تتن ــات الحديث ــدًا مــن الكتاب ــًا جدي ــان، لون 1679 للمؤلــف جــون كيجـ

فقــــد ُأضيــف إلــى النــوع الحالــي مــن الدراســة المعنيــة بالنظــر إلــى المعركــة مــن منظــور الجنــراالت نــوع 

ــع  ــا يتتب ــن أيدين ــذي بي ــل العــادي. وهــذا الفصــل ال ــة للمقات ــى التجــارب الجســمانية والوجداني ــَر إل آخــر َنَظ

ــة.  ــة، وحــرب الحصــار، والحــروب البحري النمــوذج الالحــق، فاحصــًا بــدوره أرض المعركــة القديمــ

وفــي القســم األخيــر، ننظــر بعيــٍن فاحصــة إلــى معركــة واحــدة، مــا يســــتحضر العديــد مــن األفــكار الســــارية 

ــف بينهــا، ويكــون ســبياًل إلــى اســتقصاء القيــادة فــي الحــروب القديمــة. فــي صلــب هــذا الكتــاب ويؤلِّ

ــاح اإلغريقــي بمــرور الوقــت. لنفكــر فــي هــذه المعــدات  ــدروع التــي ارتداهــا الرمَّ ــة ال الّرمــاح تباينــت كميــ

ــد ودروعــًا لوقايــة الســاقين، ويحمــل  وآثارهــا علــى القتــال. إنــه يرتــدي خــوذة برونزيــة ودرعــًا برونزيــًة للجســ

درعــًا ضخمــًة.

احيــن ســــائدة فــي المعــــارك اليونانيــة الضاريــة خــالل القــرن الســــابع قبــل الميــــالد  لقــد كانــــت كتيبــة الرمَّ

الــة،  حتــى القــرن الرابــع قبــل الميــالد. ولــم تكــن أنــواع تشــــكيالت الجنــود األخــرى، مثــل المشــاة والخيَّ

شــائعة، وإنمــا زاد اســتخدامها بدايــة مــن الحــرب البيلوبونيزيــة فصاعــدًا. لكــن كانــت ثمــة نزعــة لتهميشــها، 

ســواء واقعيــًا علــى أرض المعركــة أو إيديولوجيــًا مــن جانــب المؤرخيــن، بســبب الســــيطرة االجتماعيــة 

احيــن فــي غالبيــة الواليــات اليونانيــة. ــية التــي مارســتها طبقــة الرمَّ والسياســ

الفيلق المقدونّي إن الجيوش التي حّقــق بها الملك فيليــب الثاني المقدونّي الســيطرة على اليونان، 

ــة التــي  وقهــر بهــا ابنــه اإلســكندر اإلمبراطوريــة الفارســية، وســاد بهــا خلفــاء اإلســــكندر والممالــك الهيلينيَّ

لت  أسســــوها الجــزَء الشــرقي مــن حــوض البحــر المتوســــط، كانــت قــواٍت تملك مزيجًا من األســلحة. وتشــكَّ
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الــة. مــن كتيبــة مــن المشــاة الثقيليــن للقتــال المتالحــم ومشــاة خفيفيــن وخيَّ

ــَرت  ُجنــدي الفيلــق أســس الرومــان الفيلــق الشــهير فــي القــرن الرابــع قبــل الميــالد. وبمــرور الوقــت، تغيَّ

أنمــاط تنظيــم الفيلــق، وأشــهر تلــك التغييــرات تعديلــه مــن تشــكيل يرتكــز علــى 30 وحــدة فرعيــة صغيــرة 

ُتعــرف باســــم »شــرذمة«، إلــى 10 وحــدات فرعيــة أكبــر حجمــًا ُتعــرف باســــم الكتائــــب. 

ــن يجــري  ــود محترفيــن مخضرمي ــى جن ــن إل ــن اإليطاليي ــيا مــن المزارعي ــود مــن ميليشــ ــر الجن ــل، تغي وبالمث

ــة فــي عهــد الزعامــة. ــة الروميــ تجنيدهــم أساســًا مــن مقاطعــات خاضعــة لحكــم اإلمبراطوريــ

ــا كانــــت اليونــان تتكــــون مــن مجموعــة مــن أشــــباه الجــزر والجــزر القاحلــــة الوعــرة، فليــس مــن  الــة لمَّ الخيَّ

الــة، لــم يكونــوا القــوة الضاربــة للجيــوش اليونانيــة القديمــة، باســــتثناء خيالــة ســهول تســاليا  عجــــب أنَّ الخيَّ

األوســع نطاقــًا فــي الشــمال. وحتــى لمســافة أبعــد شــمااًل، ســمحت المراعــي الشاســعة والمجتمــع 

َلت عنصــرًا حيويــًا فــي الجيــوش التــي  الــة عــــلى درجــة كبيــرة مــن الكفــاءة شــــكَّ القبلــي لمقدونيــــا ببنــاء خيَّ

أخضــع بهــا فيليــب الثانــي اليونــان، وقهــر بهــــا اإلســــكندر اإلمبراطوريــة الفارســــية والعديــد مــن الشــعوب 

الهنديــة لمســــافات بعيــدة وصــواًل إلــى نهــر الســند.

المؤّرخيــن  المعركــــة«  كيجــان »وجــــه  جــــون  كتــاب  َع  شــــجَّ يقاتلــون؟  الذيــن  القليــل هــم  الحافــز: 

الكالســيكيين علــى تطبيــق نتائــج دراســات علــم النفــس فــي المعــارك الحديثــة علــى العالــم القديــم، 

ــن العنايــة المنهجيــة التــي ينبغــي تحريهــا فــي مثــل هــذا العمــل. زعــم إس  وهنــــاك مثــال واحــد يمكــن أن يبيِّ

إل آيــه مارشــــال ، فــي كتابــه »رجــال فــي مواجهــة النــــيران« الــذي ُنشــر عــام 1947، أن جنديــًا واحــدًا فقــــط 

مــن كل أربعــة جنــود أمريكييــن أطلــق النــار فــي نهايــة الحــرب العالــم الثانيــة. 

ــا اكتشــــف  ــَق المــؤرخ آيــه كيــه جولدزورثـــــي، التجربــة نفســها علــى الجيــش الرومــي بطريقتْيــن. لمَّ وطبَّ

جولدزورثــي أن مــن غيــر المنطقــي أال يتمكــن الرجــال فــي التشــــكيالت المتراصــة عــن كثــب مــن اتخــاذ أيِّ 

ــبة  ــتهدفوا أحــدًا حيــن أطلقــوا قذائفهــم، وأن النســ ــوات القذائــف لــم يســ إجــراء، اقتــرح أن %75 مــن قــ

ــاة الثقيليــن تقاتــل بشــــكل دفاعــي فقــط فــي مــكان محصــور. عينهــا مــن قــوات المشــ

ــة مشــــهورة مــن وجهــة نظــر الحضــــارات الكالســــيكية فــي  حــرب الحصــار لقــد كانــت الحصــارات الملحميَّ

تاريخهــا المبّكــــر. ورغــم ذلــك، فقــد تخلفــت اليونــان ورومــا عــن الشــرق األدنــى فــي تطويــر حــــرب الحصــار، 

ــار المعروفــة لــدى  ــات الحصــ ــع تقني ــن بجمي زيــ ــام 480 ق.م مُجهَّ ــان عــ ــن غــزوا اليون إذ كان الفــرس الذيــ
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العالــم القديــم، فيــــما خــال تقنيــة واحــدة، أال وهــي المدفعيــة التــي تعمــل باللــّي، التــي اســــُتخدمت لضــرب 

الجــدران بأحجــــار ضخمــة، والتصــدي لجنــود األعــداء بأحجــار أو مســــامير. وكانــت الحصــارات باهظة التكلفة، 

. وتطلبــت مســــتوى عاليــًا مــن التعقيــد اللوجســــتيِّ

الحــروب البحريــة اقتضــت الحــروب البحريــة، مــــوارد كبيــرة ووظفــت أحــدث تقنيــات العالــم القديــم، 

ومــــن ثــم كانــت باهظــــة التكاليــف. لقــد خــــسرت أثينــا خــالل الحــــرب البيلوبونيزيــة أســــطولْين كبيرْيــن فــي 

ــــَر هــذا  حملــــة كارثيــة إلــى صقليــة. وشــيدت أثينــا أســطواًل بديــاًل بجهــود ماليــــة عظيمــــة. لكــن عندمــا ُدمِّ

األســــطول فــي معركــة أيجوســبوتامي، لــم تســتطع أثينــا إعــادة تشــييده، ووضعــت الحــرب أوزارهــا.

معســكرات الشــتاء: استكشــاف معركــة وقيــادة عســكرية أدى نقــص الحبــوب فــي شــتى ربــوع إقليــم 

ــم جيشــه عندمــا دخــل معســكرات الشــتاء. الغــال، إلــى أن يحيــد يوليــوس قيصــر عــن أســــلوبه المعتــاد، وُيقسِّ

وفــي مســــتوطنة أتواتــوكا، فــي مــكاٍن مــا فــي أرديــن ، التمــس الجيــش الــدفَء والراحــة فــي أكــواخ خشــبية 

مســقوفة، وتــزود الجنــود باإلمــدادات الكافيــــة، واحتمــــوا بخنــــدق ومــــتراس موقعهــــما حصيــن .وبــدت 

عــــًة.  قبيلــة إيبورونــوس المحليــة طيِّ

بدا كل شيء مستقرًا، وخرج فصيل من الجنود لجمع الحطب، وظل بقيتهم بال ســــالح في المعســــكر، 

وإذا بهجوم يجتاحهم، فأبيد الفصيــل بالكامل. 

ــة  ــن المصــادر القديمــ ــر مــ ــتاء، فكثي ــة التــي وقعــت فــي أتواتــوكا ذلــك الشــ ــة تامــة بالكارث ــا علــى دراي إنن

تســرد قصــة الكارثــــة. وتســتند إلــى نــص وحيــد، أال وهــو »تعليقــــات« يوليــوس قيصــر الــذي كان يســــعى 

إلــى إقنــاع ُقرائــه الــروم بشــرعية أفعالــه وعظمتهــا. ومــن المدهــش أن نــرى كيــف ســعى إلــى تخليــص 

نفســه مــن الذنــب والشــعور بتأنيــب الضميــر.

رنــا كثيــرًا بأهميــة الخدمــات اللوجســتية فــي االســتراتيجية  إن األحــداث التــي وقعــت فــي أتواتــوكا، ُتَذكِّ

والتكتيكات القديمة. فالحاجــــة إلى العثور عــــلى اإلمدادات أجـبـــرت قيصر على تقســيم جيشــه، وأســــهم 

قطــار األمتعــة الطويــل جــدًا فــي وقــوع الهزيمــة. وإن الــرّد بقــوٍة علــى هجومْيــن كبيريــن علــى المعســكر، 

َض أليــــاٍم مــن الهجــــوم المتواصــل مــن جحافــل الهمــج، يشــــيران  والدفــاع الناجــح عــن المعســــكر الــذي تعــرَّ

إلــى التفــوق الــــذي تمتــع بــه اإلغريــق والــروم فــي حــــرب منــذ القــرن الرابــع قبــل الميــالد فصاعــدًا، علــى 

الحضــــارات األخــرى المعاصــرة لهمــا كلهــــا.
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الفصل السابع

إعادة ابتكار فن الحرب الغربي:

»علــى النــاس أن يعرفــوا متــى تحيــق بهــم الهزيمــة« فــي بدايــة فيلــــم »الُمجالــد«، وبينمــا كان الروم 

ينتظــرون بدايــة المعركــة، نجــد ضابطــًا يــدرس العــدو ويقــول: »علــى النــاس أن يعرفــوا متــى تحيــق بهــم 

الهزيمــــة«، ويجيبــه الجنــرال ماكســــيموس قائــاًل: »وهــل تعــرف أنــت، يــــا كوينتــوس؟ وهــل أعــرف أنــا؟«.

يشــــير هذا الحوار، فضاًل عن إلقائه بظالل الشك على التمايز الصارم بين الروم المتحّضريــــن والِجرمانيين 

الهمــج، إلــى أهميــة العوامل النفســية فــي النصر والهزيمة.

ــة فــي شــــمال إفريقيــا، أفــادت األنبــاء بــأن اإلمبراطــور  فــي عــــام 86 م، وبعــد إخمــاد نــــيران الثــورة القبليَّ

دوميتيــان قــال لمجلــس الشــــيوخ: »لقــد أفنِيــْت قبائــل الناســــامونيين علــى بكــرة أبيهــا«. وكان هــذا مثــااًل 

علــى غطرســة دوميتيــان.

فقــد اســتمر وجــود قبائــل الناســــامونيين حتــى أواخــر القــرن الثالــث الميــالدي. ولــم تكــن اإلبــادة الجماعيــة 

احتمــااًل عمليــًا فــي العــــالم القديــم. وغالبيــة الحــروب، ومنهــا الحــرب ضــد قبائــل الناســــامونيين، لــم ُيكتــب 

النصــر فيهــا بتدميــر القــــدرة العمليــة للخصــــوم علــى القتــال، وإنــــما بتحطيــم إرادة المقاومــة لديهــم.

دت اإلمبراطورية البيزنطية، ويشــير إليهــا المؤّرخون  اختلفت الظروف كثيرًا بين عاَمْي -633 640 م، إذ ُجرِّ

المعاصــرون باســــم اإلمبراطوريــة الروميــة الشــرقية، مــن أقاليمهــا فــي ســوريا إثــر تداعــي اإلمبراطوريــة 

الغربيــة، ومــن بعدهــا ُنزعــت مصــر مــن أمالكهــا بحلــول عــام 426 م، علــى يــد العــرب تحــت رايــة اإلســــالم .

ليــس مــن الســــهل تفســــير الغــزوات العربيــة، وعــادًة مــا ينــدرج البحــث عــن تفســــيرات لتلــك الغــزوات تحــــت 

عنوانْيــن: نقــاط الضعــف البيزنطيــة ونقــاط القــوة العربيــة.

ورغــــم اســــتحالة تحديــــد نقــــاط الضعف، فقــــد عانت اإلمبراطورية البيزنطية من أزمة اقتصادية كاســــحة 

وخســارة واســعة النطــاق لليــد العاملــة فــي سلســلة مــن الحــروب المتعاقبــة.

ــوريا . ولــم يكــــن مــن  ْود عــن ســ وترتــــب علــى األزمــات الماليــة نقــٌص فــي القــوات النظاميــة الروريــة للــذَّ

المعتــاد أن تدافــع ســــوريا البيزنطيــة عــن ذاتهــا، فقــد كان البيزنطيــــون يحاولــون تعويــض أوجــــه النقــص 

هــذه بإعــادة بنــاء شــــبكة تحالفاتهــم مــع حلفائهــم العــرب غيــر المســــلمين التــي دمرها االحتالل الفارســي، 

وإذا بالعــرب يغــزون القبائــل نفســها ويحاولــون كســب والئهــا.
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مــن واقــع الحــروب الفارســية، بنــى اإلغريــق رابــط األفــكار التــــي َنصفهــا بـــــ »طريقــة الحــــرب الغربيــة«. 

وفــي ســــياق هــذا المفهــوم، نجــد أن الهــدف المطلــق للغربييــن فــي الحــرب هــو المعركــة الضاريــة التــي 

ــل أن ُتــدار المعركــة بااللتحــام اليــدويِّ مــن المشــــاة الثقيليــن. والشــــجاعة  تهــــدف إلــى إفنــاء العــدو. وُيَفضَّ

ــاط مــن ناحيــة، و»العســــكرة المدنيــة« مــن ناحيــة  هــي التــي تجلــب النــــصر، ومصدرهــا التدريــب واالنضبــ

ك األراضــي الذيــن يتمتعــون بحريــة سياســية. ولقــد كانــت هــذه  أخــرى، إذ ينتمــي المقاتلــون إلــى فئــة ُمــالَّ

إيديولوجيــة أكثــر مــن كونهــا واقعــًا موضوعيــًا.

بينــــما لــم يكــــن هنــــاك تعاقــب عمــــلي إال قليــــاًل، أثبتــت إيديولوجيــــة »طريقــة الحــرب الغربيــة« أنهــا 

متماســــكة وفــي غايــة المرونــــة. فكثيــر مــن المجتمعــات الغربيــــة تطلعــت إلــى اإلغريــق والــروم، وحســــبوا 

ــا أنهــم  ــا ينبغــي لهــم القتــال اقتــداًء باألســلوب الــذي ُأعجــب بــــه المؤلفــون الكالســــيكيون، وإمَّ أنهــم إمَّ

ة. ــه بالفعــل بمهــارة فكريــة فــذَّ اقتــدوا بــ




