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  : ملخص البحث
  

اب سقوط الدولـة المملوكيـة وخلفيـة هـذا          تتحدث هذه الدراسة عن أسب            
االنهيار الذي لحق بالمماليك ريثما كان لهم شأن كبير حظوا به أكثر من قرنين من               

 بالكشف عن األوضاع الداخلية فـي الدولـة         - بداية -الزمان، فقد قامت الدراسة     
 أهل المدن والعربان أهل الريف      -اإلدارة والجيش و السكان     :المملوكية من حيث    

 وختم هذا الجانب بالتعرف إلـى األوضـاع االقتـصادية للدولـة             -وأهل الذمة   
المملوكية، كما تناولت الدراسة األوضاع الخارجية المحيطـة بالمماليـك، وأثـر            
التطورات الخارجية على استمرار دولة المماليك وبقائها، وقامت الدراسة بتحليـل           

اسية حالهم في ذلك حال     ائلة سي األسباب التي أطاحت بالمماليك أنفسهم بوصفهم ع      
 التي منيت باالنهيار واالنـدثار رغـم اخـتالف          بقية العائالت األخرى في الدول    

  .   األمكنة واألزمنة
ABSTRACT 
This study tackles the reasons which caused the collapse of the 
Mameluke state as well as the collapse on the Mamelukes they 
were of a particular importance for more than 2 decades. 
Initially, the study addresses the internal circumstances of the 
state in terms of the army, population: the urban, Bedouin , rural 
and free non Moslems under Moslems rule inhabitants. The 
study concludes this part by describing the state economic 
conditions. On the other side, the study tackles the external 
condition which surround the Mamelukes along side the effect 
by the external developments on the state continuity and 
exsistance.  
In addition, it analyses the causes which overthrew the 
Mamelukes themselves as they were apolitical family like the 
other families in the countries which collapsed and ceased to 
exsist despite the defferences in time and place. 

 

  
  



  
  -:مقدمة

 تبدأ  ، فعندما تنشأ الدولة    فيه  تمر اً محدد اً زمني اً للدولة عمر  نبات معروفا لدى علماء السياسة أ     
تصبح في مصافي الدول     ل ؛شتى المجاالت المتاحة أمامها   بإعداد كوادرها وتطوير قدراتها في      

 ؛ باالنحـدار   لها العظيمة في التاريخ، وعند نقطة معينة ولظروف متعددة يبدأ المنحنى البياني          
 عوامل   من هنا، نجد أن    ، ومن ثم زوالها عن الوجود     ، تراجعها  تؤدي إلى  متغيراتفتدخل في   

 فتظهر هـذه العوامـل      ،ؤثر في توجيه التاريخ وتشكيل الجماعات والعائالت السياسية       كثيرة ت 
وكأنها تسيطر على اتجاهات الناس وربما يطغى بعضها على البعض اآلخر حتى يصبغ ذلك              

ديني في العصور الوسطى والرأسـمالي فـي        العصر بلونها ويحمل سماتها، فكان العنصر ال      
القـادة مـثالً، أصـحاب      حاضرنا، وال يمكن أن يكون عامالً واحداً صاحب هذا التغييـر، ف           

عوبهم من أمثال صالح الدين ونابليون ما هم إال نتيجة مجموعة عوامل طبيعية             اإلنجازات لش 
  .واجتماعية واقتصادية وسياسية تضافرت لتكوين هذا الجسم الشاب

 يعتمد عليه عند دراسـة       دقيقاً  معياراً  أن هذه االعتبارات تشكل    علىون  ّص المخت  اعتاد      
ولنا أن ننهـل    دراسات لدول أخرى، ينسج على منواله وهي أنموذجحال الدول عبر التاريخ،   

 الـدول   ة كثيرة عن  أمثلب ، فالتجربة التاريخية أمدتنا   اً ودروس اًمن حياض التاريخ البشري عبر    
ـ          سباب زوالها متقاربة  ائدة، كانت أ  الب  ت َأم  بصرف النظر عن معايير وجودهـا شـرقية كان

 وتقوقعت علـى    ،أداء مهامها  وتلكأت عن    ، لكن المتغيرات ال ترحمها إذا غفلت ساعة       ،غربية
  . مصيرها- ال محالة-فسها، فالهالكن
 تراوح مكانها   عد أن كانت   المملوكية ب  دولةال تعالج هذه الدراسة الخلفيات التي أدت إلى انهيار        

 أدت إلى  والدوافع التيشرعت بإعداد هذه الدراسة لتحليل األوضاع العامةقد  ، ف من األيام يوماً  
ـ ٦٤٨ استمرت في حكم مصر وبالد الشام من سنة        انهيارها بعد أن   ـ ٩٢٢-هـ -١٢٥٠/هـ

 التـي   ،جية والخار  الضوء على التحديات الداخلية منها     بإلقاء ، فستكتفي هذه الدراسة   ١م١٥١٧
 فقد عكفت على سبر أعمـاق        أما المادة العلمية   ، مع العثمانيين  ة الحرب الفاصل  سبقت ورافقت 

 الحقبة الحرجـة فـي      التي وصفوا بها هذه   صنفها أهل ذلك العصر،     المصادر التاريخية التي    
 ومستجدات أثـرت    ،حيث تبلور في هذا العصر واقعاً حضارياً      . العالقات اإلسالمية اإلسالمية  

    .على المنطقة المقصودة من هذا النزاع لقرون عدة قادمة

                                                 
نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخالفاء ، )م١٦٢٣/هـ١٠٣٣ت( الكرمي، محمد بن يوسف-  1

 ١٦٩،٢٣١م، ص٢٠٠٠، تحقيق، أميرة دبابسة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح والسالطين



المماليك أن نرجع    عند دراسة انهيار دولة       التنويه ابتداًء، أنه بات من المألوف      كما أنه يقتضي  
  عن - في اآلن ذاته   -  وغفلنا ،سباب مباشرة يعلمها الجميع   مرج دابق إلى أ    في   الهزيمة الكبيرة 

 وراء ظهور   التي كانت وهي   ،ويلة أثرت على مناحي الحياة كلها     أن االنهيار عملية تراكمية ط    
 من السهل وجود شخص كخاير بك الذي خان جنـده           يانة وغيرها، فجعلت  تلك األسباب من خ   

 من هنا، يمكـن إعـادة خلفيـة     ينضم إلى معسكر األعداء دون تحرج،     ، وجعلته   وأبناء جلدته 
اقم األزمات الداخلية والخارجية علـى كاهـل        السقوط وأسبابها التاريخية غير المباشر إلى تف      

الدولة المملوكية أفقدتها السيطرة على المؤسسات اإلدارية واالقتـصادية الفاعلـة فـي ذلـك           
   .العصر

  :األوضاع الداخلية
 بـرأس الهـرم اإلداري      - عادةً -بدأ بالدراسة والتحليل ت   تناول الناحية الداخلية  بداية، عندما ت  

ليس لهم دراية     في أواخر عهدها سالطين    فقد استلم السلطنة مماليك   ،  المملوكي، وهو السلطان  
 ومنهم األمّي الذي ال يقرأ      ،٢ ومخرجاتها، قليلي الخبرة في العمل العسكري      بمدخالت السياسة 

 في المراسيم التي تظهر هيبـة      والمبالغة    شغلهم الشاغل اللهو والمجون والترف،     ،٣وال يكتب 
 كما شُـِغف    ،٤المناسبات واألعياد وعند الخروج إلى الحرب     و  المواكب  في  وعظمته السلطان
 خير مثـال علـى   ،٥التلذذ بقتل الناس وسلبهم أموالهم وهوان هتك أعراض الناس      هم في   بعض
، ٦ وغيرهـا   وجمع األمـوال    أمور الدنيا من ترف     الذي شغلته   قايتباي لسلطان محمد بن   ا ذلك
  . ٧اًخارجيداخلياً و ى مكانتهكاب أخطاء خطيرة أثرت علدفعته حماقاته الرتو

                                                 
ة في أخبار مصر النجوم الزاهر، )م٨٧٤/١٤٦٩( ابن تغري بردي،  جمال الدين أبو المحاسن يوسف -  2

، ٨٣١، ص٧م، ج١٩٩٢، قدم له، محمد حسنين شمس الدين، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٦، جوالقاهرة
 ١٤٣ص . م١٩٦٦، مكتبة لبنان،  دمشق في عصر المماليك؛ نقوال زياده،٨٤١

  .١٥٨، ص١٦ ابن تغري بردي، النجوم، ج-  3
أعالم الورى بمن ولي من األتراك بدمشق الشام   ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي الصالحي،-  4

  .٢٧٧م، ص١٩٨٤، تحقيق، محمد أحمد دهمان، دار الفكر دمشق، الكبرى
   السلوك لمعرفة دول الملوك، )م١٤٤١/هـ٨٤٥(  المقريزي، محمد بن علي -  5

 .٣٩٤، ص٤م، ج١٩٥٦، تحقيق، محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ٦، ج
، وضع حواشيه خليل المنصور، دار مفاكهة الخالن في حوادث الزمانحي،   محمد ابن طولون الصال-  6

  ١٦٧م، ص١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، 
سمط النجوم العوالي في أنباء ) هـ١١١١-١٠٣٩( العصامي عبد الملك بن حسين بن عبد اهللا العصامي -  7

  .٢٢٤ الكرمي، نزهة، ص؛٤٨، ص٤، ج)د، ت(، المكتبة السلفية، القاهرة  ٤، جاألوائل والتوالي



خير من عمـر الدولـة      ا المرحلة األ  ن، فلو أخذ  ٨انيةطاالنقالبات السل   ظاهرة       كما كثرت 
 تـولى    أنه خالل أشهر قليلة تبدل عدداً من السالطين، فبعد السلطان قايتباي           المملوكية لوجدنا 

شـرف قانـصوة   جاء الملك األ ثم ،لطنة ستة شهوراستمر في السو ،بنه بعد وفاته بيوم واحد   ا
 ، سـنة ونـصف     وحكـم   حكم أحد عشر يوماً، ثم عاد محمد بن قايتبـاي          ، إذ مملوك قايتباي 

   .٩ قانصوة الغوري السلطان حتى جاءاتبقالن االتواستمر
حيات السلطانية  سمحوا للنواب واألمراء في أن يمارسوا بعض الصال       مما قلل هيبتهم أنهم     ف    

 هامـشاً كبيـراً مـن        ذلـك  أوجدمما  يعترضهم عارض في لهوهم،      ال   حسب أهوائهم، لكي  
  .  ويتجرؤون عليهم،ينافسوا السالطين استطاعوا معه أن ، لألمراءالصالحيات

بالمراسيم الـصادرة   ١١وأرباب السيوف ) ١٠القرانص(       من جهة أخرى، استخف األمراء      
لزمة لهم، فمنهم من يعمل بها  وغير م،هم، والتي أصبحت تحت طائلت١٢عن الدواوين السلطانية

 أن  :، ومنها  حتى لو أريد بها الصالح     ع مصالحهم وأخر يردها ال لشيء سوى أنها تتعارض م       
 كان قد رفع العقوبات والغرامات التي تفـرض         م١٥٠٠/هـ٩٠٦السلطان المملوكي في سنة     

ء والنواب  على أن تفرض على الفاعلين، لكن األمرا      و ،على المناطق التي يرتكب فيها جرائم     
  . ١٣رفضوا ذلك مفضلين السير على العرف القديم

 على ناصية األمور كلها وزاحموا السلطان       وكان من سوء طالع السالطين أن األمراء قبضوا       
ومن األمور التي تعد مـن ضـروب    في اإلدارة والُملك وتصرفوا بأموال الدولة دون رقيب،       

                                                 
؛ الذهبي، شمس الدين ١٠١، ص٤؛ المقريزي، السلوك، ج٢٣٥، ص١٤ ابن تغري بردي، النجوم، ج-  8

، دار الفكر، بيروت، ٢، جالعبر في خبر من عبر، )م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت(محمد بن  أحمد بن عثمان 
 .٢١٩؛ الكرمي، نزهة، ص٤٣١، ص٢م، ج١٩٩٧

شذرات الذهب في أخبار من    ابن العماد، عبد الحي بن علي،  ١٣٧،١٦٧ابن طولون، مفاكهة، ص-  9
  ٢٢٤؛ الكرمي، نزهة ، ص٢٣، ص٨م،ج١٩٩٤، دار الفكر، بيروت، ٨،جذهب

هم األمراء الكبار من المماليك، ولهم خبرة في فنون القتال، ابن زنبل، أحمد :  القرانيص-  10
، تحقيق، عبد المنعم الغوري مع سليم العثمانيآخر المماليك أو وقعة السلطان ، )م١٥٥٥/هـ٩٦٠(الرمال

 .١٠٠م، ص١٩٩٨عامر، إشراف، عبد الرحمن عبد اهللا الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
هم أصحاب الوظائف العليا في السلطنة كالنواب والوالة  وكبار األمراء من حول :  أرباب السيوف-  11

التعريف بالمصطلح ، )م١٣٤٨/هـ٧٤٩(هاب الدين أحمد بن يحيىالسلطان، ابن فضل اهللا العمري، القاضي ش
 ١٠٢م، ص١٩٩٨، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الشريف

 .م١٩٣٠، كاليفورنيا ٤، جمنتخبات  من حوادث الدهور في مدى األيام والشهور ابن تغري بردي، -  12

، مكتبة دنديس الخليل، ٢، جنس الجليل في تاريخ القدي والخليلاأل، ص؛  العليمي،مجير الدين الحنبلي، ٣ ج
  ٤٠٥,٤٠٧، ص٢م،ج١٩٩٨

  .١٩٠ ابن طولون ، مفاكهة، ص-  13



على مقام السلطان، كقيامهم بعقد مراسيم       طنة نواب السل  المهانة واالستخفاف بالسلطان، تجرؤ   
ـ ٩٠٥ بدمشق سـنة هنوابورة على السالطين، فقد قام أحد  وسنن مقص   بالـصالة  م١٤٩٩/هـ

  .١٤ السلطان والتي ال يصلي فيها إال،جد األمويبالمقصورة الكائنة بالمس
 ، فـي شـؤون الـسلطان      ١٥ من مقدمي األلوف   مراء األ ومن سوء الطالع أيضاً تدخل    

 مـن    حاشيته النافـذة    السلطان بل كانت مشورة     تكن صادرة عن    لم  التي  المواقف  هي ةفكثير
السلطان يبقـى   دولة، ولعل سبب ذلك أن       لرأس ال   قاتالً اً، وهذا يعد أمر   ١٦ أو من االجناد   حوله

ساس إشكال   أ  يعدّ  له سبل السلطنة، وهذا     حفنة من األمراء الذين وفروا     م أما مهزوز الشخصية 
 أمر السلطنة يحيط بهـا هالـة مـن الـشكوك             أن  آخر ولة المملوكية، بمعنى   في الد  اإلدارة

. ١٧أو األمراء من حولـه     بمقتل السلطان    - عادة - األمر الذي ينتهي   والدسائس والحيل والمكر  
  .  سوس الخشب منه وفيه :وأكد هذه النهاية المثل السائر بقوله

 تزاع بعض الملكيات الشخصية، إذ أقدمنا كما اتسمت اإلدارة في هذه الفترة من الحكم بظاهرة 
بـأن   ،١٨على إبطال الميراث الشرعي    - قتيل معركة مرج دابق    -  الغوري  قانصوى السلطان

 اً ذلك تعدي  معيل لهم، فيعد   ورثته فقراء ال   في حين يبقى     ، الميت إلى السلطان   يتم تحويل تركة  
  الكريم لما جاء في الكتاب   أعمال مخالفة   ب  ارتك، وا  من جهة  حرية الشخصية في التملك   على ال 
السكان بمختلـف     وأصبح ، بالسلطان ثقةال عدم    أوجد ذلك   الشريفة من جهة أخرى، مما     والسنة
   .١٩دينهم ودنياهم  أمورألنه تطاول على ؛ يتمنون زوال حكمهفئاتهم

 خاصة في قدراتـه العـسكرية إذ   ، في معضلة تفخيم الذات   الغوري  السلطان قانصوة  كما وقع 
جيشه ال يقوى عليه أحد، خاصة بعد أن حقق بعض االنتصارات على جيرانه مـن               أن  اقتنع  
، ففي الوقت الذي كـان جيـشه         في آن واحدٍ   فتح أكثر من جبهة    ذلك إلى     دفعه ، مما ٢٠الدول

 الذي هدد الموانئ الجنوبية للجزيرة العربية، كان الغـوري       بمطاردة الخطر البرتغالي   مشغوالً

                                                 
  ١٨١ المصدر السابق، ص-  14
 ٢٤هو األمير الذي يكون مسؤوالً عن ألف جندي من أجناد الحلقة، وقد كان عددهم :  مقدمي األلوف-  15
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  ٢٢٩، ٢٢٧ الكرمي، نزهة، ص-  20



 األجدر  رف القيادات الواقعية، فكان   ، وهذه أخطاء فادحة في عُ     ٢١ليم لحربه مع س   يعد التجاريد 
خر، فقادة كبار قاموا بمثل      حوله، واحداً تلوى اآل    األخطار المحدقة له أن يجمع قواه ليستأصل      

  .ذلكلدولتهم ثمناً مستقبل دفعوا حياتهم وفذلك 
 اعتمد الغوري فـي      إذ  كانت قراراته االستراتجية مبنية على الظن ال على خطٍط علمية          كذلك

التـي  يث لم يتعامل مع األمور بواقعية،       بعض أحكامه المصيرية على المنجمين وتوقعاتهم، ح      
  مؤرخوا هذا العصر أن حاشـية       لنا ها معرفة عدوه من صديقه، وقد وصف      يستطيع من خالل  

ئح؛  عليه عالمات الخيانة لكنه رفض هذه النصاالغوري كانت توجهه إلى خاير بك الذي فاحت
هـو  ص يبدأ اسمه بحرف الـسين، و      لقناعته بما قال له المنجم بأن دولته ستنتهي على يد شخ          

من هنا، يكون السلطان قانصوى قد أهمل تعقب عيون السلطان العثماني           . ٢٢نائب الشام سيباي  
داخل جيشه من األمراء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لم يخطر على باله يومـاً أن مـن                   

  .٢٣ لقناعة الغوري باستحالة ذلك، سليم العثمانيسيقضي عليه هو
  

  :لوكيمالجيش الم
 ذلك إلى جملـة مـن        في تراجع أداء دولتهم، ويعود     اً كبير اًلقد تبين أن للجيش المملوكي دور     

 اجتماعية  عدم التجانس والتآلف بين العساكر المملوكية لوجود فوارق:االعتبارات، في مقدمتها
ـ ، حيـث المـال      فرق الفرسان التي يتوالها المماليك وحدهم       بينهم، فهناك  واقتصادية فير وال

 دون ذلك، أما    رموقة التي ال يجوز أن يحظى بها من هو         والمكانة الم  ،٢٤ الواسعة قطاعاتواإل
، ويقع تجهيـزهم    ٢٥ المدن والفالحين والعربان   فرقة المشاة فينخرط بها عامة السكان من أهل       

  فـي اخـتالف الرتـب   - هذا الواقـع إن   .٢٦ن منها  على كاهل المناطق التي يخرجو     للحرب
 جعل الواحد منهم يتمنى هالك اآلخر، وقد تجلـى هـذا            -  في الجيش المملوكي   متيازاتواال

 وهي مرج دابق، فقد قال ابن زنبل عـن معـسكر            ،وقعة التي حسمت أمرهم   مالخالف في ال  
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 رأي يرجعون إليـه، وال      فكان العسكر كله مختلفاً في بعضه، مفسود النية، ليس له         :" الغوري
   ".٢٧تدبير يقفون عليه، بل كل من تكلم كالماً يقول اآلخر بضده

 الخـتالف   ؛ الفرقـة الواحـدة     بين أفراد   السلبي  التنافس وزاد من انهيار قوتهم العسكرية شدة     
 رتبهم  صب الجيش المملوكي اختلفوا على توزيع     أصولهم ومنابتهم، فالمماليك الذين يشكلون ع     

 والعبيد  هناك المماليك الجراكسة واألتراك واإلفرنج    ، ف  الجغرافية أصولهمو بناًء على  العسكرية
 وأوالد  ٣١ والترابـي  ٣٠الجلبـان  و ٢٩صيرتب العاليـة كـالقران    ال أصحابوهناك  ،  ٢٨السودان
، وقد ظهرت هذا العناصر بفعل التطور الديمغرافي والحـضاري داخـل المجتمـع              ٣٢الناس

دسـائس  ال  قـد ولـدت     المستشرية في الجيش المملوكي    اهرةلظ تعد هذه ا   ،من هنا  .المملوكي
   . بهزيمتهم حتى لو كان من قابلهم أقل شأناً وُعدةكفيلةالمكائد الو

لزيـادة  ولة ضبط أمر تجـارة المماليـك، فكـان ا    وقد زاد األمر صعوبة عندما لم تستطع الد       
تاسـع الهجـري    الالملحوظة في عدد المماليك الجلبان خاصة في النصف الثاني من القـرن             

عواقب وخيمة على مناحي الحياة في الدولة المملوكية، فمن المعروف أن المماليك األجـالب              
فكان من   فيه   ن تشربوا مفاهيم المجتمع التي ترعرعوا     يتم استقدامهم من بالدهم وهم كبار الس      

د، وقـد   هم بحاجة إلى وقت وجهد كبيرين ليعتادوا على المجتمع الجدي         و الصعب عليهم تبديه،  
هم الذي لم يـوفر      وجور  األجالب  ظلم تغري بردي حال البالد المصرية بسبب     صور لنا ابن    

     .٣٣أحداً حتى األمراء واألجناد
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 لدرجة  ت المتكررة  االنتهاكا  فنجدها سيئة في ظل     المحليين  الجيش المملوكي بالسكان   عالقةأما  
لجحافـل   مـرور ا   إسالمية عند   مدينة ة لم ترحب أي   ، أنه  جيوش أعداء، ومن ذلك    أنهم عدوها 

  .٣٤ النهب والسلب وإهالك الحرث والنسل لما ُعرفَ عنهم،المملوكية منها أو من إقليمها
  األقـاليم رعايـا  الدفين في عقول د الحق ون مدى  يدرك واالسلطان كان و كما أن المماليك أنفسهم   

ن هـذه الدولـة     كان مصير آخر سالطي   و ،٣٥بين رعاياهم  م أن ال مأمن له    ون ويعلم ه،باسبأو
على  الذي كان    - بن مرعي  حسن  خير شاهٍد على ما خلصت إليه الفكرة، إذ سلّمه         طومان باي 

 أن التجربة الصعبة التـي      ، يبدو ٣٦ للسلطان سليم متناسياً ما قد سلف      -عالقة ود وصحبة معه   
سـر  ، وأ مرَّ بها أهل البالد مع المماليك ال تزيلها عالقة حسنة هنا وهناك، فالقتـل والنهـب               

 يثأروا حفظوها لفاعلها حتى وإذا وقعت بهم   ، ينبغي تجاوزها   والنساء خطوط حمر ال    ،األطفال
  .٣٧انتقاماً لها

المخصـصة لتجهيـز     زيادة الرواتب    ، العسكر المملوكي  ضعف الروح العسكرية لدى   ومما أ 
 ذلك واضحاً عند خروجه في معركة مرج دابق، فمن جهة           بدا للحرب، وقد     المملوكي الفارس

  ظهر مماليك السلطان   ،، ومن جهة أخرى   ها أضعافاً مضاعفة  زاد أعباء وأرهق ميزانية الدولة    
  .٣٨ في أحد األقاليم نزهةم خارجين فيوكأنه
ها الجيش المملوكي أن الروح العسكرية المنبثقـة مـن          تنتج من هذه الممارسات التي مارس     نس

  انـضباط  أن عـدم  و،  تل قد زا  مالشريعة اإلسالمية التي مشى عليها أسالفهم في صدر اإلسال        
 فـي  سس العمل العسكري، فبعد هذا العمل الطويل      ينم عن تخلف في أ      وانتظامه لجيشسلوك ا 

 ويحسب لها حساب    ، يفترض أن يكون لها نظام صارم يكفل لها استمرارها         الشؤون العسكرية 
  .في ذلك العصر

 واالقتتال التناحر والتخاصم والمكر حيث اً قاتالًأمرالسلطنة   األمراء على بينتنافس كان ال كما
مراء عن الصعود إلى سدة      وقد عزف بعض األ    ك صفة ذلك العصر،   في دهاليز أمراء الممالي   

 وقد ذكرت المصادر أن قانصوى الغـوري        السلطنة لقناعته أن مصيره القتل من َمن وضعه،       
لك ويبكي،  سحبوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذ     :" ....م،١٤٩٦/هـ٩٠١رفض السلطنة في عام     
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 آخـر سـالطين      مـع  وقد تجلى أمر هذه الفئة    ". ٣٩وحين ألحوا عليه اشترط عليهم أال يقتلوه      
 هذا األميـر الـذي كـان    ٤٠ء إال جانبرد الغزاليا طومان باي الذي أجمع عليه األمر المماليك

هزيمة المماليك في معركة الريدانية، فقد أشار علـى  ، فدبر مؤامرة أفضت إلى      السلطنة ىيهو
ـ ) المكاحل(باي بأن تبقى المدافع   سلطان طومان   ال روزة بالرمـل مبـرراً ذلـك لإليقـاع         مغ

 يعبر عـن    وموقف الغزالي هذا  ،  ٤١ليتجنبهاإبالغ السلطان سليم بهذه الحيلة      بالعثمانيين، وقام ب  
، تتمثل في اعتقاد كل أمير بأنه يمتلك األحقية فـي الـسلطنة              في ذلك العصر   ظاهرة مملوكية 

 جعلتهم إذا   السلطنةالجميع سواسية أمام تجار العبيد، إن هذه الروح التواقة إلى            ف ،٤٢دون غيره 
 أن يطلبوها حيث هم، فهذا الغزالي الذي قبض ثمن موقفه مع السلطان سليم بأن               زالت دولتهم 

 وقام بثورتـه    ،أعطي والية الشام لم يقنع بها بل طلب السلطنة لنفسه بعد موت السلطان سليم             
  .٤٣سوأ من أقرانه من المماليكقانوني لتكون نهايته أى سليمان العل

ن زنبل هذا التنافس عندما قيم العسكر الذي خرج مع السلطان الغوري إلى مرج              وقد وصف اب  
لم يكن أحد يقول أن هذا العسكر ينكسر أبداً ولو اجتمع عليه أهل الدنيا فإنه كان كـل                  :" دابق

مقوم بجيش وحده، ولكن لما اختلفت كلمتهم وقامت واحد من هؤالء األمراء يقول في نفسه أنه   
النفوس بعضها من بعض، والحوا على بعضهم، كسروا بعضهم جبـراً، وكـسروا ملكهـم               

  .٤٤قهراً
  لـيس أهـالً    ي المملوك  أن السلطان  : مفادها  السلطان العثماني   عند  كذلك هناك قناعة راسخة    

  سلطاناً على بـالدٍ    ى مملوك أن يكون    وقد عبر عن ذلك السلطان سليم مستكثراً عل        .بالسياسة
، ٤٥سلطان الحرمين ك ، التي يتفرد بها عن غيره من السالطين       أللقاب السامية اله من    و ،واسعة
الغوري وقايتباي كانوا مماليك لنا، أي شيء كان لهم نسبه بالسلطنة، ال تليق السلطنة إال        : "قال
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 وقـال سـليم     ".٤٦دنا نوح عليه السالم   لنا، ألن أجدادنا سلطان ابن سلطان ابن سلطان إلى سي         
والسلطنة ال تكون وال تليـق إال برجـل         :" باي عندما وقع األخير باألسر    كالماً مشابهاً لطومان  

يكون آباؤه وأجداده سالطين، وأنت وقايتباي الذي هو أعظمكم والغوري ما أسـماء آبـائكم؟               
رى، وأنتم مماليك بال عتاقة حتى ومن أين لكم السلطنة؟ ومن أين لكم اإلمارة؟ كلكم أوالد نصا   

يديكم ناً، ثم تعزلوه وتقتلوه وتطولوا أ     بقيتم من قلة عقلكم وقلة أدبكم تعملون الرجل منكم سلطا         
   ".٤٧على السالطين

 هؤالء العبيد   لقد كان السلطان المملوكي غير مقنع للعثمانيين، فإنه ألمر مثير أن يكون                  
 يعد المحرك المركزي     كان  هذا الواقع  ، لعل الصفات واأللقاب حكاماً مثلهم بل يفوقوهم ببعض      
 وما األسباب األخرى إال ذرائع سيقت إلتمام األمر وتبريره          ،لسليم في توجهه إلى بالد العرب     

  .٤٨ العامة والعساكرمأما
  الرعايا

، )الفالحون(أهل القرىو، )الحضر(        يتشكل المجتمع في الدولة المملوكية من أهل المدن 
، حيث كانت لهم حياتهم الخاصة والمختلفة عن المؤسسة المملوكية، فقد القى            )البدو(والعربان  

ت والتكـاليف   أهل المدن ويالت من حكام المماليك بما فرضوا عليهم من الضرائب والغراما           
 سكان المدن    الذي طوق   والتعسف ها، فقد حفلت المصادر بوصف هذا القهر      التي ال طاقة لهم ب    

 ففرضوا الـضرائب    ،، ولم يقف الحكام عند هذا الحد بل تجاوزوا كل المحرمات          ٤٩كيةالمملو
، ٥٠ وحطوا من شـأنهم    ، وتجرؤوا على العلماء والصالحين    ،على األوقاف والترب والمدارس   

 ببيع األوقاف امواق وإذا تعذر عليهم ذلك ،٥١ من الحكام وأجنادهماًدينوتحين ساعته من يطالب  
فـرض   أن   صادف وقد ت  ،٥٢تلمها أناس ليس لهم دراية باألمور الشرعية      بمال زهيد بعد أن اس    

  وبناء الجـسور واألسـوار     ، أو تعمير القالع   ،أكثر من ضريبة في آن واحد من أجل الحرب        
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غرض الخـروج    جمعت األموال ل   م١٤٨٨ /هـ٨٩٣، ففي سنة    ٥٣ وغيرها والمراكب الجهادية 
 الغرامات من أهل دمـشق      اًلسلطان طالب  ا ٥٤م أحد خاصكية  و قد لحرب العثمانيين، ورافق ذلك   

ختفـوا  ، أن أعيان المدينة ا     المعاصر لهذا الحدث   نبسبب جرمٍ وقع فيها، وقد صور ابن طولو       
عن األنظار حتى ال يجتمعوا بالخاصكي لكي ال يطلب منهم ما هو مفروض على كل محلـة                 

وقـد  . ٥٥ قهـراً   يستولي على أموال الناس    وقال ابن طولون أن الخاصكي    . من محالت دمشق  
 أبعـد  ، وزاد األمـر سـوءاً أن    ٥٦يصادف أن يأتي الخاصكية أكثر من مرة في السنة الواحدة         

ـ  ،ل والمشورة والعلماء  الحكام من حولهم أصحاب العق     وبـاش والحـرافيش     لهـم األ   وا وقرب
  .٥٧، وجعلوهم أصحاب مشورة وقدموهم على األعيانعصاةوال

 وتفني أعمالهم وأمـوالهم،     ،عض األعمال التي ترهقهم   كذلك إجبار الرعايا على القيام بب          
ومنها تزيين المدن بالقوة في أي مناسبة تتعلق بالسلطان، كتسلمه مقاليد الحكم أو شفائه مـن                

االلتـزام  مرض أو انتصاره على محاربة العربان التي تعيش بين ظهرانيهم، فيفرض عليهم             
، بل كان يفرض عليهم المـشاركة       ٥٨ة أيام عب تتوقف تجارتهم مدة س    بتكاليف هذه الزينة، حيث   

ن من السكان لالستقبال بـصرف      د، فيؤخذ المعنيي  في بعض المراسيم مثل دخول الوالي الجدي      
، مما جعل   ٥٩ يلحق األذى والمضايقة بهم    شديد الذي الكالبرد   وف المرافقة لذلك  النظر عن الظر  

 ملًّ السكان هذه التقاليد الفارغة مـن  السكان يلعنون اليوم الذي أصبح فيه المملوك سلطاناً، لقد  
،  أنهم طبقة أقنان تعمل وتتعب والحاكم يأخذ ما يشاء منه دون أدنى حرج             أيقنوا  وقد مضمون،

لم يأخذوا هذا األمر على محمل الجد، ويصلحوا حال الـسكان ويرفعـوا عـن               فأما المماليك   
   .كاهلهم كل ظلم

 وأصبحت على وشك    ، ألهل المدن  ية واالقتصادية  البنية االجتماع   إن هذه األعمال مست        
 التـي مـات     ، انتشار األوبئة الفتاكة بين الحين واآلخر      إذا رافق ذلك  خصوصاً   االنهيار التام، 
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، إلى  ٦١، وقد يصاحب ذلك ارتفاع األسعار وقلة السلع       ٦٠ وأهلك الزرع والضرع   ، الكثير بسببها
 أن على السكان تـوفير      الحقوق والواجبات،  على قاعدة    ذلك كان تبرير المماليك لهذه األفعال     

   .طت بهمن ومقارعة األعداء أني، بينما أمور األم)المادي(الدعم اللوجستي
 والتعـديات  أصناف الجور واالسـتعباد  ب جة المهجَّوفجملة القول في ذلك، إن هذه السي       
المماليك عنـدما   خطهم على    س  الرعايا عن   فيه  عبر  السكان؛ أوجدت ردَّ فعل سلبي     كاهلعلى  

 العساكر العثمانية بالتهليل والترحيب وزينوا لهم المـدن والـساحات          استقبلت المدن اإلسالمية  
  .٦٢إيذانا بقدوم عهد جديد

  )البدو(العربان
إن الناظر إلى التاريخ المملوكي يجد ظاهرة داخلية مزمنة عصفت بالدولة المملوكيـة، إنهـا               

ٍل وترحال بحثاً عن الكـأل      ، حياة البداوة بين ح    دباء واألجدا القبائل العربية التي تهوى حياة اآل     
 بادية الشام، هذه المنطقـة      قاليم السلطنة المملوكية ومنها،    أ  تواجد العربان في مختلف    والماء،

، وتكمن أهمية   ٦٣ة على طول الخط الصحراوي    متدك مستمر للعناصر البدوية الم    كان فيها حرا  
 ومواسم الحج التي تعقد في كل عام،        ،مرور القوافل التجارية   و ،هذا المنطقة بأنها نقطة تجمع    

 اعتمد المماليك طرقاً مختلفـة       التي اعتاد العربان مهاجمتها    جل حماية الطرق السلطانية   ومن أ 
. ٦٤ التقرب لهم وإكرامهم ومنحهم األعطيات واإلقطاعـات       :، منها  وكبح جماحهم  للجم خطرهم 

عربان أن يعاودوا أعمال     من قتل ونهب وسلب ما يلبث ال       عنيفةال التأديبية   كذلك شن التجريدات  
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، وقد ورد أن أكبر مقتلة للحجيج كانت فـي سـنة            ٦٥بقوة نكاية للمماليك على أفعالهم    الشقاوة  
إن هذا الواقع المحرج للسلطنة وضعها      . ٦٦ لم يعد أحد من حجاج دمشق      ، إذ م١٤٩٥/هـ٩٠٠

قوافـل  ل خاصة   ٦٧ باه كان معدوماً بالمرَّة     الذي وصف  أمام مسؤولياتها في حفظ األمن والنظام     
 اعتمد المماليك وسائل أخرى لحل      ٦٨ القبائل البدوية  ضافة إلى  مئات التجاريد على     الحج، فباإل 

  أن، أو٦٩ عسكرية ترافق القوافل وتحميها من األهوالتسير فرق: منهامعضلة الخطيرة، هذه ال
د هدنة معهم وفق شروط يقبلها قع عليها، أو ت  لبدوية حتى ال تعتدي   تدفع مبلغ من المال للقبائل ا     

  .  ٧٠الجميع
، حتى أن الدولة العثمانية العتيدة لم        اإلصرار والتحدي  م نفعاً أما  إن هذه الحلول جميعها لم تجد     

خرجها من هذا الوحل الـصحراوي       توفير سبيل ت   تكن أحسن حال من المماليك، فعجزت عن      
  .وهم حكام أقاليم واسعة

، فقتل األطفـال     بينهم  جوهرياً في تمكن العداء    اً في التعامل مع البدو كانت سبب      يبدو أن القسوة  
 كمـا أنـه عنـدما       ، خلق أزمة حقيقية   ٧١م كعبيد في أسواق النخاسة    يعهوشق بطون النساء وب   

حاولت الدولة فرض المركزية على العربان دون مراعاة مصالحهم تجمعت أسباب الـصدام             
م يكفرون بكل ما يـرتبط بالحكـام        دة حديدية لدى العربان جعلته     ذلك إرا   فقد خلف  فيما بينهم، 

ر ابن طولون الـذي كـان        من شيم العرب، كما عبَّ      حتى غدا  عزز هذا العداء  تعوانهم، وقد   وأ
  ". ٧٢وفعَل فيهم أفعاالً ال تصدر من أهل الحرب:" قال، حيث  على أعمال المماليكاًشاهد
تها السلطنة المملوكية على العربان استهلكت جهـداً        ن هذه العمليات العسكرية التي وجه     أ كما

فكان األجـدر     أمام الدول األخرى،   ، مما جعلها تتراجع   ووقتاً كبيرين أثرت على فاعلية الدولة     
 ال   البدوية شريحة من المجتمع    قبائلال أن :غلوا هذه العناصر العتبارات منها    لمماليك أن يست  با

 نويمك ماتهم،أن تكون سنداً ودرعاً حصيناً للمماليك في أز       بإمكانها   و يستهان بها عدداً وُعدة،   
ت َحبل نَ .  في الجهاز العسكري الذي جله من المماليك األجالب         أخالقي ووظيفي   توازن إيجاد

 ، ركوب الخيل والفروسية ال تليق إال بهـم        ، فشعارها  مع الرعايا  الدولة المملوكية منحًى آخر   
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 أهالً لذلك، وقد اقتصرت مشاركتهم في وامدن فليسال وأهل فالحينالعربان والوأما األهالي من 
مما . ٧٣ الفرسان نهم في فرقة أقل شأناً من فرق       إضافة إلى أ   ،فرق المشاة حيث التعب والمعاناة    

 باعتبـارهم غـريبين عـن       القائمين على دولة المماليك    خلف شعوراً ناقماً يراود السكان ضد     
 ودعموا ذلك بـأن أحـاطوا أنفـسهم         ،ها فراغ سياسي   في فترة كان في     عليها االبالد، سيطرو 

 ومن أجل إضفاء صبغة شـرعية  .بعناصر من أبناء جلدتهم يحرصون عليهم أكثر من غيرهم     
المسلمون تتكافأ دمـاؤهم    : "على سلطنتهم اعتمدوا بعض األحاديث النبوية أساساً لذلك، ومنها        

  ".٧٤ويسعى بذمتهم أدناهم
 التعدي وفـرض    راً عن باقي السكان، فتعرضوا إلى أعمال       كثي أما الفالحون فحالهم لم يختلف    

مـا   معظم   ون يدفع م من قبل رجال اإلقطاع وأعوانهم جعلته      مالغرامات المتصاعدة على كاهله   
، وفي موازاة ذلك كانت غزوات      ٧٥ عليه حتى الفتات   ستكثرواينتجه للحكام ومن واالهم حيث ا     

 فكـان التخريـب والـسلب     ، في ذلك العـصر    البدو المتواصلة على القرى والمزارع ظاهرة     
 فإن سلم من العربان لم      ، ففي ظل ذلك شعر الفالح أنه واقع بين المطرقة والسندان          ،٧٦والنهب

، ٧٧خرى أثرت على الحياة اليوميـة للـسكان  يسلم من الحكام، كذلك الكوارث الطبيعية هي األ     
زاد األمر صعوبة أنه في      و ٧٨ ونقص النيل مبشرات على سوء الموسم الزراعي       فقلة األمطار 

 االمر  ،٧٩شجار المثمرة  البيوت وتتكسر األ    بسببه  تتهدم ج الذي   سقوط الثل بعض السنوات يشتد    
علها تكون أهون من ما رحال  ليعيشوا حياة التنقل والت   إلى هجرة قراهم؛   الذي دعا أهلي القرى   

 ، وساعدثاره في كل مكان   إلى ذلك، فقد كانت هذه المظالم عامل تثوير وتنفير تثعبت آ           ، فيه هم
   .  بعد أن لبسوا ثوب العز والوقار على المماليكفي إضفاء مالبس الهزيمة والتشرد

 العصر الشيخ مجير الدين العليمي      مؤرخ ذلك  من الدراسة بوصف      هذا الجانب  وننهي عالج  
وكانت سنة شـديدة،    :" ، في قوله  م١٤٩٥/هـ٩٠٠ حال السلطنة المملوكية في سنة     حين صور 
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ثيرة الفتن والحروب والخُلُف بين الحكام والعسكر في جميع مملكة اإلسالم بالديار المصرية             ك
  ."٨٠والمملكة الشامية واألرض المقدسة

  أهل الذمة
 مـن    علو شأن أهل الذمـة     والت المتعلقة بنهاية المماليك    في إطار التح   ما لفت أنظار الباحث   

، وهذا ليس تعميماً علـى العـصر        ٨١والشريعة العلماء وأهل العلم     نصارى ويهود مقابل إبعاد   
المملوكي كله ولكن كان تقدم أهل الذمة واضحاً في أواخر عصرهم، وقد أشـار إلـى ذلـك                  

 في مواقع عـدة،     ٨٢ والرحالة الذين زاروا الشرق اإلسالمي في هذا العصر        جمهور المؤرخين 
التي عملة في دمشق،    ، واستلموا مناصب مهمة كدار َضرب ال      فقد ظهر اليهود بمواكب أميرية    

كي ، إن تحكم هؤالء بمصير االقتصاد المملو٨٣ اليهودي زمن السلطان الغوري  ةكانت بيد صدق  
المباالة من المماليك، حيث عمل هذا اليهودي على سـِك نقـد            شيء يدعو إلى الدهشة إزاء ال     

، والغريـب   ٨٤بغير قيمته المحددة، مما أفقد العملة المملوكية قيمتها ومصداقيتها أمام الجميـع           
  .  المسلمين مشاةم ومن حولهأيضاً ظهور اليهود بمواكب أميرية راكبين

 ولبسوا العمائم    تجاوز النصارى ما كان مسموحاً لهم في أعيادهم ومواسمهم         ،من جهة أخرى  
التي كان  ،   فقد أظهروا شعائرهم وصلبانهم في بيت المقدس       ،٨٥الكبيرة على هيئة قضاة الشرع    

ـ              ممنوعة قبل ذلك، ك    ن ما ضربوا من عارضهم من المسلمين في ذلك، وسبب ذلـك عنـد اب
،  والالفت   ٨٦ السلطان الغوري عندما قدم الهدايا الثمينة      طولون هو أن ملك األحباش كسب ثقة      

أنهم سيطروا على بعض األماكن اإلسالمية واعدوها مقدسات مسيحية السـيما فـي القـدس               
 هو أن المـسلمين أبـدوا اسـتنكارهم لهـذه           اق، ومما ينبغي االنتباه في هذا السي      ٨٧الشريف

، وقـد   هلى الدين وأهل  التي فيها تعدي ع   ها السلطان المملوكي ألهل الذمة،      التسهيالت التي منح  
وأراح البالد والعباد من حكام السوء ممـا حـّل باإلسـالم            :"  على ذلك   العصر علقت مصادر 

  ". ٨٨والمسلمين
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  األزمة االقتصاد
 معظم الفترات الزمنية التـي  دية للدولة المملوكية ظاهرة بارزة في     قتصا الخلل في البنية اال    إن

حكم فيها المماليك، ويعود سوء األحول االقتصادية إلى قلة األموال الواردة إلى خزينة الدولة              
 والتالعب في جباية الـضرائب، والتفـسخ فـي عمـل          ،٨٩بسب خراب اإلقطاعات الزراعية   

 تشار الرشوة وبيع الوظائف الرسمية كبيرة كانت أو صـغيرة،         ة الن يالمؤسسات اإلدارية والدين  
واستنزاف الخزينة السلطانية بسبب الحروب الداخلية والخارجية، وتراجع التجارة الخارجيـة           

 لقد فتح ذلك الباب أمـام المماليـك         .٩٠ وعدم استتباب األمن   بفعل الكشوف الجغرافية الجديدة،   
، كالقاضي ٩١لو كانت بيع المناصب الدينية والسياسيةلتبحث عن المال بأي طريقة كانت، حتى 

 إلى النائب أو األمير     ٩٣)البرطيل( ، فكان الشخص من هؤالء يقدم مبلغاً من المال           ٩٢أو المفتي 
 :هذه األعمال لها بعد اقتصادي وديني، فاألول      و كي لكي يمنحه الوظيفة التي يرنو إليها،      المملو

 أن يستغل وظيفته     منصبٍ  ويفتح الباب أمام صاحبِ    ،ةيحدث خلل في طبيعة المعامالت المالي     
 الديني فيتمثل فـي وصـول    البعد الثاني وهو البعدليحصل على المال بغير وجه شرعي، أما     

، والـراجح أن    ٩٤ ويحكمون بآراء المسؤولين   ،أشخاص إلى المناصب الشرعية ليسوا أهالً لها      
يع المعامالت الماليـة والتجاريـة   السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود نظام واضح يضبط جم   

  .٩٥التي شابها الفوضى والعشوائية القائمة على المصالح الذاتية في غالب األحيان
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 فضربت بغيـر    غش الخلل الحاصل في العملة حيث التالعب وال       أيضاً ومما يسترعي االنتباه    
 حيـث يمتنـع     ، جراء ذلـك   اً كبير اًمسَّ الرعايا ضرر   و ،المقرر مما أفقدها مصداقيتها   وزنها  
  .٩٦  عرض سلعهم خشية بخسهاالتجار

 وارتفعـت   ، شـحا  ىم فأصابها هي األخـر     أما السلع التموينية من قمح وشعير ولح              
 إلـى    ذلك ، ويعود ٩٧صبح السكان غير قادرين على شرائها لقلة المال بين أيديهم          فأ ،أسعارها

ر بعـض الـسلع كالتوابـل        احتكا  في  واألمراء طين سياسة بعض السال   :أوالً،  األسباب اآلتية 
سـلعه   من    في األسواق إال    السلطان سلعأن ال تباع هذه     ر المراسيم القاضية ب   اد وإص ،والسكر

 تعمـل علـى    ورقابة شديدة من الدولـة  رسمية عدم وجود إدارة :ثانياً. ٩٨الية جداً وبأسعار غ 
، خاصة مع لمناسب لهمع الذين يتالعبون بكمياتها ليحصلوا على الثمن ا أصحاب البضائ متابعة

 ،صعوبة وصـول المـواد    : ثالثاً.  ٩٩تراجع دور المحتسب الذي أصبح جزءاً من هذا الفساد          
بل نـواب الـسلطنة      النعدام األمن على الطرقات، وتخريب البالد من قِ        ؛والسلع إلى األسواق  

   .١٠٠السيما في أواخر العصر المملوكي
  :األوضاع الخارجية
 الدول المحيطة بها ليعـي      عرف إلى اسة دولة ما ينبغي عليه أن يت       في در  عندما يرغب المرءُ  

 عاشت الدولة المملوكية في نهاية      غير مباشر،  و أ المؤثرة عليها بشكل مباشر   طبيعة الظروف   
 متغيرات دراماتيكية حلـت      في ظل  القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميالدي       

عالمي عبر القرون الالحقة في جميع مجاالت الحياة، فقد          أثرت على التوجه ال    ،في العالم آنذاك  
  .١٠١ والنهضةشهد العالم خالل هذه الحقبة التاريخية مخاضاً صعباً لبداية العصر الحديث

 ١٠٢نيينخامس عشر الميالدي على يـد العثمـا       د زوال الدولة البيزنطية في أواسط القرن ال       عفب
الرجاء الصالح، وال يفـوت     ديد ثم اكتشاف رأس     تبعها في نهاية القرن ذاته اكتشاف العالم الج       
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التحول الذي طرأ على الجغرافية التاريخيـة للمـسلمين فـي           ب ريذكالباحث في هذا المقام الت    
 منهية مرحلة طويلة    األندلس، فقد شهد نهاية هذا القرن زوال آخر إمارة إسالمية في األندلس،           

علنة بداية جديدة من العالقات بين المسلمين       في شبه الجزيرة اإليبيرية، وم    من الحكم اإلسالمي    
   .١٠٣لعرب المسلمين ا األوربي وتراجع قائمة على التفوقواألوروبيين

 ألنها تعتبر نفسها الراعي األول لديار       ؛ ضربة قوية للمماليك    بمثابة  ما حدث في األندلس    يمثل
  هذه على كاهله يحمللحرمين الشريفين، ومن، وحامية ل الخالفة العباسيةاإلسالم، فهي حاضنة

 عليه أن يذود أي أذى يحل بالمسلمين من أهل الحرب، لكن المماليك أدركوا بعد حـين                 المهام
 سـيالقون   الوسائل التي تكفل لهم تحقيق هذه المهام وأنه ال مناص من أنهم           أنهم يفتقرون إلى    

  .المصير الذي حل بغرناطة ولو بعد حين
قتـصادي   على الجانب اال    واضح ثر في الغرب أ   لحاصل ا  الحضاري الهائل  كذلك كان للتطور  

 بـه الغـرب عـن    اذ الذي استع ١٠٤لدولة المماليك، وتمثل ذلك باكتشاف رأس الرجاء الصالح       
 الواضح في تقليـل العوائـد الماليـة علـى            حيث كان لها الدور    ،نجارييالمماليك كوسطاء ت  

قات الكبيرة التي تلقى على عـاتق       في تغطية النف    بالغة األهمية  االقتصاد المملوكي التي كانت   
الدولة، حيث أصبحت الدول الغربية تنقل بضاعتها من جنوب شرق آسيا عبر الطريق الجديد              

 ورافق ذلك تراجـع     ،ترتب على هذا األمر أعباء مالية ضخمة      ض العرب، و  دون المرور بأر  
من هنا نجد أن    ،   اآلنفة الذكر  الواردات من ضرائب وغيرها بسبب العوامل الطبيعية والبشرية       

  .  المملوكية قاصمة للبنية االقتصادية ضربةالكساد التجاري الحاصل شكَّل
 فقد وصل األسطول العسكري البرتغالي إلى       ،كما كان الكتشاف الطريق الجديدة آثار عسكرية      

قواعد دائمـة وتـؤمن طرقـاتهم        إليجاد   ، حتى الهند  ١٠٥ العرب والبحر األحمر   ،موانئ بحر 
ن على  لتواجد الغريب، حيث اعتاد المسلمو     الجديد، وفي ظل هذا التصعيد الخطير وا       التجارية

 لم يـألفوه، وقـد      هة الغرب، وأن يأتوا من الشرق أمراً      مواجهة االفرنج من البحر المتوسط ج     
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كذلك أصـبح  . قرب موانئ الحجازاضطر المماليك أن يواجهوا البرتغاليين في معارك بحرية         
  .١٠٦ فقد تعرضت سفنهم إلى النهب مرات عديدة،من لهمآالبحر المتوسط غير 

وال يفتنا أن نذكر أن الغرب األوربي بدأ يشهد صحوة مادية عظيمة عـصفت فـي مختلـف                
 ثيـاب   نازعـة  عصر الظالم والتخلـف و     ا وراءه الحياتية للمجتمع األوربي، تاركة   الجوانب  

   . من ويالت ونكبات ألصحابهاهالعصور الوسطى بكل ما حملت
  لعالقة المملوكية العثمانيةا

منغصات هنا وهناك   ال مجموعة   لدولتين بطابع الحذر والهدوء ألنها حوت     اتسمت العالقة بين ا   
قليمية الناتجة عن التنافس المستمر بين       أو بفعل العوامل اإل    ،تج عن الجوار  بفعل االحتكاك النا  

  .الدول الكبرى في ذلك العصر
نهاية المماليك  ، المؤدي إلى    ع الفاصل بينهم  ارت بفعل الصر  وحتى نعي حقيقة النتائج التي ظه     

ن وكيف وصلت األمور    ندراس دولتهم، علينا أن نتعرف إلى النظام الذي حكم هاتين الدولتي          وا
  . كسر العظم الذي ال شفاء بعده، علماً أن الجوار بينهما كان لعقود عديدة خلت حالةبينهم إلى

قد عرفـت   ، و سالم وعلى مذهب أهل الجماعة السنة      بدين اإل  ن والمماليك دان كل من العثمانيي   
 لكن كان االختالف بينهما في تقديم أحد المذاهب على غيره، ففي ،ربعة فيهاالمذاهب السنية األ

 وفـرض   الدولة المملوكية تقدم القاضي الشافعي على المذهب الحنفي والمـالكي والحنبلـي،           
 الحنفي،   للمذهب ي حين كان التقدم عند العثمانيين      ف .١٠٧للشافعي أربعة نواب واآلخرون إثنان    

ويذكر أن موضوع المذاهب في ذلك العصر كان ظاهرة عامة بين العلماء والمشتغلين فيـه،               
وقد صنفت الكتب وعقدت حلقات الدرس في أمهات المساجد اإلسالمية لتدريس هذه المذاهب             

هري بين المذاهب آنفة الذكر، إال أنـه        ، علماً أنه ال يوجد اختالف جو      روا عليها  ليسي لمريديها
وصل األمر إلى حد التعصب أو التزمت في بعض القضايا، حتى أنه كان لكل جماعة إمامهم                

  . وقاضي يتحاكمون أمامه على مذهبهم الذي هم فيه،الخاص
 من باب االستقاللية والتميز وحتـى ال        وقد جاء هذا االختالف بين الدول المملوكية والعثمانية       

خرى قـضايا إفتـاء    وأ،قرارات التي تتعلق بالشرعخذ ال، من حيث أ لآلخراًون احدهم تابع  يك
   .تتناول أمور مستجدة تقتضيها التطور الحاصل على جسم الدولة اإلسالمية في ذلك العصر
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نظام، فقد حدث   ، إيواء الخارجين عن ال     بين الدولتين  لعالقات التي عكرت صفوة ا    ومن األمور 
 بن السلطان مـراد بـن       ١٠٩ بتوفير ملجأ لألمير محمد جم     ١٠٨شرف قايتباي ان األ أن قام السلط  

محمد بن محمد بن عثمان المعروف بالجمجمة شقيق السلطان بايزيد من أبه، وكانت وفاة أبيه               
 العتقـاده بأنـه     ؛ وكان جم قد رفض التنازل عن السلطنة       ١١٠م١٤٨١/هـ٨٨٦في ربيع ثاني    

وقـد وصـف لنـا      دعم أمه التي ساندته في هذا األمر،         وكان ذلك ب   ،أحق بالسلطنة من أخيه   
، ١١١ له استقبال حافل يليق به     هَز جُ ر قدوم محمد جم إلى دمشق      أنه عندما ذك   المؤرخ المعاصر 

إن ذلك يعتبر تعدياً صريحا على شخص السلطان بايزيد، ومنح تشريفات سلطانية ألخيه الفار              
عـث   وإعالن الحرب، ويذكر أن قايتباي ب،سيةمن ِقبل دولة أخرى ينبئ بقطع العالقات الدبلما      

 طريق جم بإكرامه واستقباله ومنحه امتيازات ال تمـنح إال           إلى عماله في المدن الواقعة على     
للملوك، وعندما وصل القاهرة هال السلطان به ورحب، وأكرمه أحسن إكرام، ووفر له سـبل               

زه خير تجهيز للخروج إلى مالقـاة        بل جه  ،، ولم يكتِف بذلك   ١١٢الراحة في الحج ذهاباً وإياباً    
 السلطان قايتباي في وجه بايزيـد، وقـد تأكـدت            وقوف صريح من   يعد ذلك . ١١٣أخيه بايزيد 

العداوة عندما لم يبعث السلطان المملوكي برقيات التهنئة والتبريك إلـى الـسلطان العثمـاني               
هذه المراسـالت كانـت     الجديد بايزيد، ولم يبعث التعازي بوفاة والده السلطان، يذكر أن مثل            

تذكرها المصادر المعاصرة لكن لم تصلنا أي أشارة من مـصدر مـا عـن حـصول هـذه                   
  .١١٤ حدوثهامشار ابن طولون بعد أالمراسالت بل على العكس من ذلك فقد

، فبدأت تتـضح   ١١٥لقد كانت هذه الحادثة أول احتكاك مباشر وحقيقي بين آل عثمان والمماليك           
التعامل، بصرف  ات الدولتين المستقبلية التي بنيت على الندية في         معالم هذا الموقف في سياس    

نظمة في الدولتين، أي أنها رسمت استراتيجية مستقبلية حددت من خاللها           النظر عن تقارب األ   
  . وأرضية التعامل فيما بينهما،العالقات
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لرئيسي من خالل ما تم استعراضه يظهر أن موضوع السيادة والسيطرة والنفوذ هو المحرك ا             
 خطار، وال يغيب عنا أن الدولتين أصحاب دين       لبدء التصادم وتضارب المصالح واستشعار األ     

 عن األرض التي أقـاموا فيهـا دولـتهم،    ، ونشأتهم متقاربة، فهم غرباءواحد ومذهب متماثل  
، تدرجوا فـي    في مصر الجند عبيد يباعون ويشترون     وتشابهوا بالنظام اإلداري والعسكري، ف    

 فكان منهم السالطين واألمراء الكبـار،       ،صب اإلدارة والريادة  ا من  إلى إلى أن وصلوا   ةالجندي
 الذين تـم    ،والعثمانيون اعتمد عسكرهم على فرق اإلنكشارية التي شكلت من أوالد النصارى          

أخذهم من البالد المفتوحة، لكن االختالف كان بصفة التمليك، فعند المماليك يحـق لألمـراء               
  .، أما العثمانيين فإن التمليك يكون للسلطان فقط١١٦من المماليكشراء ما يريدون 

الحتكاك المباشر   تأثروا بالتطور الحاصل في الغرب بفعل ا       نعثمانييالمن جهة أخرى، نجد أن      
 فـي أحـسن     انت تعيش الدولة العثمانيـة    ، فقد ك  لعسكري وا ي والحراك السياس  ،مع األوربيين 

مبراطوريـة   فبنـت أ   ،م على حساب الدول المجـاورة     تقدالتوسع و ال من    أبها أوقاتها  أحوالها
   . ويحسب لها حساب في الشرق والغرب،مترامية األطراف

التطور التكنلوجي الحاصل فـي     لقد وقفت الدولة المملوكية موقفاً سلبياً في معظم مراحلها من           
ما تملكه عتبرت ا و، للتغير ، فأدارت ظهرها  ١١٧زوالال و النكماشل سبب آخر     والذي يعد  ،المالع

حقق مصالحا العليا دون النظر إلى ما بيد اآلخرين، وقد ظهـرت هـذه   ة بأن ت من وسائل كفيل  
 ما قاله الرجل المغربي عنـدما        والتي روى فيها   ١١٨السياسة في الحادثة التي ذكرها ابن زنبل      

عرض على المماليك سالح البندقية النارية التي استعملها الغرب األوربي كـسالح عـسكري          
 من التاريخ غير صالح في زمانهم، فكـان         اً قديم لفارس والفروسية شيئاً   حيث أصبح ا   ،يرئيس

  .١١٩لح بالبنادق، ردهم سلبي على هذا الموضوع، حيث تباهوا بفروسيتهم رافضين التس
 منتصرة ال محالة، حيث      الحديثة  بدا واضحاً أن العساكر العثمانية بتجهيزاتها العسكرية       وهكذا

دهش النـاس   أهذا الجيش بأنه على درجة عالية من النظام بشكل          عاصرة  وصفت المصادر الم  
 والتي يفتقد إليها الجيش المملوكي، فـال  ،في ذلك الزمان، إلى جانب الوسائل الحربية المتقدمة   

  .١٢٠حيلة للفارس المملوكي اليوم أمام المدافع والبنادق التي إن ُضربت حرقت حيث حلت
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  :الدولة الصفوية والمماليك
 أبـواب    وبدأ بطـرق   ، الصفوي طيب البالد الشرقية له     دة إلى الشرق فهذا الشاه إسماعيل     وع

 فوضـى داخليـة     ذ، فمن  ال يحسدون عليه    أنفسهم في موقف    المماليك  وجد المماليك، عند ذلك،  
 حتى مواسم الحج لـم يـستطيعوا        ، وانتكاسات هنا وهناك   ،ةجمَّ خارجية   عارمة إلى تهديدات  
حجم المسؤولية الملقـاة    كون ب ن ذلك ال يمنعهم من حزم أمرهم لي        لك ،١٢١تنظيمها لعدة سنوات  

 أنها: ىتا المماليك الصبغة الدينية لسلطانهم،األول    ئيستين منح  دعامتين ر   مسَّ  الشاه  فهذا عليها،
 حيث  ماعيلس إلى التطهير المذهبي على يد الصفوي ا       راعية المذهب السني الذي تعرض أهله     

 إزاء ذلك، وقد اقتصر دورهم على استقبال الفارين من وجه الصفوي            لم يحرك المماليك ساكناً   
 حيث جرت العادة أن .فردت بها عن باقي السالطينة ان حامية الحرمين الشريفين ميز:ة، الثاني

 إيران أراد أن ينـزع هـذه         لكن شاه  ،تكسى الكعبة في كل عام على نفقة السلطان المملوكي        
سالمي ن تقدير في العالم اإل    احب السبق في ذلك لما لها م       ويكون ص  ، عنه ويحظى بها   الصفة
  .١٢٢واحترام

أرسـلت    وفي ضوء ذلك جاء رد الدولة المملوكية على هذه التهديدات كما كان متوقعاً حيث             
 طـابع   رسائلهفقد حملت ، أما الصفوي١٢٣ وحمل له الهدايا النفيسة،رسائل المصالحة والتهدئة  

  : الة الصفوي شعراً ومما جاء في رس،الحربو التحدي
  السيف والخنجر ريحاننا      أف على النرجس واآلسِ

  سِ الرأ  جمجمةَ    وكأسنا   أعدائنا    دماَء  شرابنا
  : فكان،أما جواب السلطان الغوري

   والجود واإلحساُن للناس            العلُم والحلم ريحاننا 
  س والبأمع شدِة القوِة      شمسنا العدُل لكل الورى      

  ١٢٤سِف على جمجمة الرأ  أ      وكأس التقى               شرابنا الذكُر
المماليك للفوز   في التحرك على      العثماني لعل هذا الموقف كان الدافع األساسي والمحرك لسليم       

 قبل أن يـسبقه لهـا الـصفوي         ١٢٥نيلحرمين الشريف  الحامي ل   ولقب ،سالميبسيادة العالم اإل  
  .إسماعيل
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نقول لماذا هذا الخنوع من المماليك؟ لماذا لم يتردد الغوري في حربه مع العثمـانيين               من هنا   
 ما في ة هو أن أخطاًء لكن ما نخلص به في هذه الدراس ،األذهانر في  كثيرة تدوأسئلة؟ ِةالسنَّ

  .األيام جعلتها تدفع ثمناً مهوالً لم تتوقعه يوماً من يةكمملوللدولة االسياسة الخارجية ل
  خاتمةال

 والخالي من النوافـذ     ،قبعت الدولة المملوكية في دهليز من دهاليز العصور الوسطى المظلمة         
 فال سبل لها في الخرج منه، وما رفض ما جاء به المغربي عن البارود خير دليـل    ،واألبواب

على هذا التقوقع الرافض لكل سبل التغير الذي أثر على مناطق متعددة في العالم، فأصـبحت                
نية في الشمال وأوروبا في الغرب، والصفوية       امقوية وفتية آخذة باالتساع، كالعث    طة بدول   محا

  . في الشرق
 هذه الخلفية من تخلخل في النظام الداخلي للمجتمع المملوكي بكل فئاته من جهـة،               إن -

وتزايد أطماع القوى الفتية المحيطة للسيطرة على السلطنة المملوكية من جهة أخرى،            
  . فكك أوصالها وعجَّل في زوال ملكهمساعد في ت

إن محاوالت اإلصالح التي قام بها بعض السالطين لتقوية دولـتهم لـم تـستطع أن                 -
، وال أن تستأصل عوامله التي كانت أعمق من أن          رجها من الضعف الذي أصابها    تخ

 السريعة، فالسالطين الذين توالـوا علـى الـسلطنة           السطحية بتلك المبادرات تصوَّب  
الشخصية والسند، والجيش الذي هو العماد األساسي في كيان الدولـة فـسد             ضعاف  

نظامه وسار نحو االنحالل وأرهقت ممارساتهم قوة الدولـة واسـتنفذت ميزانيتهـا،             
  . والسكان أصبحوا في واد والحكام في واٍد آخر

ترة الزمنية التي    التغير والتغيير، فما حّل بالدولة العثمانية وطول الف        أن المجتمعات ترنو إلى     
حكمتها أدى إلى تراكمات ضخمة بفعل االحتكاك الطويل والمباشـر مـع الـسكان والـدول                

 عند األزمات عادة    وف أن األمم  المجاورة طغت فيه اآلثار السلبية على اإليجابية، ومن المعر        
ميدة اسية األفعال الح  ما تذكر السلبيات من قتل وتشريد ونهب وسلب وفناء النسل والضرع متن           

 وتقف مع من يخلصهم     ، الدولة، مما يضع السكان في واقع يألفون به زوال دولتهم          التي قدمتها 
 وال تأسف   ، لهم فيقاتلون معهم، وفي أحسن األوضاع ال تتعاطف معها         اًمنها حتى لو كان عدو    

  . على زوالها حيث ال رجعة لها بعد اليوم
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصادر والمراجع
  
بدائع الزهور في وقائع ، )م١٥٢٣/هـ٩٣٠(أبو البركات محمد بن أحمد   ابن إياس، -١

  .م١٩٨٣، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ٥، جالدهور
التحفة السنية باسماء ، /)هـ٨٨٥ت(ابن الجيعان، شرف الدين يحيى بن المقر بن الجيعان -٢

  .م١٨٩٨/هـ١٣١٦، بوالق، البالد المصرية
تحفة النظار في  ، )م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت( محمد بن إبراهيم اللواتي  ابن بطوطة، أبو عبد اهللا-٣

  .غرائب األمصار وعجائب االسفار
، تحقيق ٢، جأنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر، شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقالني،  -٤

  .م١٩٧١-١٩٦٩حسن حبشي،القاهرة، 
 الزاهر في ملوك مصر النجوم،  أبو المحاسن يوسف جمال الدين ابن تغري بردي،- ٥

  .م١٩٩٢ وفهيم محمد شلتوت، ، تحقيق، جمال الدين الشيال١٦،جوالقاهرة
، نشره، محمد زياده وجمال الدين الشيال، القاهرة، إغاثة األمة بكشف الغمة                  

 .م١٩٤٠

نيا ، كاليفور٤، جمنتخبات  من حوادث الدهور في مدى األيام والشهور                  
  .م١٩٣٠

  .م١٩٣٢، كاليفورنيا، ٣، جحوادث الدهور في مدى األيام والشهور                  
، ،، نفح الطيب من غُصن األندلس الرطيبالتلمساني، أحمد بن محمد المقري التلمساني -٦

  . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦تحقيق، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيرت، 
، العبر في خبر من عبر، /)هـ٧٤٨ت(د بن أحمد بن عثمانالذهبي، شمس الدين محم -٧

  .م١٩٩٧، دار الفكر، بيروت، ٢ج



آخر المماليك أو وقعة السلطان الغوري مع ، )م١٥٥٥/هـ٩٦٠(بن زنبل، أحمد الرمال ا- ٨
، تحقيق، عبد المنعم عامر، إشراف، عبد الرحمن عبد اهللا الشيخ، سليم العثماني

 .م١٩٩٨تاب، الهيئة المصرية العامة للك

  معيد النعم ومبيد النقم، ) م١٣٧٠/هـ٧٧١(  السبكي، تاج الدين بن تقي الدين-٩
  .م١٩٤٨تحقيق محمد النجار، دار الكتاب العربي، مصر،              

 الضوء ،)م١٤٩٧/هـ٩٠٢ت(  السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد -١٠
  ).د،ت(، ، بيروتالالمع في أعيان القرن التاسع

 االستقصاء ألخبار دول السالوي، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، السالوي، -١١
  .م١٩٥٥ الدار البيضاء، المغرب، ٤، جالمغرب األقصى

حسن المحاضرة ، )م١٥٠٦/هـ٩١١ت(ين عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدالسيوطي،  -١٢
  .هـ١٣٢٧  ،٢،جي تاريخ مصر والقاهرةف

، باريس، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، غرس الدين خليل، ابن شاهين -١٣
  .م١٨٩٤

نزهة النفوس واألبدان ، )م١٤٩٥/هـ٩٠٠ت( ابن الصيرفي، علي بن داود ابن الصيرفي-١٤
، ١٩٧١، ١٩٧٠ تحقيق، حسن حبشي، القاهرة، ٣، جفي تواريخ أهل الزمان

  .م١٩٧٤
أعالم الورى بمن ولي من األتراك لصالحي،  ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي ا-١٥

  .م١٩٨٤، تحقيق، محمد أحمد دهمان، دار الفكر دمشق، بدمشق الشام الكبرى
، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب مفاكهة الخالن في حوادث الزمان              

  .م١٩٩٨العلمية، بيروت، 
سمط النجوم ) هـ١١١١-١٠٣٩(امي  العصامي عبد الملك بن حسين بن عبد اهللا العص- ١٦

  .، المكتبة السلفية، القاهرة  د، ت٤، جالعوالي في أنباء األوائل والتوالي
، مكتبة دنديس ٢، جاألنس الجليل في تاريخ القدي والخليل  العليمي،مجير الدين الحنبلي، -١٧

  .م١٩٩٨الخليل، 
، دار الفكر، ٨،جمن ذهبشذرات الذهب في أخبار ابن العماد، عبد الحي بن علي   - ١٨

  .م١٩٩٤بيروت، 
، )م١٣٤٨/هـ٧٤٩( ابن فضل اهللا العمري، القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى- ١٩

دار الكتب ، تحقيق محمد حسين شمس الدين، التعريف بالمصطلح الشريف
 .م١٩٩٨العلمية، بيروت، 



، ١٤، جهايةالبداية والن، )م١٣٦٢/هـ٧٧٤ت(ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشقي -٢٠
  ).د،ت(مكتبة اإليمان، المنصورة، 

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي ، )م١٦٢٣/هـ١٠٣٣ت( الكرمي، محمد بن يوسف- ٢١
، تحقيق، أميرة دبابسة، رسالة ماجستير غير مصر من الخالفاء والسالطين

  .م٢٠٠٠منشورة، جامعة النجاح 
، ٦، جك لمعرفة دول الملوك السلو، )م١٤٤١/هـ٨٤٥( المقريزي، محمد بن علي -٢٢

  .م١٩٥٦تحقيق، محمد مصطفى زيادة، القاهرة، 
 ).د،ت(، دار صادر، بيروت، ٣، جالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار               

، نشره، محمد مصطفى زياده وجمال الدين الشيال، إغاثة األمة بكشف الغمة               
 .م١٩٤٠القاهرة، 

اإلعالم بأعالم بيت اهللا ، )م١٥٨٢/هـ٩٩٠(لي، قطب الدين محمد النهرواليالنهروا- ٢٣
  ).د،ت(، الحرام

، تحقيق أحمد نزهة الناظر في سيرة الملك الناصراليوسفي، موسى بن محمد بن يحيى ،  -٢٤
  .م١٩٨٦حطيط، عالم الكتب، بيروت، 

  
  :المراجع

  
، القاهرة، في العصور الوسطىالنظم اإلقطاعية في الشرق األوسط إبراهيم طوخان،  -١

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
  .م١٩٦٥، القاهرة، مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة               

رجال الحكم واإلدارة في فلسطين ن  عهد الخلفاء الراشدين إلى أحمد سامح الخالدي،  -٢
  ).ت.، دالقرن الرابع عشر الهجري

دراسة في تاريخ األيوبيين د العزيز سالم،  السيد عبد العزيز سالم وسحر السيد عب-٣
 .م١٩٩٩، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، والمماليك

  .م١٩٦٨، دار النهضة العربية، القاهرة، عصر النهضة السيد رجب حراز، - ٤
  .م١٩٩٩، مجلدان، استانبول، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةأكمل الدين احسان أوغلى،  -٥
  .م١٩٩٣، رسالة ماجستير، اليرموك، قيام دولة المماليكأمين السيد،  -٦
، مكتبة ٢، جالدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها عبد العزيز محمد الشناوي، -٧

  .م١٩٨٠األنجلو المصرية، القاهرة، 



  .م١٩٨٦، القاهرة، القدس في العهد المملوكيعلي السيد علي،  -٨
  .)د،ت(غندور، دار تاريخ العرب  فليب حتي، - ٩
، الحياة االقتصادية في مصر العليا خالل العصر المملوكيفوزي عباس الميموني،  -١٠ 

  .م٢٠٠٥مكتبة اآلداب، القاهرة، 
 .م٢٠٠١ات، القاهرة، ، عين للدراستاريخ األيوبيين والمماليكقاسم عبده قاسم،  -١١

نبيه أمين فارس ومنير ، نقله إلى العربية، تاريخ الشعوب اإلسالمي بركلمان، ل كار-١٢
  .م١٩٤٨بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، 

التربية العربية ، )م١٩٩٠( المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت،-١٣
  .م١٩٩٠، عمان، ٤، جاإلسالمية المؤسسات والممارسات

  . م١٩٨٧مدني، القاهرة، ، مكتبة الخانجي، مطبعة النهاية األندلسمحمد عبد اهللا عنان،  -١٤
، تحقيق، احسان حقي، دار تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك المحامي، -١٥

  .م١٩٩٣النفائس، بيروت، 
 .م١٩٦٦، مكتبة لبنان،  دمشق في عصر المماليك،ةنقوال زياد - ١٦

  .م١٩٤٣، بيروت، رواد الشرق العربي في العصور الوسطى نقوال زيادة، -١٧
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