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إف الممالػ ػػيؾ ال ػ ػ يف اص ػػاحوا يو ػػكموف لػ ػواـ الج ػػيش ا ي ػػواي
الصػال الصػال

ػػاء س ػػمط ل المم ػػؾ

جػػـ الػديف يػو (841-821ه ػ 0321-0341 /ـ) فػي مصرسػكا وا لػػد

اظهػػروا مهػػارتهـ اليتاليػػل

ػػاء تعػػرض مصػػر لخطػػر الحممػػل الصػػميايل المعروفػػل االسػػااعل

اييادة لويس التاسع س ل 841هػ0321 /ـ .ـ جاء ـ جاء عال هػـ لييػاـ دولػتهـ فػي مصػر

سػ ػ ل 841ه ػ ػ0321 /ـ عم ػػث ا ػػر ت ك ػػر تو ار و ػػاه اا ػػف الص ػػال

ج ػػـ ال ػػديف ي ػػو لجه ػػود

المماليػػؾ فػػي صػػد خطػػر الفر جػػل الصػػميايف عػػف مصػػر لي ػػع المماليػػؾ مػػاـ مجموعػػل مػػف
اإلجراءات كاف عميهـ اليياـ ل ماف المحافظل عمث دولتهـ م هػا مػا يتعمػؽ ا ػرورة ليػامهـ

اترصيف خططهـ الحرايل خاصل وا هػـ اصػاحوا يوػكموف لػوة عسػكريل وسياسػيل فػي م طيػل
الموػػرؽ اإلسػػالمي ،ا مػػر الػ ج وجػ

عمػػيهـ

ػػرورة مواجهػػل الخطػػر الم ػػولي عمػػث اػػالد

الوػػاـ وال ػ ج تمكػػف المماليػػؾ مػػف احت ػواءه مػػف خػػالؿ جهػػودهـ العسػػكريل وسياسػػتهـ الحرايػػل

التػػي دت ارتػػداد الم ػػوؿ الػػث مػػا وراء هػػر الف ػرات وال ػ ج اصػػا يوػػكؿ الحػػد الفاصػػؿ اػػيف
الم ػػوؿ المحتمػػيف فػػي العػراؽ والمماليػػؾ الػ يف امتػػد فػػو هـ ليوػػمؿ الػػاالد الوػػاميل كمهػػا مػػف

الف ػرات إلػػث حػػد مصػػر دخمػػت معهػػا اػػالد الوػػاـ

ػػمف خطػػط المماليػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ ا عػػداد

واخ ػراج اليػػوة العسػػكريل التػػي كػػاف حجمهػػا يختمػػؼ اػػبختالؼ المعركػػل وطايعػػل العػػدو ال ػ ج
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سيواجهو ه  ،فبحيا ا كاف الجيش الممموكي في مصر يخرج اكاممه إلث جا ػ

لػوات خػر

مسا دة كا ت تخرج مف الواـ.

ولد رافؽ خروج اليوات الممموكيل فػي العمميػات العسػكريل اعػض اإلجػراءات ،م هػا

استعراض السمطاف الممموكي لتمؾ اليوات ا فسه وامعاو ػل كاػار مػراء المماليػؾ .اعػدما يػتـ
دؽ الكوسات وعا ار لاد عمميل سير الجيش الممموكي المتحود تحت اليمعػل إيػ ا ا اخروجػه
مف مصر .ولػد ارفػؽ عمميػل خػروجهـ تمػؾ إجػراءات توديػع رسػمي ووػعاي امصػاحال لػراءة
لميػػرف الك ػريـ اح ػػور العممػػاء والي ػػاة والفيهػػاء وتوزيػػع ا م ػواؿ عمػػث الفي ػراء لاػػؿ الخػػروج

لميتاؿ .ه ا ولد كا ت اليوات الممموكيل تحرص

اء سيرها ف تتمتع االخفل والسػرعل حتػث

ال يفيدوا تحركػاتهـ اؾ مػف ع صػر الماا تػل فػي الهجػوـ ،إ لػـ يكػف المماليػؾ يصػطحاوف
ػػاء سػػيرهـ يػػر ال ػػروريات مػػف التجهي ػزات التػػي تػػوفر الحمايػػل لهػػـ خاصػػل و ػػه كا ػػت

ه ػػاؾ ل ػػوة خ ػػر كا ػػت مهمته ػػا حم ػػؿ التجهيػ ػزات والمع ػػدات ال ييمػ ػل لتعيػ ػ هـ ف ػػي عممي ػػات
الهجػػوـ

ػػمف مػػا كػػاف يعػػرؼ افرلػػل سػػالح خا ػػاه التػػي ت وعػػت سػػمحتها مػػف سػػمحل خفيفػػل

و خر ييمل تاعا لطايعل الم طيل الميترحػل التػي كػا تث تجػرج فيهػا المعركػل ،فبحيا ػا كا ػت

تػػدور المعػػارؾ فػػي الصػػحراء االمػػر الػ ج كػػاف يوجػ

اإلك ػػار مػػف اسػػتيداـ ا لػواس و حيا ػػا

خػػر كا ػػت المعػػارؾ تػػدور حػػوؿ تهػػديـ الحصػػوف واوػػعاؿ الح ارفػػؽ اواسػػطل الميػ وفات مػػف

الحجػ ػػارة و ك ػ ػرات ال ػ ػػار التػ ػػي كا ػ ػػت ترمػ ػػث لمسػ ػػافات طويمػ ػػل االمػ ػػر ال ػ ػ ج تطم ػ ػ

جم ػ ػ

الم ػػاجيؽ إلعػػا تهـ فػػي عمميػػل حصػػار اليػػالع والحصػػوف التػػي كػػاف يعاػػر إليهػػا المماليػػؾ
حيا ػػا مسػػتخدميف سػػاللـ الحصػػار واالاػراج .ال ا ػػه وفػػي كػػؿ ا حػواؿ فػػبف ا سػػمحل ال ييمػػل
لػـ تكػػف لت اػت جػػد ار ها لػو ال االسػػتخداـ ا م ػؿ لهػػا مػف لاػػؿ المماليػؾ الػ يف اتػت سػػالي

لتالخـ جاعتها في الك ير مف االحياف ااتداء مف ا تصػارهـ عمػث الم ػوؿ فػي عػيف جػالوت

 826هػ ػ0381 /ـ حتػػث س ػ ل 933هػ ػ 0208 /ـ التػػي وػػهدت ه ػزيمتهـ مػػاـ الع مػػا ييف إ
اف طػػوؿ الفت ػرة الزم يػػل عمػػث اسػػتخدامهـ سػػالي

اليتػػاؿ تمػػؾ جعمهػػا ال تجػػدج فعػػا مػػاـ

اسػتخداـ الع مػػا ييف لحسػمحل ال اريػػل التػػي اػت تفولهػػا ميار ػل امػػا كػػاف م هػا لػػد المماليػػؾ
الػ يف لػػـ يحسػ وا اسػػتخدامها اػػؿ ظمػوا متمسػػكيف ابسػػالي
إلػػث جا ػ

اليتػػاؿ الادافي ػل حتػػث لػػؾ الولػػت.

مػػا عا ػػاه المماليػػؾ مػػف توػػتت فػػي ل ػواتهـ لتعػػدد والءات المماليػػؾ اػػيف م يػػديف
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لمسػػمطاف لا صػػوه ال ػػورج واخ ػريف م يػػديف الم ػرافهـ ال ػ يف كػػا وا مت ػواطفيف مػػع الع مػػا ييف.
االمػػر ال ػ ج كػػاف لػػه عاللػػل اجم ػ

ال ممموكيػػل لػػاعض المماليػػؾ االجػػال

السػػالطيف المماليػػؾ فػػي الػػدور االخيػػرمف تػػاري الدولػػل
مػػف كاػػار السػػف ممػػا جعمهػػـ ال يتو ػراوف روح ال ػوالء

وال ظاـ لمسمطاف الممموكي.
مقذمة

اف الممالي ػ ػؾ الػ ػ يف اصاح ػ ػوا يو ػػكموف لػ ػواـ الج ػػيش االيوا ػ ػي ا ػ ػاء س ػػمطل المم ػػؾ
الص ػػال

ج ػ ػـ ال ػػديف اي ػػو ( 841 – 821هػ ػػ 0321 – 0341 /ـ) ف ػ ػي مص ػػر( )0والػ ػ ج

كػػاف ل ػد اك ػ ػر مػ ػف جمػػاهـ الػ ػث مصػػرعف طريػ ػؽ الو ػراء( )3لػػد جعػ ػؿ م ػ هـ م ػراء وخاصتػ ػه

واطا تػه المحيطيػف اه( .)2كا وا لد و ػعوا فػي رولػل خاص ػل فػي لمعػل الرو ػل فػي ال ي ػؿ،

ا اف عدده ػػـ لػػـ يكػػف يتجػػاوز الؼ مممػػوؾ فػػي الادايػػل( .)4كػػاف المماليػػؾ خاللهػػا يتميػػوف
التدرياات العسكريل ف ػال " عػف تعمػيمهـ الم ػل العرايػل و حكػاـ الػديف ا سػالمي( .)2ومػف ػـ
كػػا وا ي خرطػػوف فػػي الوظػػافؼ العسػػكريل حتػػث يصػػموف الػػث مرتاػػل ميػػر الطامخا ػػاه و الػػث
مرتال مير ويتخ وف الر ؾ وػعارا " لهػـ( .)8وع ػدما للػت الػيهـ السػمط ل فػي مصػر عمػث ػر

وفػ ػاة السػػمطاف الصػػال

ج ػ ػـ الػػديف يػػو س ػ ل  841ه ػػ 0341 /ـ وت كػػر ا ػػه تػػوراف وػػاه

لجهود المماليؾ في الحفاظ عمػث السػمط ل ا يوايػل مػاـ تحػدج ال ػزو الصػميماي فيمػا عػرؼ
االحممػ ػػل الصػ ػػميايل السػ ػػااعل عمػ ػػث مصرس ػ ػ ل  841ه ػ ػػ 0321 /ـ ( )1كػ ػػاف عمػ ػػث المماليػ ػػؾ

خاللهػػا السػػير اخطػػث ح ي ػػل ل ػػماف المحافظػػل عمػػث دولػػتهـ التػػي عم وهػػا ف ػي مصػػر سػ ل

 841هػ0321 /ـ (.)6

تم مػػت اجػرات الماليػػؾ لممحافظػػل عمػػث دولػػتهـ اييػػامهـ اترصػػيف خططهػػـ الحريايػػل

خاصل و هـ اصاحوا يم موف لوة عسكريل وسياسيل ( )9ال يمكػف االسػتها ل اهػا خاصػل اػاف

تعرض الاالد الواميل لم زو الم ػولي واحتمػاؿ امتػدادها حػو مصػر سػ ل  826ه ػ0381 /

ـ .فم ػ ا يػػاـ ا ولػػث لوصػػوؿ رسػػافؿ التهديػػد مػػف لاػػؿ هوالكػػو الػػث المماليػػؾ داعيػػا " لهػػـ
ااالستسالـ ايوله (( :فبج رض ت ويكـ و ج طريػؽ ي جػيكـ و ج اػالد تحميػيكـ ا فمػا لكػـ
م ػػف س ػػيوف ا خ ػػالص وال مػ ػػف مهاات ػػا م ػػاص ،فخيول ػػا س ػ ػوااؽ وس ػػهام ا خػ ػوارؽ وسػ ػػيوف ا
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صواعؽ ولموا ا كالجااؿ وعدد ا كالرماؿ .)01( ))...وازاء تممػؾ التهديػدات الم وليػل ابجتيػاح
الػ ػػاالد المص ػ ػريل كػ ػػاف السػ ػػمطاف المممػ ػػوكي المظفػ ػػر لط ػ ػز ( 826 – 821هػ ػ ػ– 0329 /

 0381ـ) االجتماع اا مراء المماليؾ لالتفاؽ عمث رج واحد عزـ المماليػؾ اييػادة المظفػر
لطز عمث الخروج لمواجهل الم وؿ وصدهـ عف مصر

()00

ساػؽ المماليػؾ خروجهػـ لصد الم ػوؿ عػداد المكا ات الدول ػل العسكري ػل والاوري ػل
وااللتصاديػل

()03

تاله المظفػر لطز اخطاتػه مراء ممف مت عوا مػف المحاػؽ اػه ايوله لهـ :

((يا مػراء المسمميػف لكـ زم ػاف تبتكم ػوف مػواؿ ،و ت ػـ لم ػزاة كاره ػوف ...فمػف ختػار الجهػاد
يصحا ي ومف لـ يختر لؾ يرجع الث ايتػه .فػبف ا مطمػع عميػه وخطيفتػه حػريـ المسػمميف

فػػي رلػػا

المتػػبخريف)) )02(.فكا ػػت تممػػؾ الخطاػػل ام ااػػل التهيفػػل المع ويػػل لمماليػػؾ و م ػرافهـ

لاػػؿ الخػػوض فػػي المعركػػل الفاصػػمل مػػع الم ػػوؿ فػػي عػػيف جػػالوت سػ ل  826ه ػ 0381 /ـ
والتػػي كا ػػت تيجتهػػا فػػي صػػال المماليػػؾ ( )04وفػػي صػػال امتػػداد فػػو هـ الػػث اػػالد الوػػاـ

(.)02

ليػػد جػػـ عػػف امتػػداد فػػو المماليػػؾ الػػث اػػالد الوػػاـ ف اصػػاحت الػػاالد الوػػاميل

اامكا اتهػػا االلتصػػاديل والاو ػريل تخ ػػع لخطػػط المماليػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ ابعػػداد واخ ػراج اليػػو

العس ػػكريل الت ػػي كا حجمه ػػا يختم ػػؼ ا ػػبختالؼ المعرك ػػل وطاايع ػػل الع ػػدو الػ ػ ج س ػػيواجهو ه
فاحيا ػػا " كػػاف الجػػيش المممػػوكي فػػي مصػػر يخػػرج اكاممػػه الػػث جا ػ

كا ت تخرج مف الواـ (.)08

ل ػوات حمػػث مسػػا دة

وك ي ػ ار مػػا كػػاف ي ارفػػؽ عمميػػل االعػػداد والتجهيػػز لخػػروج الي ػوات الممموكيػػل اعػػض
الممارسػات والم ارسػيـ التػي كا ػػت ام ااػل االعػالف الرسػمي لاػػد السػير اػاليوة العسػكريل م هػػا
مػػا كا ػػت تعرفاتعميػػؽ الجػػاليش ( )01ال ػ ج كػػاف يسػػتمر معميػػا الػػث ف يخػػرج السػػمطاف يرافيػػه

ير مػا كا ػت تػتـ تحػت
استعراض لمعسكر يتموها فاؽ فيل السفر عمث الجيش ( )06والتي ك ا
و ػراؼ السػػمطاف المممػػوكي ا فسػػه كػػي يرتاهػػا حسػػف ترتي ػ

( .)09اعػػدها كا ػػت تاػػدا عمميػػل

دؽ الكوسات اوعا ار لاد عمميل سير الجيش المممػوكي المتحوػد تحػت اليمعػل يػ ا اخروجػه
مػػف مصػػر اعػػد ف يػػتـ تفحػػص اسػػتعدادات وتجهيػزات الج ػد مػػف لاػػؿ مػرافهـ ( )31يسػػا دهـ
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فرل ػل م ػف السػػالح خا ػاهالتي كا ػػت ت ػػـ اسػػمحل ومعػػدات مختمفػػل مهمػػل تع ػػيهـ فػػي اليتػػاؿ

(.)30

ولػػد ارفػػؽ عمميػ ػل لاخػػروج اػػاليوة العسكريػ ػل الممموكيػ ػل مػػف مصػػر اج ػراءات توديػ ػع

رسم ػ ػي وو ػػعاي امختم ػػؼ فػ ػراده وففات ػػه ( )33امص ػػاحال لػ ػراءة اليػ ػرلف الكػ ػريـ

ػػاء اجتم ػػاع

العمماء والي اة والفيهاء وتوزيع ا مواؿ عمث الفيراء لاؿ الخروج الث اليتاؿ(.)32

اعد جراء االستعدادات والتجهيز لمخروج في الحممل العسكريل و مػا كا ػت تعػرؼ
االتجريػ ػػدة العسػ ػػكريل فػ ػػبف المماليػ ػػؾ كػ ػػا وا يتخ ػ ػ وف معسػ ػػكرات لهػ ػػـ خػ ػػارج ميػ ػػر السػ ػػمط ل
الممموكيل في الياهرة حيا ا "في كؿ مػف الصػاحيل والريدا يػل المتػاف كا تػا ام ااػل يطػل تجمػع

وتحوػػد لمي ػوات الممموكيػػل التػػي كا ػػت تحركاتهػػا محاطػػل ادرجػػل كاي ػرة مػػف الس ػريل مػػف جػػؿ
ماف مف اليوات المتحركل وعػدـ افيػاد لػؾ التحػرؾ مػف ع صػر الماا تػل لالسػتفادة م هػا

في عمميل الهجوـ عمث العدو ( )34ف ال عف السير في طرؽ سػميمل وسػهمل و الاػا مػا كػاف
المولؼ يتطم

اعداد الطرؽ ماـ اليوات الممموكيػل واصػطحا

الطػرؽ التػي كا ػت تسػمكها

اليػوات ( )32التػي كا ت تسير وهػي محاطػل احراسػل موػددة فػي اماكف متفرلل لتوفير ا مػاف
لمي ػوات الممموكيػػل ( .)38وف ػػال " عػػف لػػؾ فػػبف مػػر سػػير الي ػوات الممموكيػػل كا ػػت تتطم ػ

م ها الخفل والسرعل ل ا فب هـ لـ يكو ػوا يصػطحاوف معهػـ يػر ال ػروريات مػف التجهيػزات
التي توفر الحمايل لهـ ا ا كا ت ه اؾ لو خر كا ت مهمتها حمػؿ التجهيػزات والمعػدات
المختمفػ ػػل لتعيػ ػػيف المماليػ ػػؾ فػ ػػي عمميػ ػػات الهجػ ػػوـ

خا اه(.)31

ػ ػػمف مػ ػػا كػ ػػاف يعػ ػػرؼ افرلػ ػػل السػ ػػالح

ول ػػد ح ػػرص الممالي ػػؾ عم ػػث ف تك ػػوف لػ ػواتهـ مهيف ػػل ومس ػػتعدة االس ػػتعداد الكام ػػؿ

لمدفاع والهجوـ و لؾ مػف خػالؿ حرصػهـ عمػث توزيػع لػواتهـ و ػماف ترتياهػا االوػكؿ الػ ج
ي ػػمف الت ػزاـ جا ػ

الييظػػل والحػ ر لػػفال ييػػع فػػي كمػػافف و مصػػافد العػػدو وتفويػػت الفرصػػل

عميه ( )36كالػ ج حػدث سػ ل  160ه ػ 0219 /ـ ع ػدما تمكػف المماليػؾ مػف احاػاط محاولػل
هجوـ عمث معسكرهـ مف لاؿ اعض الياافؿ الادويل ا اء سيرهـ حػو الوػاـ ا ف المماليػؾ

كػػا وا لػػد عمم ػوا كمي ػػا " لهجػػوـ ماا ػػت مػػف لاػػؿ العػػدو ( )39وفػػي ال ػػرض اتػػه كػػاف االم ػراء

011

مجمل جامعل تكريت لمعموـ اإل سا يل
المجمد ()04

حزيراف ()3111

العدد ()8

المماليػػؾ الاػػا " مػػا يخفػػوف العالمػػات واالل ػواف التػػي كا ػػت تميػػز الي ػوات الممموكيػػل كػػي ال
يستعممها العدو في التسمؿ الث معسكراتهـ (.)21

عناصر الجيش الممموكي :

ف المماليػؾ الػ يف كػػا وا يصػػاحوف رلييػػا " مػا تيجػػل ا سػػر فػػي الحػػرو

و لوػراء

مف التجار ال يف كا وا يجماو هـ الػث الػاالد االسػالميل ( )20مػا لاػث ف ازدادت عػدادهـ فػي

جػـ الػديف يػو ( 841 – 826ه ػ– 0341 /

مصر عمث عهد السمطاف ا يواي الصػال

 )0321ال ػ ج كػػاف لػػد جمػػاهـ الػػث مصػػر وجعػػؿ م ػ هـ م ػراء دولتػػه واطا تػػه المحيطػػيف اػػه
( .)23وو عهـ في رولل خاصل فػي لمعػل الرو ػل فػي ال يػؿ كػاف المماليػؾ يتميػوف خاللهػا
التػػدرياات العس ػػكريل ف ػػال " ع ػػف تعم ػػيمهـ الم ػػل العراي ػػل و حك ػػاـ الػػديف االس ػػالمي( )22ك ػػاف

اعػػدها المممػػوؾ يتػػدرج االوظػػافؼ العسػكريل الػػث ف اصػػا
ا ػػيف لري ػػل وعو ػػر ل ػػر

()22

حػػد ا مػراء( )24ويتػراوح الطاعػػه

ظي ػػر خ ػػدمتهـ العس ػػكريل( .)28وعام ػػل الطاعي ػػاتهـ كا ػػت ا ػػالد

و ار ػػي يسػػت مها ميطعهػػا ويتصػػرؼ اهػػا كيفمػػا يوػػاء( )21ل ػ لؾ فػػبف االلطػػاع العسػػكرج هػػو

ال ػ ج عػػـ زمػػف المماليػػؾ فػػي اػػالد الوػػاـ ومصػػر( )26اػػؿ ف كممػػل  " الطػػاع  "  ،و  " حيػػز  "

كا ػت تػرادؼ  "  "الج ديػػل  " ( .)29حيػث كػػاف مػػف المفػروض تخصػػيص مػػث واردات االلطػػاع

لج ػد ا مػراء ( .)41الػ يف كػا وا يوػػكموف لػواـ الجػػيش المممػوكي الػ ج كػاف يتػػبلؼ مػف ػػالث
اص اؼ ساسيل هي :
 -0المماليك السمطانية :

وهػـ المماليػؾ الػ يف كػا وا مػػف اعظػـ اج ػاد الحميػل وػػب او وارفعهػـ لػد اور واوػدهـ لراػاو

لمسػػمطاف واوفػػرهـ الطاع ػاو( )40و ػ موا م اص ػ
الوظػػافؼ العسػػكريل (وظػػافؼ اراػػا

( افػ

عسػػكريل هامػػل فػػي الدولػػل الممموكيػػل

ػػمف

السػػيوؼ) التػػي كحا ػػت موزعػػل مػػاايف يااػػل السػػمط ل

السػػمطا ل او الكافػػؿ) ( )43الػ ج كػػاف عميػػه تفيػػد العسػػاكر وحػ هـ عمػػث الخدمػػل وحفػػظ

االمف وحمايل ال ػور والامػل العػدؿ ( )42واتااػؾ العسػكر الػ ج كػاف يعهػد اليػه امػارة العسػكر
وه ػػو يجػ ػ

اف يك ػػوف م ػػف االمػ ػراء االلوي ػػاء(.)44وحاجػ ػ

الحج ػػا

الػ ػ ج ك ػػاف م ػػف مي ػػدمي

االلوؼ ويتيدـ مافل فارس ممف دو ه ويسمث ي ا " مير مافػل وهػي عمػث الرتػ
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الممموكيػل ومػ هـ يكػوف كػػاار راػػا

الوظػافؼ والاػوا

( .)42امعاو ػػل حاجاػاف لخػراف ارتاػػل

مير عورة مف الفرساف المماليؾ وم هـ يكوف ص ار الوالدة و راا

الوظافؼ(.)48

 -2مماليك األمراء :

وػػكؿ عممي ػػل اسػػتيداـ الممالي ػػؾ لمم ػػاليكهـ ابعػػداد كايػ ػرة ف تكو ػػت ل ػػديهـ ام ػػرور

الولت طايل مف المماليؾ كا وا يدي وف االوالء ميرهـ ال ج يكو ػوف عو ػا " لػه فػي المهمػات
العسػػكريل وفػػي الوػػدافد ويكو ػػوف فػػي الولػػت فسػػه مػػدعاة فخػػر لحميػػر( )41و تيجػػل لحعػػداد
الوارفػػل مػػف المماليػػؾ ا مػراء الػ ييف كػػا وا يخػػدموف لػػد ا ميػػر المممػػوكي

ػػمف الجػػيش

المممػػوكي ،فػػب هـ مػػا كػػا وا يما ػػوف ع ػػد خدمػػل ميػػرهـ حتػػث ييومػوا اػػالخروج عمػػث ا ميػػر و
السػػمطاف ويخمعو ػػه لييومػوا اا مػػارة و االسػػمط ل اػػدال " م ػػه ،ومػػف لػػؾ ليػػاـ الظػػاهر ارلػػوؽ

( 190 – 164هػ ػ  0269 – 0263ـ) ال ػ ج كػػاف ممموكػػا " لحميػػر يما ػػا ال اصػػرج ال ػ ج
كػػاف لػػد اوػػتراه وجعمػػه مػػف جممػػل مماليكػػه( .)46فكػػاف ف لػػاـ الظػػاهر ارلػػوؽ اػػالخروج عمػػث
والد السػػمطاف ا وػػرؼ وػػعااف اعػػد وفاتػػه ( 116 – 184هػ ػ 0211 – 0282 /ـ) عمػػي

وحػػاجي اعػػد ا تيالػػه (الظػػاهر ارلػػوؽ) لخػػدمتهـ ا ػػر ميتػػؿ سػػيده يما ػػا ال اصػػرج( )49ومػػف ػػـ
ليامػه عمػث رس السػػمط ل الممموكيػل فػػي مصػر سػ ل  164ه ػ 0261 /ـ( )21والػ ج كػاف لػػد
ك ر مف وراء المماليؾ الجراكسل اؿييف ازدادت عدادهـ حتث سميت الدولػل التػي حكمػت

مص ػ ػػر وا ػ ػػالد الو ػ ػػـ ف ػ ػػي الفتػ ػ ػرة  932 – 164ه ػ ػ ػ 0201 – 0263 /ـ ادول ػ ػػل الممالي ػ ػػؾ

الجراكسل (.)20

 -3أجناد الحمقة :

كػػاف ج ػػاد الحميػػل يعتاػػروف لم ػ

ففات مماليؾ ا مراء

()23

الجػػيش المممػػوكي ال ػ يف ي وػػفهـ السػػمطاف دوف

ـ ما لاث اف زدادت عدادهـ مف خالؿ ا

ماـ اعػض الع اصػر

ليهػػا مػػف التتػػار والوافديػػل( )22و عتاػػر ي ػػا مػػف ج ػػاد الحميػػل والد ال ػػاس و والد السػػالطيف

و صهارهـ( )24ف ال عف العر والخوارزميل ال يف كا وا وؿ الوافديف إلث االد الوػاـ تيجػل
ػ ط الم ػػوؿ ( ، )22وا ك ػراد الوػػهرزويل ( )28والتركمػػاف ال ػ يف ػزلهـ الظػػاهر اياػػرس فػػي
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السػ ػواحؿ الو ػػاميل سػ ػ ل  888ه ػ ػ0386 /ـ حي ػػث ل ػػرر له ػػـ خ ػػيال وع ػػدة و ل ػػؾ لحف ػػظ تم ػػؾ
السػواحؿ مػػف هجمػات لػػد يوػ ها الفر جػػل الصػميايوف عمػػث السػواحؿ الوػػاميل( .)21ولػد عػػرؼ
مف ج ػاد الحميػل طاففػل مػف المماليػؾ اطمػؽ عمػيهـ اسػـ المماليػؾ الجماػاف ( جػال )

()26

ال يف لـ يتوا وا عف إ ارة الفػتف فػي الدولػل الممموكيػل ،حيػث كػا وا داة لمعاػث والعػدواف عمػث
ا هػػالي ،اػػؿ والخػػروج عمػػث السػػمطاف فسػػه اػػيف حػػيف واخػػر اػػدعو عػػدـ الر ػػا عمػػا كػػاف

يخصص لهـ مف فيل ( .)29و لؾ في احرج االولات التي كا ت تمر اها الدولػل الممموكيػل.
م هػػا مػػا لػػاـ اػػه ه ػ الء المماليػػؾ الجماػػاف اػػاف التهديػػد الع مػػا ي لمدولػػل الممموكيػػل مػػف جهػػل

ال ػػاالد الو ػػاميل ،االم ػػر الػ ػ ج دف ػػع الس ػػمطاف االو ػػرؼ لا ص ػػوه ال ػػورج ( 933 -918هػ ػػ/
 0208 -0211ـ) إلػػث تهػػدفتهـ ايولػػه  "  :ال توػػمتوا العػػدو في ػػا ااػػف ع مػػاف متحػػرؾ عمي ػػا
والاد مف خروج تجريدة له عف لري

 "(.)81

أسمحة الجيش الممموكي
أوالً  :األسمحة الهجومية :
االسمحة الخفيفة :

 -1السيف :
لػػـ يكػػف المماليػػؾ اعيػػديف عػػف اسػػتخداـ السػػيؼ فػػي حػػرواهـ اوػػكؿ كايػػر ،الطويػػؿ

م هػػا واليصػػير والع ػريض والػػدليؽ والمسػػتييـ و الحػػد الواحػػد و و الحػػديف ( .)80فيػػد لػػاموا
س ػواؽ خاصػػل لهػػـ فيػػر اليػػاهرة كػػاف اسػػمه سػػوؽ السػػالح ( .)83كمػػا لػػـ تكػػف اػػالد الوػػاـ
اعيدة عػف رفػد الجػيش المممػوكي اػب واع مػف السػيوؼ وفػؽ سػمو خػاص اصػ اعتها طمػؽ

عميه اسـ لدمويل  Damasquinageاالفر سيل  Damascening ،اا كميزيل(.)82

 .2الرمح :

ليػػد وػػاع اسػػتخداـ الػػرم لػػد المماليػػؾ واعػػدة واعهػػا الطويمػػل م هػػا و مػػا كػػاف

يسمث (الخطؿ) و اليصر و ما كاف يسمث المطرد ( )84وخاصػل لػد صػ ؼ الفرسػاف فػي
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الجيش الممموكي والتي كا ت تتـ السالح في مصػر ( )82ااعتاػاره سػالحا ساسػا مػف سػمحل
الفرساف ل ا فيد اهتـ المماليؾ في الت اءه وتعمـ استخدامه.
 .3القوس :

كػػاف اليػػوس مػػف االسػػمحل المهمػػل التػػي اسػػتخدمها المسػػمموف اا ارعػػل فػػي حػػرواهـ،

و س ػػتطاعوا ف ي تزعػ ػوا م ػػف خص ػػومهـ ميػ ػزة التف ػػوؽ ف ػػي اس ػػتخدامه وه ػػو لس ػػالح ال ػػر ف ػػيس

لصػ ػ ؼ الرم ػػاة (ال و ػػاال) وك ػػاف يتس ػػم ا ػػه الخيال ػػل ي ػػا( .)81ول ػػد ع ػػرؼ ع ػػف الممالي ػػؾ
اس ػػتخدامهـ لمي ػػوس ف ػػي ح ػػرواهـ

ػػاء مالل ػػاتهـ لمع ػػدو ف ػػي الص ػػحراء ( )86لػ ػ ا في ػػد ع ػػي

المماليػػؾ اجعػػؿ اليػػوس مػػف تجهي ػزات الج ػػدج المياتػػؿ اجا ػ

كا ت في جعاته كجزء مكمؿ لسالح اليوس (.)89

مجموعػػل كاي ػرة مػػف السػػهاـ

 .4الطبر:

عرؼ المماليؾ استخداـ السالح الطار وم ها ما كاف يحممهػا مػراء المماليػؾ ومػف

معه مف حراس السمطاف الممموكي

طار ويكوف مير عورة

()11

اء الموك

ويسمث الػ ج يتػولث ا وػراؼ عميهػا إميػر

 .5الخنجر :

ك ػػاف س ػػالح الخ ج ػػر م ػػف س ػػمحل المو ػػاة الخفيف ػػل الت ػػي و ػػاع اس ػػتخدامه م ػػف لا ػػؿ

المماليؾ مع سافر ا سمحل الخفيفل التي استخدموها وع وا اص اعتها (.)10

(ب) األسمحة الثقيمة
 .1المنجنيق :
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مف ا سمحل ال ييمل المهمػل الػ ج كػاف لػه تػب ير فعػاؿ فػي تهػديـ الحصػوف واوػعاؿ
الح ارفػ ػػؽ اواسػ ػػطل المي ػ ػ وفات مػ ػػف الحجػ ػػارة و ك ػ ػرات ال ػ ػػار التػ ػػي كا ػ ػػت ترمػ ػػث لمسػ ػػافات

اعيػػدة( .)13ولػػد ع ػػث المماليػػؾ امصػػر اصػ اعل الم ج يػػؽ لمػػا كػػاف لػػه مػػف دور كايػػر

ػػاء

حصار اليالع والحصوف ،مف لؾ ما كاف عػده السػمطاف المممػوكي ا وػرؼ خميػؿ (869
–  892هػ ػ 0392 – 0391 /ـ) م هػػا لػػدخوؿ مدي ػػل عكػػا التػػي كا ػػت تم ػػؿ خػػر معالػػؿ
الفر جل الصميايف في االد الواـ و لواها م عل س ل  891هػ 0390 /ـ (.)12

 .2المكاحل (المدافع) :

ع ػػرؼ الممالي ػػؾ اس ػػتخداـ المكاح ػػؿ (الم ػػدافع) ف ػػي ح ػػرواهـ وك ػػاف ل ػػؾ وؿ مػ ػرة

عممػػث عه ػػد الس ػػمطاف الممم ػػوكي ا و ػػرؼ و ػػعااف ( 116 – 184ه ػ ػ 0211 -0282 /ـ)

و لػػؾ فػػي سػ ل  186ه ػ 0284 /ـ وكػػاف لػػؾ وؿ اسػػتخداـ لممػػدافع فػػي الوػػرؽ اإلسػػالمي

اصورة ادافيل عرفت ابسـ (الكفيات) ( .)14التي التصػرت عمػث رمػي السػهاـ العظػاـ
استخدمت الحجارة الصمدة

()18

ـ استحدمت ال فط في رميها (.)11

()12

ػـ

 .3ساللم الحصار :

كا ت ساللـ الحصار مف اآلالت الحصار ال ييمل التي سػتخدمها الجيػوش العرايػل

اإلس ػػالميل ( )16ول ػػد اس ػػتخدمها ي ػػا الممالي ػػؾ ف ػػي مص ػػر

ػػاء ح ػػرواهـ إ ك ػػاف الج ػػود

يتس ػػميو ها ويعا ػػروف م ػػف خالله ػػا إل ػػث داخ ػػؿ الحص ػػوف ( )19كم ػػا حص ػػؿ ف ػػي

ػػاء حص ػػار

السمطاف الظاهر ايارس لحصػف صػفد سػ ل  884ه ػ 0382 /ـ ( )61وفػي حصػار السػمطاف

ا ورؼ خميؿ لعكا س ل  891هػ 0391 /ـ (.)60

 .4األبراج :
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وهػػي ػػوع مػػف ا ػواع اآلالت الحصػػار ال ييمػػل والتػػي كػػاف يزحػػؼ مػػف خاللهػػا إلػػث
الحصػػوف و لػػؾ مػػف خػػالؿ احتوافهػػا عمػػث امػػاكف معػػدة لجمػػوس الج ػػد المػػزوديف اا سػػمحل

المختافػػل ( )63و الاامػػا كا ػػت الزحافػػات (االا ػراج) مكو ػػل مػػف عػػدة طوااػػؽ مرتاطػػل اػػاعض
ومزودة اساللـ ليتمكف الج د مف التحاـ سوار الحصف (.)62

 .5األسمحة النارية :

فيمػػا يتعمػػؽ ااعتمػػاد المماليػػؾ عػػا االسػػمحل ال اريػػل فػػي حػػرواهـ ف ػ هـ كػػا وا لػػد

اسػػتخدموا ا سػػالي

وا سػػمحل ال اريػػل التػػي كا ػػت تتم ػػؿ ااسػػتخداـ ال ػ فط والي ػ افؼ ال اريػػل

المي وفػػل اواسػػطل الم ػػاجيؽ التػػي ع ػوا اص ػ اعتها لمػػا كػػاف لهػػا مػػف دور كايػػر فػػي معػػارؾ

الحصار( )64ف ال عف استخداـ الا دليػل وتصػ يعهـ لهػا واعػدادهـ اػارودا خاصػا لهػا( )62إال
ف سياسل سػالطيف المماليػؾ التػي كا ػت تيػوـ عمػث تف ػيمهـ عمػث ا سػمحل التيميديػل وعػدـ
اعتمػػادهـ كميػػا عمػػث ا سػػمحل ال اريػػل ر ػػـ معػػرفتهـ لهػػا كػػاف لػػد رج ػ كفػػل المواجهػػل فػػي
معركػػل مػػرج دااػػؽ لصػػال الع مػػا ييف س ػ ل  933هػ ػ 0208 /ـ ال ػ يف جح ػوا فػػي اسػػتخداـ
الا ػػادؽ وا سػػمحل ال اريػػل عمػػث طػػاؽ واسػػع واف ػػؿ مػػف المماليػػؾ ال ػ يف كػػا وا متمس ػػكيف

ابسالي

اليتاؿ الادافيل حتث لؾ الولت (.)68

ثانياً  :التجهيزات والتحصينات الدفاعية :

(أ) التجهيزات الدفاعية الخفيفة :

مػػف اهػػـ التجهي ػزات الدفاعيػػل الخفيفػػل الت ػػي كػػاف يتػػزود اهػػا المياتػػؿ المممػػوكي

ػػاء

المعػػارؾ الػػدرع ال ػ ج كػػاف عاػػارة عػػف ػػو ي سػػل مػػف حميػػات حديديػػل متداخمػػل تػػدعث
الػػزرد كػػاف يم ػػاس عمػػث اليسػػـ العم ػػي مػػف الجسػػـ (الص ػػدر و الظهػػر) و لػػؾ لحمايػػل
المياتػػؿ مػػف

ػراات ا عػػداء( )61ولػػد ت وعػػت الػػدروع التػػي اسػػتخدمتها المماليػػؾ تاعػػا

إلو ػػكالها والمػ ػواد الت ػػي كا ػػت تصػ ػ ع م ه ػػا( .)66وم ػػف الممحي ػػات ا خ ػػر لتجهيػ ػزات

المياتػػؿ الدفاعيػػل الخفافػػل كا ػػت الخػػو ة (الاي ػػل) التػػي كا ػػت عاػػارة عػػف طػػاء مػػف
حدي ػػد ي ط ػػي ال ػػرس لحمايت ػػه م ػػف

ػ ػراات الس ػػيؼ و الحج ػػارة الس ػػهاـ ( .)69ول ػػد
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ت وعت الخو ة التي ستعممها المماليؾ فػي جيووػهـ تاعػا لمرتػ
سافدة في الجيش الممموكي (.)91

العسػكريل التػي كا ػت

(ب) التحصينات الدفاعية الثقيمة :

مف التحصي ات الدفاعيل التي كاف المماليؾ يولوف لها هميػل كايػرة الحصػوف واليػالع

و لؾ لمحد مف هجمات ا عداء مف خالؿ الحرص عمػث لامتهػا و إعػادة تحصػي ها.
مف لػؾ ليػاـ المماليػؾ اػاف ا تصػارهـ عمػث الم ػوؿ فػي عػيف جػالوت سػ ل  826ه ػ/

 0381ـ الػ ج جػػـ ع ػػه ارتػػداد الم ػػوؿ إلػػث ال ػػفل ال ا يػػل ل هػػر الفػرات ا مػػر ال ػ ج
دفع السمطاف الظاهر اياػرس ( 818 – 826ه ػ 0311 – 0381 /ـ) لمياػاـ اتجهيػز
مدي ػل الايػرة ( )90ولالعهػػا اا سػمحل والمػ ف

هػػا كا ػت تم ػػؿ م طيػػل عاػور اػػيف اػػالد

الوػػاـ والع ػراؽ فػػي جػػزءه الوػػمالي ( )93ف ػػال عػػف جهػػود الظػػاهر اياػػرس فػػي إعػػادة
تحصيف اليالع كاف لد هدمها الم ػوؿ والتػي كا ػت تمتػد مػف حمػص إلػث حػوراف

()92

لتحػػوؿ دوف معػػاودة الم ػػوؿ الهجػػوـ عمػػث اػػالد الوػػاـ وك ػ لؾ إراػػاؾ ل ػواتهـ العسػػكريل
التي كا ت عمث ال فل ال ا يل ل هر الفرات.
ومػػف

ػػمف التحصػػي ات الفاعيػػل التػػي تاعهػػا المماليػػؾ فػػي الحػػد مػػف خطػػر هجمػػات

العػ ػػدو لػ ػػامتهـ الخ ػ ػػادؽ التػ ػػي كا ػ ػػت متفاوتػ ػػل فػ ػػي السػ ػػعل والعمػ ػػؽ احػ ػػاس العػ ػػدو ولد ارتػ ػػه

العسػػكريل ( )94فكػػاف ف لػػاـ المماليػػؾ خ ادل ػػا لميػػالع التػػي لامهػػا السػػمطاف الظػػاهر اياػػرس

س ل  829هػ 0380 /ـ( )92وك ا الحاؿ كػاف حػوؿ لمعػل اليػاهرة امػا لػيـ مػف خ ػادؽ حولهػا
س ل 613هػ0491/ـ(1 )98
أساليب القتال الممموكية :
 .1قوة االستطالع (الطالئع) :

كاف لوة االستطالع (الطالفع) مف

ػمف سػالي

المماليػؾ اليتاليػل التػي كا ػت تسػاؽ

عممي ػػل خو ػ ػهـ لممعرك ػػل ،إ كا ػػت تمم ػػؾ الي ػػوة االس ػػتطالعيل ل ػػوة عس ػػكريل م تخا ػػل م ػػف

الفرسػػاف مػػف وج الخا ػرة والممارس ػل فػػي الحػػر يكػػوف لهػػا الطميعػػل فػػي التيػػدـ الستكوػػاؼ
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خاار العدو ( )91ولػد طمػؽ المماليػؾ عمػيهـ عػدة تسػميات م هػا الجػاليش ( )96والميدمػل

()99

تكوف مهمتها استطالع ا رض المياامل لمعدو ومعرفل تحركاته (.)011
 .2الكمائن (الكمين) :

الكمػػيف عمميػػل و ػػع لػػوة مػػف ج ػػد فػػي مولػػع خفػػي عػػف رصػػد العػػدو يكػػوف واجاهػػا

اال ي اض عمث لوات العدو إلعالل تيدمه و ا سحااه ومفاجفتػه والحػاؽ كاػر الخسػافر اػه
و تحويمػػه عػػف الهػػدؼ ال ػ ج يسػػير ليػػه ( )010ولػػد هػػتـ سػػالطيف المماليػػؾ ااعتاػػارهـ اليػػادة

المااوريف لمحمالت العسكريل ابعداد الكمافف اب فسهـ و لؾ مف خػالؿ وػرافهـ عمػث تعيػيف

ل ػػوة الكم ػػيف لا ػػؿ ا ػػد اليت ػػاؿ( .)013مم ػػا ك ػػاف ل ػػؾ ا ع ػػداد لمكم ػػافف دور ف ػػي حس ػػـ اع ػػض

المعػ ػػارؾ لصػ ػػال المماليػ ػػؾ فػ ػػي الس ػ ػ وات  860ه ػ ػػ00360 /ـ (160 ، )012هػ ػ ػ0219 /ـ

(.)014

 .3المطاردة :

كػ ػػاف سػ ػػمو المطػ ػػاردة مػ ػػف ا سػ ػػالي

التػ ػػي عرفهػ ػػا المماليػ ػػؾ

ػ ػػاء المعػ ػػارؾ التػ ػػي

خا وها والتي لها (المطاردة) دور كاير فػي إلحػاؽ الهزيمػل االعػدو وعػدو معاودتػه الهجػوـ
مػرة خػػر ويلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػت الؿ ا كسػػار العػػدو وا هيػػار روحػػه المع ويػػل ،مػػف لػػؾ مػػا
ول ػػع ليػ ػوات الفر ج ػػل الص ػػميايف ف ػػي معرك ػػل الم ص ػػورة سػ ػ ل  841ه ػ ػ 0321 /ـ إ ط ػػارد
المماليؾ لػوات الفر جػل الصػميايف ال هزمػل فػبولعوا هزيمػل كايػرة اهػـ اػيف لتيػؿ و سػير ومػ هـ

لػػويس التاسػػع لافػػد الحممػػل الصػػميايل المعروفػػل االسػػااعل ( .)012ولػػد تاػػع المماليػػؾ سػػمو

المط ػػاردة فس ػػه ف ػػي معرك ػػل ع ػػيف ج ػػالوت سػ ػ ل  826ه ػ ػ 0381 /ـ ػػر ا تص ػػارهـ عم ػػث

الم ػوؿ ( ، )018كمػػا تكػػرر ا مػػر فسػػه مػع المماليػػؾ

ػػد الم ػػوؿ سػ ل  861ه ػ 0312 /ـ

( ، )011وس ػ ػ ل  112هػ ػ ػ 0213 /ـ ( .)016وك ػ ػ ا الحػ ػػاؿ كػ ػػاف مػ ػػع المماليػ ػػؾ

ػ ػػد الفر جػ ػػل

الصػػميايف الػ يف كػػا وا لػػااعيف فػػي جزيػرة لاػػرص ،إ تاػػع المماليػػؾ تيػػدمهـ فػػي الجزيػرة سػ ل

 621هػ 0438 /ـ امالحيل جا وس ممؾ الجزيرة ال ج كاف مف جممل ا سر الػ يف لػاض
عميهـ المماليؾ في الجزيرة (.)019
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التي لجب ليها المماليؾ في اعض مف معاركهـ والتػي كػاف لهػا

دور كايػػر فػػي تحييػػؽ ال صػػر عمػػث الخصػػـ ،وهػػو مػػا حػػدث ع ػػدما لػػاـ المماليػػؾ امواجهػػل
الم ػػوؿ فػػي عػػيف جػػالوت س ػ ل 826هػ ػ 0381 /ـ و لػػؾ ع ػػدما خفػػث السػػمطاف المممػػوكي

الممػ ػػؾ لطػ ػػز ( 826- 821هػ ػ ػ 0381 – 0321 /ـ) معظػ ػػـ جيوػ ػػه مػ ػػف المماليػ ػػؾ اػ ػػيف
ا حػراش وا وػػجار المحيطػل اعػػيف جػالوت وتػػرؾ ميدمػل الجػػيش اييػادة الظػػاهر اياػرس ،ػػـ

حمػػؿ لط ػ ز ا فسػػه عمػػث الم ػػوؿ مػػع مػػف كػػاف معػػه مػػف المماليػػؾ حتػػث تمك ػوا مػػف كسػػرهـ
وردهـ عف االد الواـ إلث جا

الظاهر ايارس (.)001

 .5المباغتة :
ك ػػاف اس ػػمو الماا ت ػػل م ػػف ا س ػػالي

الت ػػي ح ػػرص الممالي ػػؾ عم ػػث تااعه ػػا

ػػاء

تحرك ػػاتهـ العس ػػكريل تج ػػاه الع ػػدو و ل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ ح ػػاطتهـ لتحرك ػػاتهـ ادرج ػػل كايػ ػرة م ػػف
السريل مف جؿ

ماف مف لواتهـ وعدـ إفيادها مػف ع صػر الماا تػل ،وهػو مػا كػاف تاعػه

السمطاف الظاهر ايارس

اء تحركاته تجاه الفر جل الصػميايف فػي اػالد الوػاـ

عمث يافا و طاكيا س ل 884هػ0384-ـ (.)000
 .6الهجوم :

وهي مف سالي

ػاء هجومػه

اليتاؿ اليافمل عمث ماد التعرض ااعتاار ف الهجوـ خيػر وسػيمل

لمػػدفاع ويهػػدؼ إلػػث كسػػر وػػوكل العػػدو واجاػػاره عمػػث اتخػػا مولػػؼ الػػدفاع و ػػعاؼ روح ػه
المع ويػػل وتحطػػيـ ر اتػػه فػػي مواصػػمل اليتػػاؿ( )003ولػػد لجػػب المماليػػؾ إلػػث الهجػػوـ فػػي الك يػػر

مف المعارؾ التي خا وها

د الم ػوؿ والفر جػل الصػميايف فػي السػ وات  826ه ػ0381/ـ

(880 ، )002ه ػ ػػ0383/ـ(882 ، )004ه ػ ػػ 0384 /ـ( 886 )002ه ػ ػػ890 ، )008(0399 /ه ػ ػػ/

0393ـ (621 ، )001هػ0438/ـ(.)006
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 .7الحصار والتطويق :

ييوـ اسمو الحصار والتطويؽ عمث السيطرة عمث كؿ مػا يحػيط االمدي ػل او الحصػف

مف طرؽ ومسالؾ ومصادر مياه وتمويف وم ع العػدو مػف االسػتفادة م هػا وم ػع ج وػخص
م ػ ػػف ال ػ ػػدخوؿ و الخ ػ ػػروج م ه ػ ػػا م ػ ػػع الح ػ ػػرص عم ػ ػػث معرف ػ ػػل الم افػ ػ ػ والط ػ ػػرؽ والمس ػ ػػالؾ

الخفيػػل( .)009ولػػد كػػاف له ػ ا االسػػمو دور كايػػر فػػي اإلييػػاع اػػالم وؿ لػػتال و س ػ ار وحص ػوال
عم ػػث ال ػػافـ ع ػػدما حاص ػػرهـ الممالي ػػؾ سػ ػ ل  826ه ػ ػ 0381 /ـ ف ػػي ت ػػؿ مجػ ػاور لع ػػيف

جالوت( .)031وفػي حصػار السػمطاف المممػوكي الم صػور لػالووف لمعالػؿ الفر جػل الصػميايف
في طراامس س ل  866هػ 0369 /ـ

حيث حاصرها ومف ـ دخمها ومف ـ دخمها ع ػوة فػي فػس السػ ل

()030

 .وكػ ا الحػاؿ

في حصار ا وػراؼ خميػؿ لعكػا سػ ل  891ه ػ 0391 /ـ ( )033وحصػاره كػ لؾ ليمعػل الػروـ

(لمعل المسمميف) س ل  890هػ 0390 /ـ (1 )032
إلػث جا ػ

سػالي

لتػاؿ المماليػؾ تمػؾ والػ ج اػرز اوػكؿ كايػر عيػ

ا تصػارهـ عمػػث

الفر جػػل الصػػميايف فػػي معركػػل الم صػػورة س ػ ل  841هػ ػ 0321 /ـ ومػػا ظهػػروه مػػف لػػدرات
حراي ػػل ف ػػي مػ ػواجهتهـ لمم ػػوؿ ف ػػي ع ػػيف ج ػػالوت  826هػ ػػ 0381 /ـ ،في ػػد ك ػػاف الممالي ػػؾ
خططهـ السياسيل التي كا ت ال تيؿ هميل عف المعارؾ التي خا وها والتي كػاف لهػا دور
كاي ػػر ف ػػي إاػ ػراز الممالي ػػؾ كي ػػوة سياس ػػيل وعس ػػكريل ال يمك ػػف االس ػػتها ل اه ػػا ف ػػي المو ػػرؽ

اإلسالمي و لؾ مف خالؿ ليامهـ ا

فاء طااع الجهاد فػي تحركػاتهـ

ػد الم ػوؿ ()034

ف ػػال عػػف ليػػامهـ امحالفػػل اعػػض اليػػوة السياسػػيل فػػي م طيػػل الموػػرؽ العراػػي اإلسػػالمي
وم هػػا دامػػتهـ الصػػمل مػػع الياافػػؿ العرايػػل الياط ػػل

عمػػث

ػػفتي هػػر الفػرات والتػػي م هػػا

لايمػػل ؿ ف ػػؿ العرايػػل ( )032و لػػؾ لتسػػهيؿ مهمػػل حركػػل الي ػوات الممموكيػػل عمػػث

ػػفتي

هر الفرات ( )038خاصل و ه كاف لمماليؾ محاوالت فيما يتعمػؽ ابحيػاء الخالفػل العااسػيل

والعمؿ عمث عادتها إلث ميرها في ا ػداد لمػا لػ لؾ مػف إراػاؾ لمم ػوؿ المحتمػيف فػي العػراؽ

ف ػػال عػػف ػػه مػػف خػػالؿ محاولػػل حيػػاء الخالفػػل العااسػػيل ي ػػفي المماليػػؾ الوػػرعيل عمػػث
حكمهـ في االد الواـ ومصر (.)031
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حزيراف ()3111

العدد ()8

اهلوامش

التي دعت الممؾ الصػال

جػـ الػديف يػو ( 841-821هػػ-0341 /

 )0321إلػث اسػػتيداـ المماليػػؾ ا تػراؾ الػ يف كػػا وا يعرفػػوف االاحريػػل مػف هػػـ كػػا وا لػػد
زروا الممؾ الصػال

جػـ الػديف يػو

اػاف مح تػه فػي سػج ه اػالكرؾ تيجػل خالفػه مػع

ايػػه العػػادؿ حتػػث خػػرج مػػف سػػج ه وع ػػدما لؿ ليػػه مم ػؾ مصػػر ارعػػث لهػػـ اػػاتهـ معػػه
ل اؾ( .تيي الػيف حمػد الميريػزج ،المػواعظ واالعتاػار اػ كر الخطػط واآل ػار( ،اليػاهرة.
 0311هػ)  ،ج ،3ص.)328

( )3عاد الرحمف اف محمد اف خمدوف ،العار وديواف الماتد والخاػر فػي يػاـ العػر والعجػـ
والارر ومف عاصرهـ مف وج السمطاف االكار( ،ايروت  )0919 :ج ،2ص.312

( )2الميريزج ،المواعظ ج ،3ص.328
( )4الميريزج ،المواعظ ج ،3ص.328

( )2سػعيد عاػدالفتاح عاوػػور  :العصػر الممػػاليكي فػي مصػػر والوػاـ( ،اليػػاهرة ، )0918 :
() 8

ص ،230الااز العري ي ،المماليؾ( ،ايروت  ، )0981 :ص.96-91

حمػػد اػػف عمػػي اليميو ػ دج  :صػػا ا عوػػث فػػي ص ػ اعل اال وػػا ،تحييػػؽ يوسػػؼ عمػػي

الطويػػؿ( ،ايػػروت  ، )0961:ج ،4ص ،82ػػرس الػػديف خميػػؿ اػػف وػػاهيف الظػػاهرج،
زاده كوؼ الممالؾ واياف الطػرؽ والمسػالؾ ،تحييػؽ اػولس روايػس( ،اػاريس )0694 :

 ،ص .002وطامخا ػػاه رتاػػل تطمػػؽ عمػػث ا ميػػر ال ػ ج يكػػوف تحػػت مرتػػه راعػػيف مػػف

المماليػػؾ وتػػدؽ الطاػػوؿ عمػػث اااػػه ويتخ ػ الر ػػؾ وػػعا ار ل ػه (ي ظػػر  :اليميو ػ دج ،صػػا ،
ج ،4ص ،82الظاهرج ،زاده ،ص.)002
( )1جمػػاؿ الػػديف اػػي المحاسػػف اػػف يوسػػؼ ااػػف ت ػػرج اػػردج ،ال جػػوـ ال ازه ػرة فػػي خاػػار
مموؾ مصر والياهرة( ،الياهرة  :د1ت)  ،ج ،8ص.384

( )6جماؿ الديف إسماعيؿ او الفداء ،المختصر في خاار الاوػر( ،اليػاهرة  0232 :ه ػ) ،
ج ،2ص.063

( )9تمكػػف المماليػػؾ مػػف حت ػواء المعار ػػل ا يوايػػل لهػػـ لييػػامهـ فػػي حكػػـ مصػػر عمػػث ػػر
لػػتمهـ لتو ار وػػاه سػ ل 846ه ػ  0321 /ـ و لػػؾ مػػف خػػالؿ جػػاحهـ فػػي الحصػػوؿ عمػػث
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اعتػراؼ سياسػػي لهػػـ ككيػػاف لافػ ػـ م ػف خ ػالؿ معاه ػدة الصػػم الت ػي ارم ػت اي ه ػـ واػػيف
ا مػ ػراء ا يػ ػواييف فػ ػي اػ ػالد الوػ ػاـ س ػ ػل 820هػ ػ 0322 ،/ـ واتػػدخؿ الخميفػػل العااسػػي

المستعصػػـ اػػا ( 828-841هػ ػ 0326-0341 /ـ) ال ػ ج ر عيػػد الصػػم لتوحيػػد
الجاهل العرايػل اإلسػالميل لمواجهػل الخطػر الوػامؿ ولػد صػت االتفاليػل عمػث ف يكػوف
لممماليػػؾ حتػػث هػػر ا ردف و ف يػػدخؿ فيمػػا لممماليػػؾ ػزة واليػػدس والسػػاحؿ كمػػه ،فػػي
حػػيف تكػػوف اييػػل االدالوػػاـ لحيػػوايف ( اوالفػػداء ،المختصػػر ،ج ،2ص ،068الميريػػزج،
السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص ،262اف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.)01

( )01الميري ػػزج ،الس ػػموؾ لمعرف ػػل دوؿ المم ػػوؾ ،تحيي ػػؽ محم ػػد مص ػػطفث زي ػػادة( ،اليػ ػػاهرة :
 ، )0928ج ،0ؽ ،3ص.436

( )00زيػف الػػديف عمػػر اػػف مصػػطفث اػػف الػػوردج ،تػػاري

اػػف الػػوردج( ،ال جػػؼ ، )0989 :

ج ،3ص.392
( )03الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص. 439
( )02الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص. 439
( )04او الفداء ،المختصر ،ج ،2ص.063

( )02كماؿ الديف ااي الف ػؿ عاػد الػرزاؽ اػف الفػوطي ،الحػوادث الجامعػل والتجػار ال افعػل
فػػي المافػػل السػػااعل ،تحييػػؽ مصػػطفث ج ػواد( ،ا ػػداد  ، )0923 :ص ،244اػػف ت ػػرج

اردج ،ال جوـ ج ،1ص.62

( )08اصػػر ال ػػديف محمػػد عا ػػدالرحيـ اػػف الفػ ػرات ، ،تػػاري

ا ػػف الف ػرات ،تحيي ػػؽ لس ػػط طيف

زريؽ و جالء عزالديف( ،ايروت  ، )0926 :ج 1ص.40

( )01الجػػاليش خصػػمل مػػف الوػػعر كا ػػت ترفػػع اػػاعمث فػػي ميدمػػل الجػػيش ػػـ صػػاحت تطمػػؽ
عمػػث طالفػػع الجػػيش والجاليوػػيل هػػـ ميدمػػل الجػػيش وطميعتػػه (عاػػدالعزيز سػػالـ ،تػػاري

ا يوايف والمماليؾ ،االسك دريل  ، )3114:ص.323

( )06محمػد اػف حمػػد اػف يػػاس ،اػدافع الزهػور فػػي ولػافع الػػدهور( ،اليػاهرة  0203 :ه ػ) ،
ج ،0ص ،240-312-313ج ،3ص ،21ج ،2ص.34
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حزيراف ()3111
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( )09محمد اف حمد اف ع مػاف الػ هاي ،دوؿ اإلسػالـ (الدوحػل د1ت)  ،ج ،3ص ،32اػف
الفرات ،تاري  ،ج ،1ص.36

( )31الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص ،212ج ،3ؽ ،0ص. 22
( )30اف ياس ،ادافع ،ج ،0ص.241 ،021
( )33الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص.022
( )32اف الفرات ،تاري  ،ج ،3ص.000-001
()34

اف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.042

( )32اف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.041

( )38الميريزج ،السموؾ ،ج ،3ؽ ،3ص ،499اف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.049
( )31اف ياس ،ادافع ،ج ،0ص.241 ،021
( )36وها

الديف حمد اف محمد ااػف عػر اوػاه ،عجافػ

 :د1ت)  ،ص .91

الميػدور فػي خاػار تيمػور( ،د1ـ

( )39اف ياس ،ادافع ،ج ،0ص.349
( )21الظاهرج ،زاده ،ص.021

( )20سعيد عادالفتاح عاوور ،مصر في عصػر دولػل المماليػؾ الاحريػل( ،اليػاهرة )0929 :
 ،ص ،03فايػػد حمػػاد عاوػػور ،العاللػػات الساسػػيل اػػيف المماليػػؾ والم ػػوؿ فػػي الدولػػل

الممموكيػػل ا ولػػث( ،اليػػاهرة  ، )0914 :ص(Stanley lane – poole, ،03
Ahistory of the Egypt in midde ages, 4ed, Hoarlem: 1968, p.
242).
( )23الميريزج ،المواعظ ،ج ،3ص.328
( )22عاوور ،العصر ،ص ،230العري ي ،المماليؾ.96-91 ،
( )24اليميو دج ،صا  ،ج 4ص.82
( )22اليميو دج ،صا  ،ج 4ص.21

( )28عاػ ػػدالعزيز الػ ػػدورج ،ميدمػ ػػل فػ ػػي التػ ػػبري االلتصػ ػػادج العراػ ػػي( ،ايػ ػػروت ، )0916 :
ص.012
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( )21اليميو دج ،صا  ،ج 4ص.20
( )26الدورج ،ميدمل ،ص.014-012

( )29إاراهيـ عمي طرخاف ،مصر في عصر دولل المماليؾ الجراكسػل( ،اليػاهرة ، )0981 :
ص.333
( )41الدورج ،ميدمل ،ص.014
( )40اليميو دج ،صا  ،ج 4ص.02
( )43اليميو دج ،صا  ،ج 4ص ،01حسػف الااوػا ،ا ليػا
واآل ار( ،الياهرة  ، )0926 :ص.424

اإلسػالميل فػي التػبري والو ػافؽ

( )42اف ف ؿ ا العمرج ،التعريؼ االمصطم الوريؼ( ،اليػاهرة  0203:ه ػ)  ،ص-93
 ،92تاج الديف عادالوها

الساكي ،معيد ال عـ ومايد ال يـ ،تحييؽ محمػد عمػي ال جػار

ولخروف( ،الياهرة  ، )0946 :ص.30
( )44عاوور ،مصر ،ص ،041كاف لي

االتااػؾ يطمػؽ فػي الادايػل عمػث المػ د

والوصػي

عم ػػث االمػ ػراء الت ػػرؾ ف ػػي ا سػ ػرة الس ػػمجوليل ،ول ػػد ك ػػاف هػ ػ الء ا مػ ػراء يعه ػػد اه ػػـ م ػ ػ

ص ػ رهـ إلػػث كايػػر ييػػوـ ات ػرايتهـ ويكػػوف لهػػـ ام ماػػل ا

 ،ػػـ صػػا ه ػ ا المفػػظ لياػػا

لاعض ا مراء ا لوياء (مادة  " تا  " دافرة المعارؼ اإلسالميل ،ـ ،0ص.432

( )42اليميو دج ،صا  ،ج 4ص.04

( )48اليميو دج ،صا  ،ج 4ص ،02 ،093الظاهرج ،زاده ،ص.002
( )41اف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،01ص ،368 ،41اف ياس ،ادافع ،ج ،0ص.316
( )46اف خمدوف ،المواعظ ،ج ،3ص.414-413
( )49الميريزج ،المواعظ ،ج ،3ص.340

( )21محمد اف المعطي اف ااي الفت االسحالي ،خاار االوؿ فيمف تصػرؼ فػي مصػر مػف
اراػػا

الػػدوؿ( ،اليػػاهرة0200:هػ ػ)  ،ص  029؛ عاػػدالرحمف الجارتػػي ،عجاف ػ

اآل ػػار

فػػي الت ػراجـ وا خا ػػار ،ط( ،3ايػػروت  ، )0916 :ج ،0ص  ،28عم ػػث ااوػػا ما ػػارؾ،
الخطط التوفيييل الجديدة لمصر( ،الياهرة 0214 :هػ)  ،ج ،0ص .41
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العدد ()8

حزيراف ()3111

( )20س ػػميت الدولػ ػػل التػ ػػي حكمػ ػػت مص ػػر لمفت ػ ػرة (932-164ه ػ ػػ0201-0263/ـ) اػ ػػدولث
المماليؾ الجراكسل سال الث االد الجركس التي كا وا يجماوف م ها اػالد الجػركس وهػي

اعػػض مػػف اػػالد الكػػرج (جورجيػػا) اػػيف احػػر لػػزويف والاحػػر االسػػود ،كمػػا عرف ػوا اي ػػا
االمماليػػؾ الارجيػػل الف السػػمطاف االوػػرؼ خميػػؿ (892-869ه ػػ0392-031/ـ) لسػػـ
المماليؾ السمطا يل الث طوافؼ اسكف طاففل الجركس في ااراج اليمعػل وسػماها الارجيػل
(الميري ػ ػػزج ،الم ػ ػ ػواعظ ،ج ،3ص ،302حمػ ػ ػػد و ػ ػػماي ،موسػ ػ ػػوعل التػ ػ ػػاري اإلسػ ػ ػػالمي
والح ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة االسػ ػ ػ ػ ػ ػػالميل ،ط( ،4اليػ ػ ػ ػ ػ ػػاهرة  ، )0919 :ج ،2ص، )311 - 0991

طرخاف ،مصر ،ص.)9-6

( )23العري ي ،المماليؾ ،ص.080

( )22ااف الفرات ،تاري  ،ج ،6ص  ،019ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،6ص .44-43
( )24اف ياس ،ادافع ،ج ،0ص.84
( )22العري ي ،المماليؾ ،ص.13
( )28العري ي ،المماليؾ ،ص.13

( )21الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ  ،3ص .811 ،282

( )26المماليؾ الجماػاف (ا جػال )  ،وهػـ المماليػؾ الػ يف كػاف السػالطيف المماليػؾ يجماػو هـ
في سف الاموغ مما كاف له ره في الدور ا خير مف تاري الدولل الممموكيل ،و لؾ مػف
احيل عدـ تور ه الء الجماػاف روح ال ظػاـ الػوالء ،اػؿ إ هػـ صػاروا مصػدر الفػتف فػي

الدور ا خير مف تاري الدولل الممموكيل (عاوور ،العصر  ،ص.)060
( )29عاوور "  ،التدهور االلتصادج في دولل سالطيف المماليؾ في
 " ،اف ياس ،دراسات واحوث( ،الياهرة  ، )0911 :ص.81

وء كتااات اف ايػاس

( )81اف ياس ،ادافع ،ج ،2ص.2

( )80اليميو دج ،صا  ،ج ،3ص .023
( )83عاوور ،العصر  ،ص .319
( )82عفيؼ اه سي ،الواـ لمحات ف يل ول اريل( ،ا داد  ، )0961 :ص.302
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( )84خالد جاسـ الج ااي ،ت ظيمات الجيس العراي االسالمي في العصر االموج( ،ا داد
 ، )0964:ص .048

( )82الميريزج ،السموؾ ،ج ،3ؽ ،0ص.321
( )88الميريزج ،المواعظ ،ج ،3ص.208
( )81الج ااي ،ت ظيمات ،ص.048
( )86اليميو دج ،صا  ،ج ،4ص .00
( )89اػػف ت ػػرج اػػردج ،ال جػػوـ ،ج ،9ص  ،040ج ،02ص ،024احمػػد اػػف عاػػد الوهػػا
ال ويرج ،هايل االر في ف وف االد ( ،الياهرة  ، )0932:ج  ،8ص.322

( )11اليميو دج ،صا  ،ج ،4ص .44

( )10اليميو دج ،صا  ،ج ،4ص  ،02-03الميريزج ،السموؾ ،ج ،3ؽ ،0ص.321
( )13لممزيد ي ظر  :الج ااي ،ت ظيمات ،ص.046
( )12الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،2ص  ،184ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج 6ص.2
( )14اف ياس ،ادافع ،ج ،2ص.22

( )12اليميو دج ،صا  ،ج ،3ص .021
( )18اليميو دج ،صا  ،ج ،3ص .021
( )11اف ياس ،ادافع ،ج ،0ص.306
( )16الج ااي ،ت ظيمات ،ص.023

( )19محمػػد اػػف وػػاكر الكتاػػي ،عيػػوف الت ػواري  ،تحييػػؽ فيصػػؿ السػػامر و ايمػػل عاػػد الم ػ عـ
(ا داد  ، )0961:ج ،31ص ،228ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.026

( )61ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.026

( )60ااف خمدوف ،العار ،ج ،2ص  ،414الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،2ص .182
( )63ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،01ص.91

( )62الميريزج ،السموؾ ،ج ،3ؽ ،3ص .436
( )64ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،02ص.024

( )62الميريزج ،السموؾ ،ج ،3ؽ ،0ص  ،323ااف اياس ،ادافع ،ج ،2ص.22
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العدد ()8
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( )68ااف اياس ،ادافع ،ج ،2ص.48
( )61الج ااي ،ت ظيمات ،ص.022

( )66اليميو دج ،صا  ،ج ،4ص.02-03
( )69الج ااي ،ت ظيمات ،ص.024
( )91اليميو دج ،صا  ،ج ،4ص ،02-03الميريزج ،السموؾ ،ج ،3ؽ ،0ص.420
( )90الايػرة ،امػػد لػر سيمسػػاط اػػيف حمػ

وال ػػور الروميػل ،وهػػي لمعػػل حصػي ل ولهػػا رسػػتاؽ

واسع (يالوت ،معجـ ،ـ ،0ص.)238

( )93عاوور ،الظاهر ايارس( ،الياهرة  ، )0982 :ص.94
( )92حمػ ػػد مختػ ػػار العاػ ػػادج ،ليػ ػػاـ دولػ ػػل المماليػ ػػؾ االولػ ػػث فػ ػػي مصػ ػػر والوػ ػػاـ( ،ايػ ػػروت :
 ، )0989ص316

( )94الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص  ،460ااف اياس ،ادافع ،ج ،3ص.484
( )92الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص .448
( )98ااف اياس ،ادافع ،ج ،3ص.448
( )91الج ااي ،ت ظيمات ،ص.013

( )96ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،9ص.16
( )99ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص ،026ج ،031 ،6ج ،9ص.16

( )011الكتا ػػي ،فػ ػوات الوفي ػػات ،تحيي ػػؽ محم ػػد مح ػػي ال ػػديف( ،الي ػػاهرة  ، )0920:ج ،0ص
.029
( )010الج ااي ،ت ظيمات ،ص.099

( )013ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،03ص .24
( )012اا ػ ػػو الف ػ ػػرج ري ػ ػػوس اا ػ ػػف العا ػ ػػرج ،ت ػ ػػاري مختص ػ ػػر ال ػ ػػدوؿ( ،اي ػ ػػروت ، )0961:
ص ،412ااف الفرات ،تاري  ،ج ،1ص .031

( )014ااف اياس ،ادافع ،ج ،0ص.349
( )012الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص .282

( )018ااو الفدا ،المختصر ،ج  ،2ص ،312ااف الوردج ،تاري  ،ج  ،3ص.398
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( )011ااف الوردج ،تاري  ،ج  ،3ص.336
( )016ااف الوردج ،تاري  ،ج  ،3ص.320

( )019ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،04ص .396-366
( )001الميريػػزج ،السػػموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص  ،421ااػػف ت ػػرج اػػردج ،ال جػػوـ ،ج ،1ص ،19
عاوور ،العصر ،ص ص.24
( )000ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،1ص.042
( )003الج ااي ،ت ظيمات ،ص.063

( )002رويد الديف ف ؿ ا الهم ا ي ،جامع التواري  ،ترجمل محمػد صػال

وػبت وفػ اد عاػد

المعطي الصياد( ،الياهارة :د1ت)  ،ج ،0ص .002

( )004الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص.461

( )002الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص.239-238
( )008الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ؽ ،3ص.281-284

( )001الميري ػػزج ،الس ػػموؾ ،ج ،0ج ،2ص ،112عم ػػاد ال ػػديف عا ػػد الح ػػي الح ام ػػي ،وػ ػ رات
ال ه

في اخاار مف ه ( ،ايروت :د1ت)  ،ج ،2ص.406

( )006ااف ت رج اردج ،ال جوـ ،ج ،04ص .396-366
( )009الج ااي ،ت ظيمات ،ص.069

( )031ااو الفدا ،المختصر ،ج  ،2ص ،312ااف الوردج ،تاري  ،ج  ،3ص.392
( )030ااو الفدا ،المختصر ،ج  ،4ص ،32ااف خمدوف ،العار ،ج ،2ص.41
( )033ااف خمدوف ،العار ،ج ،2ص ،414الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ج ،2ص.182
( )032الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ج ،2ص.112
( )034الميريزج ،السموؾ ،ج ،0ج ،2ص.439
( )032اليميو دج ،صا  ،ج ،4ص.300

( )038محم ػ ػػد ص ػ ػػال اليػ ػ ػزاز ،الحي ػ ػػاة السياس ػ ػػيل ف ػ ػػي العػ ػ ػراؽ ف ػ ػػي عه ػ ػػد الس ػ ػػيطرة الم ولي ػ ػػل،
(ال جؼ ، )0911:ص.223-231
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العدد ()8

المجمد ()04

حزيراف ()3111

( )031جػػالؿ الػػديف عاػػد ال ػػرحمف السػػيوطي تػػاري الخمفػػاء ،تحيي ػػؽ محمػػد محػػي الػػديف عاػػد
الحميػػد( ،ا ػػداد ، )0962 :ص  ،419عمػػي اا ػراهيـ حسػػف ،تػػاري المماليػػؾ الاحريػػل،
ط( ،2الياهرة  ، )0981:ص.344

جريذة املصادر واملراجع

أوالً  :المصادر

اف ياس ،محمد اف حمد (ت 921هػ 0234 /ـ)

( )0ا ػػدافع الزه ػػور ف ػػي ول ػػافع ال ػػدهور .الي ػػاهرة  :المطاع ػػل ا ميري ػػل ااػ ػوالؽ/
 0203هػ.

االسحالي ،محمد اف المعطي اف اي الفت .

( )3خاػ ػػار ا وؿ فػ ػػيمف تصػ ػػرؼ فػ ػػي مصػ ػػر مػ ػػف راػ ػػا

الػ ػػدوؿ .اليػ ػػاهرة.

المطاعل ا زهريل المصريل0200 .هػ.

اف ت رج اردج ،جماؿ الديف اي المحاسف يوسؼ (ت 614هػ 0489 /ـ).
( )2ال جوـ الزاهرة في خاار مصر والياهرة .ا جزاء  03-8سػخل مصػورة

ع ػػف طاع ػػل الم سس ػػل المصػ ػريل العام ػػل لمت ػػبليؼ والترجم ػػل وال و ػػر .الي ػػاهرة،0982 ،
ج ،02تحييؽ محمد فيهـ ومتوت ،الهيفل المصريل لمتبليؼ وال ور  ،الياهرة.0911 ،
الجارتي ،عادالرحمف اف حسف (ت 0321هػ0630 /ـ).
( )4عجاف

اال ار في التراجـ وا خاار .ط .3ايروت .دار الجيؿ.0916 .

الح امي ،عماد الديف عاد الحي (ت  0169هػ 0816 /ـ).
( )2و رات ال ه

فػي خاػار مػف هػ  .ايػروت .المكتػ

التجػارج لمطااعػل

وال ور والتوزيع( .د .ت).
اف خمدوف ،محمد اف عاد الرحمف (ت 616هػ 0418 /ـ)

( )8العاػػر ودي ػواف الماتػػد والخاػػر يػػاـ العػػر والعجػػـ والاراػػر ومػػف عاصػػرهـ

مف وج السمطاف ا كار .ايروت م سسل جماؿ لمطااعل وال ور.0919 .

ال هاي ،محمد اف حمد اف ع ماف ( 146هػ 0241 /ـ)
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( )1العاػر فػي خاػػر مػف عاػر .تحييػػؽ اػو هػاجر محمػػد السػعيد اػف اسػػيو ي.
ايروت .دار الكت

العمميل( .د .ت).

الساكي ،تاج الديف عادالوها

(ت 110هػ0289 /ـ)

( )6معيد الػ عـ ومايػد الػ يـ .تحييػؽ محمػد عمػي ال جػار ولخػروف .اليػاهرة .مطاعػل
دار الكتا

العراي.0946 .

السيوطي ،جالؿ الديف عاد الرحمف (ت  900هػ 0212/ـ)
( )9ت ػ ػػاري الخمف ػ ػػاء ،تحيي ػ ػػؽ محم ػ ػػد مح ػ ػػي ال ػ ػػديف عا ػ ػػد الحمي ػ ػػد1مكتا ػ ػػل الو ػ ػػرؽ

الجديد.ا داد.0962 1

الظاهرج ،رس الديف خميؿ اف واهيف (ت 612هػ0481 /ـ)

( )01زادة كوؼ الممالؾ وايػاف الطػرؽ والمسػالؾ .تحييػؽ اػولس راويػس .اػاريس.

المطاعل الجمهوريل0694..
العمرج ،اف ف ؿ ا (ت 149هػ0246/ـ)

( )00التعريؼ االمصطم الوريؼ .الياهرة .مطاعل العاصمل0203 .هػ.

ااف العارج ،ااو الفرج ري وس (ت862هػ0368/ـ)

( )03تاري مختصر الدوؿ ،ايروت .المطاعل الكا وليكيل.0961 .

اف عراواه ،وها
( )02عجاف

الديف حمد اف محمد (ت 624هػ0422 /ـ)

الميدور في خاار تيمور( .د .ـ)( .د .ت).

اف الفرات ،اصر الديف محمد اف عادالرحيـ (ت 611هػ0412 /ـ)
( )04ت ػػاري

ا ػػف الفػ ػرات .تحيي ػػؽ لس ػػط طيف زري ػػؽ و ج ػػالء ع ػػز ال ػػديف.اي ػػروت.

المطاعل ا ميركا يل.0926 .

اف الفوطي ،كماؿ الديف اي الف ؿ عادالرزاؽ (ت 132هػ0232 /ـ)

( )02الحوادث الجامعل والتجار ال افعل في المافل السػااعل .تحييػؽ مصػطفث جػواد.

ا داد .المكتال العرايل.0923 .
او الفداء ،جماؿ الديف إسماعيؿ (ت  123هػ 0223 /ـ).
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المجمد ()04

حزيراف ()3111

العدد ()8

( )08المختص ػػر ف ػػي خا ػػار الاو ػػر .اي ػػروت .دار الكت ػػا

الما ػػا ي .دار الاح ػػار( .د.

ت).

اليميو دج ،اي العااس حمد اف عمي (ت 630هػ0406 /ـ)
( )01صا ا عوث في ص اعل اإل وا .ايروت .دار الكت

العمميل.0961 .

الكتاي ،محمد اف واكر (ت  184هػ 0282 /ـ)
( )06فوات الوفيات .تحييؽ إحساف عااس .ايروت .دار ال يافل.0912 .
( )09عيػػوف الت ػواري  .ج .31تحيي ػػؽ فيصػػؿ الس ػػامر و ايمػػل عا ػػدالم عـ .ا ػػداد .مكتاػػل

الرويد.0961 .

الميريزج ،تيي الديف حمد اف عمي (ت  642هػ 0440 /ـ).

( )31المواعظ واالعتاار ا كر الخطط واآل ار .الياهرة .مكتال الحياة( .د .ت).

( )30السػ ػػموؾ لمعرفػ ػػل دوؿ الممػ ػػوؾ .ج .3-0تحييػ ػػؽ محمػ ػػد مصػ ػػطفث زيػ ػػادة .لج ػ ػػل
التبليؼ والترجمل وال ور .الياهرة.0926 – 0928 .

ال ويرج ،حمد اف عادالوها

(ت 123هػ0220 /ـ)

( )33هايل ا ر في ف وف ا د  .الياهرة.0932 .

الهمدا ي ،رويد الديف ف ؿ ا (106هػ 0206/ـ)
( )32جامع التواري  .ج.0ترجمل محمد صال

احياء الكت

العرايل.الياهرة( .د1ت).

وبت وف اد عاد المعطي الصياد.دار

اف الوردج ،زيف الديف عمر اف مصطفث (ت  149هػ 246 /ـ)
( )34تاري

يالوت ،وها

اف الوردج .ط .3ال جؼ .المطاعل الحيدريل.0989 .

الديف او عادا الحموج( .ت 838هػ0336 /ـ)

( )32معجـ الامداف .ايروت( .د .ت).

ثانياً  :المراجع

الااوا ،حسف.
( )0ا ليا

اإلسالميل فػي التػاري والو ػافؽ واآل ػار .اليػاهرة .دار ال ه ػل العرايػل.

.0926
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جاسـ محمد جاسـ محمد

اه سي ،عفيؼ.
( )3الواـ لمحات ف يل ول اريل .ا داد .دار الرويد.0961 .

الج ااي ،خالد جاسـ

( )2ت ظيمػػات الجػػيش العراػػي االسػػالمي فػػي العصػػر االمػػوج .ا ػػداد .دار الو ػ وف
ال يافيل .دار الحريل لمطااعل.0964 .
حسف ،عمي إاراهيـ.
( )4تاري المماليؾ الاحريل .ط .2الياهرة .مكتال ال ه ل المصريل.0981 .

الدورج ،عاد العزيز.

( .)2ميدم ػػل ف ػػي الت ػػاري االلتص ػػادج العرا ػػي .ط .3اي ػػروت .دار الطايع ػػل لمطااع ػػل

وال ور.0916 .

سالـ ،عاد العزيز.
( )8تاري االيواييف والمماليؾ.االسك دريل.م سسل واا

وماي ،حمد.

الجامعل 13114

( )1موسػػوعات التػػاري اإلسػػالمي والح ػػارة اإلسػػالميل .ط .4اليػػاهرة .مكتا ػل ال ه ػػل

المصريل.0919 .

طرخاف ،إاراهيـ عمي.

( )6مصػ ػػر فػ ػػي عصػ ػػر دولػ ػػل المماليػ ػػؾ الجراكسػ ػػل .اليػ ػػاهرة .مطاعػ ػػل لج ػ ػ ػل التػ ػػبليؼ

والترجمل وال ور.0981 .
العاادج ،حمد مختار.

( )9ليػ ػػاـ دولػ ػػل المماليػ ػػؾ ا ولػ ػػث فػ ػػي مصػ ػػر والوػ ػػاـ .ايػ ػػروت .دار ال ه ػ ػػل العرايػ ػػل.

.0989

العري ي ،الااز.
( )01المماليؾ .ايروت .دار ال ه ل العرايل.0981 .
عاوور ،سعيد عادالفتاح.
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المجمد ()04

العدد ()8

حزيراف ()3111

( )00مص ػػر ف ػػي عص ػػر دول ػػل الممالي ػػؾ الاحري ػػل .الي ػػاهرة .مكتا ػػل ال ه ػػل المصػ ػريل.
.0929

( )03العص ػػر المم ػػاليكي ف ػػي مص ػػر والو ػػاـ .ط .3الي ػػاهرة .مكتا ػػل ال ه ػػل المصػ ػريل.

.0918
( )02الظاهر ايارس .الياهرة .المطاعل المصريل لمتبليؼ والترجمل وال ور.0982 .
( " .)04الت ػػدهور االلتص ػػادج ف ػػي دول ػػل س ػػالطيف الممالي ػػؾ ف ػػي
د ارسػ ػػات واحػ ػػوث 1اليػ ػػاهرة.المجمػ ػػس االعمػ ػػث لرعايػ ػػل االدا

المصريل العامل لمكتا .0911.

ػػوء كتاا ػػات ي ػػاس  "

والعمػ ػػوـ االجتماعيػ ػػل .الهيفػ ػػل

عاوور ،فايد حماد.

( )02العاللات السياسيل ايف المماليؾ والم وؿ في الدولل الممموكيػل ا ولػث .اليػاهرة .دار

المعارؼ.0914
اليزاز ،محمد صال

(.)08الحياة السياسيل في العراؽ في عهد السيطرة الم وليل .ال جؼ.0911 .

ماارؾ ،عمي ااوا.

( )01الخطط التوفيييل الجديدة لمصر ومد ها واالدها اليديمػل الوػهيرة .اليػاهرة .المطاعػل

الكار ا ميريل ااوالؽ0214 .هػ.
ثالثاً -:دائرة المعارف اإلسالمية.

رااعا -:المرجع االج ايل :
Lane-Poole, Stanly. A history of Egypt in the middle ages. 4 ed.
Hoarlem. 1968
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