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 مقدمة
 

الثاني(  قورشالكبير ) ورشكحياة قورش الكبير أو  الكتاب اإللكترونييتناول هذا 
ويتم مقابلتها مع قواعد  من هذا القائد العظيم والدهاء ويستخلص دروسًا في القوة

. وقورش الكبير هو من الملوك السطوة أو قوانين القوة للكاتب الشهير روبرت غرين
المشاهير عبر التاريخ وكانت له عمليات توسٍع واستيالٍء واسعٍة جعلت من اسمه 

 هي االمبراطورية اإلخمينية رمًزا ال ُينسى. أّسس أمبراطورية مترامية األطراف،
وأرسى مبادئ ممتازة لحكمها. كما ُيعر ف أيًضا بإنجازاته في مجال حقوق  ،الفارسية

ياسة واالستراتيجية العسكرية، فضاًل عن تأثيره على الحضارتين اإلنسان والس
وقد تأثر به العديد من القادة العظماء بدءًا باإلسكندر المقدوني  الشرقية والغربية.

قورش  الملك وقد سمح مرورًا بيوليوس قيصر ثم بنجامين فرانكلين ولورانس العرب.
طق التي تحتلها اإلمبراطورية. بما يشبه نظامًا للحكم الذاتي واسع النطاق في المنا

ونجحت السياسة الالمركزية في حكم شعوب مختلفة ومناطق متباعدة األطراف لها 
 .ثقافات وعادات متباينة

ال يمكن للدارس في علم السطوة والقوة أن يغّض النظر عن دراسة شخصية وتاريخ 
ب كثيرة، فقد الملك قورش الكبير، لما لهذه األسطورة من دهاء عظيم. ولكن ألسبا

تّم تسليط الضوء عليه جرى التعتيم على هذه الشخصية الداهية لدى القارئ العربي، 
. قد يعود ذلك إلى وقوع الملك قورش الكبير تاريخيًا دون عرض ذكائه ومكرهفقط 

فمن المعروف جدًا ضحيًة للصراع اإليراني اإلسرائيلي في منطقة الشرق األوسط. 
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إذ ترك قورش الكبير لدى اليهود، ومحبوبة شخصية مقدسة أن الملك قورش الكبير 
على الديانة اليهودية، نتيجة سياساته في بابل، حتى أنه الشخص غير كبيرًا تأثيرًا 

اليهودي الوحيد الذي أشاد به الكتاب المقدس والذي يشار إليه من قبل الكتاب 
م إلعادة بناء هيكلهم . فهو حّرر اليهود وسمح لهم بالعودة ومّولهالمقدس كالمسيح

كانت قد ، في الكيان االسرائيلي الغاصب الهيكلمنظمة  حتى أنفي أورشليم. 
عملة نقدية تذكارية مصنوعة من مادة الفضة، لمرة واحدة ، 2018في  أصدرت

حملت العملة  عملة فقط من فئة نصف شيكل. 1000سّكت منها فقط، وقد 
صورة وجه الملك ، وعلى الوجه الثاني التذكارية على الوجه األول صورة للهيكل

، مكتوب عليها وجه الرئيس األميركي دونالد ترمبقورش الكبير إلى جانب صورة 
 نقل سفارة الواليات المتحدة بمناسبة، وذلك "وعد قورش، وعد بلفور، وعد ترامب"

 . من تل أبيب إلى القدس األميركية

من  أكتوبر/تشرين األول 28يوم  فيير الكب قورشاالحتفال بيوم أما في إيران، فيتّم 
حول  سنوياً  ون يجتمعحيث  آالف اإليرانيين الشباباالحتفال شارك في ي، و كل عام

غرار  شعارات غير تقليدية على البعض منهم رددوي في باسارغاد،قورش قبر الملك 
، ولكن يهاجم البعض اآلخر هذه الشعارات ويعتبرها أبونا، إيران وطننا" قورش"

 ارات غير الئقة" ضد قيم الجمهورية اإلسالمية."شع

لذلك يا عزيزي القارئ، من باب إمدادك بجميع المواد الالزمة للتعمق في عالم القوة 
والسطوة، أقّدم لك هذا البحث عن األسطورة العظيمة الملك قورش الكبير، بحيث 
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ستراتيجيات في ينّفذ ا فقط ُأظهر وُأبّين لك أنه على امتداد مسار انتصاراته كان
 . القوة والدهاء

من  ق.م 580ويجدر اإلشارة أنه يجب التمييز بين قورش الكبير الثاني مواليد 
ذكره زينوفون الجندي والمؤلف وقد ، الكتاب اإللكتروني هذاوهو موضوع  جهة،

، "Cyropaedia" في كتاب قورشاليوناني في أسطورة   كملٌك متسامٌح ومثاليٌّ
القوة "ال تتجاوز العالمة التي من قوانين  47وتناوله روبرت غرين في القانون 

استهدفتها وفي النصر إعرف متى تتوقف" في األقصوصة المثال على انتهاك 
روبرت أيضًا تناوله  والذي ى،من جهة أخر  وبين قورش األصغر الثالث القانون،

في كتاب  التي تتحدث عن زينوفون وحملة االغريق غرين في األقصوصة المثال
ن في العراق نوفون في كتاب "زينوفو تحدث عنه زيكما  ،استراتيجية للحرب 33

ي". وكان قورش األصغر قد قاد حملة ضد أخيه أرتحششتا إغريق 10000وحملة ال
 ق.م طمعًا في العرش ولكن باءت حملته بالفشل 400عام ملك الفرس األخمينيين 

 الصغير حتفه في موقعة قرب بابل. والقى قورش

مؤرخ وجندي ومرتزق وكان أحد طالب هو فيلسوف يوناني قديم و لزينوفون ف بالنسبة
زينوفون  ف  ر  عُ  .قبل الميالد 354توفي و تقريبا  430ولد تقريبا عام  سقراط.

بتأريخه لزمانه المعاصر في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل الميالد، 
ة وآثارها السنوات السبع األخيرة للحرب البيلوبونيسي« هيلينيكا»حيث يروي عمله 

الذين « العشرة آالف». كان أحد المرتزقة اليونانيين قبل الميالد( 404–431)
شاركوا أيضًا في حملة قورش األصغر الفاشلة للمطالبة بعرش الدولة األخمينية من 
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، وسرد هذه األحداث في كتاب أناباسيس. يعتبر )أرتحششتا( أخيه أردشير الثاني
قبل الميالد(،  347-427ه أفالطون )عن سقراط مثل زميل مهماً  زينوفون مصدراً 

وكتب عنه العديد من كتب الحوارات )التذكارات( ودفاع سقراط أمام هيئة المحلفين، 
كما ُعر ف بكتابه  قبل الميالد. 399الذي يروي محاكمة الفيلسوف في عام 

شباب  فيه يصفو عمل سياسي وفلسفي مثالي، ه، و ا()سيروبيدي قورشموسوعة 
عبارة عن سجل يروي بدايات  الكتاب الجزء األكبر منو وتدريباته،  رالكبيقورش 

اإلمبراطورية الفارسية وانتصارات مؤسسها قورش الثاني. والكيروبيديا يحتوي في 
الحقيقة على أفكار المؤلف الخاصة حول التدريب والتعليم، كما اشتق من تعاليم 

مل ليعارض جمهورية سقراط والمؤسسات اإلسبرطية. وقيل بأنه قد كتب الع
أفالطون. اهتم زينوفون بالرسالة األخالقية داخل العمل وضحى بالحقائق التاريخية. 
فعلى سبيل المثال ظهر قورش بأنه مات بسالم في سريره، بينما يقول هيرودوتس 

 بأنه سقط في حملة ضد قبائل الماساغيتيين.

ة إليه ضمن المقال فهو الذي سيكثر االشار هيرودوت أو هيرودوتس أما بالنسبة ل
كان مؤرخا إغريقًيا يونانًيا آسيوًيًا عاش في القرن الخامس قبل الميالد )حوالي 

ق.م(. اشتهر باألوصاف التي كتبها ألماكن عّدة زارها حول  425 -ق.م  484
العالم المعروف آنذاك، وأناس قابلهم في رحالته وكتبه العديدة عن السيطرة 

هيرودوتس كان باألحرى أول إغريقي في التاريخ يطلق اسم  .الفارسية على اليونان
 .فلسطين على إقليم فلسطين التاريخية وكان ذلك في القرن الخامس قبل الميالد
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ف هيرودوتس بفضل كتابه تاريخ هيرودوتس الذي يصف فيه أحوال البالد ر  عُ 
ختلف واألشخاص التي القاها في ترحاله حول حوض البحر المتوسط. كما زار م

أنواع مسارح المعارك كما إن موضوع كتابه األساسي هو الحروب بين اإلغريق 
والُفرس أو الميديين، ولعله كان حاضرًا شخصيًا في بعض المعارك مثل معركة 

 ماراثون ومعركة ساالميس.
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 نبذة عن حياة قورش الكبير
 

 
 

قبل الميالد  580-590مواليد  قورش الكبير المعروف أيًضا باسم قورش الثاني من
في بيرسس أو بالد فارس، وهو ينتمي لقبيلة باسارغاد شبه الرعوية، التي كانت 

كان أبوه "قمبيز األول" ترعى األغنام والماشية جنوب غرب ما يعرف اليوم بإيران. 
ق.م.( ملًكا ألنشان في الجزء الشرقي من عيالم، وكانت أمه هي  559 -600)

مي سُ  قورشواألرجح أن . ق.م.( 550-585) ة "أستياجيس" ملك ميديان"ماندين" اب
 .األول الذي كان أيًضا ملًكا ألنشان عاصمة عيالم قورشعلى اسم جده 

هو الفاتح الذي أسس اإلمبراطورية األخمينية التي تمتد على كامل قورش الكبير 
، استمرت نحو بالد فارس وتضم الشرق األدنى من بحر إيجه شرًقا إلى نهر السند
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ق.م.(. في أقل من  331قرنين من الزمان إلى أن قضي عليها اإلسكندر األكبر )
الكبير من تحويل مجموعة صغيرة من القبائل  قورشخمسة عشر عاما، تمكن 

شبه الرعوية إلى اإلمبراطورية الفارسية العظيمة، القوة العظمى األولى في العالم 
 وهكذا .ت العسكرية بعيدة المدى والحكم المتسامحق له ذلك عبر الحمالالقديم، تحقّ 

في توحيد الشعب الفارسي، كما نجح في دمج الميديين، والفرس في  قورشنجح 
أمة واحدة هي "مادي وفارس"، وزحف غرًبا حتى استولى على كل ممتلكات ليديا 

 إلى نهر "الهالز" في أسيا الصغرى.

 ا()سيروبيدي قورشموسوعة  هفي كتابذكره زينوفون الجندي والفيلسوف اليوناني 
"Cyropaedia"   ٌّكان يقال أنه والٌد لشعبه حسب ما  ،كملٌك متسامٌح ومثالي

وصفه الفرس القدامى، ويعتبر محّرر اليهود الذين كانوا أسرى في بابل. السيرة 
المثالية التي كتبها زينوفون هي عمٌل لتعليم اإلغريق بشأن الحاكم المثالي وليس 

ٍة تاريخيٍة، لكنه مع ذلك يشير إلى التقدير العالي لقورش، ليس فقط من قبل أطروح
 .شعبه الفرس ولكن من قبل اإلغريق وغيرهم

احتضنت اإلمبراطورية جميع المناطق المتحضرة في الشرق األدنى القديم )مثل 
 بالد الرافدين ومصر وإيران القديمتين، وإرمينيا واألناضول، وبالد الشام(، وتوسع

بعد ذلك ليفتح معظم جنوب غرب آسيا وكثيرًا من آسيا الوسطى والقوقاز. من 
البحر المتوسط وأوروبا الشرقية في الغرب إلى نهر إندوس في الشرق، وامتدت 
اإلمبراطورية في نهاية المطاف إلى أقصى حد ممكن في أجزاء من البلقان )بلغاريا 
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قية في الغرب، إلى وادي السند في مقدونيا( وأوروبا الشر  –بايونيا وتراقيا  –
 .الشرق 

سنة. بنى خاللها إمبراطوريته من خالل قهر  30استمر عهد قورش العظيم 
اإلمبراطورية الوسطى، ثم اإلمبراطورية الليدية، وفي النهاية اإلمبراطورية 
البيالروسية الجديدة، وقاد رحلة استكشافية إلى آسيا الوسطى، وأسفرت عن حمالت 

صفت بأنها "أدخلت كل البالد دون استثناء المبراطوريته". لكنه لم يغامر كبيرة و 
كثيرًا في مصر، وخلفه ابنه، قمبيز الثاني، الذي استطاع أن يضيف أراض إلى 

 .اإلمبراطورية عن طريق غزو مصر، النوبة، وبرقة خالل فترة حكمه القصيرة

كه يسمح فيه لليهود )وكانوا لالكبير أصدر نداء في السنة األولى لمُ  قورشُيذكر أن 
قد صرفوا سبعين سنة في سبي بابل( بالرجوع إلى أرضهم وإعادة بناء هيكل 
أورشليم وقد أعطاهم من خزائنه الغنية مااًل وفيًرا وأرجع لهم آنية الهيكل المقدسة 
التي كان نبوخذنصر قد أخذها لكي يعودوا إلى استعمالها هناك. وقد أغتنم كثير 

 ق.م.(. 538هذه الفرصة السانحة ورجعوا إلى أورشليم )من اليهود 

واحترم قورش العظيم عادات وديانات األراضي التي احتلها، وأصبح نموذًجا ناجًحا 
 لإلدارة المركزية وإنشاء حكومة تعمل لصالح رعاياها.

كما أن قورش الكبير معترف به بشكل جيد إلنجازاته في مجال حقوق اإلنسان 
ستراتيجية العسكرية، وكذلك تأثيره على الحضارات الشرقية والغربية والسياسة واال

 على حد سواء.
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 وفاته

كما هو الحال مع والدته وشبابه، ال ُيعرف الكثير عن السنوات التسع األخيرة من 
حياة قورش، حيث يزعم هيرودوت أن قورش الكبير مات في قتال الميسجات، وهم 

ويزع م أن ملكتهم تومريس قامت بقطع رأس  بدو عاشوا بالقرب من نهر سيحون،
 .قورش من أجل االنتقام لوفاة ابنها على يديه

قبل الميالد وتم دفنه  530ويعرف من التاريخ البابلي أن قورش مات قبل ديسمبر 
وُوضع في في قبره في باسارغاد، جنًبا إلى جنٍب مع عباءته وأسلحته ومجوهراته، 

وعند  ة حجرية عظيمة متجًها نحو مشرق الشمس.تابوت حجري، ثم ُدفن داخل قب
استمر في توسعة حدود اإلمبراطورية الذي  قورش ابنه قمبيز الثاني هفاته خلفو 

باالستيالء على حضارة قديمة أخرى في مصر. استمرت اإلمبراطورية الفارسية 
ق.م. على يد جيوش اإلسكندر  330مزدهرة ومستقرة مدة قرنين حتى سقوطها عام 

 كبر.األ
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 في إيران الكبير في باساغاد قورشضريح 

 

نه صاحب أول ميثاق لحقوق اإلنسان في بأ الكبير قورش باحثون عناليقول 
وجاء ذلك الميثاق في شكل اسطوانة مصنوعة من الصلصال يعود تاريخها  .العالم

بعد أن استولى على  قورشنعت بأمر من الملك عام، وقد ُص  2600إلى نحو 
 .قبل الميالد 539ابل عام مدينة ب

وتشجع تلك االسطوانة المكتوبة بالنقوش المسمارية على حرية العبادة في جميع 
أنحاء االمبراطورية الفارسية، وتسمح للسكان الذين تم تهجيرهم بالعودة إلى 

 أوطانهم.
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 الكبير أول وثيقة لحقوق اإلنسان قورشاسطوانة 

 

على سبيل اإلعارة  2013ف البريطاني عام وكانت االسطوانة قد خرجت من المتح
 .للواليات المتحدة لتعرض في بعض متاحفها

فنت في ويذكر أن هذه االسطوانة المصنوعة من الصلصال على شكل برميل قد دُ 
على المدينة، وأعيد اكتشاف االسطوانة عام  قورشمدينة بابل بعد أن استولى 

 .وماسي البريطاني هورموزد راسام، على يد عالم اآلثار والدبلالعراق في 1879

ورش مدينة بابل قغزا  نة كيفاوتصف النقوش المسمارية المدونة على االسطو 
ورش األمم التي قي مردوخ، كما تذكر أيضا كيف حرر بدعوة من اإلله البابل

 استعبدها البابليون، وأعاد آلهتهم العديدة إلى أماكنها المقدسة.
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 يرمن قورش الكبوالدهاء دروس في القوة 
 

استخدم الصدق والكرم بطريقة انتقائية لنزع سالح ضحيتك. جّرد 
 خصمك من أسلحته بكرمك.

 

 كانوالطغيان.  التسامحهو مزيج من  الكبير خالل فترة حكمه ورشقنتجه أما 
ويمارس االعتدال وضبط  ،ويكافئ الصالح ويعاقب األشرار ،يحكم ويتوقع الطاعة

 . النفس

هو نموذج الراعي الذي يستفيد من قطعانه  قورشديم إن نموذج الحكم في ضوء تق
ن رعايا إ. "الحرص على الطاعة من وجهة نظر الحاكمأي " ،بأي طريقة يشاء

الخوف وسيلة رئيسية حافظ  كانلم يكونوا جميًعا مستعدين ليكونوا رعايا و  قورش
 من خاللها على إمبراطوريته.  قورش

لم يتكلموا نفس اللغة هذه األمم على الرغم من أنهم الملك قورش الكبير لقد حكم 
في  مسهو نف فيفقد كان قادًرا على نشر الخوف  ،مثله أو أحدهما لآلخر. ومع ذلك

ولم يحاول أحد القيام بأي شيء  ،كثير من أنحاء العالم لدرجة أنه أخاف الجميع
رغبة كبيرة في إرضائه لدرجة أنهم اعتقدوا دائًما أنه  إيقاظوكان قادًرا على  .ضده
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 قورشيتم بها مدح في ضوء الطريقة التي ، وذلك ن يحكمهم حكمهالمناسب أمن 
 .من قبل اآلخرين

 ،المثالي يتم منح أفضل األشخاص أعلى المكافآت قورشدستور في  ،في الواقع
رفض قورش تماًما الفكرة الديمقراطية . يجب التخلص من الكسالى واألشراركان و 

ل جيشه من جيش حوّ لمكافآت، و يجب أن يحصلوا على نفس ا القائلة بأن الجميع
من  يتم تحديده ذيوال ،ل"بُ على "النُ  قائم إلى جيشقائم على نخبة من المتكافئين، 

خالل السعي وراء التميز بغض النظر عن الطبقة االجتماعية أو الجنسية. يتحقق 
التميز من خالل التدريب والممارسة المستمرة وعدم االنزالق أبًدا إلى الرضا عن 

ُيظهر مبدأ العدالة الظاهرية أن  على المقلب اآلخر،على الرغم من النجاح.  الذات
، يكافئ الجدارة الحقيقية بقدر ما يكافئ الطاعة والخدمة لنفسه لم يكن قورش

 فالجميع كان يجب أن يجب أن يسجد أمام قورش.

وهو على فراش  قورشيقول قورش الكبير يؤمن بتبادل الخدمات والهدايا.  كان
خالل جهودي  لقد عشت ألرى أصدقائي يزدهرون ويسعدون من"وت: الم

فسيكون قادًرا  ،، ويؤكد أنه إذا عمل المرء خيًرا مع أصدقائه.. ''.خضعت أعدائيأو 
طفاًل في  قورشعدم سداد الخدمات جريمة عندما كان . كان على معاقبة أعدائه

لعالقته مع رعاياه وإضفاء  ذلك أمًرا أساسًيا عدّ يُ  ،نفسه قورشبالد فارس، وبالنسبة ل
يبني كل عالقاته الشخصية والمدنية كان قورش  ،الشرعية على سلطته. في الواقع

وصداقاته التي يتم تكوينها من خالل اإلحسان ، على تقديم الهدايا وااللتزامات بناءً 
 :ابنه قورشنصح  ،يستعد للموتكان بينما و هي التي تجمع الدولة مًعا. 
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فيجب أن تعلم أيًضا أنه ليس الصولجان الذهبي هو  ،يا قمبيز أما بالنسبة لك"
 ،؛ لكن األصدقاء المخلصون هم صولجان الملكالذي يحافظ على إمبراطوريتك

 ".. .واألصدق واألكثر أماًنا

على  قورش أصرّ  فقد ،لم تكن العالقة بين الملك وأصدقائه متساوية ،ومع ذلك
، وأمنه كحاكم قورشلركيزة األساسية لنجاح هي ا دون إكراه كانت الطاعة . الطاعة

الذي هو أكثر حكمة وأقوى وشجاعة من أي  ،كانت مبنية على الحاكم الصالح
فسوف يطيعونهم بشكل  ،إذا اعتقد الناس أن اآلخرين أفضل منهم" ،شخص آخر

عن طريق  ،من ناحية ،وقد قام بتنفيذ ذلك .عام عن طيب خاطر دون إكراه"
نجح . عن طريق الخوف ومعاقبة المذنبين ،ومن ناحية أخرى  ،اللطف واإلحسان

وأن  "ملك بطبيعته"م أنه لدرجة أنه ُيزع   الطوعيةفي الحصول على الطاعة  قورش
ليحكمهم بما ال يقل عن رغبة النحل في  شغف رهيبأولئك الذين يقودهم لديهم 

ة، عبودي بدون  ،على عكس الطاغية ،قورشحكم  ،نتيجة لذلك. طاعة زعيم الخلية
ألصدقائه( في أن العبيد  قورشنحن مختلفون عن العبيد )يقول وفي ذلك يقول: "

، ذا كنا نعتقد بالفعل أننا أحرارإ ،ولكن بالنسبة لنا ،يخدمون أسيادهم عن غير قصد
 "فمن الضروري القيام بكل شيء عن طيب خاطر نعتقد أنه من المفيد القيام به.

أفضل لى أن ع ويشّدد تكون الطاعة نتيجة إكراه ال ينبغي أن يعتقد قورش أنه 
 حكمهم.ير حكمة وإطالًعا من أولئك الذين كون أكثيطريقة لتأمين الطاعة هي أن 

هدف  -هناك طريق أقصر لهدف أعلى ": له قال قمبيزويروي قورش أن والده 
الطاعة الطوعية. يسارع الناس إلى طاعة الشخص األكثر حكمة من أنفسهم. 
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وستستمع السفينة  ،لرجل المريض إلى الطبيب إلعادته إلى حالته الصحيةسيتوسل ا
يعتز المسافرون بالدليل الذي يعرف أكثر  ،بأكملها إلى قبطان متمرس. وبالمثل

 -فال شيء  ،الطرق أماًنا. ولكن إذا اعتقد الناس أن الطاعة ستقودهم إلى كارثة
ستدفعهم للمجيء. ألنه ال  -حتى الرشاوى  وليس ،وليس اإلقناع ،ليس العقوبات

 " .يوجد إنسان عاقل يمكن أن ينجذب إلى هالكه

الخطابي على اللطف كأساس لإلحسان يخفي حقيقة أن تقديم  قورشإن تركيز 
بينما أعطى  ،عالوة على ذلك. الهدايا غالًبا ما يتخذ شكل مكافآت مالية مفرطة

، لعطاء بمثل هذا السخاءكان أيًضا الشخص الوحيد المسموح له با ،بسخاء قورش
 .هذه األشياء ما لم يعطها الملك ال يمكن في بالد فارس الحصول على مثلف

، يهدف نظام المكافآت الخاص به ةالمكافآت وفًقا للجدار  نه يعطيوعلى الرغم من أ
وبالتالي أيًضا بشكل فعال للحفاظ على عالقات القوة  ،إلى إنتاج تسلسالت هرمية

يتم استخدام تقديم الهدايا للدفع للمخبرين ليكونوا "عيون" و كما كان  غير المتكافئة.
أي شخص تجرأ على التحدث أو التصرف ضد  عن بالغإلول قورش،"آذان" 

ولكن أيًضا  ،ليس فقط بسحب التكريم البالطكما عوقب العصيان في  ،الملك
 .تم منحها بعد ذلك إلى شخص آخريوالتي  ،بمصادرة جميع الممتلكات

يجب أن يكون الكرم من قوانين القوة أنه  12ويقول روبرت غرين في القانون 
االنتقائي أيضًا جزءًا من ترسانة خداعك. فالكرم االنتقائي كثيرًا ما يحطم حتى أشد 
األعداء عنادًا. فالعمل الكريم الذي يستهدف القلب يجعل إرادة المقاومة والقتال 

اس، تستطيع أعمال الكرم المحسوبة أن عن طريق استغالل عواطف الن تتآكل.
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تحيل شخصًا مثل كابوني إلى طفل ساذج. ومثل كل نهج عاطفي، ينبغي ممارسة 
هذه الخطة االنتهازية المؤقتة بحذر، فإذا كشفها الناس وعرفوا ما وراءها، فإن 
مشاعر العرفان والدفء المحبطة لديهم سوف تصبح أعنف أنواع الكراهية وعدم 

لم تستطع أن تجعل اإلشارة تبدو مخلصة ونابعة من القلب، فال تلعب  الثقة. فما
 بالنار.

على حياة جده )والد أمه( الملك قورش الكبير حين أبقى  12ظهر تطبيق قانون القوة 
ق.م. أي بعد خمسة  558عام . ففي ملك ميديا بعد االنتصار عليه "أستياجيس"

التي كانت  -الميدية للعرش ملًكا تابًعا لإلمبراطورية  قورش الكبير أعوام من صعود
الكبير على توحيد زعماء  قورشأقدم  - تسيطر على معظم أراضي إيران الحالية

القبائل الفارسية األخرى، وقاد تمرًدا على أستياغيس، ملك اإلمبراطورية الميدية. 
من هزيمة  قورشوبمساعدة من أحد قادة اإلمبراطورية الميدية المنشقين، تمكن 

 550عركة باسارغاد، واستولى على العاصمة إكباتان عام قوات أستياغيس في م
 .ق.م

أصبح الفرس الذين كانوا مقهورين في السابق هم المنتصرون، وبداًل من أن يسعى 
الرأفة وضبط النفس. ومنح أستياغيس تقاعًدا ملكًيا، وأبقى  قورشلالنتقام، أظهر 

اإلمبراطورية السابقة على إكباتان عاصمة صيفية إلمبراطوريته، كما منح نبالء 
مقامات رفيعة في بالطه وجيشه. لكن بالطبع كان لرأفته حدود، إذ أعدم صهر 

 أستياغيس وكذلك أحفاده، فقد رآهم مهددين لسلطته.
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قبل  500في وقٍت ما خالل فترة وقد قطف ثمار هذا التعامل الكريم مع جده، ف
وشعب الساكا وفًقا للمؤرخ  الميالد، قام قورش بغزو المملكة اإلغريقية البخترية

كتسياس، حيث يقال أنه عندما سمع سكان المملكة اإلغريقية البخترية بأن قورش 
كان قد تعامل مع أستياجيس باحتراٍم، قرروا التقدم طواعية إليه مما يعني ضمًنا أن 

 البختريين كانوا إما رعايا أو حلفاء ألستياجيس.

الحكم، نالحظ أنه طّبق أسلوب الكرم  خالل مسيرة قورش الكبير فيُخالصًة، 
اإلبقاء االنتقائي كثيرًا، سواء من خالل نظام المكافآت والهدايا لديه، أو من خالل 

ملك ميديا بعد االنتصار عليه، أو من خالل  "أستياجيس"على حياة جده )والد أمه( 
في ه بالحسنى مع الشعوب التي يغزوها، أو من خالل كرمه على أتباعه، و تعامل

أدركت أنه ال يوجد لطف بين  ،"عندما أصبحت غنًياهذا يقول قورش الكبير: 
وخاصة  ،اإلنسان واإلنسان يأتي بشكل طبيعي أكثر من مشاركة الطعام والشراب

رتبت أن يتم  ،الطعام والشراب من االمتياز الذي يمكنني تقديمه اآلن. وبناًء عليه
الذين سيتناولون طعامهم جميًعا على  ،توزيع مائدتي كل يوم للكثيرين المدعوين

سأرسل أي  ،نفس الطعام الممتاز الذي كنت أتناوله. وبعد أن انتهيت أنا وضيوفي
 ".عربوًنا عن تقديري  ،إلى أصدقائي الغائبين طعام إضافي

يعترف ، وباعتماده سياسة التسامح واللطف واإلحسان، 12وبتطبيق قورش القانون 
زينوفون الجندي  وقد وصفه، مجال حقوق اإلنسان بإنجازاته في له التاريخ

كملٌك   "Cyropaedia" ا()سيروبيدي قورشموسوعة  هفي كتابوالفيلسوف اليوناني 
. شعبه حسب ما وصفه الفرس القدامىكان يقال أنه والٌد لحتى متسامٌح ومثاليٌّ 
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نه صاحب أول ميثاق لحقوق اإلنسان في بأ الكبير قورش باحثون عناليقول و 
ُتعر ف بإسم  وجاء ذلك الميثاق في شكل اسطوانة مصنوعة من الصلصال .العالم

 "اسطوانة قورش". 

لدى  هيكّفر عن والتسامح واالحسانعن الطيبة  نمّ التي تل افعقورش باأل قيامإن 
في غزو المدن وأعمال القتل فيها  الغادرة هرين ويلهيهم عن العشرات من أفعالاآلخ

واالستيالء على الغنائم  عليهاالمنتظمة وفرض الجزية  الستعبادواستغالل الثروات وا
اإلظهار الصادق للتلطف والكرم يفتح قلوب كان  .وذبح كل من حاول مقاومته

فالصورة اليونانية حول قورش، تقول إنه بالنسبة لليونانيين  .الشعوب التي يغزوها
أما بالنسبة للفرس  ،هو ذلك المنتصر الذي يخضع إليه الناس برغبتهم ومشيئتهم

اإللهاء هو  .فهو "األب"، على عكس ابنه قمبيز الذي اعتبروه "الطاغية أو المستبد"
الوقت والحيز لفعل شيء  هد ألنه يشتت أذهان الناس ويوفر لجوهر الخدع والمكائ

دون أن يالحظوا. ويعد التصرف بعطف أو صدق أو سخاء من أقوى أنواع 
 ده قورش الكبير.. وهذا ما كان ُيجياإللهاء

توجد الكثير من »أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا: يقول البروفسور جون لي، 
حاكًما، فبينما كان متسامًحا بخصوص األديان  قورشاألساطير حول تسامح 

واألعراف المحلية وإبقائه على مكانة النخب المحلية، نجد أن الوثائق المعاصرة 
ن اإلمبراطورية الفارسية، على غرار اإلمبراطوريات مثل األلواح المسمارية توضح أ

 متضمنًة االسترقاق –األخرى، كانت تركز على استخراج الثروات واأليدي العاملة 
 «.من الشعوب التي تسيطر عليها -
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أما بالنسبة لتحرير اليهود وتشجيعهم للعودة إلى القدس، فإنه وفقًا لهيرودوت فقد 
جاه قورش، وكانت خائفة من أطماعه بعد مغادرته موقفًا عدائيًا تاتخذت مصر 

ق.م، ولهذه األسباب فمن المتفق عليه بشكل عام، فإن  546للجبهة الليدية عام 
إنشاء إقليم القدس الذي يتسم بوالئه الكامل للمصالح الفارسية، قد تّم في سياق 

لك كان كذ استراتيجي أوسع، يتمثل هدفه النهائي في فتح مصر عاجاًل أو آجاًل.
قورش الكبير بحاجة ماسة ألتباع أو حلفاء في القدس، خاصًة بعد تجربته في 

الذين قاتلوا تحت راية الملك األشوري في بابل، حيث  ينالمصري الجنودالقتال ضد 
 ميزة بسبب، والشرس م في البدء، ليختبر الحقًا قتالهم الدموي يبدو أنه استهان به

في وضع لوقت مطّول تمكنوا من البقاء حيث  ،ةأعدادهم الكبيرة وأسلحتهم المخيف
التي كانت  -وكانت دروعهم الضخمة  ،الهجوم. كانت رماحهم قوية وطويلة للغاية

  .هموألواح الفرس توفر حماية أكبر من دروع -افهم متدلية من أكت

، طّبق قورش القانون الثالث من تحرير قورش لليهود ومن الواضح جدًا أنه في حالة
( وفيه يقول نواياك. استعن على تحقيق أهدافك بإخفاء مقاصدك اخفقوانين القوة )

أبق  الناس في حالة عدم توازن وفي الظالم بعدم الكشف عن  روبرت غرين: "
الغرض من وراء أعمالك، ألنهم إن لم يكن لديهم أي مؤشر على نواياك، فلن 

وطوقهم  يستطيعوا تهيئة دفاع. دعهم يقطعون مسافة بعيدة عبر الطريق الخاطئ،
". مقاصدك بكمية كافية من الدخان، بحيث يكون األوان قد فات عندما يدركون 

بالصدق الحقيقية بالتظاهر  هالناس بعيًدا عن مقاصدقورش ضلل وهكذا 
، إذ في اسطوانته ريدهيسعى لشيء آخر غير الذي ي هلميحات المتعارضة وبأنوبالت
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ن الشعوب، ولذلك أعاد اليهود إلى اّدعى فقط أنه يسعى الى التسامح واحترام أديا
في شيء  هبرغبت هقون بين الزائف والحقيقي وتظاهر لناس بطبيعتهم ال يفرّ وا القدس.

، وهو تحضير قاعدة دعم له في القدس عند ريده حًقايعن الذي  أعماهمآخر 
 خوضه حرب غزو مصر.

 

ب ال تأخذ الناس بالقهر بل بالتودد واإلقناع. حاول التأثير على قلو 
 اآلخرين وعقولهم.

 

اإلرغام يخلق ردة فعل تعمل ضدك في آخر األمر. فعليك أن تغوي اآلخرين حتى 
يريدوا أن يتحركوا في اتجاهك. فالشخص الذي تغويه يصبح بيدقًا مواليًا لك، 
وطريقة إغواء اآلخرين هي العمل على نفسياتهم، ونقاط ضعفهم الفردية. فقم بتليين 

التأثير في عواطفهم، مستغاًل ما يعتبرونه عزيزًا عليهم، وما  المقاومين بالعمل على
  .يخشونه. ذلك أنك إذا تجاهلت قلوب اآلخرين وعقولهم فسوف يكرهونك

ال تأخذ الناس بالقهر بل ) 43نلمس بوضوح تطبيق قورش الكبير لقانون القوة رقم 
 قورشيقول ث (، حيبالتودد واإلقناع. حاول التأثير على قلوب اآلخرين وعقولهم

خالل  لقد عشت ألرى أصدقائي يزدهرون ويسعدون من"وهو على فراش الموت: 
، هم بمن حولهتإذ يشير ذلك بأن قورش كان ي. .. ''.خضعت أعدائيأجهودي و 

عرف أنه يتفصياًل على قياس ما  هماتلفّصل كيسبر غور نفسيتهم الخاصة، فوي
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إلى البقاء  لم جيدًا أنه يحتاجفهو كان يع، همنصب ورغم علويغويهم ويغريهم. 
م، خالقًا بذلك قاعدة منزلة، ومع عقوله همتناغمًا مع قلوب الذين هم دون منسجماً 

 متربعًا على القمة. هدعم إلبقائ

التي شعوب اليحترم عادات وديانات حين كان  43 كما ظهر تطبيق القانون 
 ة، نتيجة سياساته في بابل،تأثيرًا على الديانة اليهوديالكبير قورش  إذ تركيغزوها، 

والذي يشار  الشخص غير اليهودي الوحيد الذي أشاد به الكتاب المقدسحتى أنه 
 .(1: 45إليه من قبل الكتاب المقدس كالمسيح )اشعيا 

ه ، ل  1: 45)سفر إشعياء  يح  ذ ا ي ُقوُل الرَّبُّ ل م س  ين ه   قورش( هك  ْكُت ب ي م  ي أ ْمس  الَّذ 
، و األ ْبو اُب ال  ُتْغل قُ أل ُدوس  أ م ام   ، أل ْفت ح  أ م ام ُه اْلم ْصر اع ْين   .ُه ُأم ًما، و أ ْحق اء  ُمُلوٍك أ ُحلُّ

 "نبونيدس" قد أوكل أمر المملكة في األربع عشرة سنة السابقةالملك البابلي كان 
زاد من إضعاف  الذي، البنه بيلشاصر، ق.م. 539للغزو الفارسي عام 

تركيز جهوده على تشجيع عبادة اإلله "سين" إله حاران على بالبابلية، اإلمبراطورية 
حساب اآللهة البابلية مما أغضب كهنة بابل، وجعلهم ساخطين على نبونيدس وابنه 

ب كهنة بابل وأهلها بالجيوش رحّ سقوط بابل بيد الجيش الفارسي، عند و  بيلشاصر.
 الفارسية.

وقدم نفسه للكهنة والشعب باعتباره محرًرا ، نفسه بابل قورشدخل بعد سقوط بابل، 
لهم، واتبع سياسة، هي على النقيض من سياسة األشوريين والبابليين، بأن سمح 
للشعوب المسبية بأن يعود كل شعب إلى موطنه. ولم يسمح لليهود بالعودة فحسب، 
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، بل وأعطاهم ن وإعادة بناء هيكلهم في أورشليمبل شجعهم على العودة إلى فلسطي
، ن أورشليم وجعلها في بيت "آلهته""آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذنصر م

وساهم مادًيا في إعادة بناء الهيكل. وقد استجاب نحو خمسين ألًفا من اليهود لنداء 
 ، ورجعوا إلى فلسطين بقيادة زربابل ويشوع.قورش

عواطفهم،  بالعمل على التأثير في مقاومة الشعوببتليين  كان قورش الكبير يقوم
إذ كان يولي اهتمامًا كبيرًا لعواطف مستغاًل ما يعتبرونه عزيزًا عليهم، وما يخشونه. 

ؤدي يلن  وقلوب اآلخرين وباألخص العاطفة الدينية. كان قورش يعلم بأن البطش
 . إال إلى تعزيز مقاومته

ليديا، التي كانت تقع في النصف الغربي من تركيا سقطت  ق.م، 547عام 
منهًجا تصالحًيا مشابًها  قورشفي معاملته مع الليديين اتخذ بيد قورش.  ة،الحالي

 لنهجه مع الميديين، إذ أبقى على خزانة الدولة في سارديس وأحضر كرويسوس
إلى بالطه. وسمح بممارسة الثقافات واألديان والقوانين السابقة ما ساعده  ملك ليديا

وفيسور جون لي أستاذ التاريخ بجامعة على اكتساب والء رعاياه الجدد. يقول البر 
سريًعا في االستيعاب أو السيطرة على الهياكل اإلدارية  قورشكان "كاليفورنيا: 

القائمة في المناطق التي يستولي عليها، وغالًبا ما كان يدع النخب المحلية في 
 ."مواقعها

يديون المسؤولون لم يكن تساهل الملك الفارسي مطلًقا، فعندما ثار األرستقراطيون الل
)قائد  واتخذ أتباعهم رقيًقا. وفرض هارباغوس قورشعن خزينة الدولة، قتلهم 
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بعد انتصاره في ليديا حصاًرا قاسًيا على المستوطنات اليونانية في  الجيش الفارسي(
 .أيونيا، ما أجبر العديد من سكانها على الهجرة إلى إيطاليا وهجر المدن بالكامل

فوة ُتعنى بخلق ظروف للتعاون مع الصاستراتيجية أديولوجية كذلك اتّبع قورش 
، وهذا هو ها، وهي الحاجة األكثر إلحاحاً يغزو  المحلية من الشعوب التي كان

على أنهم دخالء أو خارجين على هذه الشعوب  الفرس السبب وراء عدم ظهور
لمًا والمجتمعات، حيث أن قورش قام بمحاوالت جادة ليستطيع أن يجعل هناك تأق

مع العادات والنقاليد المحلية على المدى البعيد، وأن يقّدم نفسه كحامي لمصالح 
نجد أن هذه االستراتيجية قد تطلبت هذه الدول والشعوب، وفي الوقت نفسه، 

السماح لهذه الصفوة من الشعوب التي تم غزوها بالمشاركة في أداء وظائف 
 الجديدة.السلطة 

صار عسكري يحدث بشكل سهل أو مباشر، فما كان يحدث بعد لم يكن أي انت
الغزو أو الفتح ال يعتبر دلياًل كامنًا على احترام الفرس لهذه الشعوب والممالك، بل 
على العكس، كان ذلك هو الخطوة األولى في تحقيق االستراتيجية العسكرية 

اته إلى تشجيع الموضوعة والُمخّطط لها من قبل الفرس، والتي تهدف في الوقت ذ
الطبقات الحاكمة في التعامل معهم، ومع تحقيق هذه السياسة وجعلها موضع 
التنفيذ، تحدث هذه التحالفات فيما بين الفرس والصفوة من تلك المجتمعات 

 والممالك.

اضرب الراعي من قوانين القوة، " 42وهنا نالحظ بوضوح تطبيق القانون رقم 
إذا ما واجهتك مجموعة من األعداء ما يلي: " 42". ويذكر القانون لتشتت الخراف
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لسطوتك فال تحاول استمالتهم أو  وأصبحت مصدًرا إلزعاجك أو يشكلون تهديداً 
استرضاءهم ألنك ستفشل، لكن ابحث عن الشخص مصدر القوة لتلك المجموعة 
من األعداء، فدائما هناك شخص واحد حاقد ومتغطرس يقبع وراء االضطرابات 

إذا استطعت أن توجه له ضرباتك فإنك سوف تشتت ما تجمع حوله من الكبيرة، ف
ولكن خطة قورش الكبير لم تكن بضرب الراعي حرفيًا أو بالقضاء عليه،  "خراف.

له أو حلفاء، بل باستمالة الصفوة من الممالك التي يغزوها، بحيث يصبحوا تابعين 
ا مما لو نّصب يحكمون ممالكهم بإسمه، ويمتص بذلك غضب الشعوب والرعاي

 عليهم غرباًء عنهم، فتقل بذلك احتمال الثورات.

كان يقّدم الكثير من الخدمات ألشخاص بهدف تشجيعهم على  قورش أنكما أن 
 تهاستراتيجي جزء مناالنشقاق عن منافسيه. تلك الخدمات لم تكن عشوائية بل 

فإنه يبحث عن  ،للبحث عن "أصدقاء" نافعين. بمجرد أن يتمتع بالقوة الكافية
أصدقائه من بين رعايا وحلفاء عدوه. إن الفوز بمثل هذا الصديق ليس مجرد 

وبالتالي يكون له تأثير  ،بل هو أيًضا خسارة لمنافسيه ،بالنسبة لقورشاستحواذ 
 ةهو دعوة للطوائف الفرعية الساخطفإن االنشقاق الناجح  ،مزدوج. عالوة على ذلك

بل  ،يسترشد باالحتياجات العاجلة لم يكن إن قورشكما  األخرى للقيام بالمثل.
كان والحلفاء المخلصون ضروريون لملئها بالكامل.  ،لديه طموحات إمبرياليةكانت 
عدة الحلفاء والحلفاء بحاجة إلى اكتساب سمعة في بذل جهود كبيرة لمسا بحاجة

 .المحتملين
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عماد يتوقف كل شيء على سمعتك، فحافظ عليها بحياتك. السمعة 
 السطوة، دافع عنها باستماتة.

 

وهي التسامح واالحسان بداًل من سمعة قائمة على خاصية مميزة  هلنفسبنى قورش 
كذلك بنى  الكريمة والطيبة،على سلسلة من األعمال  وقد قامت ،البطش والطغيان

صبح من فأ سمعته وقد ترسختسمعة بأنه يحمي حلفائه ويفي بكلمته تجاههم، 
من قوانين القوة لروبرت غرين  5، وهنا طّبق قورش القانون رقم االصعب زعزعته

السمعة هي  )السمعة عماد السطوة، دافع عنها باستماتة(، وفي ذلك يقول غرين: "
حجر أساس السلطة. وعن طريق السمعة وحدها تستطيع أن ُترهب وتفوز، غير 

جعل سمعتك أنك إذا انزلقت فستصبح مكشوفًا وعرضة للهجوم من كل جانب. فا
منيعة تستعصي على الهجوم. وكن يقظًا على الدوام إزاء الهجمات المحتملة، 
وأحبطها قبل وقوعها. فللسمعة قوة كالسحر، فهي قادرة على مضاعفة قوتك بلمسة 
من عصاها السحرية، كما أنها يمكن أن تشتت الناس بعيدًا عنك. وعلى سمعة 

 .نت األعمال نفسها ستبدو رائعة أم رهيبةالفاعل قد تترتب كليًا مسألة ما إذا كا

إن عليك في البدء أن تبدأ ببناء سمعة لصفة بارزة فيك، سواء أكانت الكرم أم 
النزاهة أم المكر والدهاء. فهذه الصفة تفردك عن اآلخرين وتجعلهم يتحدثون عنك. 

عتن  ثم ُتعّرف أكبر عدد ممكن من الناس بهذه السمعة )ولكن بصورة ذكية خفية، وا 
بالبناء ببطء، وعلى أساس صلب( ثم تفرج عليها وهي تنتشر كالنار في الهشيم. 
فالسمعة الصلبة تعزز حضورك، وتبالغ في قواك دون أن تضطر إلى صرف طاقة 
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كبيرة. بل إنها تستطيع أن تخلق حولك هالة تغرس في النفوس االحترام، وحتى 
 الخوف.

سمع سكان المملكة ه ملك متسامح حين ونلمس تأثير ذيوع صيت قورش الكبير بأن
، قرروا التقدم ان قد تعامل مع أستياجيس باحتراماإلغريقية البخترية بأن قورش ك

 .طواعية إليه

نلمس تشديد قورش على سمعته واغتنامه كل فرصة لترسيخها، حين أتى إليه 
ر، مقابل جوبرياس، وقّدم له قلعته وصناديق الذهب وابنته لكي يتزوجها قورش الكبي

فقط االنتقام من الملك اآلشوري الذي قتل له ابنه ظلمًا. لكن قورش الكبير رّد 
وأنا بموجب ذلك أمنحها  ،فأنا أقبلها ،"فيما يتعلق بهذه الهدايا الباهظة الثمنعليه: 

البنتك وللرجل الذي فاز بيدها للزواج. سآخذ هدية واحدة فقط معي  -مهًرا البنتك 
حتى لو اضطررت للتنازل عن كل ثروة بابل  ،شيء ثمين للغايةعندما أذهب. إنه 

ما زلت أتشبث بهذه الهدية قبل كل شيء آخر". سأل جوبرياس ما  ،المتالكها
 يمكن أن يكون هذا الشيء النادر.

مرة أخرى لحبي للخطابة. "قد يكره الرجل القسوة  تُ ستسلماو  ،قلت: "سأخبرك"
فلن يتذكره  ،ا فرصة إلظهار ما هو مصنوع منهلكن إذا لم ُيمنح أبدً  ،واألكاذيب

هذه  -كل شيء بين يدي اليوم  ،جوبرياس ،أحد عندما يموت. لقد وضعت أنت
وابنة مرغوبة بشكل رائع.  ،وقوتك الخاصة ،والكنوز من كل نوع ،القلعة العظيمة

كل الشرفاء أنه يمكنهم الوثوق بي. هذه لفقد منحتني فرصة إلظهار  ،وبالتالي
سأكون دائًما ممتًنا. إذا  ،وطالما أتنفس ،صة لتأمين سمعتي هي هديتك ليالفر 
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ستتاح للعديد من الدول فرصة العيش في عالم جديد  ،استمرت اآللهة في مباركتي
يمكنني  ،الذين يحيطون بي هنا ،وأفضل. بمساعدة أصدقائي النبالء من بالد فارس

 تحقيق هذه الرؤية".

ير سمعة أنه لم يكن يهتم بالثروات وال بالذهب وال كما رّسخ الملك قورش الكب
قائد اختار العمل الجاد قبل أي شيء وبأنه بالكنوز، بل كان لديه دعوى وعقيدة، 

وذلك ما مّيزه عن باقي الملوك والقياديين. كان يترك الذهب والثروات  ،آخر
زيع لحلفائه، مقابل حصوله على الحصة األكبر من األحصنة واألسلحة عند تو 

خالًفا للفطرة ولكنه متلك قدًرا ال نهائًيا من الثروة. ي فبرأيي قورش هو الغنائم.
ًدا ومكروًها بسبب و كون محسي بحيثوإخفائها  عليها باالستيالءلم يقم  ،السليمة

جعل يأن  رقرّ  هإلى األبد. لكنوحراستها  ثروتهتوظيف مرتزقة لمراقبة ثم  ،ذلك
وهم أفضل في حراسة  ،لهية بالنسبة خزائن ح وقد أصبحوا بمثابة ،أثرياء هأصدقائ

 ذهبهم أكثر مما يمكن أن يكون عليه أي حارس.

"بدأت وفي ذلك قال غوبرياس حين الحظ حياة التقشف في مخيم فرسان قورش:  
مدى تفوقك أنت ورجالك. قد ال تمتلك الكثير من الكنوز  ،قورشأيها األمير  ،أفهم

تحق أكثر بكثير. يحاول معظمنا دائًما زيادة لكنك تس ،مثل المحاربين اآلخرين
 ولكن يبدو أنك وضباطك أكثر اهتماًما بإتقان أرواحكم". ،ثروتنا

كذلك أسّر قورش في نفسه بعد فتح مدينة ليديا وخالل توجهه إلى مدينة بابل 
بإخضاع  قمتُ  ،في طريق العودة إلى بابل لفتحها وانتزاعها من يد األشوريين: "

نتني هذه لكبادوكيين وحاربت العرب حتى وافقوا على قبول سيادتي. مكّ الفريجيين وا



 الداهية قورش الكبير                                                                    لمى فياض

 

34 
 

النجاحات من توسيع سالح الفرسان الفارسي حتى بلغ أربعين ألف فارس. وحتى 
كانت  .الذين يعتبرونني اآلن غنًيا بما ال يقاس ،أنني تركت خيواًل ألعطيها لحلفائي

شك أفقر إمبراطور في  بال ألنني من حيث الذهب كنتُ  ،ثروتي بمثابة سراب
فقد طورت أعظم مورد على وجه األرض: كان تحت إمرتي  ،العالم. ومع ذلك

 "أي مكان. إلىيتبعني و  ،عتقد أنني ابن اآللهةيو  ،قوًيا ومحنًكا يحترم قيادتي جيًشا

حتى بعد سقوط بابل في يده واستيالئه على ثرواتها التي قام بتوزيع معظمها على 
النفس وسط ظروف  المحاربين على ممارسة ضبط حثّ ان يمن حاربوا معه، ك

كان يخشى  على االنغماس في الذات. تحريض دائم يراها بأنها الرخاء التي كان
لذلك  .هموثروت همر كاًل من قوتدمّ تتفسوف  ،للحياة الشاقة همظهور  أدارواإذا أنهم 

ف أن الخطر على أعتقد أنك ستكتش ،"إذا تأملت وضعناتوّجه إلى محاربيه قائاًل: 
تقاليدنا الفخورة لم ينته بعد. اإلغراء األكبر للغزاة هو التخلي عن الحياة البطولية 
التي أكسبتهم ثمار النصر واالنزالق تدريجًيا إلى حياة الكسل والرفاهية. يجب أن 

 ،نكون على حذر دائم من هذا اإلغراء. علينا أن نراقب عن كثب بعضنا البعض
بداًل  ،ى طفيليات جشعة تكون رعايتها األولى هي خدمة أنفسناحتى ال نتحول إل

 من جماهير األشخاص الذين يعتمدون علينا اآلن من أجل سالمتهم".

هم قائاًل: "ال يكفي أن أكون شجاًعا مرة واحدة". "ال أحد يستطيع أن يحافظ ذّكر كما 
قوى الروح  فإن ،على شجاعته ما لم ينميها. مثلما يضعف الجسد من خالل الكسل

قد تتضاءل وتموت. إن تأسيس  -والذكاء  ،واالعتدال ،واالستعداد ،الشجاعة -
لكن الحفاظ على سالمتها هو أكثر أهمية. قد يكون  ،إمبراطورية هو إنجاز مجيد
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لكن االحتفاظ بها مستحيل بدون ضبط النفس  ،االستيالء عليها نتيجة الجرأة وحدها
لدينا الكثير  ،أكثر من أي وقت مضى! أصدقائي والتدبر. دعونا نعمل بجد اآلن

لنخسره إذا لم نفعل ذلك! نجاحنا ذاته يعني أنه يتعين علينا الحذر من األشخاص 
 ".ى ين يتوقون لرؤيتنا فقراء مرة أخر الذ ينالحسود

 

 تصرف كملك ُتعاَمل كملك
ا أن قدرنا تعتمد استراتيجية التاج على تسلسل بسيط من األفعال والنتائج: إن آمنّ 

يشعر من حولنا بهذا اليقين ويؤثر فيهم كتأثير  ،هو أن نحقق إنجازات عظيمة
الهالة التي تحيط بتاج الملك، وسوف يظن الناس أن لدينا أسباب نبني عليها هذا 

 اليقين بأنفسنا.

ساطير، أشهرها ما يرويه بعض القصص الشبيهة باأل قورشتحيط بطفولة 
 قورشواألرجح أن  ،قورشل أقل من قرن من عصر في خال الذي عاش هيرودوت

األول الذي كان أيًضا ملًكا ألنشان عاصمة عيالم،  قورشسمي على اسم جده 
 ." اسم عيالميقورشفاسم "

: لقد أعطى "أستياجيس" ملك ميديا قورشويروي هيرودوت قصة مثيرة عن طفولة 
ل بين نسلها وبين الغني ابنته "ماندين" زوجة لقمبيز الحاكم الفارسي، ليحو 

االستيالء على عرش ميديا، فقد كانت فارس في ذلك الوقت دولة فقيرة ضعيفة، 
وفي إحدى الليالي رأى الملك أستياجس في الحلم كما كانت بعيدة نوًعا عن ميديا. 
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بأنه قد نبت على بطن ابنته شجرة عنب انتشر ظّلها على جميع آسيا، فدعا 
ب منهم تفسير هذا الحلم، فأنبأوه بأن ابنته "ماندين" مفسري األحالم في البالط وطل

 .لعرش منه ويجعل العالم تحت إمرتهستنجب ولدًا يصبح ملكًا كبيرًا يأخذ ا

على قتل المولود الذكر الذي جاء ثمرة لهذا أستياجيس بسبب حلم رآه، تآمر هكذا و 
نكر "هارباجوس" " لقريبه "هارباجوس" ليقتله. وإذ استقورشالزواج، فسلَّم "حفيده 

ذلك، أعطى الطفل لراٍع اسمه "ميترادس" الذي كانت زوجته قد ولدت طفاًل ميًتا، 
، ونتيجة ألعماله قورش " ورعايته. وعندما شبّ قورشفرحبت باإلبقاء على حياة "

عندما علم بالقصة، أراد أن ينتقم من لكنه البطولية، اعترف به "أستياجيس". و 
وامره له، فقتل ابن "هارباجوس" وأعطاه قطعة من لحم "هارباجوس" لعدم تنفيذه أل

ن حزًنا شديًدا، ليأكلها. ولما عرف "هارباجوس" ذلك حز  - دون أن يدري  –ابنه 
" ليعيش مع والديه قمبيز قورشوأرسل "أستياجيس" حفيده " ولكنه كظم غيظه.

 عر الفرس ضد "أستياجيس" الذي أسر ليثي قورشض "هارباجوس" وماندين. وحرّ 
بتعيين "هارباجوس" قائًدا لجيش ميديا، فانتهز هارباجوس هذه الفرصة لالنتقام من 

 قورش، وكانت النتيجة المحتمة هي انتصار قورش"أستياجيس" فانضم بجيشه إلى 
أحسن  قورشق.م. ولكن  550واستيالء الفرس على إكبتانا عاصمة ميديا في 

 معاملة "جده" الذي وقع في األسر.

ملك الجيوش، الملك العظيم، الملك القدير، ملك  قورشعن نفسه: "أنا  قورشويقول 
"تندير" )بابل(، ملك بالد سومرو وأكادو، ملك المناطق األربع، ابن قمبيز الملك 
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العظيم ملك مدينة أنشان، ابن "سيبيس" الملك العظيم ملك مدينة أنشان، النسل 
 ."الملكي الراسخ، الذي يحبه بيل ونبو

 "تصّرف كملك لُتعام ل 34حظ تطبيق الملك قورش لقانون القوة رقم وهكذا نال
المكانة التي تضعها لنفسك هي غالًبا التي يضعها كملك"، والذي ورد فيه ما يلي: "

لك الناس. فالتعامل بسوقية وتدني يجلب عليك في النهاية ازدراء من حولك. 
جبرون الناس على النظر تصرف كالملوك الذي يلزمون أنفسهم بالعزة والوقار في

 "إليهم برهبة وإكبار. ارتق في تصرفاتك وسيرى الناس كأنك ُولدت لتكون ملًكا.

استغًل جهاز الدعاية  ومن خالل ربط مولد قورش بتلك األساطير حوله،
لدى البشر رغبة ال "البروباغاندا" للملك قورش الكبير استراتيجية التاج واستغل أنه 

؛ لهماً رمًزا مُ  هجعل من نفسيأن  هعليأنه كان أي شيء، و  -يءتقاوم في اإليمان بش
، هاستغلها لصالحو ، قريبة من الوحي اإللهيطّوع قوة األحالم التي يعتبرها الناس ف
وقد اقتدى  البطل أو القديس الذي يلتف الناس حوله ويمجدونه. هجعل من نفسو 

عبر  يخوضونها، حروبأو يمهّدون ل بذلك بسائر الملوك، الذي يرّوجون لمصيرهم
، ويتم الترويج لذلك عبر أجهزة الدعاية الخاصة أو رأوه بأنفسهم حلم رآه أحد والديهم

بهم، لتبتلع العامة الطعم وتصّدق بأن ملكها أنعمت اآللهة عليه بمصير متفّرد، 
 من نحن لنعارض اآللهة؟"وحال لسانهم: "

، أثبتت التاريخر آللية مهمة في هي عملية إستنفا "الصادقة"المنامات واألحالم إن 
م نجاعتها في إقناع العامة والبسطاء من الناس بشرعية موقف أو حكم معّين.  ُتقح 

فرض  الدنيوّية من حيث هي حّجة لإلقناع أو تجاذباتالاألحالم والمنامات ضمن 
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تم ي حينالتوظيف الديني لهذه األحالم يتجّسد  الغير.رؤى وأراء محّددة على 
مجّرد تجربة ذاتية لشخص ضمن ظروف وسياقات نفسّية محّددة إلى من  تحويلها

هذا التوظيف الغير بريء لألحالم نجده  .سلطة قادرة على البّت في مسائل دنيوّية
 مقنعاً  زالت سالحاً  فاألحالم كانت وال ،المعاصرةالكثير من األمثلة التاريخّية و  في

في مجال السياسة أداة لتثبيت  فهي ،ةداة إبتزاز للعاطفة الدينيّ للعامة والبسطاء وأ
بمثابة الرافد  والرؤى هياألحالم  كون ، سلطة حاكم والسيطرة على رقاب الناس

 . الوصلة الدائمة بالغيبو المكّمل للوحي 

 

 تجنب أن تحل محل رجل عظيم
يحترم الناس األصل ويحتقرون التقليد. إن كنت خلًفا أو أنه " 41يذكر قانون القوة 

ضعاف جهده حتى ال تضيع صورتك ابًنا لشخص عظيم سيكون عليك أن تبذل أ
س لهويتك الخاصة بتغيير في ظالله. ال تلتزم أبًدا بماض ليس من صنعك. أسّ 

 "مسار من سبقك. احتقر تراثه وادفنه معه حتى يمكنك أن تصنع ألقك المميز.

. وقد توّجه لباقي قادته بالقول: برؤية مغرية لنظام جديد هشعبقورش الكبير ألهم 
أعلمكم طريقة جديدة لرؤية أنفسكم في المخطط العظيم لألشياء. اسمحوا لي أن "

كانت حياتهم عبارة  .يجب أال نشعر بعد اآلن بالدونية تجاه الرجال الذين سبقونا
فقد حققوا  ،عن كفاح طويل ألداء نفس األعمال التي نقوم بها اآلن. ومع ذلك

بدا أن أعداءهم  ،الواقعمكاسب قليلة لألمة أو ألنفسهم على الرغم من قيمتها. في 
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لكنهم فشلوا في جني ثمار  ،يزدهرون كما فعلوا. ربما أظهر أجدادنا شجاعة رائعة
 عظيمة ".

ألتوقع أن مصيرنا  م، "لقد أتيت أمامكهعلى مقبض سيف هيدكالمه واضعًا  واصل
وأفضل بكثير. ليس قدرنا أن نقاتل بال توقف من أجل  -سيكون مختلًفا كثيًرا 

 وسنفعل ذلك بسرعة". ،يرة. سنفوز بالشرف والثروة لبالد فارس وألنفسنامكاسب صغ

جعل يأن  العرفتطلب يحيث  ،ه على الفور في إثارة ضجةهذ هتسببت كلمات
على الرغم من  .هسريًعا في دعم وجهة نظر  ه كانكنلاألبطال القدامى مثاليين. 

إال أن  ،رات الطموحة العلنيةأنهم لم يسمعوا قط أميًرا فارسًيا يتحدث بمثل هذه العبا
 بدأوا في الهمس بشغف فيما بينهم.ه، و الضباط استعدوا بسرعة لكلمات

ظهر يظهر أكبر من اآلخرين، وحين يالسطوة تقوم على أن لقد فهم قورش أن 
هذا  هصنع لنفسيأن  هب أو ملك أو رئيس عظيم سيصعب علياًل بعد أيضئ

وصنع  همماضيباحتقار  أسالفه عن ظالل كان عليه أن يخرج عن الحضور.
 يتوارون في الظل بما يحققونه هم من نجاح. أسالفه مملكته الخاصة، وأن يجعل

إن فعل ذلك  ه، ألنهامتداد لسابقي هوكأن هيرون من أن اآلخرينكان عليه أن يمنع 
 تجاوز ما أنجزوه أبًدا.يأو  م يكن سيصلفل

رب من ظل الماضي هو بالبساطة أبسط الطرق لله "إن 41يقول قانون القوة رقم 
أن تقلل من شأنه وأن تلعب على التعارض األبدي بين األجيال، وتستثير الشبان 

من السهل "، وهذا بالضبط ما طّبقه قورش الكبير في بداية حكمه. إذ ضد الكبار
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تأليب الشباب على الجيل األقدم ألنهم يرغبون في أن يتخلصوا من سطوتهم وأن 
 .م في العالم الجديديتبوأوا مكانه

 

 الذاتية خاطب في الناس مصالحهم
ال تناشد في الناس العطف أو رد الجميل، استدرجهم  " 13 القوة رقم قانون يذكر 

إن احتجت لمساعدة أحد ال تذكره بالمعروف الذي قدمته له أو " :هأن "بمصالحهم
للتهرب منك ولكن بالهبات والمساعدة التي قدمتها له ألن ذلك سيخلق األعذار لديه 

اعرض عليه شيئا سيعود بالفائدة عليه من تحقيق طلبك ومن تعاونه معك وركز 
 "كالمك على هذه الفوائد وان أقنعته ستجده يلبي طلبك بحماس.

لتأثير على حاول ا ،لناس بالقهر بل بالتودد واإلقناعال تأخذ ا " 43القانون رقم أما 
إن أسرع طريقة إلى ضمان عقول ما يلي: "فقد ورد فيه  "قلوب اآلخرين وعقولهم

الناس، هي العمل بأبسط شكل ممكن، على إظهار مدى فائدة عمل ما لهم. 
فالمصلحة الذاتية هي الحافز األكبر من جميع الحوافز: فالقضية العظيمة قد تأسر 

 العقول، ولكن ما أن تنتهي دفقة الحماس األولى، فإن المصلحة الذاتية سوف تبرز
ما لم يكن هناك شيء يمكن كسبه. فالمصلحة الذاتية هي أساس التجنيد.  – رايتها

والقضايا التي تنجح على نحو أفضل، تستخدم قشرة خارجية من النبل لتخفي توجهًا 
سافرًا نحو المصلحة الذاتية، فالقضية تغوي، ولكن المصلحة الذاتية تختم الصفقة 

نها  ".وتؤمّ 
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 أنوا إذا اعتقد يأتي من المصلحة الذاتية. االتباعوالء "ير جيدًا أنلقد فهم قورش الكب
أما  كقائد لهم. هويتبعون هفسوف يثقون ب ،لمصالحهم الخاصة تصرف وفًقاي القائد

 ،شعورهم بالوالء ينهار ،عندما يقررون أن قائدهم لم يعد يتصرف لمصلحتهم الذاتية
هي طريقة  لألتباعاتية إن مناشدة المصلحة الذوبالتالي  ه.فقد ثقتهم ويتركونفي

 مؤكدة لتحفيزهم. 

والده قمبيز. روى  قورش الكبيراستشار  ،لتكوين جيش قورش عندما كان يستعد
وتابع والدي متسائاًل: هل تفهم السبب " .نصيحة والده حول ما يحفز األتباع قورش

األساسي لبقاء األتباع مخلصين لقادتهم؟ وهل تعرف السبب األساسي لتخلي 
 "ع عن قادتهم؟األتبا

. عندما يقررون أن زعيمهم لم يعد األتباع يأتي من المصلحة الذاتيةأجبته: "والء 
 ." ينهار شعورهم بالوالء ،يتصرف بما يخدم مصلحتهم الذاتية

بعد أن هزم . فتقاسم ثمار النصر بسخاءوجه آخر لمخاطبة المصالح الذاتية هو ب
الخيول والطعام واألرض  منالنصر  استولى جيشه على غنائم ،اآلشوريين قورش

يتطلب النجاح " :وفًقا لهذا المبدأ قورشعاش  ،والثروات. على عكس القادة اآلخرين
في ظالم  تاهواالذين  ،على الرغم من أن معظم الناس -دائًما المزيد من الكرم 

 ".يتعاملون معها على أنها مناسبة لمزيد من الجشع ،غرورهم



 الداهية قورش الكبير                                                                    لمى فياض

 

42 
 

ه )الميديين يم الغنائم بين جيشه من الفرس وجيوش حلفائعندما حان الوقت لتقس
المحادثة التي  قورش الكبيراختار مكافأة حلفائه أواًل. روى  ،والهيركان واألرمن(

 .أجراها مع جنراالته عندما اقترح منح حلفائهم أول اختيار من الغنائم

نا أن نختار فيمكن ،وإذا أردنا حًقا ذلك ،يحتوي هذا المعسكر على كنوز هائلة"
لكن دعونا نقاوم هذا اإلغراء أيًضا. يمكننا كسب ثروة من تلك األشياء  ،ألنفسنا

سأذهب إلى أبعد من  ،م حلفائنا. في الواقعاكر إالثمينة التي تسمى الوالء من خالل 
ذلك وأقول إننا يجب أن نترك توزيع الغنائم على الميديين والهيركان واألرمن. 

ألنهم سيكونون أكثر  ،قنعة إذا أعطونا الحصة األصغردعونا نحسبها نعمة م
 .استعداًدا للبقاء معنا وأن يكونوا رفاقنا

كان العديد من ضباطي يتفاعلون مع مشوراتي  ،من خالل النظرات على وجوههم"
الهواجس. لم يكن هذا مفاجأة. حتى كبار قادتي يمكن أن بعض عن الكرم مع 

ولم تكن هذه ساعة الوضوح القصوى.  ،مستقبليكونوا بطيئين في التفكير في ال
سيجلب لنا مكافآت  ،"إن فقدان قبضتنا على هذه الكنوز الصغيرة اآلن ،واصلت

 ".أكبر بكثير غًدا

من حماسة جميع الجنود الفرس من خالل كسر الفروق  كان يزيدكما أن قورش الكبير 
عندما ي هذا يقول قورش: "وفالطبقية والمكافآت الواعدة على أساس الجدارة الفردية. 

كنت أقل صراحًة. بالنسبة ألولئك الذين كانوا مترددين في  ،كنت أتحدث مع عامة الناس
من أهمية التدريب المتفوق للنبالء. ألم  لتُ قلّ  ،االنضمام إلينا كضباط في خضم المعركة

رس؟ على أبناء األرض المقدسة لبالد فا -األقران والعامة على حد سواء  -نكن جميًعا 
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إال أنهم كانوا بعيدين عن أن يكونوا رجااًل  ،الرغم من أن أقرانهم قد تلقوا تعليًما فريًدا
الذين كانوا أفقر بكثير من النبالء منذ زمن  ،مناشدة آمال عامة الناس ،واصلتُ  .خارقين

لكسب  ،بغض النظر عن والدته ،كانت فرصة ألي شخص ،كما قلت ،سحيق. هنا أخيًرا
وتحقيق مكانة أعلى تماًما. كان ينفتح عالم جديد تماًما من الفرص. لقد كان من الثروة 

 "اغتنام هذه الفرصة النادرة. -كما أكدت لهم  -األفضل لهم 

فرص عظيمة أن هناك تذكر " إلى جيشه فائاًل: قورش بعد معركته مع األشوريين توجه
فال بد من  ،ت رتبتكتنتظر كل فرد في هذا الجيش عازم على النجاح. مهما كان

سترتفع أعلى من أي وقت  ،ومع استمرار غزواتنا ،تفوق االعتراف بفضائلك. فقط 
 ."مضى

ومن المثير لالهتمام أن قورش كبير كان ُيقرن دائمًا القول بالعمل. فلم يكن يتكّلم فقط 
. عن كسر الفروق الطبقية ولكن كان يقّدم لجنوده المثال العملي على كسر هذه الفروق 

حددت أن كل ضابط نبيل ينام في  ،في توجيهي لمعسكر جيشي وفي هذا يقول قورش: "
وأدرك الرجال أنهم جميًعا  ،أفواجعلى شكل خيمة كبيرة مع عوامه. وهكذا خيم الجيش 

عوملوا على حد سواء. ال يستطيع أي شخص من عامة الناس التظاهر بأنه تعرض 
 "ديه سبًبا للتراجع عند مواجهة العدو.وال يمكن ألحد أن يدعي أن ل ،لإلهانة

يربح أتباًعا بين الميديين ليس فقط من خالل إظهار صفاته الشخصية قورش الكبير  كان
بمعرفة  للميديينغير العادية وقدرته على القيادة ولكن بشكل خاص من خالل السماح 

كان ا المبدأ هو أنه سيكسبون من خالل اتباعه. لكن تطبيقه األكثر لفًتا لالنتباه لهذهم أن
لتحمل مسؤولية  ،ومعظم الحلفاء الذين ال يحتاجون إلى إلحاقهم بجيشه ،يدعو اآلخرين

ويشرع في إلقاء  ،حماية الغنائم الكبيرة التي يجمعها جيشه. وهكذا ُيظهر مدى ثقته بهم
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مع السماح لهم طوال الوقت برؤية الثمار  ،خطابات عالية النبرة حول أهمية الثقة
يثق بهم على  لم قورشوحتى االستمتاع بها. لكن  ،والشعور بها ،سخية من انتصاراتهمال

كلما زاد  ،فكلما سرقوا من الخزانة العامة ،اإلطالق. كما يشرح ذلك لقواته الفارسية
 ارتباطهم بالمشروع المشترك.

يقودون يعترف قورش الكبير بأنه شعر بالحسد عندما رأى حلفائه من الهيركان والميديين 
سريًعا بأن جمع الغنائم ليس  هذّكر نفس ،بعد آالم الحسد المفاجئةلكن الغنائم أمامه، 

لن تكون الثروات ذات فائدة ". هكنه مجرد وسيلة لبناء إمبراطوريتول ،غاية في حد ذاته
كنا نحن الفرس في حركة  ،إال كوسيلة لكسب أصدقاء جدد. لفترة طويلة -لنا اآلن 

ستكون تحركاتنا أبطأ. كانت رغبتي في أن  ،جمعنا المزيد من الممتلكاتوكلما  ،مستمرة
 "وليس األغنى. -أكون أقوى رجل على قيد الحياة 

 

 اإليجاز هو روح القيادة
 

قل دائما أقل مما هو ضروري )اقتصد دائما في " من قوانين القوة 4القانون يذكر 
، وحتى الكالم التافه عزماً كثرة الكالم ُتضيع هيبتك وتظهرك أقل " أن )كالمك

 .على كل التفسيرات وغير محددًا ومفتوحاً  سيبدو أكثر وقارا إن كان مقتضباً 
أصحاب السطوة يؤثرون في الناس ويرهبونهم بإيجاز كالمهم، وكلما تكلمت ف

قل دائمًا أقل ما هو ضروري، . أو غبياً  تافهاً  تمال أن تقول شيئاً أكثر يزيد اح
ديًا ومبتذاًل كلما زاد ما تقوله، فتقل قدرتك على السيطرة على وإال فإنك تصبح عا

األمور. وحتى عندما تقول شيئُا تافهًا فإنه سيبدو أصياًل إذا جعلته غامضًا 
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 .ومفتوحًا كلغز أبي الهول
أنه ليست  يالحظ الجمهوردع وفي نفس السياق، يقول الملك قورش الكبير: "

اللحظات الحرجة. اإليجاز هو روح  هناك حاجة كبيرة للخطب الطويلة في
أقل من مائة كلمة إلنقاذ خططي من هجوم مباشر من  القيادة. لقد استخدمتُ 

 ،قبل عمي. الكثير من الكالم يوحي باليأس من جانب القائد. تحدث باختصار
وقم بتكييف رغباتك بمنطق طبيعي ال  -وفي صلب الموضوع  ،بشكل حاسم

 ".قدماً  م امض  يمكن أن يثير االعتراضات. ث
 

 د من األمامقُ 
ندما تكون النتيجة محفوفة بالمخاطر فعمن األمام. يقود جنوده  الكبير قورش كان

تحتاج الفرق إلى رؤية قادتها بشكل واضح في المقدمة.  ،وتكون المخاطر كبيرة
يعتقد أن جنوده أو فريقه سيكتسبون الثقة من مشاهدة قائدهم  قورش الكبير كان

ر قورش أنه كان قادرًا على إلهام جيشه من خالل "التنقلُّ بازدراء على شع .يقودهم
 .عندما قادهم إلى المعركة ضد الجيش اآلشوري  "األسهم والرماح والحجارة

 يقول الملك قورش الكبير:وفي ذلك 
 ،وناديت رجالي. إلى األمام اآلن ،ُدست بازدراء على األسهم والرماح والحجارة"

 !وني مدى السرعة التي يمكنكم أن تقتربوا بها من العدوأشجع الشجعان! أر 

انطلق بعضنا من القادة في  ،أخذ الرجال الكلمة وتناقلوها. ومع شغفنا للقتال"
 .وتبعنا التشكيل بأكمله في أعقابنا ،سباق
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أنا نفسي كنت أول من تخلى عن المسيرة النظامية واندفع إلى األمام على رأس "
جال الشجعان إلى األمام! من يتبعني؟ من يوقع أول 'الر  ،صارخاً  ،الجيش

اآلشوريين؟ أطلق الرجال من الخلف الصيحة حتى زمجر صوتها عبر الحقل بقوة 
 .هائلة

نحن الفرس انتهينا من هذا التصميم لدرجة أن العدو افتقر إلى الشجاعة للصمود "
وصدمنا  ،لقناوفروا إلى تحصيناتهم. انط ،على أرضه. تحولوا في حالة من الذعر

 .محاربي العدو وهم يحاولون االحتشاد عند بواباتهم المحصنة

ُنقلت معظم مركبات العدو إلى الخندق الذي تم حفره لحماية  ،في أثناء الهزيمة
، قفز رجالي وراء العربات وقطعوا حياتهم بضربات بأعلى صوتهمجيشهم. صرخوا 

 "من الفوالذ.

 

 تعلم أن تكبح حماسك عند االنتصار، ال تتجاوز ما خططت له
قلب االنتصار قد كثيرًا ما تكون لحظة االنتصار هي لحظة الخطر األكبر. ففي 

تدفعك الغطرسة والثقة المفرطة إلى ما وراء الهدف الذي وضعته نصب عينيك. 
وبالذهاب إلى أبعد مما نبغي، فإنك تخلق أعداء أكثر من الذين تدحرهم. فال تدع 
النجاح يدير رأسك. إذ ال بديل عن االستراتيجية والتخطيط الحريص. ضع نصب 

 .، توقفعينيك هدفًا، وعندما تصل إليه
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امتدت اإلمبراطورية الفارسية من البحر األبيض المتوسط في الشرق، إلى نهر 
السند في الغرب، وكانت واحدة من أقوى اإلمبراطوريات في العالم. فقد كان بإمكان 

 الجيش الفارسي أن يخرج منتصرًا من أي معركة.

 وفي المقابل، كانت مملكة الميسجات أصغر بكثير.

سادس قبل الميالد، حكمت الملكة تومريس األراضي الواقعة شمال ففي القرن ال
ل، الذين عاشوا  بالد فارس وشرق بحر قزوين. كان شعب الميسجات من البدو الُرحَّ

 في سهوب آسيا الوسطى، وركبت نساؤه الخيول وقاتلن في المعارك وحكمن البالد.

ن على ظهور الخيل يقاتلو “كتب المؤرخ اليوناني هيرودوت عن شعب الميسجات: 
وعلى األقدام. يستخدمون األقواس والرماح، لكن سالحهم المفضل هو فأس 

 ”.المعركة

ع  ل انتباهه شمااًل إلى  الكبير قورشوسَّ حدود إمبراطوريته بقهر البابليين ثم حوَّ
شعب الميسجات. لكن، كانت هناك مشكلة واحدة فقط: رفضت الملكة تومريس 

 الخضوع للفرس.

مريس شعب الميسجات بعد وفاة زوجها. وجنبًا إلى جنب مع ابنها، حكمت تو 
سبارغابيسس، دافعت عن أراضيها وشعبها. قبل إرسال جيوشه إلى الشمال، حاول 
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أن يحل المسألة دبلوماسيًا؛ فأرسل بعض السفراء إلى الملكة تومريس،  قورشالملك 
 ليجس النبض عما إذا كانت تقبل أن تصبح زوجته.

مريس أنها مجرد حيلة وخطة من الملك للسيطرة، وكانت تعرف أن أدركت تو 
د إليها “ ، كما يقول هيرودوت. فرفضت عرض الزواج، ”قورشمملكتها هي ما يتودَّ

في المقابل التركيز على حكم أراضيه بداًل من محاولة االستيالء  قورشوطلبت من 
 على أراضيها.

مع وجود الجيش . شعب الميسجاتجيشه شمااًل لغزو أراضي  قورشحينها، أرسل 
إذا لم “، مفاده: قورشالفارسي على حدودها، أرسلت الملكة تومريس تحذيرًا إلى 
ام وعندما مرت األي”. يتراجع، فسوف يهاجم جيُش الميسجات في غضون ثالثة أيام

جاء الفرس بفكرة ذكية: خيَّم جيشهم على جانٍب . الثالثة، خدع الفرس الميسجات
نهر الفاصل بين بالد فارس وإقليم الميسجات، وتظاهروا بالتراجع. واحد من ال

م الميسجات، وجدوا معسكرًا مهجورًا مليئًا بالنبيذ.  وعندما تقدَّ

 لم يعتد الفرسان الُرحَّل صنع النبيذ، ولم يزرعوا العنب أو يخمّ روه. فبحسب
بتراجع الفرس،  واحتفاالً  هيرودوت، فإن الميسجات شربوا الحليب في المقام األول.

شرب الميسجات النبيذ حتى الثمالة، فانقض عليهم الفرس وأسروا معظم جنودهم، 
ومن ضمنهم ابن الملكة تومريس. ناشد االبُن، بعد أن ضربه العار من أ سره، الملك  

وبموافقة الملك، ق ت ل نجل  من أجل الحصول على إذٍن إلنهاء حياته. قورش
 تومريس نفسه.
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، للكاتبة ديبورا ليفاين غيرا، ألق ت الملكة اللوم على الملك ”جوديث“وبحسب كتاب 
أنت يا “ وأوصلت إليه رسالًة، تعهدت فيها بقتله، وجاء فيها: في مقتل ابنها. قورش
ش للدماء، ال تفتخر بنفسك بهذا النجاح الضعيف. لقد تغلبت  قورش أيها المتعطّ 

وقعه في شباكك، وتغلَّبت عليه به، على ابني بالنبيذ، كان هذا هو السم الذي أ
 ”.وليس في قتاٍل مفتوٍح وعادل

سأعطيك “أصّرت تومريس على االنتقام، وعملت من أجل تحقيقه، وتعهَّدت قائلًة: 
رت جيشها، ثم هاجمت ”. ما يكفي من الدم وعندما تجاهلها الملك الفارسي، حضَّ

 بالد فارس.

، فيما وصفه هير  أعنف معركة بين غير “ودوت بأنها واجه شعب الميسجات الفرس 
وتقات ل  األعداء في قتال مالحٍم بالرماح والخناجر، ولم يستسلم أيٌّ من ”. اليونانيين

افترض أنه سيكون من السهل التغلُّب على  قورشالجانبين، خصوصًا أن 
فقد فاق عدد الفرس مقاتلي الميسجات بعدٍد كبير جدًا، وتفاخروا  الميسجات.

راطوريتهم؛ لكنهم أغفلوا حقيقة أن شراسة تومريس، وإصرارها على بضخامة إمب
 االنتصار واالنتقام، كل ذلك م ن ح الميسجات ميزة وقوة.

. وفي أعقاب ذلك، طلبت الملكة من جيشها البحث عن قورشخالل المعركة، سقط 
الملك بين جثث الفرس وإحضار جثته إليها. وعندما أحضروها إليها، قطعت رأسه 

أعيش وقد هزمتك في القتال، ومع “ وقالت تومريس: رقته في وعاٍء مليٍء بالدم.وأغ
كنت  “ثم أردفت بعبارتها الشهيرة: ”. ذلك أنا ُمدمَّرٌة، ألنك أخذت ابني بدهاء

 ”.متعطشًا لشرب الدماء طوال حياتك، واآلن هأنذا أتغذى على دمائك وأرتوي منها
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 1623لرسام الفلمنغي " بيتروس باولوس روبنس " رسمت عام اسم اللوحة | أعدام قورش الكبير ل

 

وفي كتاب قوانين القوة لروبرت غرين، اعتبر غرين أن قورش الكبير انتهك قانون 
(. ال تتجاوز ما خططت له، تعلم أن تكبح حماسك عند االنتصار) 47القوة رقم 

مملكته على  قورش الكبيرأقام وبتحليل سقوط قورش الكبير، يقول روبرت غرين: 
أنقاض ممالك قديمة. قبله بمائة عام كانت اإلمبراطورية األشورية قد تدمرت 
بالكامل وسويت عاصمتها الرائعة نينوي باألرض، وكان السبب أن األشوريين قد 
تمادوا كثيًرا وأخذوا يحاصرون المدن ويخربونها وأحدة بعد أخرى وغاب عنهم مغزى 

على مساحات شاسعة وخلقوا أعداء كثيرين توحدوا  النصر وتكاليفه ونشروا أنفسهم
 .ضدهم في النهاية وقضوا عليهم
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الدرس من األشوريين، فلم يكن يبالي بمشورة الحكماء أو  قورش الكبيرلم يتعلم 
تحذير المتنبئين، ولم يرتدع عن إهانة ملكة. أصابته انتصاراته بالغرور وشوشت 

لكته التي كانت بالفعل شاسعة أخذ يتقدم من العمل على تعزيز مم تفكيره، وبدالً 
لما سبقه أخذ  من أن يتعامل مع كل موقف جديد باعتباره مخالفاً  لألمام. وبدالً 

يظن أن كل الحروب سواء وأنها ستأتيه دائًما بنفس النتائج طالما يتبع نفس الوسيلة 
 .أي الوحشية والخداع

ئًما. ال تدع نشوة االنتصار ولتفهم أن في عالم السطوة عليك أن تعمل العقل دا
تؤثر عليك وتدفع تحركاتك ألن ذلك يدمرك. حين يتحقق لك انتصار تناءى بنفسك 

نفس  ر وكن حذرا واكتشف ما لعبته الظروف في نجاحك وال تكرر أبداً وفكّ 
األسلوب، فالتاريخ مليء بأنقاض اإلمبراطوريات وجثث القادة الذين لم يتعلموا متى 

 مكاسبهم.يتوقفوا لترسيخ 

إن لحظة التوقف لها أهمية تأثيرية كبيرة ألن خاتمة األمور تنطبع في الذهن 
كعالمة تعجب، وال توجد لحظة أفضل تأثيرا الختتام األقوال واألفعال من لحظة 
االنتصار إن تماديت بعدها يقل تأثيرك وفي النهاية قد ينتهي بك األمر إلى 

 ."توقف دائما وأنت منتصر"امون والخسران، أو كما يقول المحالهزيمة 

ظ أيضًا بأن قورش الكبير قد انتهك قانون القوة رقم  إعرف مع من  " 19وُيالح 
ما يلي:  19". وتتناول حكمة القانون تتعامل، ال تغضب الشخص غير المقصود

هناك أنواع كثيرة من الناس في العالم، وال يمكنك أبدًا أن تفترض أن رد فعل "
طك االستراتيجية سيكون بالطريقة نفسها. إذا خدعت بعض الناس الجميع على خط
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أو تفوقت عليهم في المناورة، فسوف يمضون بقية حياتهم في السعي لالنتقام. فهم 
ذئاب في مالبس الحمالن. وإذن فإن عليك أن تختار ضحاياك وخصومك بعناية 

 "وإياك أن تغضب، أو تخدع الشخص غير المقصود. –

أو أقل أهمية.  هأضعف من الملكة تومريسفترض أن ا قد الكبيرقورش  أنيبدو 
إغضابها وإهانتها قلق من عواقب ي م، ولاخطئ في الحكم على قدرة تحّملهولقد أ

كذلك لم يدرس نقاط ضعف وقوة شعوب المسيجات، فيبدو أنه . وأسر وموت ابنها
كاسح بطوفان  غمرته أن الملكة تومريسوالنتيجة استهان بقدراتهم في القتال، 

وهكذا عّجل الملك قورش نهايته . ، لدرجة أنها شربت من دمهمن العنفومفاجئ 
 بانتهاكه لقانونين من قوانين القوة.
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