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معركة بوفين أسبابـها وقائعـها ونتائجـها
محمد حميم سالم

ا.م.د .حسنين عبد الكاظم الشمري
تمهيد

قلمػػتمتمت ػػتمم ريػػاميػ متػػتر مأوربػػتماسوطػ طمبتة م ػػاماست ػ معتزت ػػتمم ريػػامبػػوي فجمي ػ مسػػـمتيػػفمم ػػردمط ػ تؿم

عطػػيربمب ػ فمأقػػوتمممليت ػ فماورب ت ػ فمآنػػذاؾجمبػػؿمأن ػػتميتنػػتمي ل ػاعمسل ػراعممت ػػتمتليمػػتماسممليتػػتفمغمػػتر ممنػػذم
عقودجمواشتدماوار ممنذممطلػ ماسملػؾم ػوفمعػتـم9999جميمػتمأفماسقػوتمارورب ػاماسيبػرتماستػ ماشػتريتمي ػتجمواسنتػتج م

استػػ متمم ػػتمعن ػػتما ػػاتمعل ػػتماب ػػتداعمغت ػػاميػ ػ مار م ػػاجمو يا نػػتمم ري ػػامأن ػػتمانت ػػتماسػ ػ متوازن ػػتتمط تطػ ػ ام

وعطػػير ام د ػػدةميػ مأوربػػتجموا ػػاتمعلػ ميرنطػػتمأ م ػػاماطػػتفنتج امبولػػا تماسقػػوةماةيفػػرمتػػاف اعرميػ مغػػربمأوربػػتمسمػػدةم
نت زتماسقػرفجموان ػتمامػتؿمانيلتػراميػ ماطػت تدةماماي ػتماسقتر ػاماستػ ممطػرت تميػ ميرنطػتجموابقت ػتميػذسؾمعتػ منشػوبم
عربماسمتجامعتـمب فماسطػري فمعػتـم9337ماستػ ميتنػتمردمي ػؿمعلػ م ػزاجـمانيلتػراميػ م ػذ ماسم ريػامومػتمطػبق تممػفم

ط ترتجممفم نتمقررنتموسوجميؿممتم ت لؽمب ذ ماسم رياماست ميتنتمبعؽمعدفمتعميتلاعمترتبتمعل همتطوراتميف رة .م
و نػػتمرمبػػدممػػفماستنو ػػهماس ػ مأننػػتمعتوسنػػتمي ػ ماسد ارطػػامتتب ػ ماةطػػتس بمواسل ػ تماست ػ متبنت ػػتماس ػػوشماسمتعتربػػاجم
وو ػ متلػورموا ػ معػفمارطػػترات

اماسمم ػزةمسيػػؿمطػرؼممن ػػتجمواستػداع تتماسمتواشػ امم ػتجمبي ا ػػامتوم نػتمي ػػتم

اع .م
اسدقامواسم مو وع اممتماطتط نتماس مذسؾمطب م

352

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

الحشكيالت العسكرية الحي اشرتكث يف معركة بوفني
امتلاػتماسمؤرمػوفميػ متعد ػدمأعػػدادماسمقػتتل فماسػػذ فمشػتريواميػ م ػػذ ماسم ريػاممػػفميػاماس ػػتنب فجموسػومتاعلػػنتم
تقد راتماسمؤرم فمساعظنتمأن تميتنتمي مم مل تمايت ار

بتسمبتسغامو تنبػتماسدقػاجمرمتنطػ ـممػ ممػتماسانػت م
م
امتم مزتم

مػػفم ػػتساماعػػدادماس ػػوشمي ػ متػػتر مأوربػػتماسوط ػ طجميػػتسمؤرخمارنيل ػػزبمأومػػتفم()Omanجمو ػػوماش ػ رماسمػػؤرم فم

ارنيل ػػزماسػػذ فميتب ػوامي ػ ميػػفماسعػػربجمطتس نػػتمبارقػػتـميلي ػػامع ػ فمذيػػرمافم ػ شماسملػػؾماسارنط ػ مي ل ػػبمنػػت زماسا ػ فم
وممطػمتجاميػترسمفق ػؿماس ػدةجموممطػاموعشػر فمأساػتممػػفماسمشػتةجموأرب ػامأرؼممػفماسارطػتفمما اػ ماس ػدةجمأمػتمقػواتم
اوتػػوموعلاتجػػهميبلغػوامأسػػؼموفافمتجػػاميػػترسموأرب ػ فمأساػػتممػػفماسمشػػتةجمأبمأفماعػػدادممقػػتتل مارمب ارطػػورماوتػواموعلاػػتؤ م
ايفرممفماعػدادممقػتتل ماس ػ شماسارنطػ مب شػرةمارؼممقتتػؿ()1جمو نػتمرمبػدممػفمارشػترةماسػ مأفماسمػؤرم فمارورب ػ فم
علػ مامػػتاي ـموتبػػت فمتقػػد رات ـمرعػػدادماس شػ فمتوايقػواميػ مامػػر فماور مػػتماسمبتسغػػاميػ مارعػػدادمبمػػتمرم نطػ ـممػ م

اميتنتتمذسؾماس لػرمطػ متموأفمشػطرميب ػرممػفممقػتتل مغػربمأوربػتميػتنواممشػتري فميػ ماسعػروبماسلػل ب ا()2جميمػتم
أن ـمعمومتعماتاقوامعل مأفمعددممقتتل م وشماوتوموعلاتؤ مزادمعفمنظراج ـميػ ماس ػ شماسارنطػ ()3جمومػن ـماسمػؤرخم
ارنيل زبمطموستماسذبمقدرمقواتمارمبراطورماوتوموعلاتؤ مبايفرممفمارب فمأسؼجمواسق مي مروعنتمأفمعددممقػتتل م

اس شماسارنط م قؿمعفم ػذاماسػرقـمعلػ ماسػرغـممػفماشػتراؾمأيفػرماريلػتؿماسارنطػ فممػ مملي ػـمي ل ػب()4جمومػ ممػتم
ي ػ م ػػذاماستقػػد رممػػفممبتسغػػامارمأنػػهمرم رق ػ ماس ػ ممػػتم ػػت مبػػهماسمػػؤرخمارنيل ػػزبم ػ مسمي ارنػػتمي ػ ميتتبػػهماسم ػػترؾم

اسبر طتن امي ماسبػرمواسبعػرمعػ فمزعػـمأفمقػواتماوتػوموعلاػتؤ مبلغػتم921ماسػؼممقتتػؿجممب نػتعمأفمعػددماسارنطػ فم قػؿم

عن ـميف ماعر()5جمو ومتقد رممقتربمسمتمذير ماسمؤرخمر تشتردممفمطػ فم)(Richard of Sensممػفمافم ػ شماوتػومزادم
عل ممتجاماسؼممقتتؿممفماسمشتةجمموممطاموعشر فماسامتعممفماسارطتف( .)6م

ب ػػدمأفمتقػػد رماسمػػؤرخمارمر يػ مب لػػرم)(Beelerممواسمػػؤرخماسارنطػ ميرد نػػتفمسػػوتم()Ferdinand Lotمرعػػدادم
اس ش فمايفػرمقربػتعممػفماسعق قػاجمودقػاممػفمطػوا متجميػتسمؤرخمب لػرمقػدرماس ػ شماسارنطػ مبػاسؼمومػتجت فممػفماسارطػتفم

فق ل ماس دةجموفافامأرؼممفماسارطتفمما ا ماس دةجمموعددماسمشتةمب شرةمأرؼجمويتنتمقػواتماوتػوموعلاػتؤ مػمبعطػبم
اسم ػػؤرخمب ل ػػر مػمايف ػػرمع ػػددامم ػػفماسقػ ػواتماسارنطػ ػ اجمو تا ػػؽمم ػػهميػ ػ مذس ػػؾماسػ ػرأبماسم ػػؤرخماسارنطػ ػ ميرد ن ػػتفمس ػػوتم
()Ferdinand Lotماسػذبم ػرتمافم ػ شمأوتػوميػتفمايفػرمعػدداموعػدةممػفماس ػ شماسارنطػ جميمػتمأفمتقػد رماسمػؤرخم
يرد نػتفمسػػوتمساعػدادمقػػتربمتقػد رماسمػػؤرخمب لػرجماذمافم ػ شماوتػوموعلاػػتؤ مبعطػبماسمػػؤرخميرد نػتفمبلػػتمأساػ مومتجػػام

مفماسارطتفمفق ل ماس دةجموعشرةمأرؼممفماسمشتة(.)7م م
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واطػػتنتدماس ػ ماسم ط ػػتتمأناػػاماسػػذيرم ميننػػتماسقػػوؿمأفماسمػػؤرم فماسارنط ػ فموارنيل ػػزمعل ػ مامػػتاي ـمي ػ متقػػد رم
اعػدادماس شػ فمسيػػن ـماتاقػوامأفمقػواتمأوتػوموعلاػػتؤ مزادتمعػفمقػواتماس ت ػؿماسارنطػ ()8جمأمػتمبتسنطػػباماسػ مامػػتاي ـم

ي مارعدادمي ودمذسؾممعطبماعتقتدنتمإسػ مغ ػتبمارعلػت اتماسدق قػاميػ ماس لػرماسوطػ طموتبػت فممػتمولػؿممن ػتم
اس ػ ماسمػػؤرم فماةورب ػ فجمي ػاعمعػػفما تمػػتـماسمػػؤرم فمي ػ ميتتبػػتت ـمبتستشػػو ؽمس ف ػػرواما تمػػتـمق ػ ار ـجموسمػػتميتنػػتم
اسم رياماست معدفتمب فماسطػري فممػفما ػـماسم ػترؾماستػ معػدفتميػ ماس لػورماس موطػط مويػتفمس ػتمافػرمبػتستمار م ػام

علػ ماو ػػتعمأوربػػتماسغرب ػػاجميػػتفمبػػد تعمأفم متلػػؼمأغلػػبماسيتػػتبمواسمػػؤرم فميػ متقػػد رمعػػددماسقػواتماستػ مشػػتريتم

ي ت .م

املوقف الحعبوي لألطراف املحصارعة قبيل املعركة
مممرمبػػدممػػفمارشػػترةمإس ػ مأفماسموقػػؼماست بػػوبمسألط ػراؼماسمتلػػترعامش ػ دمانقاب ػتعم ػػذر تعمقب ػػؿمنشػػوبمم ريػػام

بوي فمي مشمتؿميرنطتجمةطبتبممن تمت رضمارططوؿماسارنط ماسمرابطمي مطواعؿمشمتؿميرنطػتماسػ م ػوـمطػتعؽم
مػػفمقبػػؿمنظ ػػر مارنيل ػػزبمي ػ مم ريػػامدام ػ ))9()Damme Battleجماست ػ مانت ػػتماس ػ متػػدم رمارطػػطوؿماسارنط ػ م
وأ برتمعت ؿميرنطتمي ل بمعلػ منبػذممشػروعمغػزومانيلتػ ار()10جمواطػتقطتبم ػود مسلػديتعمعػفمممليتػهماستػ موا ػتم
مط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرماستطو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواتمعت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿمانيلتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوفم ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوب ميرنط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت()11جموقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواتمعل ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهم م

ارمبراطورماسرومتن ماسمقدسمويونتماساانػدرزمشػمتس ت()12جمو نػتمرمبػدممػفماستنب ػهماسػ مأفمأفمعت ػؿميرنطػتمي ل ػبم
ػطسمأدرؾمأفم ػػوفموعلا ػػتؤ ممططػ ػوامستقطػ ػ ـميرنط ػػتمب ػػن ـجمستل ػػب مب ػػتر سمو ز ػ ػرةميرنط ػػتجمر ن ػػودمومقتط ػػام
م
أغط ػ
يرمتنػػدوسممػػفمنل ػ بميونػػتماساانػػدرزجموبػػتق ممقتط ػػتتميرنطػػتمشػػمتؿمن ػػرماسل ػوارممػػفمعلػػامارمب ارطػػورماوتػػوجم
تتري فمار ار

م نوبمن رماسلوارمس ت ؿمانيلترام ػوف()13جمومػفمفػـما ػطرمعت ػؿميرنطػتمستغ ػرممططػهماس طػير ام

سم تب ػػام ػػذاماسمطػػرماسػػدا ـ()14جموسػػـمتل ػػبماسبتبو ػػاماسػػدورمارم ػػرميػ ما بػػترماس ت ػػؿماسارنطػ معلػ متغ ػػرممططػػهم
اس ط ػػير امم ػػفمغ ػػزومانيلتػ ػراماسػ ػ متل ػػا همعط ػػتبتتهممػ ػ ماسمن ػػتوج فمس ػػهميػ ػ مش ػػمتؿميرنطػػػتجمإذمأفماسمن ػػدوبماسب ػػتبوبم
بتندوسؼ) (the Pope's Legate Pandulfوايت مقتدمتَممفمانيلتراجموب فمسهمأفمعت ؿمانيلترام وفمعتدماس مطتعام
اسبتبو ػػاجموأفماسبتبػػتمانوطػػنتماسفتسػػثم طػػعبمتا ػػد ماسطػػتبؽمسمشػػروعمغػػزومانيلت ػ ار()15جميتبػػدتمعت ػػؿميرنطػػتمازد ار م
سموقػؼماسبتبو ػامب ػػدمأفماناػؽماسيف ػرممػػفممػواردميرنطػتموطتقتت ػػتمسغػزومانيلتػراجمو نػػتميشػؼماس ت ػؿماسارنطػ ممػتمعػػوؿم
عل ػػهمعػ فمقػػتؿمسلمب ػػوثماسبػػتبوبمبػػتسنصمانػػهم مســيهاجم كونــف الرزنــدرا فامــا أن تكــون الرزنــدرا فرنســية أو
فرنسا فزندرايةم (.)16مم م
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ورمر ػػبمأفمعقػػتجؽماس غراي ػػاماسزمػػتماس ت ػػؿماسارنط ػ مبتبن ػ م ػػذ مارطػػترات

امذسػػؾمأفمقواتػػهميتنػػتممت عالػػام

شمتؿميرنطتمأبمعل ممقرباممفمقواتميونتماساانػدرزموعل اػهمارمب ارطػور()17جميمػتمأفماسفقػؿماس ػددبمس ػوشماوتػوم
اروؿموعلاػػتؤ مق تط ػتعماس ػ م ػػاسامق ػواتمعل ػ ا ـماسملػػؾم ػػوفماسزمػػتمعت ػػؿميرنطػػتمي ل ػػبمبتلػػا امعطػػتبتتهمم ػ متلػػؾم
اس ػػوشمف ػػـماستا ػػرغماسػ ػ مقػ ػواتمنظ ػػر مارنيل ػػزب()18جماسػ ػػذبمرم مشػ ػ مباط ػػهمب ػػدمأفمتملػ ػ معن ػػهمأيفػػػرمبترون ػػتتم

انيلتػ ار()19جمومػ مأفمعت ػػؿمانيلتػرام ػػوفمعقػػؽمب ػػضمارنتلػػتراتميػ ماسمنػػتطؽماسممتػػدةممػػفمرروتشػ ؿمعتػ م نػػوبم
ن رماسلوار()20جمسيفمانطعتبمبترونػتتمبواتػومونبا ػتممػفم ػ شماسملػؾم ػوف()21جما ػطرمارم ػرماسػ ما قػتؼمزمػـم
ػتجمواسميػػوثم نػػتؾمبتنتظػػترممػػتم ػػتممضممػػفمتطػػوراتمي ػ مشػػمتس ت()22جممػػتم ن ػ مأفممطػػرم
تقدمػػهمي ػ م نػػوبميرنطػ م
تطو ػػؽماسممليػػامويػػت م ب تػ فمعلػ م وشػ تمقػػدمانت ػ ()23جم مويػػتفماسملػػؾماسارنطػ مي ل ػػبماسفػػتن ماغطػػطسمقػػدمتو ػػهم
بقواتػػهمنعػػوممد نػػامس ػػؿم()Lilleموعطػػيرميػ م26متمػػوزم9294معلػ ممقربػػاممػػفم ػػذ ماسمد نػػاميػ مميػػتفم ػػدع م طػػرم
بوي فم)(The bridge of Bouvinesم شػرؼمعلػ مقر ػامتقػ مبػ فمتورنػتبم))Tourniaموس ػؿ()24() Lilleجمو ػؿم
م طػػير معلػ م ػػاتؼمن ػػرماسمػػترؾم))Marcqممس نػػت شم نػػد موم ػػوس ـممػػفماسمػػت ()25جميػ م ػػذاماسوقػػتمولػػؿم ػ شم

اوتوموعلاتمؤ ماس ممد نام ت نوتموألبعوامعل ممقرباممفماسميتفماسذبمعطيرمي ػهماسملػؾماسارنطػ موقواتػه()26جمي بػرم
اس ت ػػؿماسارنط ػ م طػػرمبػػوي فمسماقػػتت ـجمواسايػػتمأن ػػـمتري ػواماس ت ػػؿماسارنط ػ مو شػػهم تمػػوفمعبػػور ـجمو نشػػروفم
أ نع ػػام شػ ػ ـمقب ػػتست ـماط ػػت داداعمسلم ري ػػامدوفمأفم ػػت مو ـجمو ػ ػ ممفلب ػػامتؤم ػػذمعلػ ػ ماوت ػػوموعلا ػػتؤ ميػ ػ ماس ػػرؼم
اس طػػيرب()27جمو نػػتمنػػرتمأفماسقػواتماسمنتوجػػامسارنطػػتمتبنػػتما ػ ار اعمممػػتفاعمسمػػتمقػػتـمبػػهماسارنطػ وفجميقُ ِطػ َػمتمماسػ مفافػػام
أقطتـجماس نتحمار مفمبق تدةمي راندميونتماسااندرزم)(Ferrand of Flandersمور نتسدممفمبوسون م (Reginald
)of Boulogneمووس تـمرنطووردم))28((William Longswordجمامتماسمريزميإطندتمق تدتهمإس موس تـممفم وسنػدام
()William of Hollandمجمو وممفمبوي سم)(Hugh of Bovesمجمومتطنـمارمبراطورماوتوماسراب م))Otto VIم
ق تدةماس نتحماة طر()29جمامتمق تدةماس ػ شماسارنطػ مييتنػتمبم مل ػتمتعػتماممػرةماسملػؾماسارنطػ مي ل ػبماسفػتن جماسػذبم
اطندمق تدةما از م شهمإس مقتدةمعري فجم امذوفماوامر ـممنهممبتشرة( .)30م
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وقائع وجطورات معركة بوفني
بدأتماسم ريامب بورماسارنط فمن رماسمترؾجموت عاؿم شمارمبراطورماوتوموريتقهمامتم ـجمستبدأمم رياميبرتم
ي ػ م27متمػػوز()31جماشػػتبؾمماس ػػتماسطريػػتفميػ ػ مقتػػتؿمعن ػػؼجمي ػػتنقضمارط ػػقؼم ػ ػرافماسػػذبمرأسمم منػػاماس ػ ػ شم
اسارنط ػ معل ػ مم منػػامارعػػدا ماست ػ م أرط ػ تمشػػط اعرممن ػػتميونػػتماساانػػدرزمي ارنػػدميػػتـماطػػر موا بػػترممػػفمبم تػػهممػػفم
اساانػػدرز فمعل ػ ماست ار ػ جمإرمأفمشػػط اعرممػػفماساانػػدرز فمانػػدي وامبق ػػتدةماسيونػػتمر نتسػػدممػػفمبوسػػون منعػػوممريػػزم
اس ػ شماسارنط ػ موتمينػػوممػػفمامت ػراؽملػػاوؼماسارنط ػ فمعت ػ مولػػلواماس ػ ماس ت ػؿماسارنط ػ ماسػػذبماطػػقطهماسيونػػتم

ر نتسدممفمعل مل وةم واد موري مط اهمس قتله()32جمارمافماعدمعراسماسملؾمي ل بمو دع مب رمترطتتفم( Pierre
)Tristanماتمذممفم طد مدرعمتعمواق متعمس طدماسملؾمي ل بموعمت ممفمأبم ربامقتتلاماس مافمات ماسارطتفماسارنطػ وفم
سن دتػػه()33جموت ر ػتمم ط ػرةماس ػػوشماسمنتوجػػامسارنطػػتمس ػػوـممقتبػػؿمب ػػدؼمتما ػػؼماس ػػغطمعل ػ ممرتيػػزماس ػ شم
اسارنط جموتميفماسارنط وفممفمتشت تم ز ممفمم طرةماعدا ـ()34جموطػقطمقتجػدماسم طػرةمو ػومارمب ارطػورماوتػوممػفم

علػ ػ مل ػ وةم ػواد جموي ػػتدم ق ػ ميػ ػ ماةط ػػرمسػػورمأفماتبتعػػهماطػػتنقذو ميػ ػ مامػػرمسعظػػاجموأع ػػرواماس ػػهم ػوادماعمام ػػرم

س متط ه( .)35م

ممموب ػػدمطػ تؿمعن ػػؼمبػ فماس شػ فمعبػػاتمممتلػػؼمتشػػي اتماس ػ شماسارنطػ مناطػ تماطػػت داداعمس ػػوـمم ػػتدم

بق تدةمأطقؼمب ػوي سموتمينػواممػفمتػدم رماسقػواتمارنيل ز ػاماسمرايقػامسامب ارطػورمأوتػوموعلاػتؤ ()36جموتمينػواممػفمأطػرم
ا رؿمطتسطبربمب دمأفمأفمنو م مارعمتعمافنت ماسم ريا ()37جموس بماسارطتفماسارنط وفمدو ماعرميب ماعرمي م ذ ماسم ريػاجمعػ فم
اطندواماسقواتماسارنط اماسم ت مامسقواتمارعدا جمويتفم وـماسارنط فممفماسشػدةموارتطػتعمبع ػثمانت ػ ماسػ ماطػرم

ر نتسػػدميونػػتمبوسػػون جمووس ػػتـمرنطػػووردجمي ػاعمعػػفمي ارنػػدميونػػتماساانػػدرزماسػػذبمت ػػـمأطػػر ميمػػتمعرينػػتجمأبمأفم
اسق تداتماسرج ط امسم منام شماوتوموق ػتميػ مقب ػاماسارنطػ ف()38جموسػ سمغر بػتعمب ػد تمأفم شػتدماس ػوـماسارنطػ م

عل ممرتيزم شمارمبراطورماوتػوميا ػطرمقتجػد موس ػتـماس وسنػدبمو ػوممػفمبػوي سمإسػ ماست ار ػ مسشػدةماس ػوـ()39جم
وجموانطػػعبممػػفمتبق ػ ممػػفماسنػػبا ممػػفماسم ريػػامعنػػدمتمتبػ فمس ػػـمأفماس ز مػػام
ع ن ػػتمان ػػترممرتيػػزموم ط ػرةم ػ شماوتػ م
طتعؿمب ـمرممعتؿجمومػن ـمدوؽمبرابتنػتجموس مبػورجم))Limbourgجمواسبػروجم)(Brugesجمواس نػتم()40()Ghentجم
و ي ػػذاماط ػػارتماسم ري ػػامع ػػفمتعق ػ ػؽماسمل ػػؾماسارنطػ ػ مي ل ػػبماسف ػػتن منلػ ػ ماعرمط ػػتعقمتعمعلػ ػ م ػػوفموعلاتج ػػهميػ ػ مم ري ػػام

بوي ف( .)41م
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ورمر بمافم نتؾمعوامؿممت ددةموقاتمو ار ماستاوؽماسارنط مي م ذ ماسم ريامي ممقدمت تماسق تدةماسموعػدةماستػ م
تمفلتمبتسملؾماسارنط مي ل ب( )42جمعل ماس يسممفماسعلؼماسم ػترضماسػذبمانقطػـماسػ مفػاثمق ػتداتماناػردميػؿمقتجػدم
مػػفمقتدت ػػتمبػػاوامر مدوفماستنطػ ؽممػ مبػػتق مأ نعػػاماس ػ ش()43جممػػتمانت ػ ماسػ متشػػتتمتلػػؾماسقػواتمافنػػت مارستعػػتـممػ م
اس ػػدو()44جميمػػتمأفماس ت ػػؿماسارنطػ مي ل ػػبمعػ فمارطػػقؼم ػرافم))Guerinمقتجػػدماعلػ مسلتنظػ ـمواردارةميػ م شػهم
بتسشيؿماسذبمأ ا ممرونامعل هموواجـمب فمتشي اتهموا نعتهماس ٍ
معدميب ر()45جم تؼماس مذسؾمترايـماسمبػرةمسػدتم
اسارطتفماسارنط فماسػذ فميػتنوامايفػرمعػدداعموأشػدمب ارعػاميػ ماسقتػتؿجمةفماغلػب ـمممػفماشػتريواميػ ماسعػروبماسلػل ب ام
وتمرطػ ػوامبل ػػورةم ػػدةمعلػ ػ مين ػػوفماسقت ػػتؿجمس ػػذسؾمس ػػبم ػػؤر ماسارط ػػتفمدوراميب ػ ػراميػ ػ متعق ػػؽماسنل ػػرميػ ػ مم ري ػػام

بػػوي ف()46جمورمر ػػبمأفمس نلػػرماسم تنػػامدورم ػػتـمي ػ م ز مػػام ػ شماوتػػوموعلاػػتمؤ ()47جمي نػػدمتمبػػدأتماسم ريػػامب ػ فم
اسط ػري فمتقػػتعسمب ػػضماسيونتػػتتمعػػفمادا مم ػػتم ـميمػػتم ػػبمبطػػببمتقػػد ـماسملػػؾماسارنط ػ ماسرش ػ مإس ػ ـمووعػػود م
بإعطتج ـماسمن مواقطتع ـماة ار ػ مب ػدمارنتلػترميػ م ػذ ماسم ريػا()48جمومػتمسبػثم ػؤر مأفمانطػعبواممػفماسم ريػام
ي مذروت تمس عدفوامفغرةميب رةماطتغل تماسارنط وفمبذيت جميافرمذسؾمبشيؿميب رمعل مم نو تتماس شماسمنتوئمس ت ػؿم

يرنطتموأنت مإس ماس ز ما( .)49م

نحائج معركة بوفني
انت ػػتمم ريػػامبػػوي فماسػ ػ مطلط ػػلامميتطػػبمسلتػػتجماسارنطػ ػ جماذمالػػبعتمبػػادماساانػػدرزموبوسػػوفميػػ ماسشػػمتؿم

اسارنط ػ متعػػتمقب ػػته()51جميمػػتمافمنورمتنػػدبموان ػػومواةقػػتس ـمارمػػرتماست ػ متق ػ مشػػمتؿمن ػػرماسل ػوارمم ػ تمتمتم ػتعم

سه( )59جمو يذامقدرمةطرةمي ل بماسفتن مأفمتعيـميرنطتمب دممفمعد دمعلػ معطػتبمارقطػتع فماسػذ فم ػ ؼمناػوذ ـم
إس معدمب دمعت ميتدم تاش ()52جمارمرماسذبمولػاهماؿميتب ػهمبولػاهمقػوةمم ػتيامسل ػرشماسارنطػ جمورمر ػبمأفم
يرنطتمأفبتتمان تممػفماسػدوؿماسيبػرتميػ متلػؾماسعقبػا()53جمورمر ػبمأفمم ريػامبػوي فمأ ػتعتمامػرمأمػؿمسلملػؾم ػوفم
ي ماطت تدةمارقتس ـماستػ ميتنػتمتعػتمطػ طرةمواسػد م نػربماسفػتن ميػ ميرنطػت()54جمو ػاتماسارلػامسلبترونػتتمارنيل ػزم
سلتمردمعل معت ل ـم وفمواسزامهمبتسموايقامعل متوق ماس دمارعظـمعتـم.)55(9295م م
موسـمتقؼمميتطبماس رشماسارنط معندم ذاماسعدمبؿمان تمعطمتمط تؿممفمنوعمآمرموططمأوربتمع فم ػزـممنتيطػهم
ػرشمارمبراطور ػ ػػاماسرومتن ػ ػػام
م
ارمب ارط ػ ػػورماوت ػ ػػوماس ػ ػػذبمأدرؾمأفمب ػ ػػوي فمن ت ػ ػػاماسمط ػ ػػتؼمةمل ػ ػػهميػ ػ ػ مارعتا ػ ػػتظمب ػ ػ
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اسمقدطػا()56جموت ػػرضمب ػػدمذسػػؾمسطلطػلاممػػفماسمتتعػػبماطػػتمرتمعتػ مويتتػهمعػػتـم9298ـجمواعػػتا ممنتيطػػهميردر ػػؾم
اسفتن معرشمارمبراطور اماسرومتن اماسمقدطا( .)57م
واسايتمأفماس ت ؿماسارنط مي ل بما ا مشرع امتتمامعل مميتطػبهماناػاماسػذيرمعػ فماقعػـماسبتبو ػاميػ متطػو ام
م ػ منظ ػػر مارنيل ػػزبملػػبتمسلػػتسعه()58جميقػػدمتػػـمي ػ م94ما لػػوؿمعػػتـم)59(9294ج عقػػدم دنػػامسممػػسمطػػنوات()60جم
بتدمؿماسبتبتمب فماسطري فمنلتمعل مافم بق ماسو

ميمتم ومعل هجمعت مانت ت موقتماس دنامعػتـم)61(9221جمإرم

ان تمير تمغرامامعل ماسطػرؼماسػذبم تػدبمعلػ مارمػرجموسػومقومنػتماتاػتؽماس دنػامط تطػ تعمةسا نت ػتمسلػتس ميرنطػتم

تمتمتعجمرفماس ت ؿماسارنط ميتفموافقتمبتفميرنطتمطتيطبميف اعرمي معتؿمت ر

تمرعتدا مانيل زبممطػتقباعجمإرمأن ػتم

سػػـمتملػػوممػػفمميتطػػبمسل ت ػػؿمارنيل ػػزبم ػػوفميػ ممقػػدمت تمانػػهمعومػػؿمسلمػرةماروسػ ممنػػذمتطػػنمهماس ػػرشمبولػػاهمنػػداعم

وس سميلاعمإقطتع تمسلملؾماسارنط ( .)62م
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