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تتضمن هذه الدراسة دراسة االهمٌة السٌاسٌة والعسكرٌة لقٌام دولة الممالٌك البحرٌة فيً مرير      
سلطان االٌوبً م وذلك ابتدأً من خالل قٌام ال0865-0521هـ م464-846وبالد الشام خالل  الفترة 

م ( بزٌادة االعتماد على الممالٌيك البحرٌية فيً توطٌيد اركيان 0521-0541هـ/844-886الرالح )
الدولة االٌوبٌة فً مرير بيالد الشيام ا والتيً كاشيل تشيكل اهمٌية كبٌيرة بالشسيبة للدولية االٌوبٌية مين 

ى جاشب مرير مقير السيلطشة الشاحٌة السوقٌة )االستراتٌجٌة( كوشها كاشل قد وفرل للدولة االٌوبٌة ال
االٌوبٌة ا االمكاشيال البشيرٌة والعسيكرٌة واالقتريادٌة فيً جهادهيا ضيد الفرشجية  الريلٌبٌٌنا ففيـً 
الوقل الذي كـان فٌه الرراع مستمراً بيٌن المسيلمٌن والفرشجية الريلٌبٌٌن بقٌيادة ليوٌس التاسي  مليك 

السيابعة المعروفية بالسيابعة عليى م( الذي قياد الحملية الريلٌبٌة 0541-0558هـ/886-854فرشسا )
م(  فتيولى ممالٌيك الريالح شجيم 0546هـ/ 44مرر ا توفً السلطان الرالح شجم الدٌن اٌوب سشة) 

الدٌن اٌوب ممن عرفوا بالبحرٌة الى جاشب االمراء االٌوبٌٌن من ابشيـاء واخيـوة المليك الشارير داود 
للمدٌشيية )دمٌيياط السيياحلٌة( ا فييتمكن بيين الملييك المعيييم عٌسييى ريياحب الكييرك حماٌيية البيير ال ربييً 

الممالٌييك ميي  االمييراء االٌييوبٌٌن ميين اشييزال الهزٌميية بالحمليية الرييلٌبٌة فييً معركيية المشرييورة سييشة 
م(  ا والذي ترتب علٌه اشهٌيار اليروا المعشوٌيـة لل يـزاة الريلٌبٌٌن ا ف يدا الممالٌيك 0521هـ/846)

لفرشجية الريلٌبٌٌن فيً معركية المشريورة سيشة البحرٌة فً اعقاب  ذلك االشترار الذي حققوه على ا
م( قوة عسكرٌة كبٌرة مهمة حفييل للدولية اوٌوبٌية مكاشتهيا التيً كاشيل علٌهيا ابيان 0521هـ/846)

  سلطشة الرالح شجم الدٌن أٌوب ا والتً تملثل بالحفاي على وحدة المسيلمٌن فيً مرير وبيالد الشيام
1                                                                                                             
            

 

التمهيد:
  

 

 االوضاع السياسية في مصر وبالد الشام قبيل قيام دولة المماليك البحرية :-
م( بارجاءها المكاشٌة 0521-0060هـ/846-244ان االحداث التً شهدتها الدولة االٌوبٌة )

عقيييب وفييياة السيييلطان الشارييير ريييالا اليييدٌن االٌيييوبً سيييشة (0)رق االسيييالمً الواسيييعة فيييً المشييي
ابرزل حالة االشقسام السٌاسً بٌن االمراء االٌيوبٌٌن فيً والٌيال تليك االرجياء (5)م(0068هـ/266)
ا وذلك لما تركه تقسٌم رالا اليدٌن االٌيوبً الدارة الدولية االٌوبٌية قبيل وفاتيه بيٌن ابشاهيه واخٌيه (8)

 1(4)محمد راحب الكرك والشوبك  الملك العادل
ادى ذلك االشقسام بٌن االمراء االٌوبٌٌن الى ان ٌسعى كل واحد مشهم الى تكيوٌن عريبٌة لهيم مين    

ا ولم ٌكين السيلطان الريالح شجيم اليدٌن اٌيوب  (8)ٌعتمدون علٌهم فً االحتفاي بإماراتهم (2)الممالٌك 
بعٌيداً عين السٌاسية التيً (6)الٌوبٌة فً مرر الذي تولى السلطشة ا(4)م(0521-0541هـ/886-844)

سار علٌها االمراء االٌوبٌون اشذاك ا اذ اكثرالسلطان الرالح شجم الدٌن من شراء الممالٌيك وجعلهيم 
 1(01)وسماهم بالممالٌك البحرٌة (6)امراء دولته وخارته وبطاشته المحٌطٌن به 
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خالل سلطنة الصاال  نجام الادين  دورالمماليك البحرية في توطيداركان الدولة االيوبية-
 ايوب: 
زاد السلطان الرالح شجم الدٌن اٌوب من االعتماد على الممالٌك البحرٌة فً توطٌد اركان الدولة     

شكل اهمٌة كبٌيرة بالشسيبة للدولية االٌوبٌية مين الشاحٌية السيوقٌة االٌوبٌة فً بالد الشام اوالتً كاشل ت
ل للدوليية االٌوبٌيية الييى جاشييب مريير مقيير السييلطشة االٌوبٌيية ا )االسييتراتٌجٌة( كوشهييا كاشييل قييد وفيير

االمكاشال البشرٌة والعسكرٌة واالقترادٌة فً جهادها ضد الفرشجة            الرلٌبٌٌنا فضال عما 
لدى والة تلك الوالٌال االٌوبٌيةافً  سٌاسًكان ٌجده السالطٌن االٌوبٌون فً البالد الشامٌة من سشد 

لطشة االٌوبٌة ا وذلك لكون غالبٌة امراء البٌل االٌوبً قد استقروا فً بيالد الشيام سعٌهم العتالء الس
اال ان البعض من االمراء االٌوبٌٌن فً بالد الشيام ليم ٌتواشيوا ابيان  1 (00)م(0065هـ/244بعد سشة)

سييلطشة الرييالح شجييم الييدٌن ميين التعيياون ميي  الفرشجيية الرييلٌبٌٌن شكاٌييًة بييه ا ومييشهم الملييك الرييالح 
ييلمم كييل ميين مدٌشيية القييدس  (05)سييماعٌل )عييم السييلطان الرييالح شجييم الييدٌن( ريياحب دمشييق ا االييذي سم

وطبرٌة وعسقالن للفرشجة الرلٌبٌٌن فضالً عن وعيده لهيم بإعطياههم بعضياً مين مرير اذا ميا شجيح 
 ا الذي استاء بدوره اٌضاً من قط  الخطبة له فً كل(08)تحالفه معهم ضد ابن اخٌه السلطان الرالح 

وبييذلك غييدل كبرٌييال المييدن الشييامٌة خارجيية عيين سييلطة (04)ميين حلييب وحمييج الييى جاشييب دمشييق
السيلطان الرييالح شجييم الييدٌن ا الييذي لييم ٌجييد بيداً سييوى التجهٌييز لحمليية عسييكرٌة م لفيية ميين ممالٌكييه 

ب ٌية (02)البحرٌة افضالً عن تعاوشه )الرالح شجم الدٌن( م  الخوارزمٌة فيً حيران وغيرب الفيرال 
وذ الدولييية االٌوبٌييية فيييً بيييالد الشيييام االتيييً دخليييل ريييلحاً فيييً سيييلطشة السيييلطان الريييالح توطٌيييد شفييي

ا ولعل الذي قاد الى ذلك الرلح بٌن الريالح شجيم اليدٌن وبيٌن معارضيٌه (08)م( 0544هـ/844سشة)
فً دمشق وحلب ودمشق اهو شجاا الرالح شجم الدٌن من اعادة السٌادة االسالمٌة على مدٌشة القدس 

ا قاطعا ً بذلك الطرٌق امام (04)م( 0542هـ/845ه لها من براثن الفرشجة الرلٌبٌٌن سشة )بعد تخلٌر
معارضٌه من االمراء االٌوبٌٌن بالوساهل السلمٌة دون اللجوء الى القوة التيً ٌمكين لهيا ان تسيتشز  

ب بالقوة عن ما تبقى لالٌوبٌٌن من قوة ازاء الفرشجة الرلٌبٌٌن ا الذٌن ازاحهم الرالح شجم الدٌن اٌو
 1مدٌشة القدس قبل التورل الى الرلح م  االخرٌن من امراء المدن الشامٌة 

 

المماليااك البحريااة ودورهاام فااي انااةال الهةيمااة بالحملااة الصااليبية السااابعة علاا   -    
 مصر : 

س لقد اثار شجاا السلطان الرالح شجم الدٌن اٌوب فً اعادة السٌادة االسيالمٌة عليى مدٌشية القيد      
م( ا و قطعه بذلك االجراء العسكري لكل امال الفرشجة الرلٌبٌٌن بالعودة الٌهيا 0542هـ/845سشة )

م(ا 0544هـ/844مرة اخرى من خالل الرلح الذي عقده م  االمراء االٌوبٌٌن فً بالد الشام سشة )
اسي  مليك ا حٌث خرجل حملة رلٌبٌة عرفل بالسابعة بقٌادة لوٌس الت(06)ال رب االوربً من جدٌد 

م(وذلييك ب ٌيية فييك االرتبيياط السييوقً )االسييتراتٌجً( بييٌن بييالد 0541-0558هييـ/886-854فرشسييا )
الشييام ومريير ا والييذي تمكيين الرييالح شجييم الييدٌن اٌييوب ميين تررييٌشه ميين خييالل جهييوده الوحدوٌيية 
باالعتماد على ممالٌك البحرٌة اممن راعى لهم الرالح شجم الدٌن دورهيم ذليك ا حٌيث جعلهيم كبيار 

 1(06)راء دولته واسشد الٌهم قٌادة جٌشه وشٌابة دولتهام
حماٌيية البيير الشييرقً لمدٌشييـة تييولى الممالٌييك البحرٌيية ا ابييان تلييك الحمليية الرييلٌبٌة علييى مرييرا    

التً اتخذها الرالح شجم الدٌن مقر له الدارة المواجهة م  الفرشجة الرلٌبٌٌن الذٌن كاشوا  المشرورة
ا (51)ة دمٌاط الساحلٌة فً الساحل المرري ابيان حمليتهم تليك تجياه مريراول ما قد شزلوا على مدٌش

ابشييـاء واخييـوة الملييك الشاريير داود بيين الملييك المعيييم عٌسييى  فييً حييٌن تييولى االمييراء االٌييوبٌٌن ميين
   1 (50) حماٌة البر ال ربً مدٌشة دمٌاط راحب الكرك

الفرشجيية الرييلٌبٌٌن تييوفً السييلطان فييـً الوقييل الييذي كييـان فٌييه الرييراع مسييتمراً بييٌن المسييلمٌن و   
ًم شبييه وفاتييه ميين قبييل  (55)م( 0521-0546هييـ/ 844الرييالح شجييم الييدٌن اٌييوب سييشة)  ا الييـذي أفخفييـ
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وذليك ميـخافة االشقسيام بيٌن افيراد الجيٌب االٌيوبً ابيان تليك  (58)ممالٌكه البحرٌة وزوجته شجر الدر
البحرٌية فيً التريدي للفرشجية الريلٌبٌٌن  حٌيث اسيتمر الممالٌيك 1(54)المحشة التً ألميل بالمسيلمٌن 

دون قٌادة السلطان الرالح شجم اليدٌن لهيم ا اعتميادا عليى ميا كياشوا قيد اضيطلعوا بيه فيً االخيالج 
للدوليية االٌوبٌيية وعييدم تشييتٌل قييواهم فييً شزاعييال داخلٌيية التخييدمهم وال تخييدم المكاشيية المهميية التييً 

وميين ذلييك فقييد تمكيين  1الرييالح شجييم الييدٌن اٌييوب ورييلوا الٌهييا فييً قٌييادة الدوليية ابييان سييلطشة سييٌدهم
 1(52)م( 0521هيـ/846هزٌمية بالحملية الريلٌبٌة فيً معركية المشريورة سيشة )الممالٌك من اشزال ال

والذي ترتب علٌه اشهٌار اليروا المعشوٌيـة لل يـزاة الريلٌبٌٌن ا اليذٌن حياولوا االشسيحاب شحيو مدٌشية 
ٌة تمكشوا من مالحقتهم موقعٌن بهم خسياهر كبٌيرة بيٌن قتليى دمٌاط الساحلٌـة ا اال ان الممالٌك البحر

ذي أشيترط ـاليو (58)واسرى ا وكان من بٌن االسرى قـاهد الحملة الرلٌبٌة شفسه الملك لوٌس التاسي  
تعهد لوٌس التاسي  وراـالههم عن سواحل مرـالممالٌك إلطالق سراحه اشسحاب ال زاة الرلٌبٌن وج

اوتعهييده للممالٌييك البحرٌيية بييدف  فدٌيية أخرى مييرة اإلسالمٌييـة السييواحلبعييدم مهاجميية امييام الممالٌييك 
 1(56) سراا لوٌس التاسـ البحرٌة أطلق الممالٌك ا وشتٌجة لذلك التعهد فقد (54)اطالق سراحه لهم

 
 وصول المماليك البحرية ال  السلطة في مصر :-

ة الريلٌبٌٌن فيً معركية غدا الممالٌك البحرٌة فً اعقاب االشترار الذي حققوه عليى الفرشجي
م( قيوة عسيكرٌة كبٌيرة مهمية حفييل للدولية االٌوبٌية مكاشتهيا التيً 0521هيـ/846المشرورة سيشة )

كاشل علٌها ابان سلطشة الرالح شجم الدٌن اٌوب ا والتً تمثلل بالحفاي على وحدة مريرا وليم ٌشيه 
هر حيرج الممالٌيك عليى عيدم الممالٌك البحرٌة االشفراد بالسلطة رغم تههلهم لها آشيذاك ا فمين مييا

الخروج اسمٌاً من التبعٌة للدولة االٌوبٌة ا كان إشفاذهم الخبر سراً عن حال البالد ابان حملة الفرشجة 
اليذي كيان شاهبياً  (56)الرلٌبٌٌن على مرر الى الملك توراششاه بن السلطان الرالح شجم االيدٌن اٌيوب

ه بالسيلطشة االٌوبٌية فيً مرير فيً غٌبتيه مين قبيل ا واليذي تيم مباٌعتي (81)عن والده على حرن كٌفا
ا فضيالً عين مباٌعية االميراء االٌيوبٌٌن فيً دمشيق (80)زوجة ابٌه شيجر اليدر وممالٌيك أبٌيه البحرٌية 

وحماة وحلب والكرك له بالسلطشة االٌوبٌة ا ابيان ميروره بيالبالد الشيامٌة ا عشيد عودتيه مين حرين 
ا االان توران شياه ليم ٌلبيث ان بيدرل مشيه اميور  (85)ٌوبٌة كٌفا متوجها الى القاهرة مقر السلطشة اال

تلك اومور التً شفروا مشهيا  م ( ا ومن 0521هـ/846استاء مشها  الممالٌك واقدموا على قتله سشة) 
اليذٌن حفييوا ليه البحرٌية ا ان فٌه خفة وطٌب وسيوء تيدبٌر وعيدم اشفاقيه االميوال الميراء الممالٌيك 

فترة غٌابه بعد وفاة والده الرالح شجم الدٌن حتى قدومه من حرن كٌفا ا على السلطشة اثشاء البالد و
فضأل ا غرار ما كان قد اشفقه من اموال إلمراء دمشق اثشاء مسٌره الى القاهرة قادماً من حرن كٌفا 

عن اشه كان متى ما سكر ضرب الشم  امامه بالسٌ  قاهأل:هكذا افعل بالبحرٌةا كما اشيه ارسيل اليى 
ابٌييه شييجر الييدر ٌتهييددها وٌطالبهييا بيياالموال التييً كاشييل لييدٌها فعاملييل شييجر الييدر االمييراء زوجيية 

ا وبالمقابل فاشه كان للملك توران شاه ابن (88)الممالٌك البحرٌة علٌه فتولى الياهر بٌبرس مهمة قتله 
قبيل قدوميه  اسباباً دعته الى اشفاق االميوال فيً دمشيق عليى العساكرالشيامٌةالملك الرالح شجم الدٌن 

الى القاهرة ا مشها محاولته الستمالة عسكر مرر الٌه اذا ما ورل اليى القياهرة والرضيوه ليه دون 
التفكٌيير بيياالشفراد فييً ادارة الييبالد بعٌييداً عيين اشييياره ومتابعتييه المباشييرة لممالٌييك ابٌييه ا خاريية وان 

اليدٌن شاهيب السلطشيـة عين ابٌيه الممالٌك الوارلٌن الٌه كاشوا قد اوهموا تيوران شياه بيهن االمٌرفخيـر 
الرالح شجيم اليدٌن اٌيوب بيان العسيكر قيد حلفيوا بالسيلطة لالمٌير فخراليدٌن شاهيب السيلطشة عين ابٌيه 
الرالح شجم الدٌن ا وان غرض فخرالدٌن  طلب حضيوره اليى مريرهو تيدبٌرأمر قتيل تيوران شياه 

خراليدٌن كيان للمباٌعية لتيوران لكن حقٌقة االمر لم تكن كذلك الن تحلٌ  الشاس والعسكر من قبل ف1
شيياه بالسييطة ا اال ان تييوران شيياه تشكيير لالمٌيير فخرالييدٌن والييذي كييان حٌشييذاك خارجييا فييً تجرٌييدة 

  1(84)عسكرٌة ضد الفرشجة الرلٌبٌٌن فً المشرورة 
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اثييار قتييل االمييراء الممالٌييك لتييوران شيياه االمييراء االٌييوبٌٌن فييً بييالد الشييام ا وقييد تييزعم الملييك      
المعارضة االٌوبٌة تجياه  (82)م ( راحب حلب0580-0588هـ/826-884ٌوس  االٌوبـً) الشارر

م( بإقيامتهم لشيجر الدرزوجية الريالح 0521هيـ/846الممالٌك ودولتهم التً اعلشوهيا فيً مررسيشة)
شجم الدٌن اٌوب فً السيلطشة بهسيم لالمستعريمٌة الريالحٌة ملكية   المسيلمٌن واليدة المشريور خلٌيل 

ا اال اشهيا سيرعان ميا تشازليل  (84)وخطب لها على المشابربالقاهرة ومرير (88)لم مشٌنلخلٌفة امٌر ا
اليذي كيان (86)م( 0524-0521هـ/822-846المعز اٌبك التركماشً) (86)عن السلطشة التابك العسكر

ومما تجدر االشارة الٌه ان االسباب التً دعل بشجر اليدر اليى التشيازل عين مقالٌيد 1(41)قد تزوجها 
-841لطشة فً مرر لمقدم االمراء عزالدٌن اٌبك هو اشكار وذم الخلٌفة العباسً المستعرم باهلل)الس
م( للممالٌييك البحرٌيية إلقييامتهم امييرأة علييى امييورهم فييً مريير ا وهييو مييا  0526-0541هييـ /  828

اتضح من كتاب الخلٌفة الى امراء الممالٌك فيً مرير بقوليه : لان كاشيل الرجيال قيد عيدمل عشيدكم 
  1 (40)لموشا حتى شسٌر الٌكم رجالً لفهع
ارادم امٌر االمراء المعزعزالدٌن اٌبيك اشيراك االٌيوبٌٌن فيً السيلطشة فيً مرير وذليك بمحاولتيه     

تولٌة احد االمراء االٌيوبٌٌن الري ار فيً مرير شيرٌكاً ليه فيً السيلطشة وهيو االشير  ميفير اليدٌن 
ا وعلٌه فهن ذلك االجراء من  (48)بٌد المعز اٌبك  اال ان االمر والشهً كله كان (45)موسى بن الشارر

جاشب الممالٌك البحرٌة فً مرر لم ٌحد من حدة الشقمة الى ورل الٌها االميراء االٌوبٌيون فيً بيالد 
الشام فً موقفهم من الممالٌك البحرٌة ا اذ اخيذ امراءهيا )بيالد الشيام( رغيم االشقسيام اليذي اريبحوا 

ذ عليى اكبير عيدد ممكين مين تليك الميدن فيً دمشيق و حليب و بعلبيك علٌها شتٌجية محاولية االسيتحوا
ا ٌعارضيون  (44)وبررى وررخد وعجلون والسلط )الريلل( والكيرك والشيوبك و قلعية الريبٌبة 

 1تولً الممالٌك البحرٌة للسلطشة االٌوبٌة فً مرر 
 

ليفاة جهود االمارا  الممالياك البحرياة فاي اصاالال العالقاة ماء االمارا  االياوبيين والخ-
 العباسي:

سعى امراء الممالٌك البحرٌة الى محاولية اريالا ذال البيٌن فيً العالقية مي  االٌيوبٌٌن فيً بيالد     
الشام ا ابتداًء من قٌام المعز عزالدٌن اٌبك بتولٌة االمٌر االٌوبً االشر  ميفر الدٌن شرٌكاً له فيً 

للخلٌفية العباسيً المستعريم بياهلل ا  السلطشة فً مرر ا فضالً عن اعالشه ان اليبالد المريرٌة تابعية
ا اال ان ذلك االعيالن للخلٌفية ا ليم ٌليق اسيتجابة (42)واشه )المعزعزالدٌن( شاهب الخلٌفة فٌها )مرر( 

اٌجابٌة من قبل الخلٌفة ا الذي كان أخيذ االميراء المجياورٌن ليه فيً بيالد الشيام             ومرير ا 
شً فً اقالٌمهم من االمور المهمةا  الضفاء الشرعٌة لقٌام اولهك المراسٌم الشرٌفة مشه بالتقلٌد السلطا

االمراء بادارة السلطة فً تلك االقالٌم ا وهو ميا سيعى الممالٌيك للحريول علٌيه ا سيٌما وان دورهيم 
الكبٌر فً رد الحملة الرلٌبٌة السابعة عن مرر ا لم ٌكين ٌقيل عين اليدور اليذي اضيطل  بيه سيٌدهم 

م( ا واليذي 0542هيـ/845اعيادة السيٌادة االسيالمٌة عليى مدٌشية القيدس سيشة )الرالح شجم الدٌن فً 
ا التقلٌد الشرٌ  من قبل الخلٌفة العباسيً المستعريم بياهلل بيالبالد اعطاه ذلك العمل التحرٌري المهم 

الشامٌة والمررٌة ا االمر الذي مكشه من مواجهة معارضٌه من االميراء االٌيوبٌٌن ممين دخليوا فيً 
اشبٌة مي  الفرشجية الريلٌبٌٌن فيً المسيتعمرال الريلٌبٌة فيً بيالد الشيام أبيان شيزاعهم مي  تحالفال ج

 1 الرالح شجم الدٌن
اقترر دور الخلٌفة العباسً المستعرم ابان محشة الشزاع بٌن الممالٌك واالٌوبٌٌن ا بالطلب من       

الم يول اليوثشٌن اليذٌن اطرا  الشزاع بضرورة عقد الرلح ا خارة واشه قد الا فيً االفيق ا خطير 
اشتشييروا فييً االقييالٌم الشييرقٌة ميين العييالم االسييالمً ا مسييتبحٌٌن السييكان المسييلمٌن االمشييٌن بالقتييل 

 1(48)والتدمٌر وفرض الضراهب السشوٌـة علٌهم هشاك
( وبتيدخل مين قبيل الخلٌفية 0528هيـ/820شج الرلح الذي عقد بٌن الممالٌيك واالٌيوبٌٌن سيشة )    

رييم بيياهلل ا عشييدما اشفييذ مبعوثييه الشييٌا شجييم الييدٌن البييادراهً الييـذي قييـدم الييى القيياهرة العٌاسييً المستع
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على ان ٌكون للممالٌك  (44)برحبـة كاتب االششاء بحلب الشٌا شيام الدٌن ابو عبد هللا محمد الحلبً 
كيون حتـى شهر االردن وان ٌدخل فٌمـا للممالٌك غـزة والقـدس وشـابلس والسيـاحل كليـه ا فيً حيٌن ت

             1(46)بقٌة البالد الشامٌـة لالٌـوبٌٌن 
اعتبرالممالٌييك البحرٌيية )الرييلح ميي  االمييراء االٌييوبٌٌن( اول اعتييرا  رسييمً لهييم علييى قٌييامهم     

بالسييييلطة فييييً مريييير ميييين قبييييل الخلٌفيييية العباسييييً واالمييييراء االٌييييوبٌٌن فييييً بييييالد الشييييام علييييى                       
ذلييك الرييلح لييم ٌقلييل ميين اسييتمرارالشزاع بييٌن االٌييوبٌٌن والممالٌييك ا اذ ان ذلييك حييد السييواء ا اال ان 

ا (46)(م0521هيـ/ 846الشزاع الذي كان قد اتخذ طاب  المواجهة العسكرٌة المباشرة ابتداًء من سيشة )
قد ورل الى مراحل متقدمة مين خيالل الحميالل العسيكرٌة العددٌية التيً قيام بهيا االميراء االٌيوبٌٌن 

هـ/ 828الشارر ٌوس  االٌوبً ضد الممالٌك البحرٌة اخالل                         السشوال)  بقٌادة
اال  1والتً تلل عقد اتفاقٌة الرلح تلك ا(25)م0526هـ/ 828ا (20)(م0524هـ/ 822 )(21)( م0522

ان ان تلك الحمالل العسكرٌة كاشل بمجملها حمالل فاشلة ليم تكين لتسيفر عين شيًء لريالحهم ا اذ 
الممالٌك تمكشوا من مواجهة تلك الحمالل ا التً كاشل تستهد  دوليتهم التيً اعلشيوا عين قٌامهيا فيً 

 1(28) ((الممالٌك البحرٌة))مرر باسم دولة 
من دخول ب داد سيشة  (24)وقد حدث ماتوقعه الخلٌفة المستعرم باهلل اذ تمكن الم ول بقٌادة هوالكو   
 –هيـ  085عليى الخالفية العباسيٌة ) المستعرم باهللا فقضوا بذلكوقتلوا الخلٌفة (م 0526هـ/ 828)

ان ٌتيياب  فييً ب ييداد الطبٌعييً بعييد سييقوط الخالفيية العباسييٌة  كييان ميينا ف م (0526 -م446هييـ/ 828
. فييتمكن (22)بييالد الشييام بعييد ان اضييحل الدوليية االٌوبٌيية مشقسييمة علييى شفسييها  الم ييول زحفهييم شحييو
ارغيم (28)واحيدة واحيدة حٌيث هيدم اسيوارها ووليى علٌهيا اليوالة  بيالد الشياممدن هوالكومن امتالك 

ا اسييتجابة لطلييب هوالكومشييه محاوليية الشاريير ٌوسيي  اشقيياذ بييالد الشييام باعالشييه الخضييوع لهوالكييو
فاتعيوا ب ٌركم وسلموا الٌشا اميوركم قبيل ان ٌكشي  ال طيا وٌحيل ))لالتعاي ب ٌره واالستسالم بقوله:

ره بمافعلوه بب داد من تخرٌب أبان غزوهم لهيا وتعرضيهم بالقتيل لسيكاشها ا وٌذك(  24(()علٌكم الخطا 
فهجابييه الشاريير ٌوسيي  بإرسيياله ابشييه الملييك العزٌزميي  االمييوال الكثٌييرة (26)م(0526هييـم828سييشة)

ا (81)ااال ان هوالكو الذي كان م تراً بقواته الكبٌرة البال ة اربعماهية الي  مقاتيل(26)والهداٌا والتح  
ضع  المسلمٌن واشقسام كلمتهم قبٌل ال زو الم ولً لـم ٌقتش  بـورول الملك العـزٌز ابن فضالً عن 

الشارر ٌوس  ا حٌث ابل ـه بضرورة مجـًء والـده الشـارر ٌوس  واال سو  ٌهتٌـه هـو بقوله له: 
شميـشً شحن للملك الشارر طلبشا ال لولده فاالن ان كيان قلبيه ريحٌحاً معشيا ٌجيًء الٌشيا واال فيـشحن ))

طليب المسياعدة  اليذي حياولا (85)االمـر الـذي اوقـ  الخـو  والجزع عشـد الشاررٌيـوس  (80(()الٌـه
 1(88)من الممالٌك فً مرر ضد هوالكو 

 

 م(:0581هـ/826تصدي المماليك للمغول في معركة عين جالوت سنة) -
فً وقل غابيل  ا له واتردٌان  ملم ٌبق أمام هوالكو اال الممالٌك فً مرر بورفهم قوة ٌمكشه     

فٌه قيوة اسيالمٌة موحيدة ا بسيبب االشحيالل السٌاسيً اليذي عاشيه المسيلمون فيً المشيرق االسيالمً 
بهجمعه وتفككهم شتٌجة التشاحر السٌاسً والعسكري بٌن االمراء المسلمٌن ومشهم االٌوبٌون والممالٌك 

ة فييً االقالٌييـم االسالمٌييـة الشرقٌييـة ا االميير الييذي مهييـد فييـً ذلييك الييـوقل إلشتشييار الجٌييوب الم ولٌييـ
 1(84)واستباحتها وابـادة سكاشهـا االمشٌن 

رسيله إليى الممالٌيك ٌيدعوهم إليى اعليى عيادة فعليه قبيل اجتٌاحيه للميدن واليبالد ا ارسل هوالكو     
فيييييهي أرض تييييي وٌكم وأي طرٌيييييق ٌشجيييييٌكم أو أي                 ))بقوليييييه :  االتعييييياض ب ٌيييييرهم واالستسيييييالم

د تحمٌكم ؟ فما لكم من سٌوفشا خالج وال من مهابتشا مشاج ا فخٌولشيا سيوابق وسيهامشا خيوارق بال
وازاء                                 1 (82(( ) 111وسييييييييييييٌوفشا رييييييييييييواعق وقلوبشييييييييييييا كالجبييييييييييييال وعييييييييييييددشا كالرمييييييييييييال 

                تليييييييك التهدٌيييييييدال الم ولٌييييييية بهجتٌييييييياا اليييييييبالد المريييييييرٌة ااجتمييييييي  السيييييييلطان الممليييييييوكً       
باومراء الممالٌك لالتفاق على رأي واحد  (88)م ( 0581 – 0526هـ /  826 – 824الميفرقطز) 
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ا أيهرعزم الممالٌك بقٌادة الميفر قطز على الخيروج لمواجهية                               الم يول 
ٌشجييده والٌقعييـد عيين  اشييـه ))اذ اعليين الميفيير قطييز للشاريير ٌوسيي  االٌييوب1ً(84)ورييدهم عيين مريير

ٌيا أميـراء المسلمٌيـن لكيم زميـان تهكليـون  ))ا ثم خاطب امراء الممالٌيك البحرٌية بقوليه :(86(( )شررته
فمن أختار الجهاد ٌرحبشً ومن لم ٌختر ذليك ٌرجي  اليى بٌتيه  111أموال ا وأشتـم لل زاة كارهـون 

فكاشل تللك الخطبة بمثابة  (86(( )خرٌن فهن هللا مطل  علٌه وخطٌهته حرٌم المسلمٌن فً رقاب المته 1
التهٌهة المعشوٌة للممالٌك وأمراههم قبل الخوض فيً المعركية الفاريلة مي  الم يول فيً عيٌن جيالول 

           1 (41) م( 0581هـ /  826سشة)
التقدم أكثرابإتجياه مرير بعيد احيتاللهم ليبالد الشيام ا وذليك لرحٌيل لم ٌعد بمقدورالقوال الم ولٌة    

وذليك الميور حيدث حيول وراثية العيرب الم يولً  (40)م( 0581هيـ/826هوالكو الى قراقورم سيشة)
ا اذ اراد هوالكو االشسحاب بقواته العدٌدة مين بيالد الشيام ا اال ان تيدخل المليك االرمٌشيً  (45)هشاك 

دتها لكتب ا هٌثٌوم بعدم االشسحاب بل باالحتفاي بقوة م ولٌة هشاك قوامها عشرة اال  مقاتل توكل قٌا
مقدم القوال الم ولٌة وٌعاوشه حلفاههم من االرمن بقٌيادة هٌثٌيوم والريلٌبٌٌن بقٌيادة بوهمشيد السيادس 

 1 (48)امٌر اشطاكٌة الرلٌبً الذٌن ورلوا الى غزة الستكمال احتالل البالد الشامٌة
مالٌييك المسييلمٌن اال ان المواجهية العسييكرٌة الحاسييمة بيٌن الم ييول وحلفيياههم ميين االرمين ضييد الم    

م ( تمكين الممالٌيك خيالل تليك المعركية 0581هيـ/م826مين رمضيان سيشة) 52حدثل ٌوم الخميٌس 
بعيد قتيال شيدٌد  (44)بقٌادة الميفر قطز من الحاق الهزٌمة بالم ول وحلفاههم فً معركة عيٌن جيالول
م يول اليوثشٌٌن ا عيم معه شدة المعركة بمقتل الكثٌر من الطرفٌن ا كان فٌها االشكسيار العسيكري لل

عشدما قتل معيم اعٌاشهم واريٌب مقيدم عسيكرهم كتب يا ثيم قفتيلم شير قتلية عليى ٌيد االمٌير الممليوكً 
 1(42)جمال الدٌن أقوب الشمسً

 

 امتداد نفوذ المماليك ال  بالد الشام :-
من شجا لحقل عساكر الممالٌك بمن تبقى من فلول الم ول المشهزمة ا حتى افشوهم قتالً وشجا مشهم    

ا ثم تبعهم االمٌير بٌبيرس البشدقيداري اليذي اسيتوفى مي  اهيل بيالد الشيام وضيٌاعها فيً اثير الم يول 
مميين قاسييوا الييبالء مييا (48)المشهييزمٌن ا فقتلييوا مييشهم مقتليية عيٌميية حتييى اشييه لييم ٌسييلم مييشهم اال القلٌييل

عليى أثير تليك  الممالٌيكتمكن اف (44)ٌستحقوشه لما تبعهم الممالٌك بقٌادة االمٌر بٌبرس الى قرب حلب
المليك اسيتشاب حٌيث عليى سياهر بيالد الشيام كلهيا مين الفيرال اليى حيد مرير.  السٌطرةمن  المعركة

االمٌيير علييم الييدٌن سييشجر الحلبييً فييً دمشييق وبعييث الٌييه الملييك هشيياك ا مييشهم  الميفيير قطييز الشييواب
مين                       ٌطليب االميان  -راحب حمج وشاهب هوالكو ببالد الشيام -االشر  موسى
بعث قطز اٌضا بالملك الميفر عالء الدٌن عليً بين بيدر اليدٌن ل لي  فضالً عن  ا مشههالميفر قطز ف

عليى حمياة                             بهياا واقير المليك المشريور عشه راحب سشجار الى حلب شاهبا 
ٌن عٌسيى بين مهشيا بين مياش  شير  اليد لألمٌير وأعطاهاعلٌه المعرة واخذ سلٌمة مشه  وأعادوبارٌن 
فكيان ا  (  46)بالسياحل وغيزة أمٌيراالعزٌيزي  ًالبرلياومٌر شمس الدٌن اقوب  العربا ورتب  أمٌر

أول ميين ملييك الييبالد الشييامٌة ميين الممالٌييك واحكييم أمييوره وقييرر بتلييك االجييراءال الميفيير قطييز 
لٌييييكا وفييييً                    وبييييذلك فقييييد كاشييييل شتٌجيييية معركيييية عييييٌن جييييالول فييييً رييييالح المما . (46)قواشٌشييييه

االمرالـذي كـان لـه دور كبٌر فـً الحيـد ميـن الخطير الم يولً 1رالح امتداد شفوذهم الى بالد الشام 
هف الممالٌك البحرٌة الـى الضفـة الثاشٌـة لشهر الفيرال ا  على بالد الشـام ومررا ذلك الخطر الـذي ردم

ٌن الممالٌيك المسيلمٌن فيـً بيالد الشيـام والم يـول المحتليٌن والـذي غـدا )شهر الفرال( حـداً فـارالً ب
 1 (61)فـً العراق

 

 محاولة اعادة الخالفة العباسية ال  بغداد : -
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شييييييرع الممالٌييييييك كجييييييزء مكمييييييل للمشييييييروع االسالمييييييـً الييييييـوحدوي االييييييذي كيييييياشوا قييييييد                      
ا واالشتريارالذي حققيوه عليى الم يول اضطلعوا به ا بعد ردهم للحملة الرلٌبٌة السابعة عين مرير 

فيً عييٌن جييـالولا وبعيد بييروز دورهييم فييً الحفيـاي علييى الكٌييان السٌاسيً للمسلمييـٌن فييـً المشييـرق 
االسالمـً ا بتبشـً فكـرة احٌاء الخالفـة العباسٌـة وذلك علـى اثر المت ٌـرال السٌاسٌـة التيً احيدثها 

وقتلهم                     للخلٌفـة العباسيـً المستعريم  الم ول باسقاطهم للخالفـة العباسٌـة فً ب داد
وبقيـً المسلميـون ب ٌير خلٌفيـة  (60(()رسم الخالفة االسيالمٌة معطيالً بهقطيـاراالرض ))باهلل حٌث بقً

ا خاريية وان الممالٌييك كيياشوا                 بحاجيية القاميية خلٌفيية عباسييًا ٌجييدون فٌييـه السييشد ( 65)
السييلطشة فييـً مرييروبالد الشييام ا ذلييك السشييـد الييـذي كييـان ٌطمييح الممالٌييك الشييرعً لقٌييامهم فييـً 

الحرول علٌـه وثبـال شرعٌـة قٌـامهـم علـى امـور المسلمـٌن ا وشهم كاشـوا ٌعاشـون ميـن اشتماههيـم 
 1 (68)الـى ارـول مملوكٌـة مسهـا الـرق

الشرعييـً لدولتهييـم فييً مرييـر وضييمن ذلييك المشيييـور المملـوكييـً فييـً الحرييول علييـى السشييـد       
وبييالد الشييام ا فضييالً عمييا فييً ذلييك االحٌاء)للخالفيية العباسييٌة( مييـن إربييـاك الم ييـول المحتلييٌن علييـى 
الضفيـة الثاشٌيـة لشهيـر الفييـرال ا فقيد عميل للممالٌييك البحرٌية عليى ادامية الرييلة مي  القباهيل القاطشييـة 

قـد سبيـق للممالٌيك ان كافيهوا امٌرهيا عٌسيى بين ا خارة واشـه كـان (64)هشـاك ومشهـا قبٌلـة ال فضل
ا فضيالًعن اترالهيـم بقبٌليـة خفاجيـة (62)مهشا لموقفـه الـى جيـاشب الممالٌيك فيً معركية عيٌن جيالول

ا اذ تركز دور تلك القباهيل (68)التـً كـاشل تقطـن فً المشطقـة الممتـدة من هٌل واالشبار الى  الكوفة
ا فضـالًعيـن تسهٌيـل تليك  (64)لمملوكٌيـة عليـى ضفتيـً شهيـر الفيرالعلـى تسهٌـل حـركيـة القيـوال ا

 1 (66)القباهـل لمهمـة ورـول احـد االمـراء العباسٌٌن وهـو االميـٌر ابيو العبياس احميد بين ابيً عليً
فسٌر الميفـر قطـز لالمـٌر قلـج الب دادي  فـً طليب االميـٌر ابيو العبياس اليـذي اجتميـ  بيـه االميـٌر 

اال ان المراسٌم الرسمٌـة إلقاميـة االميـٌر ابيو العبياس احميد بين  1(66)دي وباٌعـه بالخالفـةقلـج الب دا
ابً علً كخلٌفـة عباسيً فيً القيـاهرة ليم تتيـم ا وذليك لمقتيل المليك الميفيـر قطيـز عليى ٌيد اليياهر 

 (60)م ( 0581هيـ/826فً طرٌق  عودتـه مـن بالد الشام الـى القاهـرة فيـً ذي القعيدة ) (61)بٌبرس 
-0581هيـ/848-826ا حٌث  تولـى الياهـر بٌبيرس السيلطشة المملوكٌية فيً بيالد الشيام ومريـر )

  1 (65)م ( 0544
وابـان اعتـالء الياهـر بٌبرس السلطشـة المملوكٌـة فيـً بيـالد الشيام ومرير        فيً ذي القعيدة    
د شيواب السلطشيـة المملوكٌيـة فيـً كاتبـه االمـٌر عـالء اليدٌن طٌبيـرس احي (68)م  0581هـ/826سشة 

بـالد الشـام بوجـود امـٌر عباسً اخر لجه الى بـالد الشام مـن بطيب الم يـول المحتليٌن فيـً العيراق 
ومعيه     جماعيـة ميـن عيـرب خفاجيـة ا فميـا كيـان ميـن اليياهر  (64)وهـو اومـٌر ابو القاسيم احميد 

التً القـى فٌها يهـور االمـٌر ابيو القاسيم 1 (62)بٌبرس اال ان كتب بضرورة حضـوره الـى القاهرة 
ترحابيياً كبٌييراً لييـدى المسييلمٌن  هشيياك  (68)م ( 0581هييـ/ 826احمييد وقدومييـه الييـٌها فييً شييهررجب )

سروا بذلك سروراً عيٌماً وشكـروا هللا علـى عـود الخالفـة العباسٌـة بعدمـا كيـان الكفيـرة التاتيار ))فـ
 1 (64(( )عرم قطعوها بقتل الخلٌفة المست

وبعد اجراء مراسٌـم وتقالٌد المباٌعـة للخلٌفـة العباسً الجدٌد المستشرر باهلل قـام    السلطيـان        
الياهـر بٌبرسا الذي حرل على التقلٌد الذي كتبـه له الخلٌفـة المستشرر باهلل بالسلطشيـة المملوكٌيـة 

ـة عسكرٌييـة بقٌيادة الخلٌفيية المستشرير لمحاولييـة ا بالتهٌهيـة إلعييداد حملي (66)فيـً بييالد الشيام ومريير 
ا وذليك ميـن خيـالل التهٌهية إلمكاشيال الدوليـة العسكرٌيـة  (66)اعـادة الخالفـة اليـى مقرهيـا فيً ب يداد 

واالقترادٌـة والبشرٌـة فضـالً عن إجراء بعيض الممارسيال والمراسيٌم مميا اعتيـاد علٌيـه الممالٌيك 
كٌييـة ا والتييً كاشييل بمثابيية االعييـالن الرسييمً لبييدء السييٌر بييالقوة ضييمن التقالٌييد العسكرٌييـة المملو

 1 (011)العسكرٌـة 
ان حملـة الخلٌفـة المستشرر باهلل رغـم شجاحـه فـً التوغل فً الجهال ال ربٌـة مـن العراق اال       

الثاشٌيـة  اشـه لـم ٌكن على إطالع بتحركال الم ـول الـذٌن كياشوا قيد شجحيوا فيً العبيـور اليـى الضفيـة
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ا اليـذي كيـان قيـد اشدفيـ  بقيـوة  (015)ا وأعـدوا كمٌشاً لمواجهية حملية الخلٌفيـة  (010)لشهـر الفرال لٌالً 
الييى االمييـام ازاء تراجيي  الم ييول ا اال اشييه لييـم ٌكيين علييى اطييالع بتحركييال الم ييـول وخطييط قييواتهم 

شهدل المعركـة الفارلـة بيٌن القيوال ا التً  (018)البال ـة خمسـة اال  من الجشد فً مشطقـة االشبار 
الم ولٌة وقوال الخلٌفـة المستشرر باهلل الـذي لم ٌتمكن مـن الحفاي علـى تماسك قواته بسبب الكمٌن 
الم ييولً ا فلييـم ٌبييق مييـ  الخلٌفييـة اال قلييـة ميين قواتييه مميين استشهييـدوا معييـه فييـً مدٌشييـة االشبييار فييـً 

مرالذي كان له دور فً إعادة الممالٌك الشير فيـً مسهليـة اال1(014)م(  0580هـ/ 881محــرم سشة )
إعادة الخالفـة العباسٌة الى ب داد بعـد شجاحهم فً إقامتها فً القاهـرة ا لذا تيهخر الممالٌيك عليى إثير 

ومن ثم  1 (012)م(  0585هـ/880تلك الواقعـة فً اقامـة خلٌفـة عباسً اخـر حتى محرم مـن سشـة )
شهدتهـا الدولة المملوكٌية فٌميـا ٌتعليق بحيال الخالفية فٌهيـا )القاهيـرة( فهشيه اريبح  فان االحداث التـً

ذي اسييتقر ـاليي))م( اذ ان 0810-0580هييـ/410-880امييـراً واقعييـاً بعييـد الخلٌفييـة الحيياكم   بييهمر هللا )
ه عشد ـلى السلطان وٌكتب ـة إلـور العامـة ٌفوض اومـال الخلفاء بالدٌار المررٌة أن الخلٌفـه حـعلٌ
ن ـدا ذليك ميـا عيـوٌسيتبد السيلطان بمي111ى المشيابر ـل السيلطان عليـه قبيـى ليـة وٌدعيـد بالسلطشيـعه
ى ذليك إليى أن ـر عليـزل اوميـوليم ٌي 111ة شفسيه ـة والعيزل وإقطياع اإلقطاعيال حتيى للخلٌفيـالوالٌ

س عشييرة رج بين اليياهر برقيوق بالشييام فيً أواهيل سيشة خميـارر فيـقيبض عليى السيلطان المليك الشيي
ن الكتابية عليى العهيود ـة ميـة العرر بهمر الخالفيـام المستعٌن باهلل خلٌفـل اإلمـفاستق 111وثماشماهة 

 المشيييابر عليييى اءـالدعيييب ردـا وأفيييـوغٌرهييي   والمكاتبيييال ـد والتواقٌيييـال والتقالٌيييـومشاشيييٌر اإلقطاعييي
 عشيد لبسيه ًـفي هـوهٌهتي الخلفياء ترتٌيب على 111 رزـوالط مـوالدراه الدشاشٌر ىـعل هـاسم ربـوض
وبذلك لم تعد مسهلـة إعـادة الخالفيـة العباسٌيـة اليـى 1 (018(( ) غٌرها أو واكبـالم فً ةـالمدٌش هـركوب

ب داد تستخدم أال فـً اطار الض وط السٌاسٌة عليى الم يـول االٌلخياشٌٌن فيـً العيـراق ا اليـذي شهيـد 
ة فٌهييييييـا بإعتشييييييـاق غييييييازان بيييييين ارغييييييون تحييييييـوالً مهمييييييـاً فييييييـً سٌاسٌييييييـة الدولييييييـة االٌلخاشٌييييييـ

 1 (014)م ( لالسالم وت ٌٌره وسمـه الـى محمـود غازان 0818ـ0561هـ/418ـ862)
 

 ـ مواجهة التحالفات السياسية والعسكرية المناوئة للمماليك في بالد الشام :
وإحبياط أٌية  عمل الممالٌك على ضرب التحالفال السٌاسٌة العسكرٌة المشاوهة لهيم فيً بيالد الشيام   

محيياوالل أخييرى تسييتهد  اميين سييلطشتهم واميين المسييلمٌن هشيياك ا ففييً أعقيياب التحييال  الم ييولً 
وذليك مين خيالل قٌيـام هثٌيوم مليك  الرلٌبً اورمشً اليذي يهير أبيان ال يزو الم يولً ليبالد الشيام ا

ليذٌن أعطيوه أرمٌشٌا الر رى بعقـد تحالفال م  بعض أميـراء اإلميارال الرلٌبٌيـة فيً بيالد الشيـام ا
اليذٌن أشضيـم إليٌهم هٌثيوم أثشياء هجماتهيـم ا (016)حق التحدث بالشٌابـة عشهم فً عالقاتهم م  الم يول 

فضالً عن ما أبداه الشرارى بدمشـق مـن ترحٌب بدخول ال زاة الم ول لبالد ا  (016)معلى بالد الشـا
حال  م  اوميراء الفرشجيـة مين خيالل وما اتاله اومـراء الم ول من مـحاوالل إلقامـة ت (001)الشـام 

 .  (000)سعٌهـم لمراهرتهـم 
ان تمكن الممالٌك من مواجهة التحال  الم ولً االرمشً بقوة فً عٌن جالول وتفكٌكه ا لم ٌكين     

ٌعشً اشتهاء تلك التحالفال السٌاسٌة والعسكرٌة المشاوهة للمسلمٌن عامة والممالٌك خارة تبعاً لليدور 
بال الممالٌك ٌضطلعون به فً المشرق االسالمً ا حٌث اعتبر ارحاب تليك التحالفيال المهم الذي 

من م ول وارمن ورلٌبٌٌن ا السٌطرة على الشام وعلى مقيدرال اهلهيا هشياك )مشيروع العرير( ا 
إال ان ارحاب تليك التحالفيالا والريلٌبٌون ميشهم خارية ا أضيفوا عليى تحركياتهم وتحالفياتهم تليك 

فالتحالفيال الجاشبٌية مين جاشيب تليك القييوى  1 (005)مياكن المقدسية فيً بٌيل المقيدسغطياء تحرٌير او
 1المشاوهة لممالٌك ل رض التوسي  فيً بيالد الشيام ليم تشتيهد بامتيداد شفيوذ الممالٌيك هشياك )بيالد الشيام(

  1االمر الذي تطلب من الممالٌك القٌام بسلسلة اجراءال لضرب تلك التحالفال المشا شة لهم 
ازاء تليك  فيً بيالد الشيام ومرير المسلمٌنالياهر بٌبرس فً سٌاسته لضمان أمن السلطان  تدأاب    

التخرٌبيً عشدما وجه أحد أمراءه للحيد مين اليدور ( م 0585هـ/ 880التحالفال المشاوهة لهم ا سشة )
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شة سيمين ثيم اسيتولى اليياهر                     بٌبيرس ا و (008)كشٌسية الشاريرة  الذي اضطلعل بيه
. واخييذ (004)علييى مييدن قٌسييارٌة وعثلٌييث وارسييو  ميين الفرشجيية الرييلٌبٌٌن (م 0584هييـ/  888)

الييياهر بٌبييرس ٌتيياب  اشتريياراته علييٌهم حٌييث اسييتولى علييى ٌافييا والشييقٌ  ورييافٌتا واشطرسييوس 
هييـ/  886)وتوجهييا باالسييتٌالء علييى اشطاكٌييا كبييرى معاقييل الفرشجيية الرييلٌبٌٌن فييً بييالد الشييام سييشة 

ا حٌييث ترتييب علييى سييقوطها باٌييدي الممالٌييك اشهٌييار الييروا المعشوٌيية لييدى الفرشجيية  (002) (م0586
الرلٌبٌٌن وذلك من خالل حررهم على السعً للحرول على معاهدة عدم اعتداء لمدة عشرة سشٌن 

 .(008)( م0545هـ/  841 )وذلك فً سشة
فييان  1 (004)لإلسييالم والمسييلمٌن امييا بالشسييبة لمملكيية أرمٌشٌييااالتً اعتبرهييا الممالٌييك أخبييث عييدو     

م( إال أشيه اضيطر لالشسيحاب شحيو حيارم 0585هيـ/880ملكها هٌثٌوم عاود الهجوم على حليب سيشة)
اعلييى أثيير تييدخل شاهييب دمشييق بمعاوشيية العسيياكر فييً حمييج وحميياة ا فضييالً عيين تمكيين الممالٌييك 

لييب معوشيية م( ميين الورييول إلييى سييٌس عارييمة مملكيية أرمٌشٌييا التييً حاولييل ط0582هييـ/884سييشة)
الملييك هٌثٌييوم إلييى عقييد الرييلح ميي   هالم ييول لمواجهيية الممالٌييك ولكيين دون جييدوى ممييا اضييطر معيي

م ( لمييدة عشيير سييشوال أسييتمر حتييى وفيياة السييلطان 0584هييـ/888السييلطان الييياهر بٌبييرس سييشة )
  1(006)م( 0544هـ/848المذكورسشة) 

 شجيياا ( م 0586هييـ/  886 )سييشة عقييبممالٌييك فييً بييالد الشييام لل نوممييا زاد ميين اسييتقرار اوميي   
حٌيث خيرب معياقلهم فيً مشياطق  (006) اليتخلج مين طاهفية اإلسيماعٌلٌة الياهر بٌبرس فًالسلطان 

                         مريييييييٌا  والعلٌقييييييية والكهييييييي  والمشٌقييييييية والقيييييييدموس وضيييييييمها إليييييييى السيييييييلطشة المملوكٌييييييية
 1(051)( م 0586هـ/  886 )سشة
بقٌييام السييلطان المشرييور  ٌبٌٌنتجييـاه الفرشجييـة الرييلتلييك م العسكرٌييـة عييزز الممالٌييك إجييراءاته    

العسيكرٌة                م ( بسلسيلة مين التحركيال  0561 – 0546هيـ /  866 – 846قالوون ) 
فكان أن تمكن مـن دخول مـدٌشة طيرابلس الساحلٌيـة عشيـوة فيً ربٌي  ا على طول السواحل الشامٌـة 

إذ أشه كان قد ثبل للمشريور قيالوون بيهن ا  (050)بعد حرار لها ( م  0566هـ /  866 )اوخر سشة
الفرشجة الرلٌبٌن فً طرابلس قاموا بشقض شروط الهدشة التيً كياشوا عقيدوها معيه وذليك مين خيالل 

 . (055)شهبهم للتجار المسلمٌن وأسرهم للبعض مشهم 
م( اليذي تيولى 0568 – 0561هيـ/  868 – 866دأب السلطان المملوكً اوشير  خلٌيل)وقد      

وخارة فً اإلٌه والده  السلطشة المملوكٌة بعد والده المشرور قالوون على استكمال ما كان قد اشتهى
التيً كاشيل تمثيل كبيرى معاقيل الفرشجية الريلٌبٌن فيً بيالد الشيام ا التجهٌز للسيٌر شحيو مدٌشية عكيا 

اآلالل والقييوال الشييًء الكثٌيير خلٌييل ميين  فكييان أن جهييز اوشيير  (058)وأقواهييا مشاعيية وتحرييٌشاً 
تمكين الممالٌيك بقٌيادة  (م 0560هـ /  861)وفً جمادى اوولى سشةا  (054)استعداداً لدخول المدٌشة 

 . (052)اوشر  خلٌل من دخول مدٌشة عكا بعد أن حارروها طوٌالً 
شجيـة الريلٌبٌن بسقوط مدٌشة عكا بهٌدي الممالٌك المسلمٌن تم تحرٌير أخير معقيل مين معاقيل الفر      

فً بالد الشام . وأما فٌما ٌتعلق ببقٌيـة معاقيل الفرشجيـة فيً ميدن الشيام الساحلٌيـة كريور و ريٌدا و 
عثلٌل و أشطرسوس و جبٌل فهشها كاشيل معاقيل ضعٌيـفة مميا سيهل عليى الممالٌيك االستٌيـالء علٌهيا 

ميـٌة ميين بيراثن الفرشجييـة بقٌيادة اوشير  خلٌييل . وبيذلك تيم تطهٌيير الجهيال ال ربٌيـة ميين اليبالد الشا
الريييلٌبٌن دخليييل معهيييا تليييك اليييبالد الشامٌيييـة دوراً ٌتشاسيييب و أهمٌتهيييا الج رافٌيييـة والسٌاسٌيييـة و 

فبرز إلى الواقي  االقتريادي الميواشل الشامٌيـة والمررٌيـة عليى البحير المتوسيط ا  (058) االقترادٌـة
ارٌا العالقيال التجارٌيـة الدولٌيـة مشكلـة أقرر مسافـة و أمين ميواشل ا فبيدأل مرحليـة جدٌيدة فيً تي

 1(054)سٌطر علٌها سالطٌن الممالٌك
 

مرحلااااااااة مااااااااا بعااااااااد تصاااااااافية الوجااااااااود الفرنجااااااااي الصااااااااليبي فااااااااي بااااااااالد                                     -
 ( :0865-0591هـ/464-891الشام)
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الم يول اليذٌن طالميا  على أثر طرد الفرشجة الرلٌبٌٌن شهاهٌاً من بالد الشيام توجيه الممالٌيك شحيو    
استمروا بإثارة القالقل للممالٌك فً جهال بالد الشام الشيرقٌة مسيت لٌن   اششي ال الممالٌيك بمواجهية 

م(ا فكيان أن 0565-0565هيـ/  860-880الجهال ال ربٌة من بالد الشام خالل الفترة) فًالفرشجة 
قاعدة لإلغارة على بالد  (056)عة الرومتوجه الممالٌك شحو الم ول   بعد أن ثبل أشهم قد اتخذوا من قل

ا فكيان أن (056)الشاما كميا أن سيكان قلعية اليروم كياشوا ٌوادعيون الم يول وٌحيالفوشهم ضيد المسيلمٌن
م (وسييماها قلعيية  0565هييـ/  860تمكيين اوشيير  خلٌييل ميين دخييول القلعيية فييً شييهر رجييب سييشة)

 1(081)المسلمٌن
فرشجية الريلٌبٌٌن مين بيالد الشيام شهاهٌياً السيلطان وقد دفعل تليك الييرو  الشاجمية عين طيرد ال    

المملوكً اوشر  خلٌل باالتجاه شحو العراق فً محاولة إلعادة الخالفة العباسٌة إلى ب داد. فكان أن 
ابتدأ اوشر  خلٌل بمكاتبة شواب السلطشة المملوكٌة فً بالد الشيام ٌيدعوهم إليى االسيتعداد لمواجهية 

وفً إطيار تليك الجهيود المملوكٌية تجياه العيراق قيام اوشير   (080)مٌةالم ول وعرض العساكر الشا
م ( بمكاتبة اإلٌلخان الم ولً كٌخاتو فً العيراق ٌخبيره عين عزميه فيً 0568هـ/  865خلٌل سشة) 

وخالفياً لميا كيان متوقعياً فإشيه ليم ٌحيل دون جهيود  1(085)أخذ ب داد وإعادتها داراً لإلسالم كميا كاشيل
مواجهية الم يول فيً العيراق غٌير تعرضيه لمي امرة دبرهيا أحيد أمراهيه الميدعو  اوشر  خلٌل تجاه

يب شفسيه سيلطاشاً بيدالً مشيه. اال اشيه ليم ٌلبيث أن تمكين  بٌدرا الذي تمكن من قتيل اوشير  خلٌيل وشرن
ممالٌك اوشر  خلٌل من إقراء بٌدرا عن السلطشة وأحلوا محله أخا اوشير  خلٌيل الشارير محميد 

 1(088)م(  0564هـ/  868رم سشة) بن قالوون فً مح
م( قٌيام 0816-0566هـ/416-866وقد شهد عهد الشاررمحمد بن قالوون خالل سلطشته الثاشٌة)   

 0818-0566هيـ/  415-866الم ول بشن ثالث حمالل واسعة الحتالل بالد الشام خيالل الفتيرة )
ا مشهيا  (084)واسعة مين بيالد الشيامم( تمكن الم ول خاللها بقٌادة اإلٌلخان غازان من احتالل مشاطق 

ا وقيد تمثيل موقيي  السيلطان الممليوكً الشاريير محميد مين التوغييل (082)ميدن حميج وحليب ودمشييق
الم ييولً فييً مييدن الشييام بييهن قييام بإعييداد العسيياكر المرييرٌة عييدة مييرال لطييرد الم ييول ا إال أن 

لشيتاء القاسيً ا حاليل الرعوبال التً كان ٌواجهها جٌشه وهو فً طرٌقه إليى الشيام بسيبب فريل ا
. ثم ما لبيث ان حاشيل الفررية للشاريرمحمد (088)دون اإلسراع بطرد الم ول من تلك المدن الشامٌة

 -ميرج الريفر  -م( من االشترارعلى الم ول فيً موقعية شيقحب 0818هـ/ 415عشدما تمكن سشة )
ى أالهمٌية السٌاسيٌة ا اومير اليذي عيزز ميرة أخير (084)وبذلك تم طرد الم يول ثاشٌية مين بيالد الشيام

والعسكرٌة لقٌام الممالٌك بالحفاي على الكٌان السٌاسً للمسلمٌن فً مرر وبيالد الشياما فضيالً عين 
االرباك الذي كيان قيد احدثيه الممالٌيك                                  للم يول المحتليٌن فيً العيراق ا 

 1مٌةالذي اتخذه الم ول قاعدة فً هجماتهم تجاه البالد الشا
ومن أجل ممارسة الض ط على الم ول قام السيلطان الشارير محميد بالتحيال  مي  المليك طقطياي    

ملك م يول القبٌلية الذهبٌية المعيادي للم يول اإلٌلخياشٌٌن فيً العيراق وذليك مين أجيل تطوٌيق الم يول 
 1(086)المحتلٌن فً العراق واالشقضاض علٌهم وذلك فً حالة تحركهم تجاه أي من الحلٌفٌن

 (086)م( 0804هييـ/ 408إال أن الرييراعال الداخلٌيية عقييب وفيياة اإلٌلخييان الم ييولً أولجاٌتوسييشة)   
دعل الم ول للسعً من أجيل إقامية الريلح مي  الممالٌيك والسيٌر فيً سٌاسية المريالحة معهيما وقيد 
استمرل مساعً الرلح بٌن الم ول اإلٌلخاشٌٌن فً العراق والممالٌك فيً بيالد الشيام ومرير قرابية 

م (على عهد السلطان الشارر محمد بن  0854-0806هـ/  458-404سب  سشوال ابتداًء من سشة) 
حٌيث شريل  1(041)م(0882-0808هيـ/488-408قالوون واإلٌلخان الم ولً السيلطان أبيً سيعٌد)

اتفاقٌة الرلح بٌن الم ول والممالٌك على ))أال تدخل الفداوٌة إلٌهما وأن من حضير مرير إليٌهم أال 
وميين حضيير مييشهم إلييى مريير ال ٌعييود إلييٌهم إال برضيياها وال ٌبعييث إلييٌهم ب ييارة ميين عييرب  ٌطلييبا

ٌنر تجيار كيل مملكية إليى اوخيرىا وأن ٌسيٌر  وتركمان وأن تكون الطرٌق بٌن المملكتٌن مفتوحة تس
 .(040) الركب من العراق إلى الحجاز((
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م( 0858هيـ/ 458ابتيداًء مين سيشة ) والواق  إن إقدام الم ول اإلٌلخاشٌٌن على مريالحة الممالٌيك    
كييان شتٌجيية لحاليية الضييع  التييً ميير بهييا الم ييول علييى عهييد اإلٌلخييان أبييً سييعٌد بسييبب الرييراعال 
يرْد مشيذ عهيد السيلطان اوشير   ً قوة الممالٌك اْلمفطن امد شم الداخلٌة. ٌقابله فً الجاشب اآلخر المملوكً تم

طرد اإلفرشج الرلٌبٌٌن شهاهٌياً مين بيالد الشيام ا خلٌل وأخٌه الشارر محمد شتٌجة تمكن الممالٌك من 
خارة وأن الم ول كاشوا ٌست لون أولهك الفرشجة بالتحال  معهم ضد الممالٌك فً بالد الشام ا وذلك 
إلحبياط أي توجييه مملييوكً تجيياه العييراق ٌسييتهد  إعييادة الخالفيية العباسييٌة إلييى ب ييداد إلييى جاشييب مييا 

تٌيازال فيً العيراق فيً حالية عيودة الخالفية العباسيٌة إليى ٌرافق ذليك مين حريول الممالٌيك عليى ام
 ب داد.
على الرغم من حالة الرلح تلك بٌن الممالٌك والم يول فيإن الممالٌيك يليوا ٌشييرون إليى الم يول    

بعٌن الحٌطة والحذرا وذلك إلدراك الممالٌك بهن حالة الرلح مي  الم يول إشميا كاشيل شتٌجية ضيع  
قلب إلى حالة حرب فً حالة استعادة الم ول لقوتهم. فعليى عهيد اإلٌلخيان الم ول ا وأن الرلح قد ٌش

شيهدل حالية الريلح مي   (045)م(خلٌفة اإلٌلخيان أبيً سيعٌد0888-0882هـ/488الم ولً أرباخان )
الممالٌك توتراً على الرغم من تياهر اإلٌلخان أرباخان برداقته للممالٌيكا وكيان سيبب ذليك التيوتر 

ا إال أن الممالٌك كاشوا على علم  (048)اخان سراً لمهاجمة الممالٌك فً بالد الشامتخطٌط اإلٌلخان أرب
 1 (044)بتلك التحركال الم ولٌة فاحتاطوا لذلك فً بالد الشام

فً تلك اوثشاء لم ٌلبث أن تجدد الريراع بيٌن اوميراء الم يول عليى أثير وفياة اإلٌلخيان أبيً سيعٌد   
أن اوطرا  المتشازعة من أمراء الم ول حاولوا طليب المسياعدة  حول والٌة العرب اإلٌلخاشًا كما

 (042)من السلطان المملوكً الشارر محمد مقابل تعهدهم بتسلٌم ب داد للممالٌك والحكم فٌها شٌابة عشهم
1 
لقد تمثل موق  السلطان الشارر محمد من ذلك الشيزاع اليداهر حيول والٌية العيرب اإلٌلخياشً بيٌن    

ل ا بإرسال مجموعية مين قواتيه مين الممالٌيك إليى حيدود شهير الفيرال اسيتجابة لطليب اومراء الم و
م( ووزٌره اومٌر عليً بادشياه مي  إشيعاره فيً شفيس الوقيل 0884-0888هـ/488اإلٌلخان موسى)

للشٌا حسن الكبٌرالجالهري ا المشاهض لقٌام اإلٌلخان موسى فً العرب اإلٌلخاشً واسيتبداد وزٌيره 
كم ا بييهن تلييك القييوال لٌسييل ضييده وإشمييا هييً موجهيية إلييى سييٌس عارييمة أرمشٌييا علييً بادشيياه بييالح

 1 (048)الر رى
إن موقيي  السييلطان الشاريير محمييد ميين اومييراء الم ييول المتشييازعٌن حييول زعاميية اإلٌلخاشٌيية فييً   

العراق لم ٌلبث أن ت ٌر وذلك على أثر قٌام الشٌا حسن الكبٌر أحد اومراء المتشازعٌن حول زعامة 
ٌلخاشٌة باإلعالن عن إشهاء اإلٌلخاشٌة فً العراق واستقالله بالبالد التً شيملل العيراق ودٌيار بكير اإل

معلشيياً بييذلك بداٌيية الحكييم الجالهييري فييً العييراق إلييى جاشييب سييعٌه لتحقٌييق وحييدة بييٌن العييراق والشييام 
دخل إلى جاشب ا اومر الذي تطلب من السلطان الشارر محمد الت (044)والقاهرة تحل التاج المملوكً

الشٌا حسن الجالهري ضد مشافسيه حسين بين تٌميور تياب ابين جوبيان اليذي عير  فٌميا بعيد بحسين 
 1 (046)الر ٌر تمٌٌزاً له عن الشٌا حسن الكبٌر

بادر السلطان الشارير محميد بإعيداد جٌشيه لمسياعدة الشيٌا حسين الجالهيري ضيد مشافسيه حسين     
ا فكان أن كاتب الشارر محمد شواب السلطشة المملوكٌة فً الر ٌر فً زعامة اإلٌلخاشٌة فً العراق 

 1 (046)دمشق وحلب للمشاركة فً الجٌب المملوكً الذي سٌخرج شحو العراق
لم ترل حملة الشارر محمد إلى العراق على الرغم من اإلعداد المسبق لهاا وذليك بسيبب مكاتبية    

ميد مين أن الريلح قيد وقي  بيٌن االثشيٌن راحب ماردٌن الموالً لحسن الر ٌر للسلطان الشارير مح
االشٌا حسن الجالهري وحسن الر ٌر ا اومر الذي أدى إليى إربياك السيلطان الشارير محميد وإليى 
تفرق جٌشه على الرغم من ان الشكوك حامل حول مدى مرداقٌة تلك الرسالة من قبل قاضً ب داد 

يرض فيً  (021)والمورل ودٌار بكر المتواجدٌن ليدى السيلطان الشارير محميد ا واليذي رياد  أن مم
 1 (020)م(  0841هـ/  440تلك اوثشاء وتوفً فً ذي الحجة سشة)
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م ( 0865-0841هييـ/464-440لييم تشييهد الفتييرة التييً أعقبييل وفيياة السييلطان الشارييرمحمد سييشة)   
 محاولة من جاشب السالطٌن الممالٌك الذٌن تسشموا السلطشة المملوكٌة والذٌن بلغ عددهم ثالثية عشير

ا فقييد شييهدل  (025)سييلطاشاً سييوى بعييض المحيياوالل بمييا ٌتعلييق بالتوجهييال المملوكٌيية إزاء العييراق
م ( محاولية الممالٌيك فيرض سيٌطرتهم عليى مدٌشية سيشجارا والتيً اضيطرل  0821هـ/  420سشة)

كما  (028)لالعترا  بالسٌادة المملوكٌة وأقامل الخطبة باسم السلطان المملوكً فً بالد الشام ومرر
م ( إعيالن الموريل والءهيا للدولية المملوكٌية وخروجهيا عين طاعية  0828هـ/  424هدل سشة) ش

 1 (024)الجالهرٌٌن شتٌجة ض ط الممالٌك علٌها
 0828هـ/  424وقد دعل تلك اليرو  السلطان الجالهري أوٌس الذي خل  أباه فً الحكم سشة)   

فييً بييالد الشييام ومريير. إال أن الممالٌييك م ( فييً العييراق إلييى محاوليية إقاميية الرييالل ميي  الممالٌييك 
 1 (022)اشترطوا علٌه أن ٌعلن الوالء لهم وأن ترتبط ب داد بالدولة المملوكٌة

على الرغم من سعً الجالهرٌٌن إلى إقامة عالقة حسيشة مي  الممالٌيكا إال أن الممالٌيك ليم ٌتواشيوا    
مرجان الذي كيان شاهبياً ووٌيس فيً  عن مساشدة أحد المشاوهٌن للسلطان الجالهري أوٌس وهو خواجه

ا وأعلين تبعٌتيه للممالٌيكا كميا أمير أن تقيام  (028)م(  0882هـ/  484ب داد والذي خرج علٌه سشة) 
الخطبيية للسييلطشة المملوكٌيية وأن تضييرب السييكة باسييم السييلطشة أٌضيياً فييً الوقييل الييذي أرسييلل فٌييه 

ا وعلى الرغم من ذلك فإن حرج السلطان (024)كالسلطشة المملوكٌة تقلٌداً له بشٌابة ب داد عن الممالٌ
الجالهري أوٌس على االحتفاي بعالقال إٌجابٌة م  الممالٌيك فيً بيالد الشيام ومرير دعتيه إليى عيدم 

وهكيذا 1 (026)إثارة الممالٌك علٌه على الرغم من تمكشه من القضاء على خروج اومٌر مرجان علٌيه
االضيطالع بيدور كبٌير فيً المشيرق االسيالمً اشعكيس فقد تمكن الممالٌك فً بالد الشيام ومريرمن 

اهمٌة ذلك الدور عليى العالقية مي  الجالهيرٌٌن اليذٌن خلفيوا الم يول اإلٌلخياشٌٌن فيً العيراقا احيتفي 
خاللهييا الممالٌييك البحرٌيية بعالقييال إٌجابٌيية ميي  القييوى االسييالمٌة المجيياورة حتييى شهاٌيية عهييد الدوليية 

م(ا بييل واسييتمرل حتييى عهييد الدوليية المملوكٌيية  0865هييـ/  464المملوكٌيية اوولى)البحرٌيية( سييشة) 
م( مين خيالل إميداد  0868هيـ/ 462الثاشٌة )الجركسٌة( خارة إبان ال زو التٌميوري للعيراق سيشة) 

للسييلطان أحمييد بيين  م(0411-0865هييـ/610 –464السييلطان المملييوكً الييياهربرقوق الجركسييً)
قييب ال ييزو التٌمييوري لب ييداد حٌييث أمييده بالمييال أوٌييس الييذي كييان قييد لجييه إلييى السييلطشة المملوكٌيية ع

 1 (026)م (0868هـ/ 468والسالا حتى تمكن أحمد بن أوٌس من دخول ب داد سشة)
 
 خاتمة:ال
برز دورالممالٌك البحرٌة خالل سلطشة الرالح شجم اليدٌن اٌيوبا اليذي كيان قيد راعيى لممالٌكيه     

م( ا بيهن 0541هيـ/886ٌية فيً القياهرة سيشة)ممن اسماهم بالبحرٌة عشيد وريوله اليى السيطشة االٌوب
جعلهم اميراء دولتيه وخواريه وكبيار قادتيه ا اعتميد عليٌهم فيً الكثٌير مين االجيراءال التيً اتخيذها 

ازاء محاولة البعض من االمراء االٌوبٌٌن فً التحال  م  بعض 1بقرد توحٌد بالد الشام م  مرر 
سيلطة الريالح شجيم اليدٌن ا بيل ومحاولية اولهيك امراء الفرشجة الرلٌبٌٌن فيً بيالد الشيام لمعارضية 

وعسكرٌة مهمة االمراء التفرٌط بما حققه السلطان الشارر رالا الدٌن االٌوبً من مكاسب سٌاسٌة 
للمسلمٌن فً المشرق االسالمً بعد تحرٌره القدس الشرٌ  من براثن الفرشجة الرلٌبٌٌن فً معركة 

االمر الذي استاء مشه السلطان الرالح شجيم اليدٌن اٌيوب ودفعيه اليى 1م(0064هـ/268حطٌن سشة )
كيه البحرٌية ا ممين م( بمعاوشية ممال0542ٌهيـ/845اعادة السٌادة االسالمٌة على مدٌشة القدس سيشة )

برز دورهم اٌضا فً الحفاي على المكاسب السٌاسٌة والعسكرٌة التيً تحققيل للدولية االٌوبٌية خيالل 
سلطشة الرالح شجم اٌيوب ا مشهيا تحملهيم االثيار الشاجمية عين اعيادة القيدس للسيٌادة االسيالمٌة ا مين 

اليذي اسيتهد  مين قٌادتيه ا  سياخالل تردٌهم للحملة الرلٌبٌة السابعة بقٌادة ليوٌس التاسي  مليك فرش
م( محاولة فك االرتباط السوقً )االستراتٌجً( بٌن بالد 0521هـ/844لتلك الحملة على مرر سشة )

الشام ومرر ا الهمٌة ذلك االقلٌمٌن المهمٌن بالشسبة للمسلمٌن فيً المشيرق االسيالمً لميا لهميا مين 
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قة االمارال الرلٌبٌة فً بالد الشيام ا امكاشال عسكرٌة واقترادٌة وبشرٌة مهمة ا مكشهم من مضاٌ
واربح امر بقاء الرلٌبٌٌن فً تلك االمارل الرلٌبٌة محفوفاً بالمخاطر ازاء القيوة االٌوبٌية الجدٌيدة 
 1الشاجمة عن الجهود الوحدوٌة للسلطان الرالح شجم الدٌن اٌوب فً االقلٌمٌن المرري والشامً 

دورهم فً اشزال الهزٌمة بالحملة الرلٌبٌة السابعة معركة  وقد سعى الممالٌك البحرٌة بعد بروز     
م( ا الى الحفاي عليى وحيدة الكٌيان السٌاسيً للمسيلمٌن فيً المشيرق 0521هـ/844المشرورة سشة )

االسالمً ا حٌث لم ٌشه الممالٌك البحرٌة فً اعقاب وفاة الرالح شجم الدٌن ابان معركية المشريورة 
اعال بٌن افراد الجيٌب االٌيوبً واليذي كيان غيالبٌتهم مين )الممالٌيك ا ان ٌعطوا المجال ليهور الشز

البحرٌيية( خاريية بعييد فقييداشهم لقٌييادة الرييالح شجييم الييدٌنا الييذي اخفييً خبيير وفاتييه ميين قبييل زوجتييه 
المملوكٌة شجرالدر وممالٌكه البحرٌة ا خشٌة تفرق كلمية المسيلمٌن ازاء الخطير الفرشجيً الريلٌبً 

ر توران شاه ابن الرالح شجم اليدٌن اٌيوب  اليذي كيان شاهبياً عين واليده فيً اال ان تشك 1الداهم لمرر
حريين كٌفييا لجهييود االمييراء الممالٌييك البحرٌيية تلييك ا فضييالً عيين تشكييره لشييجرالدر )زوجيية ابٌييه( ا 
وتهدٌده لهم بالقتيل اذا ميا ميا خرجيوا عين طاعتيه ا وهيو امير ليم ٌتبيادر اليى اذهيان اميراء الممالٌيك 

اعالن توران شاه عن عزمه على ترفٌتهم علشاً ااالمر اليذي دعيا الممالٌيك البحرٌية البحرٌة اال بعد 
 1الى قتله قبل ان ٌشكل بهم 

فرضل االوضاع الجدٌدة الشاجمة عن مقتل توران شاه اخر ملوك بشً اٌوب وخلو مقر السيلطشة     
زوجية سيٌدهم شيجر اليدر فً القاهرة ممن ٌقوم بهمر المسيلمٌن فٌهيا ا عليى الممالٌيك البحرٌية تولٌية 

مكان توران شاه ا االمر الذي استاء مشه االمراء االٌوبٌون فً بالد الشام ودعاهم للخروج بحميالل 
عسكرٌة ا ب ٌة محاولة اقراء الممالٌك عن السلطشة فً القاهرة ا اال ان تلك الحميالل كاشيل فاشيلة 

خلٌفة العباسً المستعريم بياهلل للتيدخل االمر الذي دعا ال 1لم تكن لتسفر عن شًء لرالح االٌوبٌٌن 
م( 0528هيـ/820لعقد الرلح بٌن الممالٌك واالٌوبٌٌن ا حرل الممالٌك من خالل ذلك الريلح سيشة)

على اول اعترا  رسمً لهم ككٌان سٌاسً قاهم فً مرر امتد الى مشار  الشام )حد شهر االردن( 
لمون فيً المشيرق االسيالمً ا وقيد فكان عقد ذلك الرلح فً يرو  حرجة وخطرة مر بهيا المسي1

االمير اليذي تطليب مين 1تمثلل تلك اليرو  ببروز خطر ال زو الم ولً لبلدان المشرق االسيالمً 
الممالٌك الخروج لمواجهتهم بعد عجز الخلٌفة العباسً واالمراء االٌوبٌون عن ميواجهتهم )للم يول( 

عييييد معركيييية عييييٌن جييييالول فكييييان شجيييياا الممالٌييييك ميييين رد ذلييييك الخطيييير الم ييييولً الييييداهم ب1
الى الضفة الثاشٌة لشهر الفرال الذي غدا حدا فاريال بيٌن الممالٌيك المسيلمٌن 1م(0581هـ/826سشة)

فبيرز فيً تليك االثشياء المحياوالل المملوكٌية  1فً بالد الشام ومرر والم ول المحتلٌن فيً العيراق 
القياهرة واعيادة الخلٌفية العباسيً لمضاٌقة الم ول فً العراق بمحاولة احٌاءهم للخالفة العباسيٌة فيً 

الى ب يداد ا فضيال عين سيعٌهم لضيرب التحيال  الم يولً الريلٌبً االرمشيً اليذي بيرز ابيان ال يزو 
الم ييولً لييبالد الشييام ا فكييان شجيياا الممالٌييك فييً مسييعاهم ذاك ميين خييالل الجهييود العسييكرٌة الكبٌييرة 

سٌاسً للمسلمٌن فً المشرق االسالمً للسالطٌن الممالٌك ا االمر الذي ضمن الحفاي على الكٌان ال
ا ذلك الكٌان الذي كان قد شهد محشة كبٌرة بيدخول الم يول المحتليٌن لب يداد وقضياههم عليى الخالفية 

 1م( 0526هـ/828العباسٌة فٌها بعد قتلهم للخلٌفة العباسً المستعرم باهلل سشة )
 
 

 الهوامش   
االٌوبٌيية فييً المشييرق االسييالمً بييدخول دمشييق  (:تمثلييل تلييك االرجيياء المكاشٌيية الواسييعة للدوليية0)

وحمج وحلب من مرر فضالًعن دٌار بكر وعٌشتاب وشرٌبٌن وسشجار والجزٌرة الفراتٌة  وأربل 
وقلعة عقر الحمٌدٌة والشوب والمورل وما وراء الزاب وروالً الى تكرٌل ضمن  سيلطان الدولية 

-286لسلطان الشارر ريالا اليدٌن االٌيوبً )االٌوبٌة اوذلك بفضل الجهود الوحدوٌة التً قام بها ا
م(والذي اعتبر الم سس الحقٌقً للدولة االٌوبٌة فً المشرق االسالمً)المزٌد 0068-0044هـ/266
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عن قٌام الدولة االٌوبٌة فً المشرق االسالمً ٌشير : عزالدٌن ابً الحسين ابين االثٌير ا الكاميل فيً 
بهيياء الييدٌن أبييو المحاسيين ٌوسيي  ابيين شييداد  ا045-086اج  00م( اج0688التييارٌا ا )بٌييرول :

 40-88اج (م0684 :الشوادر السلطاشٌة والمحاسن الٌوسفٌةا تحقٌق: جمال الدٌن الشٌال )القياهرةا
الروضتٌن فً أخبيار اليدولتٌن الشورٌية عبد الرحمن بن اسماعٌل ابو شامة امحمد  ًشهاب الدٌن أبا

بيين وارييل امفييرج بيين سييالم دٌن محمييد جمييال اليي ا 085-022اج ل(1د :والرييالحٌة )بٌييرول
زٌين ا 01-8اج0م( اج0628 :الكروب فً مشاقب بشً أٌوبا تحقٌق: جمال الدٌن الشٌال )القاهرة

 088ا ج 5( ا جم0686الييدٌن عميير بيين مرييطفى ابيين الييورديا تييارٌا ابيين الييوردي ا)الشجيي  : 
لدٌن الشٌال ا تارٌا مرر اجمال ا1 550ا ج 5امادة لاالٌوبٌٌن ل ا داهرة المعار  االسالمٌة ا م

افاهزة محمد عزل ا عقرة والشيوب ودور الكيورد  588-580م( اج 0684االسالمٌة ا )القاهرة:
 1 042م( ا ج5111( لسشة) 5( ا العدد)0الحمٌدٌة فٌهما ا مجلة جامعة دهوك ا المجلد )

مٌدٌية )شيهاب وعقر الحمٌدٌة ا قلعة حرٌشة فً جبال المورل من جهتها الشيرقٌة تعير  بعقير الح
 1(088اج 4ل(ا ج1الدٌن ابو عبدهللا ٌاقول الحموي ا معجم البلدان ا )بٌرول :د

اماالشوب ا قلعة عيٌمة عالٌية جيداً قيرب عقير الحمٌدٌية مين اعميال الموريل وقٌيل اشهيا اعليى مين 
 1(845اج8العقرواكبر)ٌاقول امعجم اج

 1 451-408ا ج 5(: ابن وارل ا مفرج ا ج5)
مد بين ابيراهٌم الحشبليً ا شيفاء القليوب فيً مشاقيب بشيً اٌيوب ا تحقٌيق شيايم رشيٌد (: ٌشير : اح8)

 1 558-066م( ا ج 0646ا)ب داد :
والكيرك ا تقي  بيالقرب مين جبيال السيراة فيً الشيام 1 44-40ا ج 00(:ابن االثٌرا الكامل ا ج4) 

  الشيام ( ا الشوبك ا قلعة حرٌشة فً اطرا500ا ج 5قرب وادي موسى )ٌاقول ا معجم ا ج
 1(841اج  8بٌن عمان وأٌلة القلزم قرب الكرك وقرب وادي موسى )ٌاقول ا معجم ا ج

الممالٌك جاء فً المرطلح الل وي من جم  مملوك والمملوك العبد وٌقال عبٌد مملكة ال عبٌيد  (:2)
)جمال والعبد القن الذي ملك هو وابواه وٌقال القن المشترى. ٌملكوا ولم  الذٌن تعرضوا للسبًقن 

؛ أبييً 565ا ج 05الييدٌن محمييد بيين مكييرم ابيين مشيييورا لسييان العييرب ا )القيياهرة : د . ل( ا ج
الحسييٌن أحمييد بيين فييارس ابيين زكرٌيياا معجييم مقيياٌٌس الل يية ا تحقٌييق عبدالسييالم محمييد هييارون ا 

؛ محمد بين أبيً بكير عبيدالقادر اليرازيا مختيار الريحااا 825ا ج  2( ا مم0686)القاهرة : 
؛ محمد مرتضى الزبٌيدي ا تياج العيروس ا )بش يازي : د . ل( ا  88( ا ج م0665)الكوٌل : 

( . وقيييد اريييطلح الم رخيييون عليييى تسيييمٌة جميييوع الرقٌيييق االبيييٌض دون السيييود 060ا ج  4م
كاشوا ٌربحون رقٌقا أميا شتٌجية لألسير فيً الحيروب أو للشيراء مين التجيار اليذٌن  بالممالٌك حٌث

مٌة )عاشور ا مرر فً عرر دولة الممالٌك البحرٌة ا )القياهرة كاشوا ٌجلبوشهم إلى البالد اإلسال
سٌة بيٌن الممالٌيك والم يول فيً الدولية ؛ فاٌد حماد عاشور ا العالقال السٌا 05( ا ج م0626: 

 ا05م( ا ج0644المملوكٌة االولىا)القاهرة : 
Stanley Lane-poole , A history of Egypt in the middel ages ,4ed ,Hoarlem 

:1968 ,P .242                       
 1 8م( اج0648)القاهرة : 5عاشورا العرر الممالٌكً فً مرر والشام اط (:8)
(: الريالح شجيم اليدٌن اٌيوب : هييو السيلطان المليك الريالح شجيم الييدٌن اٌيوب ابين السيلطان الملييك 4)

كير ابين االمٌير شجيم اليدٌن الكامل شارر الدٌن محمد ابن السلطان الملك العادل سيٌ  اليدٌن ابيً ب
م(اسيتشابه  0518هيـ/818اٌوب بن شادي االٌوبً سلطان الدٌار المررٌة وليد فيً القياهرة سيشة )

م ( عشدما توجه الى الشرق ثم واله والده على 0554هـ/852والده الملك الكامل على مرر سشة) 
فيً شيزاع مي  اخٌيه م ( دخل الرالح شجم الدٌن اٌيوب 0585هـ/881دٌار بكر وحرن كٌفا سشة) 

االريي رالعادل وذلييك لتييولً ذلييك االخٌيير السييلطشة فييً مريير بعييد وفيياة والييدهما الملييك الكامييل 
م ( 0586هـ/884م ( الى ان تمكن الرالح شجم الدٌن من دخول مرر سشة) 0584هـ/882سشة)
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شمس الدٌن ٌوس  بن قزاو غلً التركً سيبط ابين الجيوزي ا ميرأة الزميان فيً تيهرٌا االعٌيان )
ابو العباس احمد بن محمد ابن خلكان اوفٌيال  ا 442اج 5اق 6م(اج0620)حٌدر اباد الدكن:ا

ا ابن وارل  65اج 2م( اج0645االعٌان وأشباء ابشاء الزمان ا تحقٌق احسان عباس )بٌرول:
الشجييوم  جمييال الييدٌن أبييً المحاسيين ٌوسيي  أبيين ت ييري بييردي ا ا 084ا 84ا ج 2امفييرج اج

عن قٌيام المزٌيد 1(806اج  8م( اج0688مرير والقياهرة ا)القياهرة : الزاهرة فً اخبار ملوك
 1 858-806اج  8الشجوم اجا أبن ت ري بردي الرالح شجم الدٌن فً السلطشة االٌوبٌة ٌشير :

 1 858-806اج  8الشجوم اجا أبن ت ري بردي (:6)
ٌشير:تقييييييً الييييييدٌن احمييييييد بيييييين علييييييً المقرٌزياالمييييييواعي واالعتبييييييار بييييييذكر الخطييييييط  (:6)

 1 588ا ج 5هـ( ج0541واالثارا)القاهرة:
ترجي  التسيمٌة بالممالٌيك البحرٌية ان السيلطان اوٌيوبً الريالح شجيم اليدٌن  الممالٌك البحرٌية (:01)

هـ( قيد اكثير مين شيراء الممالٌيك فهسيكشهم قلعية الروضية ببحير الشٌيل ومشهيا 844 -هـ886أٌوب )
لعبر ودٌوان المبتدأ والخبر فيً أٌيام العيرب عرفوا بالبحرٌة )عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون ا ا

؛ 848ا ج  2( ا ج0646والعجم والبربر ومن عاررهم من ذوي السلطان اوكبر ا )بٌرول : 
ا  8؛ فلٌييب حتيييً وآخيييرون ا تييارٌا العيييرب مطيييول ا ط588ا ج 5المقرٌييزيا الميييواعي ا ج

المً والحضيارة ؛ أحمد شلبًا موسوعة التارٌا اإلس462 -464ا ج 5( ا ج0680)بٌرول : 
( . وهشياك رأي آخيير ٌقيول بييان تسييمٌة 062ا ج  2( ا جم0646ا )القيياهرة :  4االسيالمٌة ا ط

الممالٌك البحرٌة جاءل من كون ان هي الء الممالٌيك كياشوا ٌجلبيون عين طرٌيق البحير )عاشيورا 
ل : )بٌيرو ؛ أحمد مختار العبادي ا قٌام دولة الممالٌك االوليى فيً مرير والشيام ا2العررا ج 

وقييد تمثلييل االسييباب التييً دعييل الملييك الرييالح شجييم الييدٌن اٌييوب الييى  .66 -64( ا ج م0686
استقدام الممالٌك الذٌن عرفيوا بالبحرٌية مين اشهيم كياشوا قيـد ازروا المليك الريالح شجيم اليدٌن أبيان 
 محشته فً سجشه بالكرك شتٌجة خالفه مـ  اخٌه العادل حتى خـرج من سجشه وعشيدما آل الٌيه مليك

 1(588اج 5مرر راعى لممالٌكه ثباتهم معه اشذاك )المقرٌزي ا المواعي اج
(00:) Lane-poole,A history P.212-213 
(:الملك الرالح اسماعٌل :هو اسماعٌل بن الملك العادل ا ملك دمشق بعد اخٌيه المليك االشير  05)

 1(852-854م()المزٌد ٌشير: الحشبلً ا شفاءاج0541هـ/884سشة)
 1 855-850اج  8ا الشجوم اجن ت ري برديأب (:08)
كان على رأس االمراء االٌوبٌٌن فً بالد الشام ممين عيادوا الريالح شجيم اليدٌن اٌيوب عميه  (:04) 

الرييالح اسييماعٌل الييذي قطيي  الخطبيية عشييه بعييد ان ثبييل لييه محالفيية ابيين اخٌييه الرييالح شجييم الييدٌن 
الريالح اسيماعٌل فيً قطي  الخطبية للخوارزمٌة ضده فً سبٌل اميتالك دمشيق ا وقيد اشيترك مي  

للرالح شجم الدٌن كيل مين رياحب عجليون ورياحب حليب ورياحب حميج بعيد ان اتفيق عليى 
م ( الذي تمكن رلحاً من فك ذلك التحال  المعيادي 0545هـ/840اقامتها للرالح شجم الدٌن سشة)

 1( 855-850اج  8ا الشجوم اجأبن ت ري برديله )
ا أبين ت يري بيردي ا44اج5اابين الوردياتيهرٌااج482اج5اق6(:ابن الجوزي اميرأة اج02) 

والخوارزمٌة: شسبًة الى الخوارزم شاه محمد بين اشوشيتكٌن اليذي 1 855-850اج  8الشجوم اج
استعمله السلطان السلجوقً سشجر السلجوقً على مدٌشة الخوارزم ولقب بلقب خوارزم شاه وكان 

ذي تسلم الحكم على بيالد خراسيان عين اخٌيه اول ملوكها وحيً عشد السلطان سشجر السلجوقً ال
 05ا ج ل(1:دبٌرولا)لبداٌية والشهاٌيةابن كثٌرااأبو الفداء إسماعٌل بن عمر السلطان بركٌارق )

هـ  855( ثم مالبث أن اشزاا الخوارزمٌون من بالد المشرق مقهورٌن من التتار سشة) 024ا ج
هبٌن المدن والقرى اثشاء تقيدمهم اشيذاك فيً م (غرباً الى جهال بالد اذربٌجان والعراق شا0552/ 

تللك الجهال بزعامة جالل الدٌن بن خوارزم شاه الذي حاول مهاجمة ب داد وعتقياده بيهن الخلٌفية 
العباسً كان له دور فً هالك والده وتملك التتار لبالده ا وذلك بمحالفة الملك المعييم بين العيادل 
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( وقد استخدم المليك الريالح 012ا ج 08ج البداٌة ٌراااالٌوبً الذي امتش  عن محالفته )ابن كث
شجم الدٌن اٌوب عشدما كان قاهماً على حرن كٌفا ما تبقى من الخوارزمٌة من جيٌب جيالل اليدٌن 

( ثييم مييا لبثييوا أن اختلفييوا ميي  الرييالح اٌييوب وشهبييوا  42ا ج 08لدٌييه ) ابيين كثٌيير ا البداٌيية ا ج
ه ليم ٌلبيث ان اسيتشجد بهيم عشيدما عيزم رياحب الموريل امواله والذي فر مشهم إلى سيشجار إال اشي

بدرالدٌن ل ل  على محاررته فمشعيل الخوارزمٌية بيدر اليدٌن مين اليتمكن مين الريالح اٌيوب)ابن 
( ثييم غييدل للخوارزمٌيية  040اج 2ا ابيين خلييدون ا العبيير ا ج 021ا ج 08ج البداٌيية كثٌراا

وشهييب فييً الجزٌييرة الفراتٌيية م ( اعمييال سييلب 0552 -0550هييـ /  840 – 886خييالل الفتييرة)
  اداٌة ـلبيوروالً إلى حمج وحلب اشطالقاً من مدٌشة حران رحبة مقدمهم بركة خان )ابن كثٌراا

  1(  40ا ج 2ا العبر ا ج 024ا ج 08ج
 1 858-855اج 8(: ٌشير: ابن ت ري بردي االشجوم اج08)
عرفيية دول الملييوك ا االمقرٌييزي ا السييلوك لم448-442اج 5اق6(: ابيين الجييوزي امييرأة اج04)

ا ابييين ت يييري بيييردي  808اج  5اق0م( اج0628تحقٌيييق محميييد مريييطفى زٌيييادة ا )القييياهرة:
 1 0142اج 5اعاشوراالحركة الرلٌبٌة ا ج 855-850اج8االشجوم اج

 1 8(: عاشور ا العرر ا ج06)
 . 848اج 5اق0ا المقرٌزي ا السلوك ا ج 444اج5اق 6(: ابن الجوزي ا مرأة اج06)
 1 444-448اج5اق 6ر: ابن الجوزي ا مرأة اج(: ٌشي51)
 1 844اج  5اق 0(: ٌشير:المقرٌزياالسلوك ا ج50)
 1 584-588اج5االمقرٌزي االمواعياج444-448اج5اق6(:ابن الجوزي امرأةاج55)
( وشيجرة الدرعشيد 462اج5اق6(: شيجرالدر:هً شيجرالدر)عشد سيبط ابين الجيوزيامرأة اج58)

وترجمتها عشد ابن ت ري بيردي )شيجرة اليدر بشيل عبيد هللا 1 584اج 5المقرٌزي االموعي اج
جارٌة السلطان الملك الرالح شجم الدٌن اٌيوب وزوجتيه وام وليده خلٌيل كاشيل حيٌية عشدالريالح 
اٌوب الى ال اٌة وكاشل فيً ريحبته وهيو بيبالد المشيرق فيً حٌياة ابٌيه المليك الكاميل اقاسيل مي  

لما حبسه الملك الشارر داود راحب الكرك بالكرك اثم الرالح شجم الدٌن اٌوب االهوال والمحن 
قدمل م  الرالح اٌوب لما تسلطن على مرر اعاب ابشها خلٌيل بعيد ذليك وتيوفً ري ٌراً االٌهيا 
كان تدبٌر غالب الدٌار المررٌة فً حٌاة سٌدها الملك الرالح اٌوب وفً مرضه وبعد موتيه اليى 

 8ليى مرير )ٌشيير : ابين ت يري بيردي ا الشجيوم اجان قدم ولد زوجها المليك المعييم توراششياه ا
 1(848اج

  1 884اج 8اابن ت ري بردي االشجوم ا ج444اج5اق 6(: ابن الجوزي امرأة اج54)
  1888اج5اق0االمقرٌزياالسلوك اج446-446اج5اق 6(: ابن الجوزيامرأة اج52)
 1 888اج 5اق 0ا المقرٌزي ا السلوك اج 446اج5اق 6(: ابن الجوزي ا مرأة اج58)
  888ا ج 5ا ق0االمقرٌزياالسلوك اج468-465اج 5اق 6(: ابن الجوزيامرأة اج54)
 1 888اج 5اق 0ا المقرٌزي ا السلوك اج468اج 5اق 6(: ابن الجوزي امرأة اج56)
(: توران شاه: هيو السيلطان المليك المعييم تيوران شياه ابين السيلطان المليك الريالح شجيم اليدٌن 56)

لملييك الكامييل اخيير ملييوك بشييً اٌييوب فييً مريير )جمييال الييدٌن ابييً المحاسيين اٌييوب ابيين السييلطان ا
م( 0688ٌوس  ابن ت ري بردي ا الشجوم الزاهيرة فيً اخبيار مليوك مرير والقياهرة ا)القياهرة :

 1(884اج 8اج
 ابن وجزٌرة آمد بٌن دجلة على مشرفة عيٌمة وقلعة بلدة وهً كٌبااٌضاً  وٌقال: كٌفا حرن (:81)

 1(582اج5)الحموي ا معجماج جاشبٌن ذال كاشل وهً ربك دٌار من عمر
(: ابييييييو شييييييامة اتييييييراجم رجييييييال القييييييرشٌن السييييييادس والسيييييياب  اتحقٌييييييق عييييييزل العطييييييار 80)

ا ابيين ت ييري  581اج5ا ابيين الييوردي ا تييارٌا ا ج 068م( اج0644)بٌييرول:5الحسييٌشًاط
 1 884اج8بردي ا الشجوم ا ج
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 1 822اج5اق0(: المقرٌزي ا السلوك ا ج85)
 0االكتبييً فييوال ام 585اج 5ا ابيين الييوردي ا تييارٌا ا ج 062: ابييو شييامة اتييراجم اج(88)

 1 454ا الحشبلً اشفاء اج 584اج
- 885اج8ا ابين ت يري بيردي ا الشجيوم اج448اج5اق6(: ٌشير: اٌن الجوزي اميرأة اج84)

888 1 
لميفير ابين الشاررٌوس :هو المليك الشارير ابيو ا 1 584اج  5(: ( ابن الوردي ا تارٌا اج82)

م ( ثيم مليك عيدة ميدن مين بيالد 0588هيـ/884الملك العزٌز ورث الحكم عن ابٌه فً حليب سيشة)
م ( واواهيييل سيييشة 0548هيييـ/840الجزٌيييرة الفراتٌييية لميييا كسييير الخوارزمٌييية فيييً اواخييير سيييشة )

م ( )ٌشييير: ابيين خلكييان 0521هييـ/846م ثييم ملييك دمشييق والييبالد الشييامٌة سييشة) 0544هييـ/845
 1( 01اج 4اوفٌال اج

 1 584اج 5االمقرٌزي االمواعي اج 585اج  5(: ابن الوردي اتارٌا اج88)
 1 468اج5اق6(: ابن الجوزي ا مرأةا ج84)
(: اتابك العسكر:مرطلح تركً مركب من لفيٌن :لأتالوهو بمعشى االب ولبكلبمعشى السٌد او 86)

على االمٌر اليذي كيان  االب االمٌر أي اب االمراء وفً عرر الممالٌك اربح لقب االتابك ٌطلق
ٌعهييد الٌييه امييارة العسييكر )ابييو العبيياس احمييد بيين علييً القلقشييشدي ارييبح االعشييى فييً رييشاعة 

احسييين الباشيييااااللقاب االسيييالمٌةفً التيييارٌا والوثييياهق  4-8اج8م(اج0664االششييياا)بٌرول:
 1( 458اج0ا مادةلأتال ام 055م(اج0626واالثار ا)القاهرة :

عزالييدٌن اٌبييك الجاشييشكٌر التركميياشً الرييالحً احييـد الممالٌييك االتييراك (: اٌبييك التركميياشً:هو 86)
البحرٌة وكـان ممـن خـدمـوا المـلك الرالـح شجـم الـدٌن أٌـوب مـن جملة ممالٌكـه اثشيـاء سلطشتيـه 

( 584اج5ومـن ثم رارمن االمراء المقدمٌن فً سلطشة شجر الدر)ٌشير:المقرٌزياالمواعياج
1 
 1 584اج5االمقرٌزياالمواعياج 462اج 5اق 6مرأة اج(: ابن الجوزي ا41)
 1 886اج5اق0(: ٌشير:المقرٌزياالسلوكاج40)
 1 584اج5(: ابن الوردياتارٌا اج45)
 1 584اج5(: ابن الوردياتارٌا اج48)
ا ابن الوردي ا  068ا ابو شامة ا تراجماج 462- 461اج5اق 6(: ابن الجوزي امرأة اج44)

بعلبك:مدٌشة قدٌمة فٌها ابشٌة عجٌبية واثيار عيٌمية 1 408ًاشفاءاجاالحشبل584اج5تارٌا اج
وقريييييور عليييييى اسييييياطٌن الرخيييييام بٌشهيييييا وبيييييٌن دمشيييييق اثشتيييييا عشييييير فرسيييييخاً)ٌاقولامعجم 

ريرخد: 1(211اج5بررى:بلٌدة بحوران من اعميال دمشيق)ٌاقولامعجم اج1(428اج0اج
ة واسيعة)ٌاقولامعجم بلٌدة مالرقة لحوران مين اعميال دمشيق وهيً قلعية حريٌشة ووالٌية حسيش

عجلييون: حريين وربضيية فييً جبييل ال ييور الشييرقً قباليية بٌسييان )ابيين ت ييري 1(410اج8اج
السيييلط او الريييلل : بلٌيييدة وقلعييية جشيييوبً عجليييون)ابن ت يييري 1( 814اج8بردياالشجيييوم اج
قلعة الربٌبة :اسيم لقلعية باشٌياس وهيً مين الحريون المشٌعية)ابن 1( 828اج8بردياالشجوم اج
 1(828اج8جوم اجت ري بردي ا الش

 1 2اج4اابن ت ري بردي االشجوم اج582اج5(: ابن الوردياتارٌا اج42)
 1 520-521(: بن العبري ا تارٌا مخترر ا ج48)
اابيييين ت ييييري 862اج5اق0االمقرٌزياالسييييلوكاج466اج5اق6ابيييين الجييييوزيامرأةاج (:44)

 1 01اج4بردياالشجوماج
اابيييين ت ييييري 862اج5اق0لوكاجاالمقرٌزياالسيييي466اج5اق6ابيييين الجييييوزيامرأةاج (:46)

 1 01اج4بردياالشجوماج
 .842-845ا ج0ا ق 5؛المقرٌزياالسلوك ا ج066ا ج 8أبو الفدا ا المخترراج (:46)
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 .061ا ج 8ابو الفداء المختررا ج (:21)
 .42ا ج 4؛ ابن ت ري بردي ا الشجوم ا ج 418ا ج 5ا ق0المقرٌزياالسلوكا ج(:20)
 .48 -42ا ج 4؛ ابن ت ري برديا الشجوما ج 062ج  ا8ابو الفداء المخترراج (:25)
؛المقرٌييييييييييزيا 844اج 2؛ابيييييييييين خلييييييييييدوناالعبراج065اج8أبوالفداءاالمخترييييييييييرج (:28)

؛البازالعرٌشًاالممالٌيييك )بٌيييرول : 51-06؛عاشيييوراالعالقالاج584 -588اج 5المييواعياج
 (.48-42(اج0684

الم يول ومقيدمهم كيان طاغٌية مين هوالكوا هو هوالكو بن تولً قيان بين جشكٌيز خيان مليك  (:24) 
اعيم ملوك الم ول استولى على الممالك فً اٌسر مدة وفتح خراسان وفارس واذربٌجيان والشيام 
والجزٌرة واستولى على ب داد وقتل الخلٌفة المستعرم باهلل آخر خلفاء بشً العابس )الكتبًا فوال 

عيين الم ييول ٌشييير :  دالمزٌيي(. 551ا ج 4؛ ابيين ت ييري بييرديا الشجييوم ا ج 540ا ج 4ا م
عالء محمود خلٌل ا الم ول ا  054-055( ا ج5116مشرور عبد الحكٌم ا هوالكو ا)دمشق :

فييً المورييل والجزٌييرة ا )رسييالة ماجسييتٌر غٌيير مششييورةا كلٌيية اآلداب ا جامعيية المورييل ا 
 .44-41( ا ج0662

 . 88عاشور ا العالقال ا ج (:22)
   . 846ا ج 2ابن خلدونا العبرا ج (:28)
 1 544ابن العبري ا تارٌا مخترر ا ج (:24)
 1 546-544(: ابن العبري ا تارٌا مخترر ا ج26)
 1 546(: ابن العبري ا تارٌا مخترر ا ج26)
ارشٌد الدٌن فضل هللا الهمداشً ا جام  التوارٌا ا  546(: ابن العبري ا تارٌا مخترر ا ج81) 

 1 812ا ج5ل( ا م1اد ا )القاهرة :دترجمة محمد رالح ششهل وف اد عبد المعطً الرٌ
 1 546-546(: ابن العبري ا تارٌا مخترر ا ج80)
  1 546(: ابن العبري ا تارٌا مخترر ا ج85)
 1 566اج 5ا ابن الوردي ا تارٌا اج 066اج 8(: أبو الفدا ا المخترر ا ج88)
(: سييييييييوادي عبييييييييد محمييييييييد الروٌشييييييييٌديا والٌيييييييية المورييييييييل فييييييييً عهييييييييد بدرالييييييييدٌن 84)

 1  540م(اج0640 داد:لولوا)ب
أبو العباس احمد بن محمد القلقششديا ربح االعشى فً رشاعة اإلششا ا تحقٌق ٌوس  علً  (:82)

 -454ا ج 5ا ق0؛ المقرٌييزيا السييلوكا ج82 -84ا ج  6( ا ج0664الطوٌييل ا )بٌييرول : 
456 . 

زي كيان مين اكبير (: الميفر قطز: هو قطز بن عبد هللا الشهٌد المليك الميفير سيٌ  اليدٌن المعي88)
ممالٌك المعز أٌبك وقد تمثلل اووضاع التً جاءل بقطزالى السلطشة المملوكٌة فيً مرير بمقتيل 

ل ل   نالمعز أٌبك على ٌد ممالٌك زوجته شجر الدر وذلك لخطبته البشة راحب المورل بدر الدٌ
عيز أٌبيك عليً بين لٌتزوجها اال أن ممالٌك المعز أٌبك تمكشوا من قتل شجر الدر وتشرٌب ابين الم

اال اشه خل  من قبل قطز أبيان  ًم( الذي لقب بالملك المشرور عل0526ـ824/0524-822أٌبك)
تعرض بالد الشام للخطر الم يولً لعيدم مقيدرة عليً بين أٌبيك تيدبر اوميور فيً مواجهية الم يول 

 8ال ا موذلك لر ر سشه فتولى اومر عشه قطز ولقب بالملك الميفر قطز   )ٌشير : الكتبً ا فو
ا  4ا ابن ت يري بيردي ا الشجيوم ا ج414-418اج5اق0ا المقرٌزي ا السلوك ا ج 510ا ج
 1 (22ا  48-45ج

ا  5(اج0686(: زٌييين اليييدٌن عميييربن مريييطفى أبييين الوردياتيييارٌا أبييين الورديا)الشجييي : 84)
  1 562ج
 1 566اج 5ا ابن الوردي ا تارٌا اج 066اج 8(: ابو الفدا ا المخترر ا ج86)
 .  456ا ج 5ا ق 0المقرٌزي ا السلوك ا ج (:86)
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بلٌدة بٌن شابلس وبٌسان من اعمال فلسطٌن الٌها اشتهى عسكر الم ول فلقيٌهم بهيا :جالول(:عٌن 41)
)رييفً الييدٌن عبييدالم من ابيين عبييدالحق  شهاٌيية توسيي  الم ييولالممالٌييك وكسييروهم وكييان ذلييك 

البجييياويا)بٌرول :  محميييدعلً:ٌقالب داديامراريييداالطالع عليييى أسيييماء اومكشييية والبقييياعاتحق
 1 (644ا ج 5( ا م0624

 1 816اج 0اج 5(: الهمداشً ا جام  التوارٌا ام40)
 1 816اج 0اج 5(: الهمداشً ا جام  التوارٌا ام45)
 1 44جا 4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج ا 554اج 51(: الكتبً ا عٌون اج48)
 512ا ج 8بيييو الفيييدا ا المخترييير ا جأ ا808اج 0اج 5(:الهميييداشً اجيييام  التيييوارٌا ا م44)

 1 46ا ج4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج ا556-554اج 51االكتبً ا عٌون اج
 1 46جا 4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج (:42)
 1 61-46جا 4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج (:48)
 1 65جا 4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج (:44)
المقرٌييزيا  ا 566-562ا ج 5ليورديا تيارٌا ا جابيين اا 844ا جا الحيوادثالفيوطً ابين(:46)

 68ا ج4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج ا 485ا ج 5ا ق0السلوكا ج
 1 68ا ج4ابن ت ري برديا الشجوم ا ج ا 844ا جا الحوادثالفوطً ابن (:46)
 1 68ا ج4ابن ت ري بردياالشجوم ا ج ا485ا ج 5ا ق0المقرٌزيا السلوكا ج (:61)
 1 848ا ج  2ا ج لعبرابن خلدون ا ا (:60)
 1  508(: ابو شامة اتراجم اج 65)
 1 04ا ج 4ا ابن ت ري بردي ا الشجوم ا ج  86ا ج  4القلقششدي ا ربح ا ج(:68)
 1 500ا ج 4(: القلقششدي ا ربح ا ج 64)
(: تمثلييييل تلييييك المكافهيييية بإقطيييياع الميفيييير قطييييز لمدٌشيييية سييييلمٌة لعٌسييييى بيييين مهشييييا امٌيييير ال 62)

 1( 485ا ج 5ا ق0سلوكا جالمقرٌزيا  الفضل)
(: محميييد ريييالح داود القيييزاز ا الحٌييياة السٌاسيييٌة فيييً العيييراق فيييً عهيييد السيييٌطرة الم ولٌييية ا 68)

 1 885-854م( ا ج 0641)الشج :
شارر الدٌن محمد بن عبدالرحٌم ابن الفرال ا تارٌا ابن الفرال ا تحقٌيق قسيطشطٌن زرٌيق (: 64)

 1 520 ج ا 4م( ا م0645وشجالء عزالدٌن ا )بٌرول : 
(: هو اومٌر أبو العباس احمد بن ابً عليً الحسين بين ابيً بكير بين الحسين القبيً ابين الخلٌفية 66)

-0514هيـ/  205-464م ( بين المسيتيهر بياهلل )0556-0005هيـ/  256-205المسترشد باهلل )
ا تحقٌيق : عمير  881-820م ( ٌشير : اليذهبً ا تيارٌا اإلسيالم ا حيوادث ووفٌيال سيشة 0556
ا جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً بن ابيً  61م( ا ج 0666د السالم تدمري ا )بٌرول : عب

 1 405م( ا 5114بكر ا تارٌا الخلفاء ا بإعتشاء : محمود رٌاض الحلبً ا )بٌرول :
(: قطييب الييدٌن ابييً الفييتح موسييى بيين محمييد بيين احمييد الٌوشٌشًاذٌييل مييرأة الزمانا)حٌييدر ابيياد 66)
 1 405سٌوطً ا تارٌا ا ج اال462اج 0م(اج0624:
(: أبو بكر عبد هللا ابن اٌبك ا كشز الدرر وجام  ال رر ا تحقٌق : اوليره هارميان ا )القياهرة : 61)

 1 64ا ج 6ل( ا ج 1د
قتل الميفر قطز عقب موقعة عٌن بالقٌام على  لقد تمثلل اوسباب التً دفعل الياهر بٌبرس(: 60)

ياهر بٌبرس فً اثر الم ول كان قد وعيده بشٌابية حليب اال جالولا ان الميفر قطز عشدما ساق ال
الميفر قطز اشثشى عزمه عن إعطاءه حلب فتهثر لذلك اليياهر بٌبيرس واتفيق مي  جماعية مين  أن

؛ محميد بين المعطيً بين أبيً 556عليى قتيل الميفير قطيز فقتليوه. )اليذهبً ا العبير اج  اومراء
هـ( ا 0800مرر من أرباب الدول ا )القاهرة : فٌمن ترر  فً  اوول أخبارالفتح االسحاقً ا 

 (. 085ج 
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 8؛ علً إبراهٌم حسن ا تارٌا الممالٌك البحرٌةا ط482ا ج 5ا ق0المقرٌزيا السلوكا ج(: 65)
ابين ت يري ٌشيير: ) . وٌعد اليياهر بٌبيرس رابي  مليوك الممالٌيك42( ا ج م0684ا )القاهرة : 

 ( .64ا ج 4برديا الشجوما ج
ن ابن عبد الياهر ا الروض الزاهر فً سٌرة الملك الياهر ا تحقٌق : عبد العزٌيز (: محً الد68ٌ)

 1 86م( ا ج 0648الخوٌطر ا )الرٌاض : 
(: اومٌرأبوالقاسم احمداهواحمد أبو القاسم بن الياهربهمرهللا أبً شررمحمدبن الشاريرلدٌن هللا 64)

 1( 400م()ٌشير:السٌوطًاتارٌاا ج0552-0046هـ/855-242احمد)
 1 456ا ج 5ا ق0المقرٌزيا السلوكا ج (:62)
 1 508(: ابو شامة ا تراجم ا ج 68)
 1 508(:ابو شامة ا تراجم ا ج 64)
 1 014اج 4ا ابن ت ري بردي ا الشجوم اج  014(: ابن عبد الياهر ا الروض ا ج66)
 1 016(: ابن عبد الياهر ا الروض ا ج 66)
للممالٌييك قبٌيل الخيروج بيالحمالل العسيكرٌة المملوكٌيية (:عين اإلجيراءال العسيكرٌة الرسيمٌة 011)

 000-001ا 56ا ج 4ا أبييييين الفيييييرال ا تيييييارٌا ا ج 58ا ج 5دول ا ج اليييييذهبً اٌشيييييير: 
  محمد أبن أحمد أبن أٌاس ابداه  الزهور فً وقاه ا 848ا088اج5اق0اج السلوك المقرٌزياا

ا  8ا ج 81ا ج 5جا  840-841ا 548-545ا081جا0هيييـ (اج0805اليييدهورا) القييياهرة: 
 1( 585م( ا ج 5114ا عبدالعزٌز سالم ا تارٌا اوٌوبٌن والممالٌك ا) االسكشدرٌة :54ج

 1 004اج  4(: ابن ت ري بردي ا الشجوم ا ج010)
 1 004اج  4(: ابن ت ري بردي ا الشجوم ا ج015)
 1 004اج  4(: ابن ت ري بردي ا الشجوم ا ج018)
 888اج 5االييذهبًادولاج 005بيين عبييدالياهراالروضاج؛ ا502(: ابوشييامةاتراجماج014)

 1 484اج 5ا ق0؛المقرٌزياالسلوكاج
 1 408ا السٌوطً ا تارٌا ا ج 006اج  4(: ابن ت ري بردي ا الشجوم ا ج012)
 1 810- 811ا ج 8(: القلقششدي ا ربح ا ج018)
م ( وبيـدأ حكميـهف 0568هيـ/ 862(: تـولى غازان بن أرغون حكم الم ول االٌيـلخاشٌٌن سشيـة) 014)

بإعتشاقه اإلسالم وغٌر اسمـه مـن غـازان بـن أرغون إليى محميود غيازان واريدر فرماشيا باتخياذ 
اإلسالم دٌشاً رسمٌـاً لجمٌـ  الم ـول واتخـذ لشفسـه لقـب السلطـان عـوضاً عـن الخـان اليـذي كيـان 

ب يييييييـداد: أسيييييييالفه ٌتلقبيييييييون بيييييييه)ٌشير: حسييييييين الجيييييييا  ا اليييييييوجٌز فيييييييً تيييييييارٌا إٌرانا(ف
 1(  814-818اج5م(اج5118

  550د . ل(اج:المعاضٌدياخاش  وآخروناالوطن العرب وال زوالرلٌبًا)المورل(:016)
 .  64عاشور ا العالقال ا ج (:016)
 .  566ا ج 8ج االذهبً ا العبر  (:001)
ا ارٌا التيي . فيي اد عبييد المعطييً الرييٌاد ا الم ييول فييً 454القييزاز ا الحٌيياة السٌاسييٌة ا ج (:000)

 .560( ا ج 0641)بٌرول : 
 1 26-44م( ا ج0661(: قاسم عبدة قاسم ا ماهٌة الحروب الرلٌبٌة ا )الكوٌل : 005)
؛ عاشورا الياهر بٌبرس 884ا ج 4مادة لبٌبرس االولل داهرة المعار  االسالمٌةا م (:008)
اغب حامد عبدهللا ؛ عن اإلمارال الرلٌبٌة فً بالد الشام ٌشير : ر 28ا ج (0688 :القاهرة)

البكر ا الحروب الرلٌبٌة بداٌال االستعمار اووربً ا )رسالة ماجستٌر غٌر مششورة ا كلٌة اآلداب 
 .028-044وما بعدها ا ج 65( ا ج0668ا جامعة المورل ا 

 .256 -258ا ج 5ا ق0المقرٌزيا السلوكا ج (:004)
 .062العرر ا ج ؛ عاشورا 284 -284ا ج 5ا ق0المقرٌزيا السلوكا ج (:002)
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 .20 -21؛ العرٌشًا الممالٌكا ج  48عاشورا الياهر ا ج  (:008)
 1 28ا جهـ(0805 :)القاهرةا التعرٌ  بالمرطلح الشرٌ العمرياأبن فضل هللا (: 004)
(: المزٌد عن مواجهة الممالٌك لمملكة ارمٌشٌا الر رى ول اراتها على بالد الشام ٌشير : ابن 006)

؛ ابين اٌبيك ا  280 -468ا  844ا ج 0؛ الٌيوشٌشً ا ذٌيل ا ج 068ليروض ا جعبد اليياهر ا ا
؛ المقرٌييزي ا  884ا ج  51؛ الكتبييً ا عٌييون ا ج 006ا  62-64ا  61ا ج 0ا ق 6كشييز ا ج

عين  1 014-018؛ عاشيور ا اليياهر ا ج  225ا   200- 201ا 448اج 5اق0السيلوك ا ج
؛  888يير : ابين عبيد اليياهر ا اليروض ا ج م ٌش0584هـ/888الرلح المملوكً االرمٌشً سشة 

ا  8ا ج رشسييٌمان ا تييارٌا؛    808ا ج  5؛ ابيين الييوردي ا تييارٌا ا ج 822ابيين الفييوطًا ج 
 ؛  286

Kenneth. M. Setton.  Ahistory of the crusades. Pennsylvania : 1955 

.Vol.II.p.456 1   

 : اإلسماعٌلٌة والفاطمٌة والقرمطٌة ا تقيدٌم عن اإلسماعٌلٌة ٌشير : برشارد لوٌس ا أرول (:006)
 1 68-62( ا ج0661ا )بٌرول :  خلٌل أحمد خلٌل

 .816ا ج 5ا ق0المقرٌزيا السلوكا ج ا865ا ج 2ابن خلدون ا العبرا ج (:051)
 . 41ا ج 2ا أبن خلدون ا العبر ا ج 58ا ج 4أبو الفداء ا المخترر ا ج (:050)
.  484ا ج 8ا ق 0المقرٌزي ا السلوك ا ج (:055)  

. للمزٌييد ٌشييير : علييً سييلطان عبيياس مدٌشيية عكييا فييً  41ا ج 2أبيين خلييدون ا العبيير ا ج (:058)
العهييد اوٌييوبً المملـييـوكً ا ) رسييالة ماجسييتٌر غٌيير مششييورة ا كلٌيية اآلداب ا جامعيية المورييل ا 

0664  .) 
 .  2ا ج 6جا أبن ت ري بردي ا الشجوم ا  484ا ج 8ا ق 0المقرٌزياالسلوكاج (:054)
 .  482ا ج 8ا ق 0ا المقرٌزي ا السلوك ا ج 414ا ج 2أبن خلدوناالعبر ا ج (:052)
 . 20ا العرٌشً ا ا لممالٌك ا ج 064عاشور ا العرر ا ج (:058)
والعسييكري ا  أشطييوان خلٌييل ضييومط ا الدوليية المملوكٌيية التييارٌا السٌاسييً واالقترييادي (:054)

 .  060-061( ا ج 0661)بٌرول : 
(: قلعية اليروما قلعيية حريٌشة فيً غييرب الفيرال مقابيل مدٌشيية البٌيرة بهيا مقييام بطيرك اورميين 056)

خلٌفة المسٌح عشدهم وٌسموشه باورمٌشٌة كتياغٌكوسا وهيذه القلعية وسيط بيالد العيرب المسيلمٌن أميا 
خيرى بقا ها فً ٌد اورمن م  أخذ جمٌ  ما حولها من اليبالد فهيً لقلية جيدواها فإشيه ال دخيل لهيا وأ

 1( 860-861ا ج. 4وجل مقام رب الملة عشدهم )ٌاقول الحمويا معجم ا ا م 
.056؛ عاشورا العالقال السٌاسٌة ا ج 42(:عاشورا مرر ا ج. 056)  
؛ عماد الدٌن عبد الحً الحشبلًا شذرال 448ا ج 8ا ق 0(: المقرٌزيا السلوك ا ج 081)

.406 ا ج.2الذهب فً أخبار من ذهبا )بٌرول: د. ل( ا ج   
؛ 58ا ج6؛ ابن ت ري برديا الشجوم ا ج 468ا ج. 8ا ق 0(: المقرٌزيا السلوك ا ج 080)

؛ محمد جمال الدٌن سرورا دولة بشً قالوون فً مررا 054ا ج. 0ابن إٌاسا بداه  ا ج 
.045( ا ج.  0644)القاهرة:   

.468ا ج. 8ا ق 0(: المقرٌزيا السلوك ا ج 085)  
؛ ابن ت ري 461ا ج8ا ق 0لٌل )ٌشير: المقرٌزيا السلوك ا ج خ  (: عن مقتل اوشرا088)

1 40ا ج 6برديا الشجوم ا ج   
(: لقد كان وراء هجوم اإلٌلخان الم ولً غازان على بالد الشام عدة أسباب مشها شهج السٌاسة 084)

جيق أحيد التقلٌدٌة العداهٌة بٌن الم ول والممالٌكا فضالً عن تشيجٌ  اومٌير الممليوكً سيٌ  اليدٌن قب
شيواب السيلطشة المملوكٌية فيً الشيام اليذي دخيل فيً طاعية غيازان خشيٌة مين عواقيب خروجيه علييى 
الشارر محمد بن قالوون فضالً عن قٌام شاهب حلب ب زو مياردٌن التيً كاشيل واقعية ضيمن مشياطق 
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بداه  شفوذ الم ولا كل تلك اومور أدل ب ازان أن ٌتخذها ذرٌعة ل زو بالد الشام )ٌشير: ابن إٌاسا 
 1( 041-086ا ج. 0اج 
ا ج  6؛ ابن ت ري برديا الشجوم ا ج 666ا ج. 8ا ق 0(: المقرٌزيا السلوك ا ج 082)

052.  
.616ا ج8ا ق 0(: المقرٌزيا السلوك ا ج 088)  
؛ 085ا ج6؛ ابن ت ري برديا الشجوم ج 688ا ج 8ا ق 0(: المقرٌزياالسلوكاج084)

.064-001( اج0685ا)القاهرة:  محمود رزق سلٌما عرر سالطٌن الممالٌك  
.508-505(: عاشورا العالقال السٌاسٌة ج. 086)  

.844ا ج. 5(:ابن الورديا تارٌا ا ج 086)   
.042ا ج 0ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 041)  
.501-516ا ج 0ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 040)  
.816ا ج. 6(: ابن ت ري برديا الشجوم ا ج 045)  

.418ا ج. 5ا ق 5مقرٌزيا السلوك ا ج (: ال048)  
.211(: القزازا الحٌاة السٌاسٌة ا ج 044)  
(: لقييد كاشييل تلييك الرييراعال الداخلٌيية بييٌن اومييراء الم ييول ومحاوليية كييل فهييـة مييشهم محالفيية 042)

السلطان الشاررمحمدعلى حساب اآلخر مقابل التعهد بتسلٌمهم ب داد للشارر محمد والحكم فٌها شٌابة 
 داٌة الشهاٌة للم ـول اإلٌلخاشٌٌن فـً العراق ومجًء الجالهرٌٌن شسبـة إلى حسنعشه ب

الجالهييري بييدالً عيين اإلٌلخيياشٌٌن والييذي كييان ٌمثييل أحييد الفهييال المهميية فييً ذلييك الشييزاع حييـول والٌيية 
ثير اإلٌلخاشٌةا فكاشل الدولة الجالهرٌة على أشقاض الدولة اإلٌلخاشٌة دولة مهمة فً المٌدان اودبيً اك

 (. 201-466مشه فً المجال السٌاسً )ٌشير: القزازا الحٌاة السٌاسٌة ج 
.866-864ا ج 5ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 048)  
.406ا ج 5ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 044)  
.218(: القزازا الحٌاة السٌاسٌة ج 046)  
.464(: القزازا الحٌاة السٌاسٌة ج 046)  
.206اج 5ا ق 5وك ا ج (: المقرٌزيا السل021)  
.251اج 5ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 020)  
.258اج 5ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 025)  
.518-511؛عاشوراالعالقال السٌاسٌة 086-051(:إبراهٌم حسنا تارٌا الممالٌكاج028)  

هد ؛ شوري عبد الحمٌد العاشًا العراق فً الع068ا ج. 0(: ابن إٌاسا بداه  ا ج 024)
.20( ا ج 0668الجالهريا)ب داد:   

؛عباس العزاويا تارٌا العراق بٌن احتاللٌنا) 681ا ج5ا ق 5(: المقرٌزيا السلوك ا ج 022)
.88ا ج5( ا ج 0682ب داد:   

.548ا ج. 04(: ابن كثٌرا البداٌة ا ج 028)  
ا  5ج ؛ عباس العزاويا تارٌا العراق ا 005ا ج. 0ا ق 8(: المقرٌزيا السلوك ا ج 024)

.64-68؛ العاشًا العراق فً العهد الجالهريا ج. 001-016ج.   
.005ا ج. 0ا ق 8(: المقرٌزيا السلوكاج 026)  
.001ا ج. 5(: عباس العزاويا تارٌا العراقاج 026)  

 

 

 
 المصادر والمراجء
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 :أوالً : المصادر
                           م(0585ـ/ه881ـ ابن االثٌر ا عزالدٌن ابو الحسن علً بن ابً الكرم محمد الجزري )ل

 م( .0688) .دار رادر .بٌرول (الكامل فً التارٌا .0)   
 االسحاقً ا محمد بن المعطً بن أبً الفتح .ـ 
أخبار اوول فٌمن ترر  فً مرر من أرباب الدول . القاهرة . المطبعة اوزهرٌة المررٌة (5)    
 1( هـ 0800) .

 هـ(488هللا )لـ ابن اٌبك ا ابو بكرعبد 
  1ل( 1): د 1القاهرة  1تحقٌق : اولره هارمان  1( كشز الدرر وجام  ال رر 8)   
 م(0254هـ / 681أبن أٌاس ا محمد أبن أحمد )ل ـ 
 1( هـ0805)بداه  الزهور فً وقاه  الدهور.القاهرة.المطبعة الكبرى اومٌرٌة ببوالق .( 4)   
 م ( .  0486هـ /  644محاسن ٌوس  ) لبن ت ري بردي ا جمال الدٌن أبً الـ ا
شسيخة مريورة عين طبعةالم سسية  4-8(الشجوم الزاهرة فً أخبار مرر والقاهرة . اوجيزاء 2)   

  م( .0688. )المررٌة العامة للتهلٌ  والترجمة والششر . القاهرة 
 م( 0528هـ/824ـ ابن الجوزي اشمس الدٌن ٌوس  بن قزاو غلً التركً سبط.)

ة الزمان فً تهرٌا االعٌان .الهشد.مطبعة مجلس داهرة المعيار  العثماشٌية بحٌدراباداليدكن ( مرأ8)  
 1م( 0620)1
 م(0560هـ/ 846الحشبلً ااحمد بن ابراهٌم )ل ـ
 م(.0646( شفاء القلوب فً مشاقب بشً اٌوباتحقٌق شايم رشٌد .ب داد.دارالحرٌةللطباعة.)4)  
 م (  0418هـ /  616ل أبن خلدون ا محمد بن عبد الرحمن ) ـ
( العبر ودٌوان المبتدأ والخبير أٌيام العيرب والعجيم والبربير ومين عاريرهم مين ذوي اوكبير . 6)  

 .    م( 0646 )بٌرول م سسة جمال للطباعة والششر .
 م(0565هـ/860أبن خلكان ا أبو العباس أحمد بن محمد ) ل  ـ
 .م(0645 )ٌق إحسان عباس . بٌرول .وفٌال اوعٌان وأشباء أبشاء الزمان . تحق( 6)  
 م( .0226هـ/ 688الدٌار بكري ا حسٌن بن محمد بن الحسن )ل ـ 
 1فً أحوال أشفس شفٌس. بٌرول.م سسة شعبان للششر والتوزٌ  .)د .ل( الخمٌس تارٌا(01) 
 م( .0844هـ / 446الذهبً ا محمد بن أحمد بن عثمان  )ل  ـ
 إحٌاء التراث اإلسالمً . ) د. ل( . دول اإلسالم . الدوحة . دار( 00) 
بٌيرول      1تحقٌق :عمر عبد السيالم تيدمري  1( تارٌا االسالم ووفٌال المشاهٌر واالعالم 05) 
 1م( 0666)1دار الكتاب العربً 1
 م( .0584هـ / 888الرازي ا محمد بن أبً بكر عبد القادر ) ل  ـ
 . 0665مختار الرحاا . الكوٌل . دار الرسالة . (08) 

 م(0212هـ/600ـ السٌوطً ا الحافي عبد الرحمن جالل الدٌن )ل
 1م(5114)8ط1دار المعرفة1بٌرةل 1باعتشاء: محمود رٌاض الحلبً 1( تارٌا الخلفاء 04) 

 م(0584هـ/ 882ـ ابو شامة ا شهاب الدٌن ابً محمد عبد الرحمن بن اسماعٌل )ل
 م(.0644.دار الجٌل .) (تراجم رجال القرشٌن السادس والساب  .بٌرول02) 
 (الروضتٌن فً اخبار الدولتٌن الشورٌة والرالحٌة.بٌرول. )د.ل( .08) 

 (م0584هـ / 885ل: ـ ابن شداد ا بهاء ابو المحاسن ٌوس  )
دارالكتييب  .القيياهرة.الشييوادر السييلطاشٌة والمحاسيين الٌوسييفٌةا تحقٌييق: جمييال الييدٌن الشييٌال (04)  

 (.م0684) .المررٌة
 م (  0886هـ /  486الحق ا رفً الدٌن عبد الم من الب دادي )ل  أبن عبد ـ 
 .  (0624 )1( مرارداإلطالع على اومكشة والبقاع . تحقٌق محمد علً البحاوي . بٌرول06)  
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 م(0846هـ /446العمري ا أبن فضل هللا ) ل  ـ
 . (هـ0805)( التعرٌ  بالمرطلح الشرٌ  . القاهرة . مطبعة العارمة . 06)  

 م(0568هـ/865ـ ابن عبد الياهر ا محً الدٌن )
تحقٌيييييييييق : عبيييييييييد العزٌيييييييييز 1( اليييييييييروض الزاهييييييييير فيييييييييً سيييييييييٌرة المليييييييييك اليييييييييياهر 51) 

 1م(0648)1الرٌاض1الخوٌطر
 م(0846هـ / 0166ا عماد الدٌن عبدالحً الحشبلً ) ل ـابن العماد 

الششر والتوزٌي . ) شذرال الذهب فً أخبار من ذهب . بٌرول . المكتب التجاري للطباعة و( 50) 
 د . ل ( .

 م(0858هـ / 458بن الفوطً ا كمال الدٌن أبً الفضل عبدالرزاق ) ل ـ ا
 داد.ـواد.ب يييـج    فى ـمرطيي:قـة.تحقٌيييـةالسابعـً الماهـةفييـالحييوادث الجامعيييةوالتجارب الشافع(55) 

 . م(0685 ) ة .ـربٌـة العـالمكتب
 م ( .  0885هـ /  485أبو الفداء ا جمال الدٌن إسماعٌل ) ل ـ 
 1(المخترر فً أخبار البشر . بٌرول . دار الكتاب اللبشاشً . دار البحار . ) د . ل ( 58)  
 م(0412هـ / 614أبن الفرال ا شارر الدٌن محمد بن عبدالرحٌم ) ل ـ 
تارٌا أبن الفرال . تحقٌق قسطشطٌن زرٌق وشجالء عز الدٌن .بٌرول . المطبعة اومٌركاشٌة (54)  
 .م(0686) .
 م ( . 0114هـ /  862أبن فارس ا أبً الحسن أحمد بن فارس بن زكرٌا ) ل ـ 
(معجييم مقيياٌٌس الل يية . تحقٌييق محمييد عبييد السييالم هييارون .القيياهرة . مطبعيية عٌسييى البييابً 52)

 . ( 0686 )1الحلبً
 م(0406هـ / 650القلقششدي ا أبً العباس أحمد بن علً ) ل ـ 
 . (0664)ة اإلششا . بٌرول . دار الكتب العلمٌة . (ربح اوعشى فً رشاع58)
 م(0845هـ / 444أبن كثٌر ا أبو الفداء إسماعٌل بن عمر ) ل ـ 
 (البداٌة والشهاٌة . بٌرول . دار أبن كثٌر . ) د. ل( .54)
 م (  0888هـ /  484الكتبً ا محمد بن شاكر ) ل ـ 
  0648دار الثقافة . فوال الوفٌال . تحقٌق إحسان عباس . بٌرول .  (56)
 م (  0800هـ /  440أبن مشيور ا جمال الدٌن محمد بن مكارم اوشراري ) ل ـ 
 لسان العرب . القاهرة . الدار المررٌة للتهلٌ  والترجمة . ) د . ل ( .  (56)
 م( .  0440هـ /  642المقرٌزي ا تقً الدٌن أحمد بن علً ) ل ـ 
 واآلثار . القاهرة . مكتبة الحٌاة . ) د . ل ( .  (المواعي واالعتبار بذكر الخطط81)
. تحقٌيييق محميييد مريييطفى زٌيييادة . لجشييية التيييهلٌ     5-0(السيييلوك لمعرفييية دول المليييوك . ج80) 

 . (0626 – 0628)والترجمة والششر . القاهرة . 
 م (0806هـ/406ـ الهمداشً ا رشٌد الدٌن فضل هللا )ل

ح ششهل وفي اد عبيد المعطيً الريٌاد .القياهرة .دار احٌياء (جام  التوارٌا ا ترجمة محمد رال85) 
 ل(.1)د1الكتب العربٌة 

 م (  846هـ /  446أبن الوردي ا زٌن الدٌن عمر بن مرطفى ) ل ـ 
 .   (0686). الشج  . المطبعة الحٌدرٌة .  5(تارٌا أبن الوردي . ط88)
 ( . م  0564هـ /  846أبن وارل ا جمال الدٌن محمد بن سالم ) ل  ـ
. القاهرة .  8ا ق 8(مـفرج الـكروب فـً أخبـار بـشً أٌوب . تحـقٌـق جـمال الـدٌن الشـٌـال . ج84)
(0686)  . 

 م(0858هـ/458ـ الٌوشٌشً ا قطب الدٌن ابً الفتح موسى بن محمد بن احمد )
 1 م(0624)1مطبعةمجلس داهرةالمعار  العثماشٌةبحٌدرابادالدكن1الهشد1( ذٌل مرأةالزمان82)
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 م (  0556هـ /  858ٌاقول ا شهاب الدٌن أبو عبد هللا الحموي ) ل  ـ
 (معجم البلدان . بٌرول . ) د . ل ( . 88)

 راجء :: الم ثانياً 
 الباشا ا حسن .ـ 
  0626اولقاب اإلسالمٌة فً التارٌا والوثاهق واآلثار . القاهرة . دار الشهضة العربٌة . ( 0) 

 1ـ الجا  ا حسن 
 1م( 5118) 1بٌل الحكمة 1ب داد  1وجٌز فً تارٌا اٌران ( ال5) 

 حتً ا فلٌب وآخرون 
 1م(0680)1. بٌرول  8تارٌا العرب مطول . ط( 8)   

 حسن ا علً إبراهٌم .
 1م(0684)1. القاهرة . مكتبة الشهضة المررٌة  8تارٌا الممالٌك البحرٌة . ط( 4)    
 رشسٌمان ا ستفٌن  ـ

 .م(0684)الرلٌبٌة . ترجمة الباز العرٌشً . بٌرول . دار الثقافة . تارٌا الحروب( 2)    
 ـ الروٌشٌدي ا سوادي عبد محمد

 م(.0640( والٌة المورل فً عهد بدرالدٌن لولو. ب داد.مطبعة االرشاد. ) 8)    
 الزبٌدي ا محمد مرتضى . 

 .د . ل ( )1(. تاج العروس . بش ازي . دار لٌبٌا للششر والتوزٌ 4)    
 1سالم اعبد العزٌز 

   1م(5114م سسة شباب الجامعة )1االسكشدرٌة 1( تارٌا االٌوبٌٌن والممالٌك 6)   
 1سرورا محمد جمال الدٌن 

مرر الحالة السٌاسٌة واالقترادٌة فً عهــــدها بوجه خاج  ( دولة بشً قالوون فً مرر6)  
 1(0644)1دار الفكر العربً 1القاهرة1

 1سلٌما محمود رزق 
 .(0685)1المطبعة الشموذجٌة1القاهرة 1عرر سالطٌن الممالٌك وشتاجه العلمً واودبً (01) 

 ـ الشٌال ا جمال الدٌن 
 1م( 0684( تارٌا مرر االسالمٌة .القاهرة .دار المعار  .)00) 
 شلبً ا أحمد ـ 
ضةالمريرٌة . . القياهرة . مكتبية الشه 4التارٌا اإلسالمً والحضارة اإلسالمٌة . ط ة( موسوع05)
 1م( 0646)

 ـ الرٌاد ا ف اد عبد المعطً 
 م(.0661( الم ول فً التارٌا .بٌرول.دار الشضة العربٌة .)08)  
 ضومط ا اشطوان خلٌل ـ 
م . بٌيرول . دار 0455-0561الدولة المملوكٌة التارٌا السٌاسً واالقتريادي والعسيكري ( 04)  

 1م( 0661)1الحداثة
 العرٌشً ا الباز  ـ
 1م( 0684)الممالٌك .بٌرول . دار الشهضة العربٌة .  (02)
 عاشور ا سعٌد عبدالفتاا ـ 
 .م(0626)مرر فً عرر دولة الممالٌك البحرٌة .القاهرة .مكتبة الشهضة المررٌة .( 08) 
                            م(0648).القاهرة .مكتبة الشهضة المررٌة.5العرر الممالٌكً فً مرر والشام . ط( 04) 
      1م(0688)الياهر بٌبرس . القاهرة . المطبعة المررٌة للتهلٌ  والترجمة والششر .( 06) 
   العرورالوسطى.القاهرة   ً ـفً تارٌا الجهاد العربً ف ةـمشرف رفحة (الحركةالرلٌبٌة06) 
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 .  م(0688)مكتبةاوشجلومررٌة.    
 فاٌد حماد  عاشور اـ 
                   ٌن الممالٌك والم ول فً الدولة المملوكٌة اوولى . القاهرة .( العالقال السٌاسة ب51)

 .م(0644)دار المعار  .     
 العبادي ا أحمد المختار ـ 
 1م(0686)قٌام الدولة المملوكٌة اوولى فً مرروالشام.بٌرول. دارالشهضة العربٌة . (50)

 العاشًاشوري عبد الحمٌد 
 1م ( 0668)1ب داد1الجالهري ( العراق فً العهد55)

 العزاوياعباس  
 1م(0682) 1ب داد  1( تارٌا العراق بٌن احتاللٌن58)

 عبد الحكٌم ا مشرور
 1م( 5116)1دار الكتاب العربً 1دمشق 1( هوالكو 54)
 القزازا محمد رالح ـ 
م( 0641).ءمطبعية القضيـا1ة . الشجي  ـ( الحٌاة السٌاسٌة فً العراق فً عهد السٌطرة الم ولٌي52)
1 
  قاسم ا قاسم عبدةـ 
 1م(0661المجلس الوطشً للثقافة والفشون واالداب)1الكوٌل1( ماهٌة الحروب الرلٌبٌة 58)
 لوٌس ا برشارد ـ 
أرول اإلسماعٌلٌة والفاطمٌة والقرمطٌة . تقدٌم . خلٌل أحمد خلٌل . بٌيرول . دار الحداثية . ( 54)
 1م(  0661)
 ن المعاضٌدي ا خاش  وأخرو ـ
 (. الوطن العربً وال زو الرلٌبً . المورل . دار الكتب للطباعة والششر . ) د . ل ( . 56)

 ثالثاً : المراجء االجنبية :
Lane-Poole, Stanly .                                                                                     ـ 

(1) A history of Egypt in the middle ages. 4 ed. Hoarlem1   (1968)1   

   .Setton,  Kenneth. Mـ  

(2) Ahistory of the crusades. Pennsylvania1   (1955)1 
   

 : الموسوعات ودوائر المعارفرابعاً : 
 داهرة المعار  االسالمٌة. (0)
 

 البحوث والدراسات :   خامساً :
  1راغب حامد عبد هللا ا ـ البكر
ة بداٌال االستعمار االوربً ا رسالة ماجستٌر غٌير مششيورة ا كلٌية االداب ( الحروب الرلٌب0ٌ)   

     1م(0668) 1اجامعة المورل 
 خلٌل ا عالء محمود . ـ
    م . رسيييالة ماجسيييتٌرغٌر0882-0526هيييـ / 488-828الم يييول فيييً الموريييل والجزٌيييرة (5)  

 . م(0662 )مششورة.كلٌة اآلداب . جامعة المورل .
 ان علً سلط اعباس ـ
( مدٌشة عكا فً العهد اوٌوبً ا رسالة ماجستٌر غٌر مششورة  . كلٌة اآلداب . جامعية الموريل 8)
 .0664  . 
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 عزل ا فاهزة محمد  ـ
(  لسيشة 5(ا العيدد )0(عقرة والشوب ودورالكورد الحمٌدٌة فٌهماا مجلة جامعة دهوك االمجلد )4) 
 1م(5111)
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Abstract 

      This Study deals with " The political and military importance of 

mukluk's state emergence in Egypt and Syria".    That emergence witnessed 

hard circumstances represented by first, increasing the relying of sultan el-

salih najm el-din Ayoub (638-647A.H/1240-1250A.D)on mukluk princes in 

military jobs within the Ayoubiain army. Second, the success of those 
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mamluk princes in defending on Egypt against the seventh military crusade 

in el-mansura battle (647A.H/1250A.D). That battle brought the mamluk 

princes to the rule of Egypt, moreover Toran  sha`s denial for mamluks ` 

efforts during that battle, led mamluk princes to kill him(647A.H/1250A.D) .             

That events created a hostile attitude by another Ayoubiain prince in Syria 

against mamluk princes and their state which  they declared after that event .  

However, that attitude ended after Mongol's conquest to   Islamic east, and 

failure of all Ayoubiain princes and the khalifate (640-656A.H/1240-

1258A.D) efforts to face that conquest upon Islamic east . Consequently, the 

mamluk princes succeeded in  decreasing the mongol`s danger upon Syria in 

Ein jaloot (660A.H/1260 A.D). after that battle mamluk state was able to 

save the Muslim well-being in the Islamic east.  

 
 
 


