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“The Principality of Moldova (from 

establishment to independence) 

(1347-1365)” 
Abstract: 

This research sheds light on the Principality of Moldova. It 

was founded in the second half of the 14th century as a 

feudal state subservient to Hungary. Louis I, king of 

Hungary (1342-1382) established it in 1347 in order to be a 

defense wall against the conquerors of Mongols. Louis I 

appointed Dragoş as a ruler (1347-1354), but Dragoş failed 

to establish a dynasty.Bogdan I (1359-1365) defeated 

Dragos' progeny and achieved independence from the 

Kingdom of Hungary. 

 

Keywords: Moldova, Bogdan I, Maramureş , Voievod , 

independence.  
 الدراسات السابقة:

ويأتى فى مقدمتها، لهذا الموضوع  ألمحتهناك بعض الدراسات التى  
التفاوض على  بعنوان:، Eva Posch"إيفا بوش" الباحثة البحث الذى أجرته

وقامت بنشره فى ، Moldova" تاريخ السياحة من جمهورية مولدوفااألمة فى 
، المجلد السادس "مقارنة بين الشرق والغربالدراسات "رؤية فى ال مجلة

 م.2015عام  ، طبعة باريسواألربعون لشهر مارس
Posch,E.(2015).”Negotiating the Nation in Tourist 

Historiography from the Republic of Moldova”. Revue 

d’études comparatives Est-Ouest,proposed on Cairn 

International Edition. 1 (46).Paris. 161-184.  
 Pavel Parasca "بافيل باراسكا"عالوة على هذا، هناك الدراسة التى أعدها  
 "مدينة "ومنذ ذلك الحين بدأت، بمشيئة اهلل، بلد مولدوفا"، طبعة  بعنوان:ى وه
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 وهو باللغة الرومانية.، م2014، عام Chișinău Ulim" أولم سيانو:تشي

Parasca, P.(2014).“Şi de atunci s-a început, cu voia lui  

Dumnezeu,Ţara Moldovei”. Chișinău: Ulim.  
هناك الدراسة التى أعدها المؤرخ الرومانى "رادو  ذلك إلى جانب 

"نشأة الدولة فى العصور  ان:بعنو ى وه Radu Carciumaruكاركيومارو"
"دراسات  الوسطى على األراضى الرومانية: مولدافيا"، وهو منشور فى مجلة

م، طبعة مدينة 2012سالفية وبلقانية"، العدد الثاني، المجلد الثانى عشر لعام 
 .سان بطرسبرج

Carciumaru, R.(2012).“The genesis of the medieval state on 

theRomanian territory: Moldavia”.Studia Slavica et 

Balcanica Petropolitana. 2 (12). Sankt Petersburg. 172-188.  
وقد  حتى اآلن. عن هذا الموضوع وفيما يبدو ال توجد دراسة باللغة العربيةهذا  
( "الجمعية األمريكية APAستشهاد المرجعى طريقة )تبع الباحث فى طريقة االا

 .American Psychological Association للصحة النفسية"

 مصادر البحث:
فى معالجة هذا عتمد عليها الباحث اوهناك مجموعة من المصادر التى  

يأتى فى مقدمتها حولية المؤرخ ورجل الدين المجرى "جون كيكيللو" الموضوع و 
John of Küküllő (1320-1393)ُكتاب مملكة المجر"  بعنوان:ى ، وه(1)م"

Scriptores Rerum Hungaricarumتشيشوندر" "جونا: بتحريره ، قام 
Joannis Schwandtnerفيندوبوناي" ، الجزء األول، طبعة "Vindobonae ،

 م.1766عام
Küküllő, J. F.(1766). Scriptores Rerum Hungaricarum. 

ed. By: Schwandtner, J., 1. Vindobonae. 

 Grigore يجورى أوريش"جانب ذلك، هناك المؤرخ المولدوفى "جر  ىإل 

Ureche (1590/1595-1647)نون بـ"حوليات عُ  ذىصاحب الكتاب ال، (2)م
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م"، 1594 عام ىأرض مولدوفا من منتصف القرن الرابع عشر الميالدى حت
 Émil الفرنسية "إميل بيكوت"اللغة وقام بترجمته إلى ، وهو باللغة الرومانية

Picot طبعة مدينة باريس ،Parisم.1878 م، ونشر عا 
Urechi, G.(1878).Chronique de Moldavie depuis le 

milieu du XIVe siècle jusqu' à l'an 1594. trans:Picot,E.Paris. 

مسلسل رقم د ، تاريخية" "وثائق رومانية هناك كتاب: هذافضالا عن  
ا الذى يتناول تاريخ روماني، ، المجلد األول()العالقات بين اإلمارات الرومانية

 "كونستانتين تشودارو وقام بتحريره كل من:(، م1456- 1222) من عام
"Constantin Cihodaru ،"و"ستيفان باسكو"Ştefan Pascu. نشره  وقد تم

 م. 1977 ، عام"Bucharest بوخارست"باللغة الرومانية، طبعة مدينة 
Cihodaru,C.& Pascu,S.(Eds.).(1977).Documenta Romaniae 
Historica.D.Relaţiile dintre Ţările Romanian Historical 
Documents.Series D.(The relationships between Romanian 
principalities).1 (1222-1456). Bucharest : Editura 
Academiei. 

 مقدمة:
إحدى اإلمارات هى  )وبالرومانية مولدوفا(: Moldavia مولدافيا 

فى شمال شرق رومانيا  وتحديدااق أوروبا، فى جنوب شر  الرومانية التى تقع
Romania بين نهري: برت ،Prutوسيرت ،Siret . تكونت فى القرن الرابع

، Bukovina بوكوفيناكالا من:  عشر الميالدي، كانت تشمل آنذاك
لسيطرة األتراك العثمانيين منذ عام مولدوفا خضعت  .Bessarabiaبسارابياو

م(، 1775فى عام )  Austriaترياأوس ىبوكوفينا إل ، وضمتم1504
وقد تقلصت أكثر فأكثر تحت  م(.1812)فى عامRussia وبسارابيا إلى روسيا 

( م1856-1853)عام  Crimean war"حرب القرم"  وبعد نفوذ روسيا.
دولة رومانيا الحديثة )عام  لتشكل Walachia والشياشقيقتها إمارة تحدت مع ا

 .(3) م(1859
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ملك المجر  Charles I Robertاألول روبرت"  ولقد شهد عهد "شارل 
م( ووالد لويس األول، بعض التوغالت المغولية داخل مملكته، 1342–1308)

العالقات مع مغول القبيلة طبيعة عن  ىء  لكن فى حقيقة األمر، ال ُيعرف ش
ى تلك األثناء كانت إمارة مولدوفا ضمن ف، ف(4)م1345الذهبية قبل عام 
مولدوفا ومنطقة  مغولم، بيد أن 1340نذ عام م ممتلكات المغول

(5)ترانسلفانيا
Transylvania،  م بطرد السكان الرومانيين 1345قاموا فى عام

ضطر لويس األول ملك المجر إلى أن يرسل قائده المسمى االمحليين، مما 
، -المغول أى – همعلى رأس قواته لقتال Andrew Lackfi "أندرو الكفي"

 السيادةمن أراضيهم تحت  انتهت بهزيمتهم ووضع جزءا ا ودخل معهم فى حرب
 .(6)ةالمجري
النصر الذى أحرزه لويس ملك المجر  ذلكمر، فقد حفز ومهما يكن األ 

م إلى 1347 سنة التقدم بطلبوفقدان ممتلكاتهم، على مغول القبيلة الذهبية 
من أجل استعادة  مClement VI (1342-1352) كلمنت السادس البابا 

للكومان  الرسمية )األبرشية Milcovia" الكاثوليكية ميلكوفيا" شيةأبر 
Cumans  م(، وطلب من البابا 1341عام  المغولالتى سقطت ضحية لغزو

على رأسها، وبالفعل وافق البابا على األصل راهب فرنسيسكانى مجرى  تعيين
أسقفية  ويمكن تفسير المحاوالت المتتالية للمملكة المجرية إلحياء .(7)همطالب
على الرغم من أن المصادر ، ا" كدليل على اهتمامها بجنوب مولدوفاي"ميلكوف

 .(8)األسقفية يكتنفها الغموض هالمتعلقة بهذ
 لويس قد شجعت ، ربماإحياء أبرشية ميلكوفياحركة  فإنحال،  ةعلى أي 
ويمتد  المجريةتحت السيطرة  تجارى يكون ممر ملك المجر على تأسيس األول

 Theإلى مصب نهر الدانوب  The Carpathians قة الكارباتمن منط

Danube  كذلك قام العاهل المجرى بتأسيس (9)سالفة الذكر شمل األبرشيةيو .
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ا، أال وهو الدفاع عن تلك األراضى كان الغرض منها عسكري   إمارة إقطاعية
كان يقيم فى شمال مولدوفا سكان فى تلك األثناء  .المغولضد هجمات 

من رومانى  قائدبقيادة -م، انضم سكان رومانيون 1345فى عام ، و يونرومان
-Dragoş (1347، يسمى "دراجوس" Maramureş (10)منطقة ماراموروس

بقيادة "أندرو الكفي" قائد  للمغولإلى الحملة المجرية المناهضة  - م(1354
وا عبور منطقة الكاربات واستقر  تمكنوا منول ملك المجر، وقد جيش لويس األ
ياه بأن جعله إوقد كافأه لويس ملك المجر نظراا لمساعدته ، فى إقليم مولدوفا

. ثم م1347التى أنشأها فى عام  على إمارة مولدوفا Voievod  (11)"فويفود" 
 .(12) مSas (1354-1357)"ساس" ابنه المسمى  إلى بعد ذلكالعرش  ل  ق  نُ 

عبه فى منطقة والدور الذى ل Bogdan Iدان األول" جأما عن "بو  
ولد م، فقد 1365ماراموريس إلى أن حقق استقالل إمارة مولدوفا عن المجر عام

، وينحدر من عائلة من Cuhea كوهويا"فى منطقة  م1300فى عام تقريباا 
)الرومانيين( الذين ينتمون إلى منطقة ماراموريس التى كانت  النبالء الوالشيين
دان ج"بو  عليه لقب . وقد أطلق(13)ينئذتابعة لمملكة المجر حمقاطعة إقطاعية 
ألنه أول حاكم مستقل إلمارة  ؛Bogdan I the Founderاألول المؤسس" 

 .(14)مولدوفا
م، 1342ما قبل عام  ىمملكة المجر إلبدان األول" جترجع عالقة "بو و  

، م1342–1330)فى الفترة  موريسافى منطقة مار  حيث كان زعيماا للوالشيين
إلى  ةما بين سبع عشر ملك المجر  "شارل األول"منحه  قدو م(، 1355-1359

شريطة اإلقامة واإلستقرار فى منطقة "كوهويا"فى كإقطاع قرية  ةثمانى عشر 
 .(15)ةيالعسكرية المستقبل حروبهفى  ويعاونهقطاعي، اإل همقابل أن يكون تابع

"شارل األول" ملك  ىدان األول" علج"بو  على أية حال، سرعان ما انقلب 
الفالحين الوالشيين فى مالية على المجر؛ بسبب قيام األخير بفرض غرامة 
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إلى ، منطقة ماراموريس، وهو األمر الذى كان من شأنه أن يؤدى بطبيعة الحال
دان ج"بو مما أتاح الفرصة أمام ، هناكإشعال نيران ثورة كبيرة بين الفالحين 

زعامته من أجل الدفاع وقاد الفالحين تحت  االنتفاضةهذه الستغالل األول" 
بالفعل موريس، ونجح اعن الحريات، ثم أعلن أنه الزعيم األوحد لمنطقة مار 

ستقالل بالبالد، وهو األمر الذى دفع "شارل األول" ملك تلك الفترة من اال خالل
ذلك "شارل األول" المجر إلى مقاومته ومحاولة القضاء على تمرده، وقد روى 

م، 1335أكتوبر عام  من ذى أصدره فى السادسالملكى الكله فى المرسوم 
، رئيس أساقفة Ladislaus Jánkiوأمر فيه بإرسال "الديسالو يانكي" 

م من أجل 1335م و 1334ثالث مرات خالل عامى  Kalocsa"كالوتشا" 
ومن  .(16)من بلده "إلى مملكة المجر دان األول"جتمرد "بو التأهب للقضاء على 

 -الرومانيين - مجموعة كبيرة من الوالشيينول"بقيادة األ دانجأجل ذلك، قام" بو 
  .(17)وتوجه بهم إلى بالد المجر Serbiaمن مملكة الصرب 

حل محله على ، م1342عام بعد أن توفى شارل األول ملك المجر 
م، وقد اتخذ التاج 1342ابنه لويس األول فى شهر يوليو عام عرش المجر

إلى تغيير  فى المقام األول شرة تهدفتدابير مبا فى عهدهالملكى المجرى 
منطقة ماراموريس اإلقطاعية. وكانت أهم فى الوضع االجتماعى والسياسى 
فى  ينطبقة النبالء الروماني بطبيعة الحال نحوأعمال السيادة المجرية موجهة 
موريس، حيث اجتماعية من رؤساء القرى فى مار ترانسيلفانيا، وخاصة الفئة اال

عتراف بأفراد الطبقات اال )حكام المجر( Angevin نجيفيينرفضت ساللة األ
إال من خالل مرسوم ملكى  ُيت أكد على وضعهمالنبيلة من رؤساء القرى الذين لم 

لذلك عتراف بالحكم على األرض، حسب سند الملكية، ، وبالتالى كان االرسمي
لكى قرار الديوان الميعتمد على  مقاطعة ماراموريسالنبالء فى كان وضع 

 ىا، فيعتمد رسمي  فى منطقة ماراموريس صار اإلقطاع المحلى و . (18)المجري
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 .(19)المجرية المملكةغضون بضع سنوات فقط، على 
فى تلك األثناء قام  موريس.ادان األول" هو الحاكم الفعلى لمار جكان "بو  

ختيار حكامهم العسكريين من اب -موريساأو زعماء مار  زعماء القرى الوالشيين
فى صراع مع لويس ملك المجر،  "دان األولجبو " وقد دخل .(20)بين ناخبيهم
 21دان األول" فى المرسوم الملكى الذى أصدره فيجإلى "بو  األخيروقد أشار 

بالرغم موريس، لكنه اعترف فيه بأنه الحاكم الرسمى لمار ام و 1343أكتوبر عام 
موريس ارسمى لمار  ودويفڨدان ج"بو  بعدم الوالء له حيث قال: اتهمه من ذلك

بتهمة "بوجدان األول" العاهل المجرى لـ  إلصاقالرغم من  ىوعل خائنا لنا".
 -فى تلك المرحلة من صراعه معه-، إال أنه لم يجرؤ الخيانة وعدم الوالء له

إجراءات قانونية أو عسكرية أخرى  ةأيب حتى القيامعلى مصادرة أمالكه أو 
بين "بوجدان" عة الطيبة التى كان يتمتع بها السمولعل ذلك مرجعه إلى ضده ؛ 
 .(21)موريساسكان مار 
دان األول"، وهو الذى جشخصية "بو كال ريب فى أن شخصية قوية و  

، ال "ويفودڨال" منصبأال وهو تولى أعلى منصب فى مقاطعة ماراموريس، 
بمحاوالت تقييد الحقوق والحريات التى كانت تمارسها  يمكن أن يظل غير مبال  

فعالوة على منصبه سالف الذكر، والذى ظل يشغله لفترة ، ليه مملكة المجرع
تحول بفضل ممتلكاته  ، إال أنهم(1359-1355، م1342–1330طويلة )

لمجر، والذى تجلى مملكة االوالء ل كما أن، الواسعة إلى أقوى زعيم فى المنطقة
وريس، مامار  النبالء الرومانيين فى مقاطعةل بعض ب  فى وقت الحق من ق  

على استقالل  فى الحصول )بأى ثمن( "دان األولجبو "بأن رغبة نعتقد يجعلنا 
اسياسى كامل، لن يقتصر على الملكية المجرية فحسب، ولكن تعداه  إلى  أيضا

 سابق الذكرهذا وقد كشف المرسوم الملكى .بعض العائالت المحلية من النبالء
 النبيل وبيناألول"،  حدوث نزاع بين "بوغدان -م1343أكتوبر عام  21-
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 Viskالحارس الملكى لقلعة "فيسك"  Ioan of Kölcse"جون أف كيلشي"
الرسمى للسلطة المجرية  فى أوكرانيا(، والممثل Vyshkovo)اآلن فيشكوفو 

هذا المرسوم لم يذكر طبيعة الصراع أو األسباب التى  أن ودبيو ، فى المنطقة
 .(22)شتعالهاأدت إلى 
غاضباا من تمرد أستمر لويس األول ملك المجر  وكيفما كان األمر، 

على منطقة " ڨويفودـ "ك من منصبهه عزلبنتهى األمر ادان األول"، و ج"بو 
بالخيانة وعدم الوالء له وذلك فى المرسوم  ىتهمه مرة أخر ا بعدماموريس، امار 

 وأشار فيه إليهم، 1349الملكى الذى أصدره فى منتصف شهر سبتمبر عام 
: أن  ىعل يعطى داللةالدوام"، وهو ما  ىدان تابع عديم الوالء لنا علج"بو  قائالا

دان األول" بالملك المجرى بدأت فى التدهور المستمر ما بين عامى جعالقة "بو 
 .(23)م1349م و1343
نتقل اموريس، حيث ابعدئذ يبدو أنه حدث تغير فى حكام مقاطعة مار  
أبناء أخيه )أى  John ون، وجStephen إلى كل من "ستيفن الڨويفودمنصب 

دون قيد أو شرط. وبالرغم عليهما دان( وهما اللذان قبال بالسيادة المجرية جبو 
على  بعد عزله. وبناءا  لم يغادر منطقة ماراموريس األول"دان ج"بو فإن من ذلك 

دان األول" جحاول "بو  -م 1349سبتمبر 15 - السابقهذا المرسوم الملكى 
ملك المجر بأن أغرى بعض أتباع ومؤيدى العاهل اإلنتقام من لويس األول 
نضمام إليه، حيث عرض على شخص موريس لالاالمجرى فى مقاطعة مار 

زعيم الوالشيين هو وأبنائه ، Giula of Giuleştiيسمى "جيوال أف جولييتي" 
، بيد أن األخير رفض عرضه، مما أدى إلى أن فى تمردهالستة لالنضمام إليه 

ممتلكاته فى  غزوول" غيظاا منه وقرر على الفور دان األجيشتاط "بو 
ستمالته إلى االذى نجح فى - ماراموريس بمساعدة ابن أخيه المسمي" ستيفن"

دفع لويس األول  مما، (24)طرده من هناك مندان األول" ج"بو  وتمكن، -صفه
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حاكم ماراموريس )شقيق ستيفن وابن أخى  طلب من "جون"يملك المجر إلى أن 
جتماع رؤساء ا( إعادة أفراد عائلة "جولييتي" إلى أمالكهم فى خراآل دانجبو 
 . (25)وبحضور القائد المجرى "أندرو الكفي" كونت مقاطعة ماراموريس ىالقر 

 دان األول" بعمله هذا، أراد أن يضربج"بو  : إنيمكن القول هنامن و  
األول ملك للويس  خضوعا ووالءاا اإلقطاعيين "جيوال أف جولييتي" أكثر النبالء

دان ج"بو  أن ودبيفى المنطقة،  المجريةالمجر، وربما أحد أهم المؤيدين للسياسة 
 ىالدعم من أسرته التى حازت دونه عل ىر فى حقيقة األمر إلتقاألول" كان يف

بدعم السياسة الملكية المجرية  ونعمتموريس، افى منطقة مار  "لڨويفودا"منصب 
دان األول" فى جعين للمجر، لذلك كان "بو أمراء طائ ىفى المنطقة وتحولوا إل

خطر من الوقوع ضحية لسياسة القوة، حيث أجبرت فشل حملته األخيرة على 
تبنى سياسة دفاعية مما أبقاه فى مأمن من رد فعل مجرى مستهدف ضده. وال 

دان األول من الهجوم إلى الدفاع يفسر لنا لماذا جريب فى أن تغيير موقف بو 
، ألن مثل هذا الهجوم من هل ملك المجر بتوجيه الهجوم ضدلم يقم لويس األو 

موريس، لذلك ليس من اا من منطقة مار الممكن أن يؤدى إلى إبعاده نهائي  
دان جعتقاد بأنه حدث نوع من التفاهم أو اإلتفاق بين "بو االبمكان المستبعد 

نطقة ا فى ماألول" وبين ممثلى السياسة الملكية المجرية، مما أبقاه موجودا 
 .(26)موريس على الرغم من فقدانه منصبهامار 

فى مقاطعة األول  دانجآخر ظهور لبو  يذكر بعض المؤرخين أن 
ويرجع ، فى المرسوم الملكى الذى أصدره لويس األول ملك المجر، ماراموريس

 لويسعترف االمرسوم،  هذا، ففى (27)م1353عام  مايو 14تاريخه إلى 
فى  -دان األولجأبناء أخى بو -ستيفن وجون بحدود دولة كل من:ى المجر 
 من ستيفن وجون بوصفهما "الخدم ذكر ذلك المرسوم كال  وقد  .(28)ياو كوه

دان ج)أى ستيفن وجون( إلى عمهما "بو  وقد أشارا، المخلصين" للملك المجري
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عدم اإلشارة إلى (، دون Voivode Bogdan) دان"جبو  ڨويفوداألول" بإسم "
يجب أن يكون  دان األول"جلهذا المرسوم، فإن "بو  ووفقاا .(29)يوالئه للتاج المجر 

كانت مثبتة بحضور ( ستيفن وجون)ألن حدود عقارات أبناء أخيه  ؛احاضرا 
 .(30)دان األول" بطبيعة الحالجبما فيهم "بو ، ُمالك األراضى المجاورين

على أية حال، وبعد وفاة "ساس" حاكم مولدوفا، والتابع اإلقطاعى  
 Balcبنه "بالك"ام، خلفه فى الحكم 1358س األول ملك المجر فى عامللوي
دان األول" فرصة انشغال لويس األول ملك ج، وقد انتهز "بو (31)م1359عام

 ملك الصرب Stefan Dušanالمجر فى حروبه ضد "ستيفان دوشان" 
وتابعه  بن ساس"بالك" لـم( وعدم اهتمامه بتأمين الحكم 1331-1346)

، على الرغم من أن األراضى الرومانية شرق منطقة ى إمارة مولدوفااإلقطاعى ف
بالنسبة للتاج الملكى المجرى الذى كان  أهمية أساسيةالكربات كانت ذات 

يخطط إلى تكوين إمبراطورية مجرية تمتد من بحر البلطيق إلى البحر 
عن قيام  المجري، ين بالثورة ضد الحكم يالرومان مولدوفا سكاناألدرياتي، فضال ا

ه وأقاربه ؤ يرافقه أبنا يا"و من مقره فى "كوهخلسة دان األول" ج"بو  انسحب قدو 
سراا، وقاموا بعبور جبال الكربات بجيش صغير واتجهوا صوب إمارة مولدوفا 

بحكم إمارة  دان األول(جهزيمة "بالك" وقام )بو  تمكنوا من، و (32)م1359عام 
"اياتخذ من مدينة "باو  م(.1365-1359مولدوفا)

(33)
Baia

، وقام عاصمة له 
 Bogdan) سمهانقش عليها و  ،(Moneda Moldavia)بسك عملة معدنية

Voevoda).  فى -  من مملكة بولندا ومغول القبيلة الذهبية يعترفونكال  جعل و
 .(34)بإمارة مولدوفا المستقلة حديثاا -وقت الحق

 ضد ن األول"البديهى أن يلقى العمل المناهض الذى قام به "بوجدا ومن 
إمارة مولدوفا، اهتمام المؤرخ ورجل الدين على لويس األول ملك المجر  سيادة

الذى لم يتوان  عن تدوينه فى ، John of Küküllőالمجرى "جون كيكيللو" 
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ا يذكر،  :مصنفه، لكنه لألسف لم يحدد له تاريخا "خالل عهد  حيث ذكر قائالا
فى  يونالرومان ڨويفوددان، جبو  -أى لويس األول ملك المجر-هذا الملك 

ا إلى ن من نفس المقاطعة وانسحب سر  و ماراموريس، تجمع حوله الروماني
مولدوفا، وهى أرض تخضع للتاج المجري، ولكنها ظلت لفترة طويلة غير آهلة 

، وعلى الرغم من أن الجيوش الملكية كانت المغولبالسكان بسبب قرب 
األعداد الكبيرة من  تزايدنجا، ومع دان جتهاجمها بشكل متكرر، إال أن بو 

 .(35)تلك األرض، تطورت لتصبح مملكة " يقطنونالرومانيين الذين 
، ففى م1359عام  مولدوفا بغزو دان األول"ج"بو  قيامأما عن أسباب  

، بيد أن وجهات نظر أسباب ذلكحقيقة األمر، لم تذكر أية مصادر معاصرة 
المؤرخ  يعزواألمر، فبينما  هذاباينت فى المحدثين، قد ت الرومانيين المؤرخين

فى  "بوجدان األول" إلى فشل السبب Tudor Sălăgean" "تيودور ساالجين
موريس، ومحاولته إقامة مملكة امنطقة مار على المجرية  السيادةالتخلص من 

 ، كتب "فيكتور سبيني"(36)جديدة تكون خاضعة له مباشرة دون سيطرة المجر

Victor Spinei ثال "دراجوس "الطيب وحكمه إلمارة مولدوفا كتابع أن م
جعل لعاب  ربما، م( للويس األول ملك المجر1354-1347إقطاعى )

، Carpathian Mountainsعبور جبال الكاربات يسيل لدان األول" ج"بو 

مولدوفا من  إمارةفى  الرومانيونالتمرد الذى قام به بعلم  ىوأنه كان عل خاصة
 . (37)لتاج المجرى عليهما سيطرة مناهضةأجل 

مشغوالا بحروبه ضد مملكة لويس األول ملك المجر  فى تلك األثناء كان 
على إمارة مولدوفا سوف يتطور  "دانجبو " هجوم أن يدر  بخلدهلم الصرب، و 

قامة مملكة مستقلة له النهائى اإلستقالل إلى حدوث  عن مملكة المجر وا 
ما هو إال مجرد  دان األول"جمل "بو ع يعتقد أنكان  حيثوألسرته من بعده، 

وكل ما قام ، حالما يفرغ من صراعه ضد الصرب القضاء عليه السهلتمرد من 
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ا فى  ، م1365الثانى من شهر فبراير عام به هو أن أصدر مرسوم ا ملكي ا مؤرخ 
دان األول" بالتمرد ضده، وقام بمصادرة ممتلكاته فى منطقة ج"بو  تهم فيها

خوته Balc  ع بها لصالح "بالك"ماراموريس وتبر  ، بيد أنه ما إن غادر (38)وا 
ستيالء على االالعودة و دان األول" بج"بالك" إلى بالد المجر، حتى قام "بو 

 .(39)ماراموريس
ن الشهادة الملكية التى أصدرها لويس األول ملك إوهكذا يمكن القول،  

مولدوفى "بالك" كانت م لصالح األمير ال1365فبراير عام  الثانى منالمجر فى 
أنه ال  ، غير(40)مولدوفابمثابة اعتراف منه بفقدان السيادة المجرية على إمارة 

يد   قد يوجد فى حقيقة األمر، ما يوحى بأنه المجرى على مولدوفا مرة  النفوذ ُاْسُتع 
ن الجزء المذكور فى إحتى ، م1365دان األول" فى عام جأخرى بعد وفاة "بو 
مجرى " جون كيكيللو "، وهو المصدر الوحيد الذى قد يدعم حولية المؤرخ ال

األنه لم يحدد تاري مثل هذا الرأي، فإن كالمه غير مؤكد؛ للفترة المشار إليها  خا
  .(41)كما سبق القول

 إمارة استولى على األول" دانجبو "ن إ :يمكن القولمن هذا المنطلق  
أى بدون موافقة الملك  ا،سر  المجرى للتاج  خاضعةمولدوفا، التى كانت 

غير شرعى فى  -من وجهة النظر تلك  -المجري، وبالتالي، كان حكمه 
ستعادة الدولة اإلمارة، و كان من المفترض أن يكون للعاهل المجرى مبررات ال

، بيد (42)المولدوفية، فى شكلها السياسى واإلقليمى منذ ذلك الحين تحت سيطرته
على الرغم من المحاوالت العديدة التى قام بها لويس ملك المجر إلزالة أنه و 

أن األخير نجح فى  إالبالقوة العسكرية من حكم مولدوفا،  األول" دانجبو "
م، حيث قدم بتسديد ضربة لمركز 1365 سنةنفراد بالحكم وظل يحكم حتى اإل

فويفود( )أو  لويس ملك المجر وطالبه بأن يلقبه بلقب "األمير األول"
 .(43)لمولدوفا
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، المضايقاتدان األول" فى إمارة مولدوفا من جحكم "بو  يخللم  ومن ثم 
نشر المذهب  مملكة المجرتعرض لضغوط دينية تمثلت فى محاولة حيث 

دان األول، كان يعتنق جسيما وأن بو  الكاثوليكى ولو بالقوة بين الرومانيين، ال
رار الضغط المجرى الكاثوليكى فى المذهب األرثوذكسي، مما أدى إلى استم

تهديد اإلمارة الناشئة حديثاا، وقد استمر هذا الضغط المذهبى إلى أن خضع 
دان األول"، فى نهاية جم( ابن وخليفة "بو 1365-1375) Lațcu"التكو" 

ن كان وراء تحوله هذا دوافع  المطاف إلى التحول إلى المذهب الكاثوليكي، وا 
الكاثوليكية  اعتناقبالبابوية مباشرة وعرض عليها اتصل  ألنه سياسية محضة؛

 Siret"سيرت" مدينة كاثوليكية فى عاصمته  أبرشيةإنشاء  شريطةهو وشعبه، 
للبابوية،  امباشرا  خضوعاا خاضعةتلك األبرشية تكون  على أنشمال مولدوفا، 
كله دون الرجوع إلى مملكة المجر التى كانت لم تزل تعتبر  وقد فعل ذلك

مدى فإنما يدل على  يءعلى ش ، هذا إن دللها ةفا إمارة إقطاعية تابعمولدو 
"التكو" فى استمرار التأكيد على استقالل إمارة مولدوفا عن األمير  رغبةصدق 
 .(44)المجر مملكة

من الضغط المذهبى الذى مارسه لويس األول ملك المجر على  وبالرغم 
ذلك األمر إلى عدة  ىويعز ، دان األول"، إال أنه أخفق فى جهوده تلكج"بو 

ا بعيدة جد   ىأن األساليب المستخدمة كانت عنيفة وحربية، وه أسباب منها :
بطبيعة الحال عن العقيدة المسيحية التى كانت فى الواقع مألوفة لدى 

جانب أن الذين كانوا يقومون بعملية التبشير  ىاألرثوذكس، إل الرومانيين
ملوك المجر كان الرهبان بل  الكن ال البابا و بالكاثوليكية فى مولدوفا لم ي

 ى؛كما استبدل األخيرون الروح الدينية للتحول بهدف سياسى وعسكر  .أنفسهم
ثمن للمملكة المجرية المتعددة الجنسيات وتحقيق هيكل داخلى  ىالتمديد بأ ىأ

موحد، فضالا عن أن اللغة المستخدمة خالل الحملة الكاثوليكية التبشيرية لم 
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 سكان ىبل كانت اللغة المجرية وهى لغة غير مفهومة لد، رومانيةاللغة ال تكن
 . (45)الرومانيين مولدوفا
دان" كأول حاكم مستقل إلمارة مولدوفا، جفإن ظهور "بو خالصة القول،  

بال شك إزالة السيادة المجرية على إمارة مولدوفا، اإلمارة  كان يعنى ضمناا
حتى  -حسب رأى بعض المؤرخين -لذى استمرالمنشأة حديثاا، وهو الموقف ا

أعلن " بيترو  ففى تلك السنةم، 1387السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام 
فى مدينة الرسمى  الوالء( م1390-1377) أمير مولدوفا Petru Iاألول" 
ملك بولندا  Wladislaw II"والديسالو الثاني" لـالبولندية  Lwow"لفيف" 

مملكة المجر إلى إمارة تابعة لل مولدوفا تتحول من ، مما جعم(1386-1434)
، فقد قيل إن الفترة الممتدة كله وبالرغم من ذلك. (46)ج البولنديللتا إمارة تابعة

م عادت إمارة 1387م وحتى عام 1365دان األول" فى عام جوفاة "بو  بين
 -البولندي) تحت السيادة المجرية، حيث ظلت تحت الحكم ثانيةمولدوفا 

ن ام، وذلك عندما اتحدت المملكت1382و 1370المزدوج بين عامى ( جريالم
 . (47)أال وهو"لويس األول" ملك المجر، تحت حكم ملك واحد
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 الخاتمة

 يتضح من العرض السابق اآلتي:
قطاعية إم كإمارة 1347ملك المجر إمارة مولدوفا فى عام األول لويس أأنش-1

د الهجمات المتكررة لمغول القبيلة لكى تكون حائط صد ض، ملكتهمتابعة ل
عليها  ڨويفودكأول وعين األمير الرومانى "دراجوس" ، الذهبية على أمالكه

 م(.1347-1354)
استغل بوجدان األول الفويفود السابق لمنطقة ماراموريس، والذى كان فى  -2

بداية حياته فصالا إقطاعياا لشارل األول ملك المجر، فرصة وفاة "ساس" 
م، وكذلك قيام 1358م( عام 1358-1354اجوس حاكم مولدوفا )ابن در 

تمرد سكان إمارة مولدوفا الرومانيين للتخلص من السيادة المجرية عليهم، 
فضالا عن أنشغال لويس األول ملك المجر بحروبه ضد الصرب، 

م، 1359وانسحب )أى بوجدان األول( خلسة إلى إمارة مولدوفا عام 
م( و قام بحكم إمارة مولدوفا 1359بـ"بالك" ) وتمكن من الحاق الهزيمة

  م.1365وأستقل بها عن مملكة المجر عام 
عادت إمارة مولدوفا إلى التبعية للحكم المزدوج لمملكتى المجر وبولندا على -3

يد حاكم واحد أال وهو لويس األول ملك المجر، ثم تحولت من الوالء 
ن بترو األول حاكم مولدوفا لمملكة المجر إلى مملكة بولندا، عندما أعل
 م.1387الوالء للملك البولندى "الديسالو الثاني" عام 
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 الهوامش:
ه هو و أب رجل دين مجري وأحد مسئولي البالط، فضال عن كونه مؤرخاا. جون كيكيللو: .1

 Charles Iمن شارل األول  ا، الذي تسلم إقطاعا Miklós Apród"ميكلوس أبرود"  النبيل
في األرشيف الملكي  notaryككتاب عدل  "جون"عمل  م(.1342–1308ملك المجر)

-1342)، قام بكتابة السيرة الذاتية للويس األول ملك المجرم1350 سنةقبل المجري 
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 المالحق
 
 

 

بولندا والمجر في النصف الثاني من القرن الرابع عشر  اإمارة مولدوفا ومملكت خريطة:
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