أفق مفتوح

تيمورلنك القرن الحادي والعشرين

ناهض منير الريس

بينمااا تناار أف ا أر ف ااوي ماان تاااريل دولااي المماليااك الت ا

ماار ب ا د م اار

والشاااـ ا امااا ف ا كلااك فن اامين ا ماان ماااوتين و مااس وا ا عين اااني اوا ،

وتااان جااور بااوا ال اايير اانور ف ا بنااناننا العربيااي دورتااا المش ا ومي  ،ا
عجااا اي اات

ائا اراوين أ ناءهااا امذاحتااا ف ا

ااار البيتااون امن ن اي غااب

ص اح الث اء الماض اغيي ( تمبيع ) ائ و العرب الذ ن بوره الرويس

األمري ا تمبيعااا عنااا الحفاااو االقاتااا األصاان صااا ا ائرااار الم اات

ئ اا م جمي ااع الم ااذاا  ،وغماار إ وتن ااا وجه ااا اااالقب ش وال شار ااي العربي ااي
أ ن اااء تفج اار ال اانماء م اان ج ااروح إ ااوته الفن اامينيين

وتن اار أتف اار فا ا

وض ا ااعنا الفن ا اامين المنق ا ا ا ووض ا ااعنا العربا ا ا الم ت ا اارم  ،وص ا اانر إل ا ااا

ال فحاش الت تتحنث عن عهن ال نمان فر بن برفوم وأ ذش أف أر وأفارن
ول ااو أن فا ا المقارن ااي نم ااا لنممالي ااك الق ااناما ل ال ااذ ن لا ا ت ااا عه ااود

اعضه من وففاش عب وررف

مان ها يء ال اانمان الممناوت برفاوم ال مااا امعناا ال نماي الااذي اااتنجن اااا
أ م اان ب اان أوي ااس ص ااا ا اي ااناد لم ااا غا ا اب تيمورلن ااك اي ااناد وا تنه ااا ف لجا ا

برفوم ابن أويس و فا اائعباز والمهااي وأمنه اجيش ارب جيش المياو
واا ااترد اي ااناد واا ااتمار برف ااوم ين ااي يات ااا أن اارد اا ا

ممن تااا

الم ااامعين ع اان

ول اان نفااا ولاانه فاار الااذي ل ا ل اان عنااا فاانر الحمااا الثقيااا

وتانر المشا ني األعماق جاذ ار ت مان فا ( النظااـ ) الاذي نشا عنياا مجتماع
ن ااي الممالي ااك أرت ااان الح ا ا ل ث اار تنازع اااته وم او اانه وصا اراعاته عن ااا
ال نمي  :تنك ال راعاش الت اجنر ف عهن المماليك ال حريي ( األتراك )

مقت ااا ت ااعي اا ا

ين و ن ااع عشا ارين م اان أص ااا أربع ااي وعشا ارين ا اانمانا ،

واااجنر فا عهاان ال ا

عشر وا تفاء أربعي ا

ين البرجيااي ( الشاارتس ) مقتااا
ين من أصا ا نين وعشرين

ااي و نااع مانيااي

لاا لع اانـ تيمورلنااك عيون ااا وأرصااادا فا ا عواص ا األف ااالي العربيااي نقن اار ل ااا
صاور الضاع
فنا نبا

واينق ااـ التا لمار بهااا

ا ال انمان فار اعان وفاا أبيااا

أن هاااج األفااالي الشااماليي ماان منااا ق ال اانمني اعاان اعتناوااا عنااا

اعض بننان الممن ي العثمانيي وتان مجارـ الحارب الياادر تيمورلناك تعمان
الج فااي فا الرااااوا التا

كان رهي ا ف المذاا الت

عثهااا إلااا المنااوك ليوفااع ال ااوف فا فنااوبه تمااا

رت بها ف المنا ق الت لحتنها وي لقنع اما هو

أفااا ماان تعااذ ا األهااال ونهااا الممتن اااش و اارم الماانن وتااان ماان أف ااا

الا ااذ ن ابتا اانعوا ايااا ااي األري المحروفا ااي ف ا ا جمي ا اع الع ا ااور ( اااا ااتثناء

اي ت

ائاراوين واألمري

عا )

وبينمااا أصا حر نااا مهااند اااال مر الوراايك تااان ال اانمان لعااان ازدلاااد
تن ااافس األما اراء والف ااتن فضا ا ع اان فن ااي م ااا فا ا ال بين ااي وايض اامرار إل ااا
اياتي ء عنا ما ي ل

وراح تيمورلنك الم ادر تحا ا ل رف أمراء الشاـ عن القتا وي تيا الي
ال اوف التا دبار فا صافوف ال ثيارين جاراء تا ر ال انمان عان الياوث ،
ا هاااج تيمورلنااك نااا الشااه اء الت ا اجتمعاار فيهااا جيااوا أم اراء الماانن

وااا ااتمار أميا اار ا ارابنس أن ت ا اانال لا ااا ويعا ااوم تقنما ااا إي أن (( فقا اانان

التعاااون بااين األم اراء أضااار ال ثياار ماان الفاار

وعااري اااوريا لنضاايار ))

كمااا لقااو تتاااب وياااـ دولااي المماليااك الثانيااي ويض ا ن (( ماان الم جااا أن
ل تنا

األماراء وفتلااذ عنااا البعامااي )) ويااذتر ألضااا أن تيمورلنااك تااان ااتقن

أا ا اااليا الح ا اارب النف ا اايي واا ا اات ناـ ائر ا اااعاش ال اكا ا ااي ل ا ااا الموافا ا ا
وإضعاف المعنوياش

مااكا تاناار نتيجااي تا ر النجاان ال بيار
والتنافس عناا البعاماي هناا وهنااك

وعاانـ وجااود التعاااون بااين األماراء
وإرهاام الجمهاور االي ارمااش المالياي

؟ل

وأراا ال نمان الترت العثمان اا بين إلاا فار لعاري عنياا التعااون عناا
ابيا صن تيمورلنك  ،ول ن فار لا وافاق ل ابا تعناق اموفا
مياان ااابق أن وففااا اا بياان ف ا

ااابق غيار

ااين أن المناا ا ي تاناار م تنفااي وتاناار

الم نحي تقض بتش يا جبهي وااعي لمقاتناي العن ار المياول الماامع فا
الجانبين

لقان وفااع فتاا بااين الجياوا الو نيااي وباين اليااازي األجنبا ماان أربعاي ألاااـ

وتان القتا مرهقا لألهاال ول ان ناوا صاامن ن إلاا أن عمان تيمورلناك إلاا
وا ن مان يناا ال ادعاي فا عنن عان تا مين الجمهاور ومان معاا مان القضاا
واألعيان ولننر تتاب التااريل تحانث بنيتاا (( وبعان أن ا ما نوا إلياا أمار

اح ااه ا ااايق إليااا ماان اقا ماان ن اااء نااا اا الا وبعاان أن أ ااذ األماوا
والجا اواهر وا ل اار الف ااا ر وزعه ااا عن ااا أ
وال اانا والقتااا ف ا ماان اقا ماان أهااال

اااوا وأم ارو ااا ا ا أا اااح ايلنه ااا
نااا ا أماار اقمااع األرااجار وهاانـ

البيوش وإ رام الم اجن تا جافر نا من القتنا وصارش األري ف ارراا
من الجين ي لجن الش

تيمورلنااك بااراو

م انا لمش عنيا إي وتحر رجنيا رماي وت انا

القتنااا فجعااا منهااا مناااور عاان مرتفعااي عاان األري نحااو

عش اار أكرر فا ا دور عشا ارين ك ارع ااا لل )) وينعا ا اع ااض الما ا ر ين عن ااا
اااـ نااا اااوء تاانبيره مااع فنااي عااند ع اااكره ويقااو

األمراء أ ار الفتني بين الترتمان والعرب

اارون إن اعااض

وعناانما وصااا تيمورلنااك فاارب دمشااق لييبوهااا وتااان ال اانمان فاار فاان ا ا قا
إليه ااا فب ااا بره ااي أراد تيمورلن ااك أن ل ااتفين م اان الت ع ااا ا ع اااب

ااما

أاير من أفارب تيمورلنك وأن ل ك النقود اااما وأن ذتر ااما ف

ما

ف راا إليا رااالي ل ارر فيهاا ممال اتاا التا تانار تاتن

فا ائفا ار عان

الم اجن وفن نجحر مي التهويش الت اات نمها ال افاح فااكا اال انمان

فر لحتف براو تيمورلنك ويراا معا إلا تيمورلنك الهانالا الييماي ويبنياا
أناا ااايفر عاان األاااير ا
الضااع

فب ا

م اي ألاااـ وه ااذا لمااس تيمورلنااك ع ماااش

عنااا غو ااي دمشااق ف اانمر لااا دون فتااا

وإكا اال اانمان

راا إلا تيمورلنك تتااا انيا اموافقتا عنا ال ن مع ايعتذار عن هجاوـ

كان فن فاـ اا اعض األمراء ف النيناي ال اااقي فماا تاان مان الما ياي إي أن
تمااادال وفاان لمااس ضااع

ال

وزاد األماار اااوءا أن اعااض أم اراء فاار

ا

ا تفوا وتبين أنه اافروا إلا م ر وتا عه فاو

ار عناا ااره واجتمعاوا

فا القاااهر ايااري التاىمر عنااا ااانمانه هنااك فمااا تااان مان فاار وأعوانااا
إي أن غادروا دمشق ليت نوا لم امر المتىمرين

أمااا أهااال البناان والع اااكر فااانه أغنق اوا أب اواب دمشااق ورتب اوا أا اوارها ونااادوا
االجهاااد وت اانوا لنعاانو مااا واااعه الت ااني وفاان أبن اوا ف ا البنالااي ب ا ء
اانا وعم اان تيمورلن ااك إل ااا ال نع ااي فمن ااا ال اان عن ااا أن لق اانـ ل ااا أه ااا

دمشااق ماان تااا نااور ماان األكااا والش اراب والاانواب والم اااس والتح ا

ت ااعي

وي اام ايلتت ااار كل ااك ( قا اباش ) ل ف ا اارر ف اااي اانعا اب اان مفنا ا وفب ااا
العري وتم ن من إفنار العامي بوف

ال ااور ف ا كلااك ول اان اباان مفن ا

القتاا

وفان ماانع فاوان المقااتنين فا

اار ومعااا وفاان ماان القضااا إلااا مع ا ر

تيمورلنااك فر ااا به ا وعياانه ف ا و اااو

عاان ورده ا إلااا أهااا دمشااق وفاان

اعماه و يقي أماان فروار فا الجاامع األماوي ففات ال ااب القبنا فا ال اور
ود نر ع اكر تيمورلنك إلا المن ني

وتن ر الما يي المجرـ لعهوده وو اوقاا وأ ناق ع ااكره تنهاا وت ارب وتفعاا

الف اوا ش عنااا نحااو أراانع مم اا اانث ف ا

نااا ويقااو الم ل ا

الاانتتور

ي أمين نق عن الم ر ين ومنه ابن تيرال بردي وابن العماد والمقريابي

واليريا أناا (( وا ض عناا ابان مفنا وزم واا وألابمه أن ل تباوا لاا جمياع
مط دمشاق و اراتهاا واا ها وبعان أن ف ا المن ناي عناا أم ارواا وناب تاا
أمياار اق ااما أوعااب إلاايه ليمارا اوا أصااناف التعااذ ا الااذي ي بياان عنيااا إي
تعذ ا تيمورلنك القرن الحادي والعشرين ف اجن أبوغريا
ودك تيمورلنااك معااال الحضااار وأرااعا النااار بهااا ف ا
الن ااار فا ا البن اان

ااي أل اااـ بنياليه ااا

وجن ر االذتر أنا ل ل ت

ااوـ عاص ا

ولا ا تع اان البن اان غي اار أ ا ا

وعمناار
االي ااي

بذلك با أ ذ معا أرهر المعماريين إلا اامرفنن

عاصمتا واات نمه ف تجميا عاصمتا ))
أليس من المظاهر المشهود اليوـ أن اليرب ل نبنا ا اائضافي إلا رواتناا ا

أفضااا أبناونااا المتعنمااين الااذ ن عناايه المعااو ف ا النهااوي بب دنااا ؟ وهااا
ا تن

الميا عنا مر التاريل ؟ل

