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 تيمورلنك القرن الحادي والعشرين                

 ناهض منير الريس                                               
بينمااا تناار أفاارأ ف ااوي ماان تاااريل دولااي المماليااك التاا    ماار باا د م اار 

،  فاا  كلااك فن اامين ا ماان  ماااوتين و مااس وااا عين اااني  ااوا والشاااـ ا امااا 
دورتااا المشاا ومي ،  اا  العربيااي  بااوا ال اايير  اانور فاا  بنااناننا ن جااور وتااا

 ي غااب امذاحتااا فاا   ااار  البيتااون امن نااأ ناءهااا عجااا اي اات   ائاااراوين  
ص اح الث  اء الماض  اغيي ) تمبيع ( ائ و  العرب الذ ن  بوره  الرويس 

صااا ا ائرااار  الم اات  األمري اا  تمبيعااا عنااا الحفاااو  االقاتااا األصاان  
وجهاااا ااااالقب ش وال شاراااي العربياااي إ وتناااا وغمااار  ااا م جمياااع الماااذاا  ، ئ

أ نااااء تفجااار الااانماء ماااان جاااروح إ اااوته  الفن اااامينيين    وتنااار أتف ااار فاااا  
ووضاااااعنا العربااااا  الم تااااارم ، وصااااانر إلاااااا  منق ااااا وضاااااعنا الفن ااااامين  ال

ال فحاش الت  تتحنث عن عهن ال نمان فر  بن برفوم وأ ذش أفرأ وأفارن 
ماليااااك القااااناما ل الااااذ ن لاااا  ت ااااا عهااااود من فاااا  المقارنااااي  نمااااا لن   ولااااو أ

  اعضه  من وففاش عب وررف   
الااذي اااتنجن اااا امعناا ال نماي  مان ها يء ال اانمان الممناوت  برفاوم ال مااا

ياااناد وا تنهاااا   ف لجااا  لماااا غااابا تيمورلناااك اأ مااان بااان أوياااس صاااا ا اياااناد 
المياو   اجيش  ارب جيش و فا اائعباز والمهااي وأمنه  برفوم ابن أويس

واااااتمار برفااااوم  يناااي  ياتاااا أن  اااارد اااا   الماااامعين عاااان  واااااترد اياااناد
ول ااان  نفاااا ولاانه فااار  الاااذي لاا  ل ااان عناااا فاانر الحماااا الثقياااا    ممن تااا   

مجتماع ) النظااـ ( الاذي نشا  عنياا فا  ت مان األعماق جاذرا وتانر المشا ني 
 اوااانه  وصاااراعاته  عناااا  ثااار  تنازعااااته  وملن  اااي الممالياااك أرتاااان الح ااا  

ال نمي : تنك ال راعاش الت  اجنر ف  عهن المماليك ال حريي ) األتراك ( 



مقتاااا ت اااعي اااا  ين و ناااع عشااارين مااان أصاااا أربعاااي وعشااارين اااانمانا ، 
واااجنر فاا  عهاان ال اا  ين البرجيااي ) الشاارتس ( مقتااا    ااي و نااع  مانيااي 

   من أصا ا نين وعشرين عشر وا تفاء أربعي ا  ين 
نقنااار لاااا عيوناااا وأرصاااادا فااا  عواصااا  األفاااالي  العربياااي تيمورلناااك لااا  لعااانـ  

اعان وفاا  أبيااا   الضاع  واينق ااـ التا  لمار بهااا   ا  ال انمان فار   صاور 
فناا   نباا  أن هاااج  األفااالي  الشااماليي ماان منااا ق ال اانمني اعاان اعتناوااا عنااا 

يمورلناك  تعمان ممن ي العثمانيي   وتان مجاـر الحارب الياادر تاعض بننان ال
الج فااي فاا  الرااااوا التاا    عثهااا إلااا المنااوك ليوفااع ال ااوف فاا  فنااوبه  تمااا 
كان رهي ا ف  المذاا  الت   رت بها ف  المنا ق الت  لحتنها وي لقنع اما هو 
أفااا مااان تعاااذ ا األهاااال  ونهاااا الممتن اااش و ااارم المااانن وتاااان مااان أف اااا 

ع الع ااااور ) اااااااتثناء الااااذ ن ابتاااانعوا ايااااااي األري المحروفااااي فاااا  جمياااا
 اي ت   ائاراوين  واألمري     عا (    

تااان ال اانمان لعااان  ازدلاااد  اااال مر الوراايك  وبينمااا أصاا حر  نااا مهااند 
وايضااامرار إلاااا والفاااتن   فضااا  عااان فناااي ماااا فااا  ال بيناااي  تناااافس األماااراء

   اياتي ء عنا ما ي ل   
شاـ عن القتا  وي تيا  الي وراح تيمورلنك الم ادر  تحا ا ل رف أمراء ال

ال اوف التا  دبار فا  صافوف ال ثيارين جاراء تا  ر ال انمان عان الياوث ، 
التاا  اجتمعاار فيهااا جيااوا أمااراء الماانن  اا  هاااج  تيمورلنااك  نااا الشااه اء 

وااااااتمار أميااااار  اااارابنس أن  ت ااااانال لاااااا ويعااااوم تقنماااااا إي أن )) فقااااانان 
اااوريا لنضاايار (( التعاااون بااين األمااراء أضااار ال ثياار ماان الفاار  وعااري 

كمااا لقااو  تتاااب وياااـ دولااي المماليااك الثانيااي  ويضاا ن )) ماان الم جااا أن 
ل تناا  األمااراء وفتلااذ عنااا البعامااي (( ويااذتر ألضااا أن تيمورلنااك تااان  ااتقن 



النف ااااايي وااااااات ناـ ائرااااااعاش ال اكااااااي ل  اااااا الموافااااا   بأاااااااليا الحااااار 
   إضعاف المعنوياش و 
ال بيار     وعاانـ وجااود التعاااون بااين األمااراء مااكا تاناار نتيجااي تاا  ر النجاان   

   والتنافس عناا البعاماي هناا وهنااك    وإرهاام الجمهاور االيرامااش المالياي 
 ؟ل

عناا وأراا ال نمان الترت  العثمان  اا بين إلاا فار  لعاري عنياا التعااون 
ابيا صن تيمورلنك ، ول ن فار  لا   وافاق ل ابا  تعناق اموفا  ااابق غيار 

وففاااا اا بيااان   فااا   اااين أن المنااااا ي تانااار م تنفاااي وتانااار  ميااان اااابق أن 
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   

ناوا صاامن ن إلاا أن عمان تيمورلناك إلاا وتان القتا  مرهقا لألهاال  ول ان  
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 

وبعاان أن أ ااذ األمااوا  اح  ااه   اا  ااايق إليااا ماان اقاا  ماان ن اااء  نااا ااا الا 
وزعهاااا عناااا أ  ااااوا وأمراواااا  ااا  أاااااح ايلنهاااا والجاااواهر وا لااار الفاااا ر  

وال اانا والقتااا فاا  ماان اقاا  ماان أهااال   نااا  اا  أماار اقمااع األرااجار وهاانـ 
البيوش وإ رام الم اجن  تا جافر  نا من القتنا وصارش األري فراراا 
من الجين ي لجن الش   م انا لمش  عنيا إي وتحر رجنيا رماي وت انا 

مناااور عاان  مرتفعااي عاان األري نحااو  منهاااتيمورلنااك بااراو  القتنااا فجعااا 
((   وينعااا  اعاااض المااا ر ين عناااا  عشااار  أكرر فااا  دور عشااارين كراعاااا لل

  اااـ  نااا اااوء تاانبيره  مااع فنااي عااند ع اااكره  ويقااو    اارون إن اعااض 
   األمراء أ ار الفتني بين الترتمان والعرب   



ااا قا وتااان ال اانمان فاار  فاان وعناانما وصااا تيمورلنااك فاارب دمشااق لييبوهااا 
  اااما إليهاااا فباااا برهاااي أراد تيمورلناااك أن ل اااتفين مااان الت عاااا ا ع ااااب 

ف راا إليا رااالي ل ارر فيهاا ممال اتاا التا  تانار تاتن   فا  ائفارا  عان 
أاير من أفارب تيمورلنك وأن ل ك النقود اااما وأن  ذتر ااما ف   ما 

ال انمان االم اجن   وفن نجحر  مي التهويش الت  اات نمها ال افاح فااكا 
فر  لحتف  براو  تيمورلنك ويراا معا إلا تيمورلنك الهانالا الييماي ويبنياا 
أناا ااايفر  عاان األاااير  اا    م اي ألاااـ   وه ااذا لمااس تيمورلنااك ع ماااش 
الضااع  فب اا  عنااا غو ااي دمشااق ف اانمر لااا دون فتااا    وإكا اال اانمان 

تذار عن هجاـو اموافقتا عنا ال ن  مع ايع راا إلا تيمورلنك تتااا  انيا 
فماا تاان مان الما ياي إي أن كان فن فاـ اا اعض األمراء ف  النيناي ال اااقي 

تمااادال وفاان لمااس ضااع  ال  اا    وزاد األماار اااوءا أن اعااض أمااراء فاار  
ا تفوا وتبين أنه  اافروا إلا م ر وتا عه  فاو    ار عناا   ااره  واجتمعاوا 

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

والع اااكر فااانه  أغنقااوا أبااواب دمشااق ورتبااوا أاااوارها ونااادوا أمااا أهااال  البناان 
  وفاان أبنااوا فاا  البنالااي باا ء ت اانوا لنعاانو مااا واااعه  الت ااني االجهاااد   و 

ـ لاااا أهاااا   ااانا وعمااان تيمورلناااك إلاااا ال نعاااي فمناااا ال ااان  عناااا أن لقااان
دمشااق ماان تااا نااور ماان األكااا والشااراب والاانواب والم اااس والتحاا  ت ااعي 

ف اااارر فااااي  ااانعا ابااان مفنااا  وفباااا  وي ااام  ايلتتاااار كلاااك )  قاااباش ( ل
العري وتم ن من إفنار العامي بوف  القتاا    وفان ماانع فاوان المقااتنين فا  

 ر اباان مفناا   اار  ومعااا وفاان ماان القضااا  إلااا مع ااال ااور فاا  كلااك ول اان 
تيمورلنااك فر ااا بهاا  وعياانه  فاا  و اااو  عاان  وردهاا  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 المجـر لعهوده وو اوقاا وأ ناق ع ااكره تنهاا وت ارب وتفعاا 
ا  ااانث فااا   ناااا   ويقاااو  الم لااا  الااانتتور الفاااوا ش عناااا نحاااو أرااانع ممااا

  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 

وناب  تاا  مط دمشاق و اراتهاا واا  ها وبعان أن ف ا  المن ناي عناا أمراواا 
  ليماراااوا أصااناف التعااذ ا الااذي ي  بياان عنيااا إي أمياار اق ااما أوعااب إلاايه

 تعذ ا تيمورلنك القرن الحادي والعشرين ف  اجن أبوغريا   
ودك تيمورلنااك معااال  الحضااار  وأرااعا النااار بهااا فاا   ااـو عاصاا  وعمناار 
الناااار فااا  البنااان    اااي ألااااـ بنياليهاااا    ولااا  تعااان البنااان غيااار أ ااا   االياااي    

ت  بذلك با أ ذ معا أرهر المعماريين إلا اامرفنن وجن ر االذتر أنا ل  ل 
 عاصمتا واات نمه  ف  تجميا عاصمتا ((   

أليس من المظاهر المشهود  اليـو أن اليرب ل نبنا ا اائضافي إلا  رواتناا ا 
أفضااا أبناونااا المتعنمااين الااذ ن عناايه  المعااو  فاا  النهااوي بب دنااا ؟ وهااا 

 ا تن  الميا  عنا مر التاريل ؟ل


