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إف المتغي ػ ػرات السياسػ ػػية التػ ػػق ػ ػػيدتيا منط ػ ػػة الم ػ ػػرؽ ا سػ ػػالمق أبػ ػػاف الغػ ػػزو
المغ ػػولق ال ػػذي تع ػػرض ل ػػو العػ ػراؽ س ػػنة ٙ٘ٙى ػ ػٕٔ٘ٛ /ـ

(ٔ)

ك ػػاف ل ػػو دور كبي ػػر فػ ػق رس ػػـ

اتجاىات ال وى السياسية التق توالت السيطرة عمػ الم ػرؽ ا سػالمق ،وعمػ عالقػات تمػؾ
ال ػػوى السياسػػية مػػا بعبػػيا الػػبعض ثبػػات قػػوة نفوذىػػا السياسػػق والعسػػكري ف ػق الم ػرؽ

ا سػػالمق الػػذي ػػيد تغي ػرات ميمػػة فػػق الكيانػػات السياسػػية التػػق كانػػت قا م ػة ف ػق العػػالـ

ا سػالمق(ٕ) ،وبػاخخص تمػؾ ال ػوى التػق بػرزت فػق مواجيػػة المغػوؿ المحتمػيف فػق العػراؽ،
والمتمثمة ب وة اخمراء المماليػؾ(ٖ) ،مػف خػالؿ الدولػة التػق اعمنوىػا فػق مصػر سػنة ٙٗٛى ػ/

ٕٓ٘ٔـ(ٗ) ،وس ػػعييـ لتوحي ػػد الكي ػػاف السياس ػػق لمم ػ ػرؽ ا س ػػالمق مػ ػف خ ػػالؿ العمػ ػؿ مػ ػا
اخم ػراء اخي ػػوبييف ف ػػق بػ ػالد ال ػاـ لتناس ػػق حالػ ػة الخ ػػالؼ الت ػق كان ػػت بي ػػنيـ وبػ ػيف اخمػ ػراء
اخيػػوبييف فػ ػق مواجي ػػة الخطػػر المغ ػػولق الػ ػداىـ

(٘)

ذلػػؾ الخط ػػر ال ػػذي تمكػػف الممالي ػػؾ م ػػف

االنتصػػار عميػو فػػق معركػة عػػيف جػػالوت سػنة ٙ٘ٛى ػٕٔٙٓ /ـ

()ٙ

ومػػا نجػػـ عػػف ذلػػؾ مػػف

ارتداد المغوؿ إل ماوراء نير الفػرات الػذي اػدا فيمػا بعػد حػدا فاصػال بػيف المماليػؾ ،الػذيف
تمكنوا ع ب معركة عػيف جػالوت مػف السػيطرة عمػ سػا ر بػالد ال ػاـ كميػا مػف الفػرات إلػ

مصر( ،)ٚوبيف المغوؿ المحتميف فق العراؽ الذي اذا منطم ػا لغػزواتيـ تجػاه أسػيا الصػغرى

ٖٖٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العدد (ٓٔ)

ب يػادة السػمطاف محمػػود اػازاف (ٖ٘ٚٓ-ٜٙى ػٖٖٔٓ-ٕٜٔٓ /ـ)
قػ ػ ػوة س ػ ػػالج ة الػ ػ ػروـ (ٓٚٓٓ-ٗٚى ػ ػ ػٖٔٓٔ-ٔٓٚٚ /ـ )

قونية

(ٓٔ)

()ٜ

()ٛ

الػذي تمكػف مػف ا ازلػة

ع ػ ػػف قاع ػ ػػدتيـ الر يسػ ػ ػة فػ ػ ػق

العثمػانييف فػق االجػزاء
فق أسيا الصػغرى ميي ػاً بػذلؾ المجػاؿ لظيػور قػوة االتػراؾ ُ

ال مالية مف بالد ال اـ فق أسيا الصغرى

(ٔٔ)

ك ػوة ورثػت دولػة سػالج ة الػروـ وقامػت عمػ

قاعدة ال با ؿ الغازية ،التق كاف ارفدىا الفكرة الدينية فػق الغػزو والت ػدـ فػق المنػاطؽ التابعػة
لمدولة البيزنطينية (ٕٔ).

نشوء العالقات

ل ػد فربػػت المتغي ػرات السياس ػية الجدي ػدة الت ػق ػػيدتيا منط ػة الم ػػرؽ ا سػػالمق
الناجمة عف الغػزو المغػولق والػذي تمكػف المماليػؾ مػف ِ
رده إلػ البػفة الثانيػة لنيػر الفػرات
ع ػ ػب معركػ ػة ع ػػيف جػ ػالوت ٙ٘ٛى ػ ػٕٔٙٓ /ـ(ٖٔ) ،اذ عمػ ػ الممالي ػػؾ العمػ ػؿ عمػ ػ ال يػ ػاـ

بإتخػػاذ إج ػراءات تح ػوؿ دوف مع ػاودة المغ ػوؿ اليج ػوـ عم ػ بػػالد ال ػاـ (ٗٔ) ،الت ػق اصػػبحت

بػمف منػػاطؽ نفػوذ المماليػػؾ ،الػػذيف كػػاف عمػػييـ ايبػاً مواجيػة الحالػة المزمنػة التػػق كانػػت
تمثميػ ػػا ا م ػ ػارات الصػ ػػميبية

(٘ٔ)

ف ػ ػق بػ ػػالد ال ػ ػػاـ( .)ٔٙاخم ػ ػر ال ػ ػذي ف ػ ػرض عم ػ ػ الممالي ػ ػؾ

با ن ػغاؿ فػػق الػدور اخوؿ مػف قيػػاميـ عمػ رأس السػػمطة فػق مصػػر وبػالد ال ػاـ بالحفػػاظ

عم ػ الكي ػاف السياس ػق لممسػػمميف ف ػق الم ػرؽ ا سػػالمق باعتبػػارىـ ال ػػوة البػػاربة المدافع ػة
عنػػو( ،)ٔٚفب ػالً عػػف جيػػودىـ ف ػق نج ػدة االىػػالق ف ػق اخنابػػوؿ أب ػاف الغ ػزو المغ ػولق

()ٔٛ

وكػػذلؾ دع ػـ المماليػػؾ لكػػؿ م ػا وق ػا م ػف حركػػات مناو ػػة بػػد المغ ػوؿ ف ػق اخنابػػوؿ وذلػػؾ

بحكػـ الموقػػا الجغ ارفػػق لانابػػوؿ م ػف ناحي ػة وسياس ػة المماليػػؾ المعادي ػة بػػد المغ ػوؿ مػف
ناحية اخرى(.)ٜٔ

العثمػػانيوف الػػذيف خاب ػوا ف ػق ال ػدور اخوؿ م ػف قيػػاـ إم ػاراتيـ فػػق اخنابػػوؿ
ا م ػا ُ

ب ػػالحرب الجياديػ ػة ابتػ ػداءا مػ ػف س ػ ػنة ٜٔٙى ػ ػٕٜٔٔ /ـ

(ٕٓ)

ب ػػد البيػ ػزنطينيف الػ ػذيف كػ ػػانوا

(ٕٔ)
(العثم ػػانيوف) أمػ ػراء الحػ ػدود ل ػػـ يكونػ ػوا بعيػ ػديف عػ ػف
يع ػػانوف مػ ػف حالػ ػة االن سػ ػاـ  ،ف ػػمنيـ ُ

رزت دور المماليػػؾ ف ػق مصػػر
مراقب ػة المتغي ػرات السياس ػية ف ػق الم ػرؽ ا سػػالمق والتػػق ب ػ ّ
وبػالد ال ػاـ التػق اػذت االطػراؼ ال ػمالية منيػػا فػق أسػيا الصػغرى مجػاورة لمتركمػاف الػذيف

ٖٖٜ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

اق ػاموا فييػػا خنفسػػيـ عػػدة إمػػارات ابرزى ػػا إم ػارة بنػػق قرمػػاف ٓٙٙىػ ػٕٔٛٙ /ـ وام ػػارة اوالد
كرمياف ٘ٙٛى ػٕٔٛٙ /ـ

(ٕٕ)

وامػارة بنػق رمبػاف ٓٚٛى ػٖٔٚٛ /ـ

(ٖٕ)

وامػارة ذلغػادر (ذو

(ٕٗ)
العثمػانييف عمػ السػواء محػاوالت خبػاعيـ
ال در) ٜٚٙىػٖٖٔ٘ /ـ  ،كػاف لممماليػؾ و ُ
م ػف اج ػؿ اف يكس ػبوا خنفسػػيـ دوالً قوي ػة ،ف ػد ػػيدت س ػنة ٗٚٛىػ ػٖٕٔٛ /ـ قيػػاـ السػػمطاف

المممػػوكق الظػػاىر برقػػوؽ (ٗٛٓٔ-ٚٛى ػٔٗٓٓ-ٖٕٔٛ /ـ) بتوجي ػو نا بػػو عم ػ حمػػب فػػق

محاول ػ ػػة الخب ػ ػػاع التركمػ ػ ػػاف ال ػ ػػاطنيف فػ ػ ػق االط ػ ػ ػراؼ ال ػ ػػمالية مػ ػ ػف ب ػ ػ ػالد ال ػ ػػاـ ف ػ ػ ػق

(ٕ٘)
العثمانيوف ف د كانػت ليػـ أيبػاً محػاوالت الحتػواء التركمػاف فػق إمػارتيـ
اخنابوؿ  .اما ُ

الفتية مف خالؿ اقامة العالقات معيـ بصيغاً جديدة ،مف أجؿ تدعيـ قوتيـ فػق اخنابػوؿ،
لمػػا كانػػت تمثميػػا تمػػؾ ا م ػارات التركماني ػة م ػف أىمي ػة فػػق حسػػابات ال ػػوى المحميػػة ،النيػػا

العثمانية البنية التحتية والطاقة الب ػرية الالزمػة لمفتػوح ،فبػالً عػف انسػجاميا
وفرت لإلمارة ُ
العثمانية
ما سياسة الغزو والجياد لإلمارة ُ

()ٕٙ

والتػق اسػتطاعت اف تسػيطر عمػ عػدة مػدف

فق اخنابوؿ ا تممت عم قونيػة (قاعػدة السػالج ة الر يسػة) ،قػره حصػار(بمدة افيػوف قػرب

قونية) ،يكق ػير (ينػق ػير) ،بورصػة ،ازميػد ،ازنيػؾ ،قػره سػق (جنػوب ػرؽ بحرايجػو)،
كميبػ ػ ػولق (الج ػ ػػزء االس ػ ػػيوي م ػ ػػف ال ػ ػػدردنيؿ) ،ان ػ ػ ػره ،ادرنػ ػ ػو ،اقمػ ػ ػيـ الحمي ػ ػػد (جن ػ ػػوب ا ػ ػػرب

العثمػػانيوف فػػق الجانػػب اخُوربػػق وبػػمت
اخنابػػوؿ) فبػالً عػف الم ػدف التػق سػػيطر عمييػػا ُ
أجزاء واسعة مف أوربا ال رقية (بمغاريا ،البانيا)(.)ٕٚ

العثماني ػ ػة بػ ػػيف أوربػ ػػا وأسػ ػػيا أعط ػ ػ
أف ذلػ ػػؾ ا مت ػ ػداد المكػ ػػانق الواس ػ ػا لإلم ػ ػارة ُ

ظ بيا أيةُ إمارة أْخرى فق أسػيا الصػغرى ،تمػؾ المكانػة الميمػة
لمعثمانييف مكانة ميمة ل ْـ تح ْ
العثماني ػة أخػػذت م ػا ذلػػؾ ا متػػداد المكػػانق الواس ػا ،عػػزز فػػق
كانػػت نابع ػة م ػف أف ا م ػارة ُ
حدوث تغييػرات ىامػة فػق نظميػا الػداخمق ،أذ أدى إلػ تحوليػا مػف أمػارة صػغيرة إلػ دولػة

العثمػػانق م ػراداخوؿ (ٜٚٔ-ٕٚٙىػ ػ-ٖٕٔ٘ /
كامم ػة اخرك ػاف خاصػػة فػػق عيػػد السػػمطاف ُ
()ٕٛ
العثمػػانييف ي تربػػوف إسػػتراتيجياً (س ػوقياً) إل ػ ح ػد كبي ػر م ػف
ٖٔٛٛـ) اخم ػر ال ػذي جع ػؿ ُ
الم رؽ ا سالمق( )ٕٜباالعتماد عمػ التحالفػات التػق اقاميػا السػمطاف العثمػانق مػراد اخوؿ
ما حكاـ أسيا الصغرى خاصة ما امراء بنق قرماف حمفاء المماليؾ الذيف ػيدوا ع ػد ذلػؾ

التح ػالؼ(ٖٓ) اخمػػر ال ػذي ادى إل ػ االقت ػراب المكػػانق ف ػق منػػاطؽ النف ػوذ لم ػدولتيف الممموكي ػة

ٖٓٗ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
العدد (ٓٔ)

المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العثمانيػ ػة المتػ ػاف اقتربتػ ػا أيبػ ػاً فػ ػق ت ػػدير االخط ػػار الخارجيػ ػة التػ ػق اخ ػػذت تي ػػدد منػ ػاطؽ
و ُ

نفوذىم ػ ػا ف ػ ػق أسػ ػػيا الصػ ػػغرى خاص ػ ػة خطػ ػػر الغ ػ ػزو التيم ػ ػوري (ٕ ٛٓٛ-ٚٛىػ ػ ػ-ٖٜٖٔ /
٘ٓٗٔـ) لمم ػ ػرؽ ا سػ ػػالمق بمعتب ػػارىـ (التيم ػ ػورييف) قػ ػوة سياس ػ ػية وعسػ ػكرية دخمػ ػػت ف ػ ػق
العثمػ ػػانييف لم ػ ػا ك ػ ػانوا يمتمكون ػ ػو م ػ ػف الم وم ػ ػات الب ػ ػرية والماديػ ػة
منافس ػ ػة بػ ػػد المماليػ ػػؾ و ُ

العثمانيػة فػق
استطاعوا معيا مف التعػرض ب ػكؿ مبا ػر لمنػاطؽ نفػوذ الػدولتيف الممموكيػة و ُ
الم رؽ ا سالمق(ٖٔ).

الغزو التيموري ( 202-728هـ 3001-3131 /م)

كاف الغزو التيموري ب يػادة تيمورلنػؾ (ٛٓٛ-ٖٚٚى ػٔٗٓ٘-ٖٖٔٙ /ـ)

(ٕٖ)

الػذي

ػداء مػف ٕٚٛى ػٖٔٛٓ /ـ
تمكف مف ال ياـ بسمسمة مف الغػزوات عمػ الم ػرؽ ا سػالمق ابت ً
اذ تمكػ ػف مػ ػف الس ػػيطرة خاللي ػػا عمػ ػ خ ارس ػػاف وجرج ػػاف ومازن ػػدراف وسجس ػػتاف وافغانسػ ػتاف
وفارس واذربيجاف وكردستاف

(ٖٖ)

وعم تبريػز سػنة ٚٛٛى ػٖٔٛٚ /ـ

تحركاتػو حتػ وصػػؿ إلػ آمػد (ديػػار بكػر) سػػنة ٜٚٛى ػ ٖٔٛٛ /ـ

(ٖٗ)

(ٖ٘)

ٜٚٛىػٖٔٛٛ /ـ( .)ٖٙوتمكف مف دخوؿ بغداد سػنة ٜ٘ٚى ػٖٜٖٔ /ـ

وواصػؿ تيمورلنػؾ

والرىػا (اورفػو) سػنة

()ٖٚ

اخمػر الػذي كػاف

العثماني ػ ػة ووبػ ػػعيما أم ػ ػاـ
لػ ػو دو اًر كبي ػ ػ اًر ف ػ ػق ت ري ػػب العالقػ ػػات ب ػ ػيف ال ػ ػدولتيف الممموكيػ ػة و ُ
مسؤولية االعداد لمواجية الخطر التيموري الداىـ وصده عف مناطؽ نفوذ الدولتيف (.)ٖٛ

اف الحال ػػة السياسػ ػية التػ ػق أحػ ػدثيا الغػ ػزو التيم ػػوري لمم ػ ػرؽ ا س ػػالمق أدت إلػ ػ
العثماني ػػة ب ػػادر اليي ػػا الس ػػمطاف
بػ ػروز نػ ػوع م ػػف العالق ػػات الوديػ ػة ب ػػيف الػ ػدولتيف الممموكي ػػة و ُ

العثمػانق مػراد اخوؿ (ٜٚٔ-ٕٚٙى ػٖٜٔٛ-ٖٕٔ٘ /ـ) والتػق تمثمػػت بإرسػػالو سػفارة بػػدافا
ُ
الي ظة والحذر مف الخطر التيموري سنة ٜٓٚىػٖٔٛٛ /ـ إل السػمطاف المممػوكق الظػاىر

(ٗٛٓٔ-ٚٛى ػ ػٔٗٓٓ-ٖٕٔٛ /ـ)

()ٖٜ

ال ػػذي ك ػػاف قػ ػد بػ ػادر بػ ػإخراج حمم ػػة عس ػػكرية مػ ػف

ال ػػاىرة س ػنة ٜٓٚىػ ػٖٔٛٚ /ـ توجيػػت إل ػ حمػػب قاصػػدة ديػػاربكر الت ػق ػػيدت ب ػوادر تمػػؾ
المواجيػػة بػػيف ال ػوات التيموري ػة وال ػوات الممموكي ػة الت ػق تمكنػػت م ػف ىزيم ػة طال ػػا ال ػوات

التيمورية بال رب مف ديار بكر وأسػرت احػد قػادة قػوات تيمورلنػؾ المػدعو اطالمػش(ٓٗ) .امػا
اب الكثيػػر مػف
تيمورلنػؾ ف ػد بػادر مػف جانبػو إرسػاؿ كتػاب إلػ الظػػاىر برقػوؽ تبػم ْف الكتػ ْ
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العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
(ٔٗ)

راػـ ذلػؾ التصػعيد بػيف

ذـ وأنكػر عميػو قتمػو لرسػمو (قصػاد تيمورلنػؾ)
التيديد والوعيػد والػ ْ
المماليػػؾ والتيم ػورييف ف ػمف المواجيػػة المتوقع ػة بػػيف الطػرفيف عن ػد موبػػا البيػرة ػػماؿ ال ػػاـ
(ٕٗ) لـ ت ا وذلؾ لالحداث الداخمية التق يدتيا اجزاء مف االمبراطوريػة التيموريػة فػق بػالد

ال بجاؽ (جورجيا) التق كانت خابعة لتيمورلنؾ(ٖٗ).

العثمػ ػانق مػ ػراد اخوؿ إلػ ػ
لعػ ػؿ اقتصػ ػار محػ ػور تم ػػؾ السػ ػفارة مػ ػف قبػ ػؿ الس ػػمطاف ُ
السػػمطاف المممػػوكق الظػػاىر برقػػوؽ عم ػ داف ػا الي ظػػة والح ػذر م ػف الخطػػر التيم ػوري الػػداىـ
عم الم رؽ ا سالمق ،كاف لو مايبرره وذلؾ ن غالو (مػراد اخوؿ) فػق مواجيػة التحػالؼ

العثمػانييف فػق البم ػاف بمباركػة البابويػة فػق رومػا(ٗٗ) ،اال اف ذلػػؾ لػـ يحػؿ
الػذي ظيػػر بػػد ُ
دوف اف تكػػوف لمعثمػػانييف نظػرة خاصػة إلػ الم ػرؽ ا سػػالمق بحكػـ تجػاور منػػاطؽ النفػوذ

العثمػػانيوف
مػا المماليػػؾ وتعربػػو لمخطػػر التيم ػوري ،فب ػالً ً عػف ال ػدور ال ػذي إبػػطما ب ػو ُ
من ػػذ قيػ ػاـ إمػ ػارتيـ فػ ػق اخناب ػػوؿ وتطورى ػػا إلػ ػ دول ػػة كامم ػػة االرك ػػاف ف ػػق أس ػػيا الص ػػغرى
بوص ػػفيـ حمػ ػاة االطػ ػراؼ التابعػ ػػة لمم ػ ػرؽ ا س ػػالمق واعتب ػػار تحركػ ػػاتيـ تم ػػؾ جػ ػزءاً مػ ػػف
العثمػانييف بااللويػة الدينيػة (اال ػراؼ عمػ
االىداؼ الم تركة لمعالـ االسالمق ،فبػالً عػف ُ
االمػ ػػاكف الم دسػ ػػة) والسياس ػ ػية لممماليػ ػػؾ (الحفػ ػػاظ عم ػ ػ الكي ػ ػاف السياس ػ ػق لممسػ ػػمميف)

(٘ٗ)

،

العثمػػانييف مػػارة
ػض المماليػػؾ الطػ ْ
وبػمف ذلػػؾ المنظػػور يمكػػف تفسػػير اػ ْ
ػرؼ عػف تعػػرض ُ
العثم ػػانييف لمدينػ ػة
بن ػػق قرم ػػاف الم ػػمولة بالحمايػ ػة الممموكيػ ػة فػ ػق أس ػػيا الص ػػغرى ودخ ػػوؿ ُ
قيصرية (قيسارية) سنة ٖٜٚىػٖٜٔٓ /ـ( ،)ٗٙإذ إقتصػر موقػؼ المماليػؾ مػف ذلػؾ التحػرؾ

العثمػانييف وامػارة
العثمانق فق إمارة بنق قرمػاف بػمنيـ تػدخموا كوسػطاء الحػالؿ الصػمي بػيف ُ
ُ
()ٗٚ
بنػػق قرمػػاف سػنة ٜ٘ٚىػ ػٖٜٕٔ /ـ خاصػة بع ػد اف الحػػت فػق اف ػؽ الخطػػر الػػذي يػػداىـ
الع ػػالـ االس ػػالمق ،خصوصػ ػاً بع ػػد تيدي ػػد تيمورلن ػػؾ م ػػف جدي ػػد اخمػ ػر الػ ػذي دعػ ػا بالممالي ػػؾ

العثمانييف إل الت ارب الودي لمواجية الخطر التيموري.
و ُ

العثمانق بايزيػد اخوؿ يمػدرـ (الصػاع ة) (ٔ-ٜٚ
تمثؿ ذلؾ الت ارب ب ياـ السمطاف ُ
ٗٓٛىػ ػٕٔٗٓ-ٖٜٔٛ /ـ) بإرسػػاؿ س ػفارة سياس ػية إل ػ السػػطاف المممػػوكق الظػػاىر برقػػوؽ
العثمانق مف الخطر التيموري الداىـ الذي تفاقـ مػف خػالؿ إرسػاؿ تيمورلنػؾ
حممت التحذير ُ

إل ػ صػػاحب س ػيواس

()ٗٛ

ال ابػػق برىػػاف ال ػديف يطمػػب من ػو إقام ػة الخطب ػة وبػػرب الس ػكة

ٕٖٗ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العدد (ٓٔ)

باس ػمو وىػػو مادع ػا صػػاحب س ػيواس إل ػ طمػػب المسػػاعدة م ػف الظػػاىر برقػػوؽ وم ػف بايزيػػد
العثماني ػة لمواجيػػة
اخوؿ م ػف اجػػؿ اقامػػة جبيػػة اسػػالمية موحػػدة تبػػـ السػػمطنة الممموكي ػة و ُ

خطر تيمورلنؾ (.)ٜٗ

تمثمػػت االوبػػاع الجديػػدة ف ػق الم ػرؽ ا سػػالمق أبػاف فت ػرة ايػاب تيمورلنػػؾ عنيػػا
بدخوؿ بغداد بمف مناطؽ النفوذ الممموكق سنة ٜٚٙى ػٖٜٖٔ /ـ وذلػؾ فػق أع ػاب لجػوء
السػػمطاف احمػػد ب ػف أوي ػس الجال ػػري (ٖٗٛٔ-ٚٛىػ ػٔٗٔٓ-ٖٕٔٛ /ـ) ال ػذي ك ػاف حاكم ػاً

لبغ ػداد أب ػاف الغ ػزو التيم ػوري إل ػ حم ػب فكتػػب الظػػاىر برق ػوؽ خحم ػد ب ػف أوي ػس الجال ػػري
ت ميػػداً بنياب ػة السػػمطنة الممموكي ػة ف ػق بغػػداد ،وقػػد تمكػػف أبػػف أويػػس بمعاونػػة الظػػاىر برق ػوؽ

الذي أمده بالماؿ والسالح والمماليؾ مف دخوؿ بغداد سنة ٜٚٙىػٖٜٖٔ /ـ(ٓ٘).

لـ ترؽ تمؾ االوباع التق يدىا الم رؽ االسالمق لتيمورلنؾ اثناء فترة ايابػو عنيػا

فاسػ ػػرع بػ ػػالعودة م ػ ػف الينػ ػػد س ػ ػنة ٕٓٛىػ ػ ػٖٜٜٔ /ـ ف ػ ػق الوق ػ ػت الػ ػػذي كػ ػػاف في ػ ػو السػ ػػمطاف
المممػػوكق الظػػاىر برق ػوؽ ق ػد ت ػوف س ػنةٔٓٛىػ ػٖٜٔٛ /ـ

(ٔ٘)

اخم ارلػػذي اسػػتغمو السػػمطاف

العثمانق بايزيد اخوؿ فبالً عف اطم نانو المؤقت مػف ناحيػة ايػاب تيمورلنػؾ عػف الم ػرؽ
ُ
(ٖ٘)
(ٕ٘)
ا سػػالمق ،فحػػاوؿ السػػمطاف بايزيػػد اخوؿ االس ػتيالء عم ػ االبمسػػتيف وممطي ػة وحمػػب
سػػنة ٔٓٛىػ ػٖٜٔٛ /

(ٗ٘)

اخم ػر ال ػذي اف ػؿ امكانيػ ػة تع ػاوف السػػمطاف المممػػوكق فػػرج ب ػػف

العثمانق بايزيد اخوؿ الذي كػاف قػد
برقوؽ (ٔٓٛٓٛ-ٛىػٔٗٓ٘-ٖٜٔٛ /ـ) ما السمطاف ُ
دعا إل التعاوف لصد تيمورلنؾ(٘٘) الذي تمكف مف دخوؿ بغداد لممػرة الثانيػة سػنة ٖٓٛى ػ/
ٓٓٗٔـ()٘ٙوب ػػات يي ػػدد من ػػاطؽ نف ػػوذ ال ػػدولتيف ف ػػق أس ػػيا الص ػػغرى وذل ػػؾ باس ػػتيالءه عمػ ػ

بينسق وعينتاب فق السنة نفسيا(ٖٓٛىػٔٗٓٓ /ـ)(.)٘ٚ

العثمػانق فػق صػد الخطػر التيمػوري عمػ
ل د ترتب عم اياب التعػاوف المممػوكق ُ

العثمانيػة ف ػد ػػيدت
الم ػرؽ ا سػالمق اثػا اًر سػػمبية عمػ منػػاطؽ نفػوذ الػدولتيف الممموكيػة و ُ
مػدف ال ػاـ التػػق كانػت بػػمف النفػوذ المممػػوكق تتيػاوى أمػاـ ال ػوات التيموريػة التػق مارسػػت

ال ت ػؿ والس ػمب ق اربػػة ال ػػير ،خاصػػة ف ػق حم ػب وحم ػاه
السمطاف الممموكق فرج بػف برقػوؽ الىػالق ال ػاـ

()ٜ٘

()٘ٛ

را ػـ محػػاوالت التطم ػيف م ػف قب ػؿ

والػذي ف ػؿ فػق مواجيػة تيمورلنػؾ فػق

ال ػػاـ وت ػرؾ ال ػبالد تواج ػو مص ػيرىا بنفسػػيا عم ػ يػػد ال ػوات التيموري ػة الغازي ػة بعػػد اختف ػاء
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العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

اخم ػراء المماليػػؾ ال ػذيف ك ػانوا م ػا ف ػرج بػػف برقػػوؽ لنجػػدة االىػػالق فػػق ب ػالد ال ػاـ

(ٓ)ٙ

ال ػذيف

أجب ػروا ال ػوات التيموريػػة خاص ػة ف ػق دم ػؽ عم ػ االرتػػداد عنيػػا(ٔ ،)ٙاال اف تيمورلنػػؾ لج ػم

إلػ ػ الحيمػ ػة مػ ػف خ ػػالؿ إرس ػػالو مناديػ ػاً ينػ ػادي بالصػ ػمي الػ ػذي اليبغػ ػق منػ ػو تيمورلنػ ػؾ سػ ػوى

الحصوؿ عم الط ػزات(ٕ ،)ٙاال اف االحػداث التػق تمػت الصػمي اثبػت عكػس ذلػؾ ،اذ عمػؿ

امػ ػراء تيمورلن ػػؾ عمػ ػ أذاق ػػة سػ ػكاف دم ػ ػؽ أقسػ ػ انػ ػواع العػ ػذاب بالع وبػ ػة والجػ ػوع والحػ ػرؽ
والسبق(ٖ.)ٙ

العثمانييف فمنيا لػـ تكػف
اما أسيا الصغرى (اخنابوؿ) الواقعة بمف مناطؽ نفوذ ُ

بمحسػ ػف احوالي ػػا مػ ػف احػ ػواؿ بػ ػالد ال ػ ػاـ فػ ػق مواجي ػػة خط ػػر الغ ػػزو التيمػ ػوري ،اذ ػػيدت
اخناب ػػوؿ الت ػػق اعتب ػػر تيمورلن ػػؾ ع ػ ػب خروجػ ػو مػ ػف دم ػ ػؽ سػ ػنة ٗٓٛى ػ ػٕٔٗٓ /ـ بػ ػمف
السػػيطرة عمييػػا جػزءاً مػػف الوصػػاية الوراثيػػة المغوليػػة عمييػػا

(ٗ)ٙ

فحػاوؿ تيمورلنػػؾ عزليػػا عػف

محيطيا ا سالمق ،وعف أي تدخؿ مف جانػب سػمطنة المماليػؾ بغػزوه لػبالد ال ػاـ وتخريبػو

ليػػا

(٘)ٙ

فب ػالً عم ػا أثػػاره لج ػوء حػػاكـ بغ ػداد الجال ػػري احم ػد بػػف أوي ػس أب ػاف محن ػة الغ ػزو

العثم ػانق بايزيػػد
التيم ػوري الثػػانق الػػذي تعربػػت ل ػو بغ ػداد ٖٓٛىػ ػٔٗٓٓ /ـ إل ػ السػػمطاف ُ
اخوؿ مػ ػا قػ ػره يوسػ ػؼ (ٕٖٔٛ-ٜٚى ػ ػٕٔٗٓ-ٖٜٔٛ /ـ) حػ ػاكـ اذربيجػ ػاف فػ ػرفض بايزيػ ػد
تسميميما إل تيمورلنؾ الذي كاف قد ارسؿ سفي اًر إل السمطاف بميزيد فق طمبيما(.)ٙٙ

العثمػػانييف تنفيػذاً لسياسػتو ال ا مػػة عمػ عػػدـ احتمػاؿ
ابتػدأ تيمورلنػػؾ تحركاتػػو بػػد ُ

()ٙٚ
العثمػػانييف ف ػق
ممكي ػة عس ػكرية قويػػة أمام ػو بزيػػادة محػػاوالت تعربػػو عم ػ منػػاطؽ نف ػوذ ُ
()ٙٛ
العثمػانييف الكثيػر لمجابيتيػا
أسيا الصغرى
ابتداء مف السطيرة عم سيواس والتق كمفت ُ
ً

العثمانيػة ب يػادة
ففق ع ب المواجية الفاصمة بػيف ال ػوات التيموريػة ب يػادة تيمورلنػؾ وال ػوات ُ
بايزيػػد اخوؿ سػػنة ٗٓٛى ػٔٗٓٓ /ـ ف ػق معركػة عرف ػت بموقعػة ان ػره

()ٜٙ

التػػق كانػػت مػػدمرة

بالنسبة لمعثمانييف وذلؾ النبماـ العديد مف قواتيـ إل جانػب تيمورلنػؾ لكونيػا كانػت ذات

اصوؿ تترية

(ٓ)ٚ

فوقا السمطاف بايزيد نفسػو فػق االسػر(ٔ .)ٚوالػذي اعتبػر وقوعػو فػق االسػر

وموتو فييا فيما بعد ىزيمة قاسية لمعثمانييف جداً ون طة سوداء فق تاريخيـ العسكري (ٕ.)ٚ

اثب ػت تمػػؾ االح ػداث الناجم ػة ع ػف الغ ػزو التيم ػوري لمم ػػرؽ ا سػػالمق مػػدى ال ػوة

التق بمغتيا دولة تيمورلنؾ الواسعة ،تمؾ ال وة كانت نابعة مف قوة وصػ ارمة تيمورلنػؾ نفسػو،

ٖٗٗ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العدد (ٓٔ)

ذلؾ أف وفاة تيمورلنؾ سنة ٛٓٛىػٔٗٓٓ /ـ فق سمرقند كاف لو اثره المبا ػر فػق التخفيػؼ
مػف حػدة الخطػػر التيمػػوري عمػ الم ػػرؽ ا سػػالمق فبػالً عػف اف دولتػػو الواسػػعة تعربػػت

إل التمزؽ نتيجة الخالفات التق ن بت بيف ورثتو

(ٖ)ٚ

تمثمػ ػت االوب ػػاع الت ػػق خمفي ػػا الغ ػػزو التيم ػػوري لمم ػ ػرؽ ا سػ ػالمق قيػ ػاـ حرك ػػات
مناو ة بالنسبة لممماليؾ فق بالد ال اـ ،اخػذت تمػؾ الحركػات طري يػا مػف ااػراءات السػمطة
ػداء مػػف س ػنة
وح ػب التس ػمط والخػػروج ع ػف الطاع ػة لمسػػمطنة الممموكي ػة ف ػق حم ػب ودم ػؽ ابتػ ً
(ٗ)ٚ
العثماني ػة وم ػا آل ػت إلييػػا أوبػػاعيا نتيج ػة لمغ ػزو
ٛٓٚىػ ػٔٗٓٗ /ـ  .ام ػا بالنس ػبة لمدول ػة ُ

التيموري لمناطؽ نفوذىا فق اخنابوؿ ف د باتػت فػق ميػب الػريي

(٘)ٚ

خاصػة بعػد اف ن ػب

الصراع بيف اوالد السمطاف بايزيداالوؿ لخالفة والػدىـ ،اذ داـ ذلػؾ الصػراع ق اربػة اثنػا ع ػر
()ٚٙ
العثمػػانيوف قب ػؿ أف يسػػتجمعوا ق ػواىـ
داء مػػف س ػنة ٘ٓ ٛىػ ػ ٕٔٗٓ /ـ  .تحػػوؿ ُ
س ػنة ابت ػ ً
خالليا إل مجػرد إمػارة تعتػرؼ بسػيادة تيمورلنػؾ( )ٚٚفػق الوقػت الػذي عػادت فييػا ا مػارات

التركمانيػػة فػػق أسػػيا الصػػغرى (اخنابػػوؿ) إل ػ مػػا كانػػت عمي ػو
المؤيد لتيمورلنػؾ

()ٜٚ

()ٚٛ

نتيج ػة لمواق ػؼ حكاميػػا

فعػادت تمػؾ ا مػارات التركمانيػة (صػاروخاف ،كرميػاف ،آيػديف ،منت ػا،

قرماف) إل تنظيـ انفسيا بعد زواليا وتوارييػا

(ٓ)ٛ

 ،بػؿ وظيػور إمػارات اخػرى اسػتطاعت أف

تك ػوف النفسػػيا إم ػارات ف ػق الم ػػرؽ ا سػػالمق نتيجػػة لمف ػراغ السياس ػق ال ػذي ترك ػو إنحس ػار
الخط التيمػوري عػف الم ػرؽ ا سػالمق بوفػاة تيمورلنػؾ فبػالً عػف عػدـ تمكػف ػاه رخ ابػف
تيمورلن ػػؾ (ٛ٘ٔ-ٛٓٛى ػ ػٔٗٗٚ-ٔٗٓ٘ /ـ) م ػػف م ػػؿء الفػ ػراغ السياسػ ػق ال ػػذي تركػ ػو وفػػاة
والده تيمورلنؾ عم الم رؽ ا سػالمق وىػو مػا ادى إلػ نمػو الكيانػات السياسػية مػف جديػد
ف ػق أسػػيا الصػػغرى

(ٔ)ٛ

بػػؿ وظيػػور إم ػارات اخػػرى مج ػاورة ليػػا اسػػتطاعت اف تك ػوف لنفس ػيا

داء مػ ػف إمػ ػارة ال ػ ػره
كيان ػػات سياس ػػية ف ػػق الم ػ ػرؽ ا س ػػالمق وامتػ ػدادتيا فػ ػق اخناب ػػوؿ ابتػ ػ ً
قوينمػػو(ٕٓٛٚ-ٚٛىػ ػ ٔٗٙٚ-ٖٔٚٛ /ـ)(ٕ )ٛالت ػق اسػػتطاعت ب يػػادة زعيميػػا ق ػره يوسػػؼ

(ٕٖٔٛ-ٜٚىػٕٔٗٓ-ٖٔٛٛ /ـ) مف السيطرة عم معظـ بػالد فػارس واذربيجػاف والعػراؽ
خالؿ السنوات ٖٔٛٔٗ-ٛىػٔٗٔٔ-ٔٗٔٓ /ـ (ٖ.)ٛ

عمػ ػ ال ػػراـ م ػػف اف دور ا مػ ػارة ال ػ ػره قوينموي ػػة ك ػػاف نس ػػبياً عمػ ػ ص ػػعيدالعالقات

العثماني ػة
العثماني ػة را ػـ مج ػاورة مناط يػػا لحػػدود الػػدولتيف الممموكيػػة و ُ
الممموكي ػة ُ

ٖ٘ٗ

(ٗ)ٛ

المت ػاف

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

اخذت العالقات بينيما تمخػذ طابعػاً وديػاً أبػاف اعػتالء السػمطاف المممػوكق اال ػرؼ برسػباي
(ٕ٘ٛٗٔ-ٛىػ ػٖٔٗٚ-ٕٔٗٔ /ـ) لمس ػػمطنة الممموكي ػػة سػ ػنة ٕ٘ٛى ػ ػٕٔٗٔ /ـ وذل ػػؾ م ػػف

العثمانق مراد الثانق (ٕ٘ٛ٘٘-ٛى ػٔٗ٘ٔ-ٕٔٗٔ /ـ) بإرسػاؿ سػفارة
خالؿ قياـ السمطاف ُ
إل ػ ػ ال ػ ػػاىرة سػ ػػنة ٕٛٚىػ ػ ػٕٖٔٗ /ـ وذلػ ػػؾ لتين ػ ػػة اال ػ ػرؼ برس ػ ػباي بػ ػػاعتالء السػ ػػمطنة

الممموكية فق مصػر

(٘)ٛ

فبػالً عػف إرسػالو لعػدد مػف اخسػرى الػذيف كػاف قػد ظفػر بيػـ عنػد

مياجمتو الحدى ا مارات البم انية كق يدؿ عم انو ليس دوف اخ رؼ برسباي فػق إعػالء

كممػ ػة ا س ػػالـ( .)ٛٙوبالم اب ػػؿ ف ػػمف الممالي ػػؾ ق ػػابموا عمػ ػ عي ػػد الس ػػمطاف الممم ػػوكق ج م ػػؽ

العثماني ػة فػػق أوربػػا بمظػػاىر االبتيػػاج
(ٕٗٛ٘ٚ-ٛىػ ػٖٔٗ٘-ٖٔٗٛ /ـ) أنبػػاء التحركػػات ُ

العثمػانق محمػػد الفػػاتي (٘٘-ٛ
العثمػػانييف عمػ عيػػد السػػمطاف ُ
والسػرور خاصػة بعػد نجػػاح ُ
ٛٛٙىػ ػٔٗٛٔ-ٔٗ٘ٔ /ـ) فػػق فػػتي ال سػػطنطينية س ػنة ٛ٘ٚىػ ػٖٔٗ٘ /ـ واعتبروى ػا نص ػ اًر

لالسػػالـ

()ٛٚ

العثم ػػانق
وىػػو مػػا دعػػا المماليػػؾ أيب ػاً إل ػ عػػدـ التػػدخؿ بتطمعػػات السػػمطاف ُ

محمد الفاتي لبسط االمف فق أسيا الصغرى نتيجة الخالؼ الذي وقا بيف امػراء بنػق قرمػاف

()ٛٛ
العثمػػانق فػػق ػػؤونيا الداخميػة أمػاـ أنظػػار
حػػوؿ حكػػـ ا مػػارة التػػق سػػاءىا ذلػػؾ التػػدخؿ ُ
الممالي ػؾ الػػذيف كانػػت ليػػـ أيب ػاً نفػػس النظ ػرة فػػق اعػػادة االمػػف واالسػػت رار لمنػػاطؽ نفػػوذىـ

فػػق أسػػيا الصػػغرى واسػػتعادة المنػػاطؽ التػػق اسػػتول عمييػػا ال رمػػانيوف فػػق طرسػػوس واظن ػة
وكولؾ سنةٛ٘ٛىػٔٗ٘ٗ /ـ عم عيد السػمطاف المممػوكق اينػاؿ العال ػق (ٛٙ٘-ٛ٘ٚى ػ/

ٖٜ٘ٗٔٔٗٙ-ـ) (.)ٜٛ

العثمػانييف فػق المحافظػة عمػ اخوبػاع
ازاء تمؾ النظرة الم ػتركة بػيف المماليػؾ و ُ
ال ا مة فق الم رؽ ا سالمق بحكـ تجاور منػاطؽ نفػوذ الػدولتيف فػق الجيػات ال ػمالية مػف
بػ ػػالد ال ػ ػػاـ والجنوبيػ ػػة مػ ػػف اخنابػ ػػوؿ فػ ػػق أسػ ػػيا الصػ ػػغرى ،ف ػ ػػد بػ ػػرز موقػ ػػؼ المماليػ ػػؾ

العثمانييف معاً ازاء التحركات التق قاـ بيػا حسػف الطويػؿ (اوزوف حسػف) (ٕٛٛٔ-ٛٚى ػ/
و ُ
ٔٔٗٚٙ-ٔٗٙٚـ) احػ ػػد ام ػ ػراء االؽ قوينمػ ػػو (ٕٜٔٗ-ٛٚىػ ػ ػٔ٘ٓٛ-ٔٗٙٚ /ـ)(ٓ )ٜمػ ػػف
خ ػػالؿ تمكن ػػو م ػػف ا ازح ػػة نف ػػوذ ال ػ ػره قوينم ػػو (ٕٗٔٛٚ-ٛى ػ ػٔٗٙٚ-ٔٗٔٔ /ـ) وت ويب ػػو
لحكميا فق فارس سنة ٕٛٚىػٔٗٙٚ /ـ والعراؽ سػنة ٖٛٚى ػٔٗٙٛ /ـ وفػق ارمينيػا ػرؽ

اخناب ػػوؿ

(ٔ)ٜ

اخم ػػر ال ػػذي جع ػػؿ إم ػػارة االؽ قوينم ػػو ت ػػدخؿ مي ػػداف التن ػػافس ف ػػق الم ػػرؽ

ٖٗٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العدد (ٓٔ)

ا سالمق فق محاولة العػادة ترتيػب االوبػاع التػق كانػت قا مػة ،وعمػ الػراـ مػف احتفػاظ
المماليؾ بعالقػات حسػنة مػا حسػف الطويػؿ (اوزوف حسػف) اال انيػا كانػت عالقػات متػوترة،
اذ سرعاف ما تفاقمت ع ب وفاة حسف الطويؿ سنة ٔٛٛىػٔٗٚٙ /ـ وابطرار خمفػاؤه مػف

بعده نتيجة لخصوماتيـ الداخمية بإخالء بعباً مف منػاطؽ نفػوذىـ لممماليػؾ فػق امػد (ديػار

(ٕ)ٜ
العثمػػانييف مػػف حسػػف الطويػػؿ وتحركاتػػو فػػق اخنابػػوؿ
بكػػر)  .وكػػذا الحػػاؿ كػػاف موقػػؼ ُ
العثمانييف فػق اخنابػوؿ(ٖ )ٜممػا ابػطر
فبالً عف محالفتو المراء إمارة طرابزوف لمعاداة ُ

السػمطاف محمػػد الفػػاتي إلػ مواجيػػة حسػػف الطويػػؿ فػق معركػة ت ارجػػاف الواقعػة فػق المنػػاطؽ
العميا مف نير الفرات سنة ٛٚٛىػٖٔٗٚ /ـ

(ٗ)ٜ

لت ويض نفوذ حسف الطويػؿ الػذي تمتػا بػو

ف ػق اخنابػػوؿ وذلػػؾ فػػق اع ػػاب دع ػـ حسػػف الطويػػؿ لمحرك ػة الصػػفوية فػػق اذربيجػػاف

العثمانييف
واستخدامو الحركة الصفوية كمداة بغط بد ُ

()ٜٙ

(٘)ٜ

الذيف خ وا مف تسػرب الحركػة

الصػػفوية إل ػ صػػفوؼ جي ػػيـ االنك ػػاري (الجػػيش الجديػػد)( .)ٜٚاال اف تمػػؾ المخػػاوؼ مػػف

تحالؼ حسف الطويؿ ما الصفوييف تبددت وانتيت تماماً بوفاة حسف الطويػؿ سػنة ٔٛٛى ػ/

()ٜٛ
العثمػػانييف واالؽ قوينمػػو فػػق فػػتي صػػفحة
ٔٗٚٙـ بػػؿ وبػػرزت الرابػػة لكػػؿ مػف الجػػانبيف ُ
جديدة مػف العالقػات ا يجابيػة كخطػوة منط يػة عمػ بػوء التحركػات الممموكيػة فػق جنػوب

اخنابػػوؿ واالقػػاليـ الغربي ػة لػػالؽ قوينم ػو( .)ٜٜخاص ػة واف تمػػؾ التحرك ػات الممموكي ػة ج ػاءت

العثم ػػانق محم ػػد الف ػػاتي بالت ػػدخؿ ف ػػق ال ػػؤوف الداخميػ ػة مػ ػارة
فػ ػق اع ػ ػاب قيػ ػاـ الس ػػمطاف ُ

ذلغػادر(ذو ال ػػدر)

(ٓٓٔ)

التػق كانػػت م ػمولة بالحمايػة الممموكيػة(ٔٓٔ) ،اخمػر الػذي ادى إلػ

العثمػانييف ووبػػعيما عمػ المحػؾ فػػق إنتظػػار إلػ مػػف سػتؤوؿ السػػيادة
تفػاقـ العالقػات مػػا ُ
اليػػو ف ػق تمػػؾ المنط ػة (االج ػزاء الغربيػػة والجنوبيػػة الغربيػػة مػػف أسػػيا الصػػغرى) فب ػالً ع ػف
العثمػػانق محمػػد الفػػاتي إل ػ
العثمػػانييف المػدعو "جػػـ" اح ػد ابنػػاء السػػمطاف ُ
لجػػوء احػػد اخمػراء ُ
جانب المماليؾ نتيجة الخالؼ الذي ن ب حوؿ وراثة العػرش مػا اخيػو بايزيػد االبػف االكبػر
لمسػػمطاف محمػػد الفػػاتي

(ٕٓٔ)

العثم ػانييف
اخمػػر ال ػذي زاد م ػف تف ػاقـ العالق ػات بػػيف المماليػػؾ و ُ

الذيف ااػاروا عمػ عيػد بايزيػدالثانق (ٜٔٛ-ٛٛٙى ػٕٔ٘ٔ-ٔٗٛٔ /ـ) عمػ منػاطؽ نفػوذ
الممالي ػػؾ ف ػػق طرس ػػوس واظن ػػة

(ٖٓٔ)

ف اب ػػؿ الس ػػمطاف الممم ػػوكق اال ػػرؼ قايتب ػػاي (ٕ-ٛٚ

العثمانيػة بالمثػؿ وبػإجراءات ا ػد
ٜٔٓىػٜٔٗٙ-ٔٗٙٛ /ـ) تمؾ التحركػات ُ

ٖٗٚ

(ٗٓٔ)

وذلػؾ مػف

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

العثمػػانيوف وم ػف ثػػـ توامػػو فػػق منػػاطؽ
خػػالؿ اسػػتعادتو لتمػػؾ المنػػاطؽ الت ػق اسػػتول عمييػػا ُ

العثمانييف فق أسيا الصغرى(٘ٓٔ).
نفوذ ُ
العثمانية والرد الممموكق عمييا ،ابػرزت عػدـ
اف االحداث التق تمت تمؾ التواالت ُ
رابػة كػال الطػػرفيف بتوجيػو كػؿ قػواىـ الحربيػة واسػػتنزافيا فػق حػرب ال يريػػدوف ليػا اف تتسػػا
العثم ػػانييف سػ ػنة
نطاقي ػػا ب ػػيف ال ػػدولتيف لػ ػذا ب ػػرزت الرابػ ػة فػ ػق ع ػ ػد الص ػػمي ب ػػيف الممالي ػػؾ و ُ
ٜٛٙى ػ ػٜٔٗٔ /ـ( )ٔٓٙفبػ ػالً عم ػػا ت ػػال ذل ػػؾ الص ػػمي ب ػػيف الط ػػرفيف م ػػف اتف ػػاؽ ف ػػق ت ػػدير

االوبػ ػ ػػاع ال م ػ ػ ػ ة التػ ػ ػػق مػ ػ ػػر بيػ ػ ػػا المسػ ػ ػػمموف فػ ػ ػػق االنػ ػ ػػدلس (ٜٛٚ-ٛٙٛىػ ػ ػ ػ-ٖٔٗٙ /

ٕٜٔٗـ)

()ٔٓٚ

وذلػػؾ عم ػ اثػػر التيديػػدات الفرنجي ػة الصػػميبية لممسػػمميف فػػق االنػػدلس
()ٜٔٓ

()ٔٓٛ

العثم ػػانييف عمػ ػ السػ ػواء
ال ػػذيف طمبػ ػوا المس ػػاعدة م ػػف الممالي ػػؾ و ُ
العثماني ػة حالػػت دوف إرسػػاؿ تعزي ػزات عسػػكرية بحري ػة
كانػػت تمػػر بيػػا الػػدولتيف الممموكيػػة و ُ
إلػ ػ اخن ػػدلس ع ػػف طري ػػؽ جزيػ ػرة صػ ػ مية

(ٓٔٔ)

اال اف الظ ػػروؼ الت ػػق

را ػػـ اتف ػػاؽ ك ػػال م ػػف الس ػػمطانيف الممم ػػوكق

العثمانق بايزيد الثانق عم إرساؿ تمؾ المسػاعدات البحريػة لممسػمميف فػق
اال رؼ قايتباي و ُ
االنػػدلس(ٔٔٔ) التػػق ػػكؿ تعربػػيا لخطػػر التحػػالؼ الفرنجػػق الصػػميبق مػػف جانػػب الممكػػيف
فردينػػاف الثػػانق (ٜٕٕٗ-ٛٛىػ ػٔ٘ٔٙ-ٜٔٗٚ /ـ) ممػػؾ اراون ػة مػػا ممك ػة ق ػتالة اي ػزابيال

(ٜٔٓ-ٜٛٚىػ ػٔ٘ٓٗ-ٔٗٚٗ /ـ)

(ٕٔٔ)

العثمػػانييف
م ػ اررة كبي ػرة لممسػػمميف عام ػة ولمماليػػؾ و ُ

خاص ػ ة وذلػػؾ فػػق اع ػػاب تمكػػف ذلػػؾ التحػػالؼ مػػف اس ػ اط مممكػػة ارناطػػة كبػػرى الممالػػؾ
ا سالمية فق االندلس سنة ٜٛٚىػٜٕٔٗ /ـ(ٖٔٔ).

دعت االحداث التػق تمػت سػ وط االنػدلس بميػدي الفرنجػة الصػميبيف المماليػؾ عمػ
عيد السمطاف الممموكق قانصوه الغوري (ٜٕٕ-ٜٓٙى ػ ٔ٘ٔٙ-ٔ٘ٓٓ /ـ ) إلػ التعػاوف

العثمػػانيف عم ػ عيػػد بايزيػػد الثػػانق فػػق اعػػداد اسػػطوؿ مممػػوكق قػػوي لمواجيػػة الخطػػر
مػػا ُ
البرتغػػالق(ٗٔٔ) الػػذي بػػات ييػػدد الػػدولتيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ سػػعق البرتغػػالييف وبمبارك ػة مػػف

البابويػ ػة ف ػػق رومػ ػا ف ػػق الوص ػػوؿ إلػ ػ الين ػػد عػ ػف طري ػػؽ بح ػػري اليم ػػر بم ارب ػػق الم ػػرؽ
العثماني ػة
اخسػػالمق حيػػث الػػدولتيف الممموكي ػة و ُ

(٘ٔٔ)

المتػػاف ػيدتا ظيػػور الدول ػة الصػػفوية

التػػق تمكنػػت ب يػػادة ال ػػاه اسػػماعيؿ الص ػفوي ( ٜٕٙ-ٜٓٚىػ ػ ٜٔ٘ٔ – ٔ٘ٓٔ /ـ) م ػف

السػيطرة عمػ تبريػػز سػػنة  ٜٓٙى ػ ٔ٘ٓٔ /ـ

()ٔٔٙ

ٖٗٛ

فػػق اع ػػاب وقعػة نخجػواف( .)ٔٔٚخاصػة

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

واف تبريػػز كانػػت تمثػػؿ احػػدى ال واع ػد االؽ قوينموي ػة الميم ػة فػػق اي ػراف

()ٔٔٛ

والتػػق ػػيدت

االعػػالف عػػف قيػػاـ الدول ػة الصػػفوية فييػػا س ػنة ٜٓٚىػ ػ ٔ٘ٓٔ /ـ( .)ٜٔٔومػػا تػػال ذلػػؾ مػػف

جي ػػود الس ػػماعيؿ الصػ ػفوي ب ػػمف سياس ػػتو التوس ػػعية ف ػػق الجي ػػات الغربيػ ػة لدولتػ ػو ب يامػ ػو

بالسيطرة عم ارمينيا وعم االمارات الكردية فق كردسػتاف حيػث ادعػ السػيادة عمييػا
فبالً عف الحاقو ديار بكػر بدولتػو بػيف سػنتق (ٜٖٔٔٔ –ٜى ػٔ٘ٓٚ-ٔ٘ٓ٘ /ـ)

(ٕٓٔ)

(ٕٔٔ)

ثػـ

تمكنػػو مػػف إ ازحػػة نفػػوذ االؽ قوينمػػو سػػنة ٜٗٔىػ ػٔ٘ٓٛ /ـ فػػق الع ػراؽ بدخولػػو بغػػداد سػػنة

ٜٗٔىػٔ٘ٓٛ /ـ(ٕٕٔ).

عمػ ػ أف االح ػػداث الت ػػق تم ػػت التوسػ ػا الص ػػفوي ف ػػق العػ ػراؽ ومني ػػا إلػ ػ الجي ػػات

الغربية منو اثػارت ابػط ارباً فػق ميػزاف ال ػوى جعمػت الدولػة الصػفوية تػدخؿ محػور التنػافس

العثمانيػة
فػق السػيادة عمػ منط ػة الم ػرؽ االسػالمق ،إلػ جانػػب الدولػة الممموكيػة والدولػة ُ

التق ارادت مواجية تمؾ التحركات العسكرية الصفوية فق االطراؼ ال رقية مف اخنابػوؿ،

خاص ػ ػة عم ػ ػ إثػ ػػر حمم ػ ػة ال ػ ػػاه اسػ ػػماعيؿ الص ػ ػفوي عم ػ ػ إم ػ ػارة ذلغػ ػػادر س ػ ػنة ٖٜٔىػ ػ ػ/
ٔ٘ٓٚـ

(ٖٕٔ)

العثمانييف(ٕٗٔ).
التق كانت تمثؿ إمارة عازلة بيف المماليؾ و ُ
(ٕ٘ٔ)

العثمػػانيف والصػػفوييف ودعػػت
ل ػػد تبػػافرت عػدة عوامػؿ
اججػػت الخػػالؼ بػػيف ُ
إلػ ػ ح ػػدوث المواجي ػػة الت ػػق كان ػػت فاصػ ػمة ب ػػيف الط ػػرفيف سػ ػنة ٕٜٓى ػ ػ ٔ٘ٔٗ /ـ تمك ػػف
العثمػػانيوف فييػػا مػػف الحػػاؽ اليزيمػػة بالصػػفوييف فػػق موقعػػة جالػػديراف ومػػا تبع ػو م ػف اح ػداث
ُ
اسػ ػفرت عػ ػف انتص ػػار العثم ػػانييف ب ي ػػادة السػ ػممطاف س ػػميـ االوؿ (ٜٕٙ-ٜٔٛى ػ ػ-ٕٔ٘ٔ /
ٕٓ٘ٔ ـ) وتمكنيـ مف دخوؿ العاصمة الصفوية تبريػز فبػالً عػف اسػتيالءالعثمانييف عمػ

ديار بكر وبسط السيطرة المبا رة عم امارة ذلغادر (ذو ال در) فبالً عػف انيػاء كػؿ أمػاؿ
ال ػػاه اسػػماعيؿ الصػػفوي فػػق التوسػػا باتجػػاه االنابػػوؿ( .)ٕٔٙرا ػـ محاولػػة ال ػػاه اسػػماعيؿ

الصػػفوي طمػػب محالف ػة السػػمطاف المممػػوكق اال ػػرؼ قانصػػوه الغػػوري الي ػػاؼ سيرالسػػمطاف

العثمانق سميـ االوؿ نحوه(.)ٕٔٚ

العثمػػانييف
العثماني ػة الممموكي ػة ع ػػب موقع ػة جالػػديراف وانتصػػار ُ
دخمػػت العالقػػات ُ

عمػ ػ الص ػػفوييف ف ػػق معركػ ػة جال ػػديراف ٕٜٓى ػ ػٔ٘ٔٗ /ـ مرحمػ ػة جدي ػػدة إذ ل ػػـ يب ػػؽ أم ػػاـ

العثمػانييف ع ػب امتػػدادىـ الواسػا فػػق الم ػرؽ االسػالمق وصػوالً إلػ تبريػػز سػوى المماليػػؾ
ُ

ٖٜٗ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

الذيف بدت عمييـ عوامؿ البعؼ نتيجػة خسػارتيـ أمػاـ البرتغػالييف فػق معركػة ديػو البحريػة
سنة ٜ٘ٔىػٜٔ٘ٓ /ـ

()ٕٔٛ

وما اع ب ذلؾ مف تدىور االقتصاد الممموكق

()ٕٜٔ

نتيجة تغيػر

طرؽ التجارة بيف ال ػرؽ والغػرب التػق كانػت ترفػد الدولػة الممموكيػة بمػوارد ماليػة ميمػة مػف

خ ػػالؿ ممارسػ ػة الممالي ػػؾ لتجػ ػ ارة العب ػػور وانعكػ ػػاس ذل ػػؾ عمػ ػ االوب ػػاع الداخمي ػػة لمدولػػػة

الممموكية التق ػيدت حالػة مػف الركػود والغػالء االقتصػادي(ٖٓٔ) .فبػالًعما ػيدتو الدولػة
الممموكي ػة مػػف ابػػط اربات فػػق السػػنوات ٘ٓ ٜىػ ػ ٜٜٔٗ /ـ (ٖٔٔ)ٜٕٕ ،ىػ ػٔ٘ٔٙ /ـ

(ٕٖٔ)

بمف مناطؽ نفوذىا فق بالد ال اـ بد سمطنة المماليؾ ونوابيـ ىنػاؾ االمػر الػذي تطمػب

مػف المماليػػؾ ال يػاـ بسمس ػمة إجػراءات عسػكرية خحتػواء تمػػؾ االبػػط اربات فػق ال ػػاـ االمػر
ال ػذي تطمػػب مػػنيـ أيب ػاً التوسػػا فػػق مػػني االقطاع ػات الواس ػعة الم ػراء المماليػػؾ مػػف ن ػواب

ال ػاـ نظيػػر اسػػياميـ بالعمميػػات العسػػكرية

(ٖٖٔ)

االمػر الػذي ارىػػؽ الدولػة الممموكيػة سياسػياً

العثم ػػانيوف ودع ػػاىـ ب ػػالتعرض مػ ػارة ذلغ ػػادر (ذو ال ػػدر) سػ ػنة
واقتص ػػادياً وى ػػو م ػػا ادرك ػػو ُ
العثمػ ػػانييف اثن ػ ػاء تػ ػػوجييـ لمحارب ػ ػة
ٕٜٔىػ ػ ػ ٔ٘ٔ٘ /ـ بحج ػ ػة موقفيػ ػػا الغيػ ػػر ودي تج ػ ػاه ُ

الصػػفوييف

(ٖٗٔ)

فب ػالً عمػػا اثػػاره المماليػػؾ بمحاولػػة ت ػػاربيـ مػػا ال ػػاه اسػػماعيؿ الص ػفوي

المعادي لمعثمػانييف

(ٖ٘ٔ)

 ،الػذيف عاربػوا بعػد ذلػؾ أي تػدخؿ مممػوكق خصػالح ذات الببػيف

م ػػا الص ػػفوييف وى ػػو االم ػػر ال ػػذي ل ػػـ يخ ػػؼ عمػ ػ الممالي ػػؾ معانيي ػػا

()ٖٔٙ

فبػ ػادر الس ػػمطاف

العثمػانييف
الممموكق اخ رؼ قانصوه الغػوري باخسػتعداد لتيي ػة قواتػو لممواجيػة الم بمػة مػا ُ
الذيف ارادوا بمف يبفوا عم سياستيـ الجديدة تجاه المماليػؾ طابعػاً جديػداً وىػو التمويػو مػف

العثم ػػانق س ػػميـ االوؿ إلػ ػ الس ػػمطاف الممم ػػوكق اخ ػػرؼ قانص ػػوه
خ ػػالؿ إرس ػػاؿ الس ػػمطاف ُ
الغ ػػوري مبع ػػوثيف محمم ػػيف بالي ػػدايا وبمخاطب ػػات وديػ ػة م ػػف الس ػػمطاف س ػػميـ االوؿ لمس ػػمطاف

الغوري يصفو فيو بمنو والده و يسملو الدعاء لو فق ن ازعو ما ال ػاه اسػماعيؿ الصػفوي وانػو
ال حاجة لمغػوري بػمف يتػدخؿ فػق أمػر النػزاع الػدا ر مػا ال ػاه الصػفوي .وفػق سػبيؿ التمويػو
عم ػ السػػمطاف اخ ػػرؼ قانصػػوه الغػػوري طمػػب السػػمطاف سػػميـ االوؿ منػػو بػػمف يرسػػؿ اليػػو

كميػػة مػػف مػػادة السػػكر وىػػو ماكػػاف قػػد اسػػتجاب لػػو اخ ػػرؼ قانصػػوه الغػػوري الػػذي ارس ػؿ

مبعوثاً مف جانبو لمنظر فق طمب الصمي الذي عربو عميػو السػمطاف سػميـ االوؿ( .)ٖٔٚاال

ٖٓ٘

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العدد (ٓٔ)

أف ذلػػؾ لػػـ يحػػؿ دوف قيػػاـ اخ ػػرؼ قانصػوه الغػػوري بجمػػا امػراء جي ػو وطمبػو العيػػد مػػنيـ
بمف ال يخونوه وال يغدرونو وحمفيـ بذلؾ عم المصحؼ ال ريؼ(.)ٖٔٛ

العثمػػانيوف بتحركػػاتيـ فػػق مػػارديف واورف ػو والرق ػة والموصػػؿ وديػػار بكػػر ريبػػة
أثػػار ُ
()ٖٜٔ
العثمػػانيف
المماليػػؾ
ال ػذيف كػػانوا قػػد ادرك ػوا طبيع ػة التوجيػػات الجديػػدة فػػق العالقػػة مػػا ُ
والتػػق اتبػػحت معالميػػا م ػف خػػالؿ االعػػداد المسػػبؽ لمجػػيش المممػػوكق م ػف قب ػؿ السػػمطاف

اخ ػرؼ قانص ػوه الغػػوري قاصػػداً حمػػب مػػا الخميف ػة العباسػػق وال بػػاة االربع ػة(ٓٗٔ) .خاصػة

(ٔٗٔ)

العثمػػانييف مػػف عينتػػاب وقمع ػة ممطيػػة وبيسػػنا وكركػػر
عنػػدما وص ػمت االخبػػار بػػإقتراب ُ
راـ رسا ؿ التطمػيف التػق كانػت تػرده مػف نا بػو عمػ حمػب خػاير بػؾ الػذي كػاف قػد تػواط

مسػػب اً م ػا السػػمطاف سػػميـ االوؿ(ٕٗٔ) ال ػذي وصػػمت قوات ػو أيب ػاً إل ػ سػػيؿ مػػرج داب ػؽ قػػرب
حمػػب ف ػػق ػػير رج ػػب سػ ػنة ٕٕٜى ػ ػٔ٘ٔٙ /ـ وفيي ػػا دارت المعركػ ػة الفاصػ ػمة ب ػػيف ال ػ ػوات

العثمانيػ ػ ػة فػ ػ ػق بداي ػ ػػة
العثماني ػ ػػة والممموكيػ ػ ػة التػ ػ ػق تمكن ػ ػػت مػ ػ ػف الح ػ ػػاؽ اليزيمػ ػ ػة ب ػ ػػال وات ُ
ُ
المعرك ػػة

(ٖٗٔ)

إال أف بػ ػراوة المعركػ ػة كان ػػت ق ػػد ارى ػػت ال ػ ػوات الممموكيػ ػة الت ػػق انكس ػػرت

ميمنتيا التق كانت ب يادة االمير سيباي نا ػب ال ػاـ فبػالً عػف الػدور المتػواط الػذي كػاف

قد اطما بو خاير بؾ نا ب حمب ما السمطاف سميـ االوؿ

(ٗٗٔ)

الػذي تحسػف قواتػو اسػتخداـ

البنػػادؽ واالسػػمحة الناري ػة عم ػ نطػػاؽ واس ػا ،وافبػػؿ م ػف المماليػػؾ ال ػذيف كػػانوا متمس ػكيف
بمساليب ال تاؿ البدا ية حتػ ذلػؾ الوقػت فػق معركػةمرج دابػؽ سػنة ٕٕٜى ػ ٔ٘ٔٙ /ـ

(٘ٗٔ)

راـ معرفتيـ باالسمحة النارية وتصنيعيـ ليا (.)ٔٗٙ

العثمانيوف حالة االنيزاـ التق حمت بال وات الممموكية التػق ف ػدت السػمطاف
أستغؿ ُ

اخ ػػرؼ قانصػػوه الغػػوري فػػق المعرك ػة ال ػذي ف ػػت مر ارت ػو مػػف ىػػوؿ الخيان ػة التػػق احمػػت

العثمانييف الذيف اندفعوا ب واتيـ تجػاه الػبالد ال ػامية التػق لػـ
اليزيمة بال وات الممموكية أماـ ُ
العثمػػانييف مػػف قػػوة يمكػػف ليػػا اف تتصػػدى ليػػـ ىنػػاؾ نتيج ػة ن م ػة االىػػالق التػػق
يبػػؽ أمػػاـ ُ
عمت بالد ال اـ عم ال وات الممموكيػة المنيزمػة

()ٔٗٚ

التػق مػا أف وصػمت اخبػار انكسػارىا

العثمانيوف إل ال اىرة م ر السمطة الممموكية حت ع د كبار امراء المماليػؾ ممػف ب ػوا
أماـ ُ
ف ػػق ال ػػاىرة عمػ ػ اختيػ ػار طوم ػػاف ب ػػاي (ٕٕٜٕٖ-ٜى ػ ػ )ٔ٘ٔٚ-ٔ٘ٔٙ /لت ػػولق الس ػػمطنة
الممموكيػة راػػـ أف منصػػب السػػمطنة الممموكيػة ل ػـ يك ػف مراوب ػاً فيػو ف ػق تمػػؾ الظػػروؼ ،ف ػػد

ٖٔ٘

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

زىد كبار االمراء المماليؾ فق تولييا ،االمرالذي دعا طوماف بتحميؼ ب ايا االمراء المماليػؾ
عمػ المصػػحؼ ال ػريؼ بػػمف ال يخونػػوه وال يغػػدوره وذلػػؾ لعممػو بمػا حػػؿ بالدولػة الممموكيػة

()ٔٗٛ
العثم ػػانق س ػػميـ االوؿ رس ػػالة إلػ ػ
نتيجػ ػة لػ ػذلؾ
فػ ػق الوق ػػت الػ ػذي ارس ػػؿ فيػ ػو الس ػػمطاف ُ
طوم ػاف بػػاي يػػدعوه لم ػػدخوؿ فػػق طاعت ػو( )ٜٔٗإال أف طوم ػاف ب ػػاي رف ػض ذلػػؾ را ػـ عممػػو

المسبؽ بح ارجة الموقؼ الذي آلت اليو االوباع فق الدولة الممموكية(ٓ٘ٔ) ،فحػاوؿ طومػاف

العثمػانييف عنػد الريدانيػة (العباسػية )
باي جاىػداً الوقػوؼ بوجػو ُ

(ٔ٘ٔ)

سػنة ٖٕ ٜى ػٔ٘ٔٚ /

العثم ػػانيوف حػ ػاولوا دخ ػػوؿ ال ػػاىرة دوف االص ػػطداـ بالممالي ػػؾ ب ي ػػادة طومػ ػاف ب ػػاي
ـ إال أف ُ
الػػذي ابػػطر إلػ االنس ػحاب مػػف ىزيم ػة اكيػػدة عنػػد الريدانيػة وذلػػؾ لمتػواط المسػػبؽ خحػد
قادتػ ػو الم ػػدعو ج ػػاف ب ػػردى الغ ازل ػػق نا ػػب ال ػػاـ

المماليػػؾ

(ٖ٘ٔ)

(ٕ٘ٔ)

ػ ػريؾ خ ػػاير ب ػػؾ ف ػػق التموي ػػو عمػ ػ

ببػػرورة اخف ػاء االسػػمحة الدفاعي ػة الث يم ػة حت ػ المرحم ػة االخي ػرة مػػف م ارحػػؿ

العثمػػانييف
المواجيػػة م ػا ُ

(ٗ٘ٔ)

الػػذيف تمكن ػوا مػػف دخػػوؿ مدين ػة ال ػػاىرة راػػـ م اوم ػة المماليػػؾ

العثمػػانييف والتواػؿ ف ػق معس ػكر
ب يػادة طومػػاف بػػاي ال ػذي اب ػدى ػجاعة كبي ػرة فػق مواجيػػة ُ
السػػمطاف سػػميـ االوؿ وقتم ػو لسػػناف با ػاأحد وزراء السػػمطاف سػػميـ االوؿ(٘٘ٔ) وال ػذي تمكنػػت
قواتو عم إثػر ذلػؾ مػف مالح ػة طومػاف بػاي مػا ب ايػا قػوات المماليػؾ فػق بػر الجيػزة حتػ
العثمانيػة بخيانػة بعػض مػف كػاف معػو
وقا طوماف باي فػق أيػدي ال ػوات ُ

()ٔ٘ٙ

مػف ثػـ واجػو

طومػػاف بػػاي مص ػيره بممرالسػػمطاف سػػميـ االوؿ ال ػذي امرب تم ػو س ػنة ٖٕٜىػ ػٔ٘ٔٚ /ـ(.)ٔ٘ٚ

العثمانية التػق لػـ تكػف تخمػو مػف مظػاىر
وبذلؾ انتيت ح بة طويمة مف العالقات الممموكية ُ
ال ػود والتحػػالؼ والتمزرلمحف ػاظ عم ػ الكيػػاف السياسػػق لممسػػمميف فب ػالً عػػف مظػػاىر التنػػافس
ولك ػػف بخطػ ػ و يػ ػدة حتػ ػ س ػػنة ٕٜٓى ػ ػٔ٘ٔٗ /ـ ع ػػب انتص ػػار العثم ػػانييف عمػ ػ الدولػ ػة

الصػػفوية لتتح ػوؿ تمػػؾ العالق ػات إل ػ التنػػافس المبا ػرفق الس ػيادة عم ػ الم ػرؽ االسػػالمق
العثمػػانييف وخمػػو المنط ػة م ػف ق ػوة ثالثػػة منافس ػة
ع ػب انتي ػاء ال ػدور الص ػفوي فييػػاعم يػػد ُ

العثمانييف الذيف تمكنوا ع ب االنتصار عم المماليؾ فق معركة مػرج دابػؽ سػنة
لممماليؾ و ُ
ٕٕٜىػ ٔ٘ٔٙ /وفق الريدانية سنة ٖٕٜىػٔ٘ٔٚ /ـ مف السيطرة عمػ بػالد ال ػاـ ومصػر
فبالً عف حصوليـ عم ميزات فق الخالفة االسالمية(.)ٔ٘ٛ

ٕٖ٘

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

امللخص

تب ػيف م ػف خػػالؿ د ارس ػة العالق ػات العثماني ػة الممموكي ػة انيػػا كانػػت عالقػػات م ػرت
بم ارح ػؿ وظػػروؼ تاريخيػػة عديػػدة ،تراوحػػت خالليػػا مػػف انيػػا كانػػت عالق ػات ودي ػة بػػيف ق ػوى
إسالمية كانت ظيورىا عم إثر متغيرات سياسية يدىا منط ة الم رؽ االسػالمق السػيما
ف ػػق إع ػ ػاب الغزوالمغ ػػولق الػ ػذي تعرب ػػت لػ ػو بغ ػػداد حابػ ػرة الخالف ػػة العباس ػػية ٙ٘ٙى ػ ػ/
ٕٔ٘ٛـ ،فعم الراـ مػف اف مسػتوى تمػؾ العالقػات لػـ تكػف تصػؿ فػق المرحمػة االولػ مػف

قيامي ػػا الػ ػ مس ػػتوى التح ػػالؼ لص ػػد الخطرالمغ ػػولق ع ػػف الم ػػرؽ االس ػػالمق ،را ػػـ اف تم ػػؾ
الميمػة توالىػا المماليػػؾ فػق معركػة عػيف جػالوت ٙ٘ٛى ػٕٔٙٓ /ـ ،اال اف النتػا

المترتبػػة

عمػ تمػػؾ المعركػػة والتػػق ابػػرزت قػػوة المماليػػؾ فػػق منط ػة الم ػرؽ االسػػالمق ك ػوة سياسػية

وعسػػكرية دعػػت بالمماليػػؾ راػػـ ان ػػغاليـ فػػق الػػدور االوؿ مػػف قيػػاـ دولػػتيـ بتوطي ػد ارك ػاف

دولػتيـ فػػق مصػػر وبػالد ال ػاـ سياسػػياً وعسػكرياً الػ اف يكػوف ليػػـ دو اًر ايبػاً فػػق مبػػاي ة
المغوؿ سياسياً وعسكرياً فق اسيا الصغرى بعػد اف ارتػدوا عػف بػالد ال ػاـ الػ مػا وراء نيػر

الفرات ،وذلؾ مف خالؿ سعق المماليػؾ الػدا ـ مػف اجػؿ تػمميف الحػدود ال ػمالية لػبالد ال ػاـ

وامتػ ػدادتيا ف ػػق االناب ػػوؿ الت ػػق ػػيدت ظي ػػور العثم ػػانييف عمػ ػ اث ػػر االنح ػػالؿ السياسػ ػق

والعسكري الذي تعرض لو سػالج ة الػروـ نتيجػة الغػزو المغػولق االمػر الػذي اف ػدىـ كيػانيـ
السياسق نيا ياً فق اواخر ال رف السابا اليجري /الثالػث ع ػر المػيالدي(ٜٜٙى ػٕٜٜٔ /ـ)
االم ارلػذي اب ػرز ظيػػور العثمػػانييف ك ػوة ورثػػت سػػالج ة الػروـ فػػق اس ػيا الصػػغرى راػػـ كػػوف
العثمانييف فق الدور االوؿ مف ظيورىـ كانوا يمثمػوف قػوة قامػت عمػ قاعػدة ال با ػؿ الغازيػة
اال اف تمؾ ال وة استطاعت اف تجد فق االمػارات االنابػولية مػايمبق تطمعاتيػا نحػو التطػور
مػف دور االمػارة الػ دور الدولػة حاليػػا فػػق ذلػػؾ حػػاؿ المماليػػؾ الػػذيف كانػػت ليػػـ التطمعػػات
نفسػ ػيا تج ػػاه تم ػػؾ االمػ ػارات را ػػـ اف الممالي ػػؾ ك ػػانوا قػ ػد ورثػ ػوا الدولػ ػة االيوبيػ ػة التػ ػق كان ػػت
من سػمة عمػ نفسػػيا ،وعميػو يمكػػف ال ػوؿ اف المماليػػؾ الػذيف ورثػوا االيػػوبييف فػػق الحكػػـ فػػق

الم ػ ػرؽ االسػ ػالمق ،ف ػػمف العثم ػػانيوف ايبػ ػاً ورثػ ػوا الس ػػالج ة ف ػػق حك ػػـ االناب ػػوؿ راػ ػـ اف
حكمي ػػـ ىن ػػاؾ م ػػر بم ارح ػػؿ حتػ ػ اػ ػذت خاللي ػػا االمػ ػارة العثمانيػ ػة دولػ ػة متكاممػ ػة االركػ ػاف

سياسػياً وعسػػكرياً بػرزت خالليػػا رابػة كػػؿ مػػف المماليػػؾ والعثمػػانييف فػق اف تكػوف ليػػـ ميػزة

ٖٖ٘

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد

م ػػتركة اآل وى ػػق المحافظ ػػة عمػ ػ الكيػ ػاف السياس ػػق لممس ػػمميف ،دوف ال ػػدخوؿ فػ ػق مواجي ػػة
مبا رة بيف قػوى اسػالمية متجػاورة امػاـ تحػديات فربػيا المغػوؿ الػذيف قبػوا عمػ الخالفػة

العباسػية بغػزوىـ لبغػداد  ٙ٘ٙى ػٕٔ٘ٛ /ـ ،تػػبعيـ فػق ذلػػؾ التيموريػوف لمػرتيف فػق اػػزوىـ
لبغػداد خػػالؿ السػنوات ٜ٘ٚى ػٖٜٖٔ /ـ ٖٛٓ ،ى ػٔٗٓٓ /ـ ومػا جمبػوه مػف دمػار لمم ػرؽ
االسػالمق حػػاليـ فػق ذلػػؾ ح ػاؿ المغػوؿ ،وس ػعوا مػف اجػػؿ اقام ػة امب ارطػػوريتيـ ف ػق الم ػرؽ
االس ػػالمق وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ ا ػػزوىـ لػ ػبالد ال ػ ػاـ بغيػ ػة قط ػػا أي تعػ ػاوف مممػ ػوكق عثمػ ػانق

من ػافس ليػػـ وم ػف ثػػـ التعػ ػرض لمعثمػػانييف ال ػذيف خس ػروا الكثيػ ػر ام ػاـ الغ ػزو التيمػػوري فػ ػق

معركة ان ره سنة ٗٓٛىػٔٗٓٔ /ـ اال انيػـ تمكنػوا بفتػرة قميمػة مػف تجػاوز اثارتمػؾ المعركػة،

لػػـ يفك ػر المماليػػؾ خػػالؿ تمػػؾ المػػدة ب ػمف يتوسػػعوا فػػق من ػاطؽ نف ػوذ العثمػػانييف اال اف ال ػذي
حػػدث بػمف ىنػاؾ امػارات اخػػرى ظيػػرت فػق الم ػػرؽ االسػػالمق ،حاولػػت ال يػاـ بالتوسػػا فػػق
تمؾ المناطؽ ومنيا مناطؽ نفوذ العثمانييف ،ع ب انحسار الخطر التيمػوري بوفػاة تيمورلنػؾ
سػنة ٛٓٛى ػٔٗٓ٘ /ـ وعػػدـ تمكػػف ابنػو ػػاه رخ مػف مػػؿء الفػراغ السياسػػق ىنػػاؾ بعػد وفػاة

والػػده ،اسػػتطاعت خالليػػا تمػػؾ ا مػػارات مػػف اف تكػػوف النفس ػيا كيان ػات سياسػػية دخمػػت ف ػق

نػ ػزاع مػ ػا العثم ػػانييف الػ ػذيف تمكنػ ػوا مػ ػف احتػ ػواءىـ خاصػ ػة م ػػا حػ ػدث مػ ػا امػ ػارتق الخ ػػروؼ

االسػود(ال ره قوينمػو) والخػػروؼ االبػػيض (االؽ قوينمػو) والػػذي نجػـ عػػف ابػعاؼ العثمػػانييف
لتمػػؾ االخي ػرة (االؽ قوينم ػو) ،وظيػػور ق ػوة الص ػفوييف ف ػق ب ػالد ف ػارس والع ػراؽ وال ػذيف ارادوا
محالفة المماليؾ واخراجيـ مف موقفيـ المحايد فق امر الصراع ما العثمػانييف الػذيف تمكنػوا
مف كسب ذلؾ الصراع لصالحيـ فق موقعة جالديراف سنة ٕٜٓى ػٔ٘ٔٗ /ـ ومػف ثػـ ارادوا
الػدخوؿ ف ػق تنػػافس مبا ػر مػا المماليػػؾ وذلػػؾ بػػالتعرض لمنػػاطؽ نفػػوذىـ فػق ػػماؿ ال ػاـ
ومنيػػا ف ػق ام ػارة ذلغ ػادر (ذوال ػدر) بحج ػة موق ػؼ االم ػارة المعػػادي لمعثمػػانييف اثن ػاء تػػوجييـ

لمحاربػ ػة الصػ ػفوييف فػ ػق جال ػػديراف وى ػػو مػ ػا ػ ػكؿ الب ػػدايات االولػ ػ لمصػ ػراع ب ػػيف الممالي ػػؾ
والعثمانييف فق السيادة عم الم رؽ االسالمق.

ٖٗ٘

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

اهلىامش

(ٔ) عػػف الغػػزو المغػػولق لمعػ ػراؽ ينظػػري كمػػاؿ ال ػػديف ابػػق فبػػؿ عب ػػد ال ػػرزاؽ ابػػف الف ػػوطق،
الحػ ػوادث الجامع ػػة والتج ػػارب النافع ػػة ف ػػق الما ػػة الس ػػابعة ،تح ي ػػؽ مص ػػطف جػ ػواد( ،بغ ػػدادي
ٕٖ ،)ٜٔصٕٖ؛ اريغوريػ ػػوس الممط ػ ػػق اب ػ ػػف العب ػ ػػري ،ت ػ ػػاري مختص ػ ػػر ال ػ ػػدوؿ( ،بي ػ ػػروتي
ٓ ،)ٜٔٛصٕٕٚ-ٕٜٙ؛ محمد صالي داود ال زاز ،الحياة السياسية فق العراؽ فػق العصػر
العباسق االخير( ،النجؼي ٓ ،)ٜٔٚص.ٖٗٓ-ٖٕٚ

العثمانق( ،الموصؿي ٗ ،)ٜٔٛص.ٜٔ
(ٕ) عمق اكر عمق ،تمري العراؽ فق العيد ُ
(ٖ) بػػرزت قػػوة اخم ػراء المماليػػؾ فػػق مصػػر سػػنة ٙٗٛى ػػٕٔ٘ٓ /ـ عنػػدما تمكن ػوا مػػف الحػػاؽ
اليزيمة بالحممة الصميبية المعروفة بالسابعة عم مصر ب يادة لويس التاسا (ٕٜٗٙٙ-ٙىػػ/
ٕٔٚٓ-ٕٕٔٙـ ) مم ػػؾ فرنس ػػا وال ػػذي تػ ػزامف م ػػا وف ػػاة الس ػػمطاف الص ػػالي نج ػػـ ال ػػديف اي ػػوب

(٘ٓٙٗٛ-ٙىػ ػػٕٔ٘ٓ-ٕٔٓٚ /ـ ) اخم ػػر ال ػػذي ىي ػػم الظ ػػروؼ ل يػػػاـ المماليػ ػػؾ عم ػ ػ رأس
السمطة فق مصر ثـ جاء قتميـ لتوراف اه ابف السمطاف الصالي نجـ الديف ايوب اخر مموؾ
بنق ايوب فق مصر سنة ٙٗٛىػػٕٔ٘ٓ /ـ ،اذ اعمػف قيػاـ دولػة المماليػؾ فػق مصػر .انظػري
( مس الديف يوسؼ بف قزاو امق التركق سبط ابف الجوزي ،مرأة الزماف فق تػمري االعيػاف،

(حيدر ابػاد الػدكفي ٔ٘ ،)ٜٔج ،ٛؽٕ ،صٕ ٜٚٚ-ٚٚ؛ جمػاؿ الػديف اسػماعيؿ ابػو الفػدا،
المختصر فق اخبار الب ر( ،ال ػاىرةي ٖٕٖٔىػػ) ،ج ٖ ،صٕٔٛ؛ محمػد بػف ػاكر الكتبػق،
ف ػ ػوات الوفيػ ػػات ،تح يػ ػػؽ احسػ ػػاف عبػ ػػاس( ،بيػ ػػروتي ٗ ،)ٜٔٚـ ٔ ،ص ٖ ،ٕٙٗ-ٕٙعبػ ػػد
الػػرحمف بػػف محمػػد ابػػف خمػػدوف ،العبػػر وديػواف المبتػػدأ والخبػػر فػػق ايػػاـ العػػرب والعجػػـ والبربػػر
ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف االكبر( ،بيروتي  ،)ٜٜٔٚج ٘ ،صٖ ،ٖٚالباز العرينق،

المماليؾ( ،بيروت ي  ،)ٜٔٙٚص٘ٗٗٙ -
Encyclopaedia of IsIam. "MAMLUK". p. 321
(ٗ) ت ق الديف أحمد بف عمق الم ريزي ،المواعظ و االعتبار بذكر الخطط واآلثار( ،ال ػاىرة ي
د .ت) جٕ ،صٖ ٖٖٚ- ٕٙ؛ س ػػعيد عب ػػد الفت ػػاح عا ػػور ،العص ػػر المم ػػاليكق ف ػػق مص ػػر
وال اـ (ال اىرة ي ٘ ،)ٜٔٙص ٔٔ -ٜ؛
Ency. "MAMLUK". p. 321
(٘) تمثم ػػت تم ػػؾ المس ػػاعق ب ي ػػاـ الممالي ػػؾ وبطم ػػب م ػػف الخميف ػػة العباس ػػق المستعص ػػـ ب ػػا
(ٓٗٙ٘ٙ-ٙىػٕٔ٘ٛ-ٕٔٗٓ /ـ) بع ػد الصػمي مػا اخمػراء اخيػوبييف فػق بػالد ال ػاـ والتػق
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العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
نصػت عمػ اف يكػػوف لممماليػػؾ حتػ نيػػر االردف واف يػػدخؿ ببػػمنيا لممماليػػؾ اػزة وال ػػدس
ونػابمس والسػػاحؿ كمػو ،فػػق حػيف تكػػوف ب يػة الػػبالد ال ػامية لاليػػوبييف (ابػو الفػػدا ،المختصػػر،
جٖ ،ص  ،ٔٛٙالم ريػػزي السػػموؾ لمعرفػػة دوؿ الممػػوؾ ،تح ي ػػؽ محمػػد مصػػطف زي ػػادة( ،

ال ػػاىرة ي  ،)ٜٔ٘ٙجٔ ،ؽٕ ،ص٘ .ٖٛوممػػا تجػػدر اال ػػارة اليػػو اف سػػبب الخػػالؼ بػػيف
اخمراء اخيوبييف واخمػراء المماليػؾ ىػو اقػداـ المماليػؾ عمػ قتػؿ تػوراف ػاه اخػر ممػوؾ بنػق
ايوب فػق مصػر والػذي اسػاء معاممػة مماليػؾ ابيػو الصػالي نجػـ الػديف ايػوب وتيػددىـ بال تػؿ

وارسؿ إل زوجة ابيو جرة الدر يتيددىا أيباً اال انيا عاممت عميو امراء المماليؾ البحرية
ل تمو (الكتبق ،فوات الوفيات ،ـٔ ،صٖ.)ٕٙٗ-ٕٙ

( )ٙاب ػػو الف ػػدا ،المختص ػػر ،جٖ ،صٕ٘ٓ ،جم ػػاؿ ال ػػديف اب ػػق المحاس ػػف يوس ػػؼ اب ػػف تغ ػػري
بػػردي ،النجػػوـ ال ازى ػرة فػػق اخبػػار ممػػوؾ مصػػر وال ػػاىرة( ،ال ػػاىرةي ٖ ،)ٜٔٙج ،ٚص.ٜٚ
وعػػيف جػػالوت ،بمػػدة (منط ػػة) بػػيف نػػابمس وبيسػػاف مػػف اعمػػاؿ فمسػػطيف الييػػا انتي ػ عسػػكر
المغوؿ فالقاىـ بيا المماليؾ وكسروىـ (صفق الػديف عبػد المػؤمف ابػف عبػد الحػؽ البغػدادي،
م ارصػ ػػد االط ػػالع عمػ ػ اس ػػماء االمكن ػػة والب ػ ػػاع ،تح يػػػؽ محم ػػد عم ػػق البج ػػاوي( ،بيػ ػػروتي

ٗ٘ ،)ٜٔـٕ ،ص.)ٜٚٚ
( )ٚالم ريزي ،السموؾ ،جٔ ،ؽٕ ،صٕٖٗ.
( )ٛالسػػمطاف محمػػود اػػازاف ي اسػػمو اػػازاف بػػف اراػػوف تػػول حكػػـ المغػػوؿ االيمخػػانييف سػػنة
ٜ٘ٙىػٕٜٔٙ /ـ وبدأ حكموُ بإعتناقو االسالـ واير اسمو مف اازاف بف اراوف إل محمػود
اػازاف واصػدر فرمانػا بإتخػاذ االسػػالـ دينػاً رسػمياً لجميػا المغػػوؿ واتخػذ لنفسػو ل ػب السػػمطاف
عوبػاً عػػف الخػػاف الػػذي كػػاف اسػػالفو يتم بػػوف بػػو .ينظػػري حسػػف الجػػاؼ ،الػػوجيز فػػق تػػاري

أي ػراف)ُ ،بغػػدادي ٖٕٓٓ) ،جٕ ،صٖٖٓ .ٖٓٗ-وممػػا تجػػدر اال ػػارة اليػػو إل ػ انػػو كػػاف قػػد
سبؽ لمسمطاف محمود اازاف إل ازو السالج ة فػق أسػيا الصػغرى قيػاـ المغػوؿ االيمخػانييف

ػداء مػػف سػػنة ٓٗٙى ػػٕٕٔٗ /ـٙٗٔ ،ى ػػ ٕٖٔٗ /والتػػق
بحمػػالت بػػد السػػالج ة ىنػػاؾ ابتػ ً
كانت منيا معركة الجبؿ االقرع واستيالء المغوؿ عم اربروـ وسيواس وقيصرية وارزنجاف
اخمر الذي بدأ باف اد السالج ة نفوذىـ السياسق واالقتصادي واالداري (محمد فؤاد كوبريمق،
العثمانية ،ترجمةاحمد السعيد سميماف( ،بيروت ي ٘ ،)ٜٔٙص .٘ٚ-٘ٙ
قياـ الدولة ُ
( )ٜسػػالج ة الػػروـ ي كػػاف لمسػػالج ة دوؿ تفرعػػت مػػف اصػػؿ واحػػد عرفػػت بمسػػـ واحػػد ولكنيػػا
كانت تمتازعف بعبيا الػبعض بمسػماء امػاكف حكميػـ ومػنيـ كػاف سػالج ة بػالد الػروـ وأسػيا
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

الصػ ػػغرى الػ ػػذيف حكم ػ ػوا خػ ػػالؿ المػ ػػدة ٓٚٓٓ-ٗٚى ػ ػػٖٔٓٔ-ٔٓٚٚ /ـ .ينظػ ػػري الجػ ػػاؼ،
الوجيز ،ص  ،ٖٔٛج .ـ ىسػق ،العػالـ البيزنطػق ،ترجمػة أرفػت عبػد المجيػد ،طٕ(ال ػاىرة ي
ٕ ،)ٜٔٛصٗ.ٔٚ

(ٓٔ) قونيػػة ي مػػف م ػػدف اليبػػبة الوسػػط ف ػػق أسػػيا الصػػغرى واسػػميا ايكوني ػػوـ iconinum
فتحيػا السػالج ة سػنة ٗٚٚىػػٔٓٛٗ /ـ فمصػبحت بػذلؾ دار ممكيػـ (عاصػمتيـ) ل ػرنيف مػػف
الزمػػاف حت ػ س ػػنة ٓٓٚى ػػٖٔٓٔ /ـ (ك ػػق لسػػترن  ،بم ػػداف الخالفػػة ال ػػرقية ،ترجمػػة ب ػػير
فرنسيس وكوركيس عواد( ،بغدادي ٗ٘ ،)ٜٔصٕ.ٔٚ

العثمػانييف فػق أسػيا الصػغرى (اخنابػوؿ)
(ٔٔ) تممثت االسباب التق ادت إل ظيور االتػراؾ ُ
بػػمف المغػػوؿ الػػذيف تمكنػوا مػػف ا ازلػػة قػػوة السػػالج ة فػػق اخنابػػوؿ فبػالً عػػف قبػػاءىـ عمػ

الخالفػػة العباسػػية فػػق بغػػداد لػػـ يسػػتطيعوا السػػيطرة ب ػػكؿ مبا ػػر عم ػ الم ػػرؽ ا سػػالمق

ومنيػػا اخنابػػوؿ اخمػػر الػػذي افسػػي المجػػاؿ لظيػػور العديػػد مػػف الػػدويالت التركيػػة الصػػغيرة
العثمانيػػة (عبػػد العزيػػز سػػميماف نػوار ،ال ػػعوب ا سػػالمية( ،بيػػروتي ٖ،)ٜٔٚ
ومنيػا ا مػػارة ُ

ص )ٕٚثػػـ جػػاء وفػػاة السػػمطاف عػػالء الػػديف السػػمجوقق سػػنة ٜٜٙىػػ ٕٜٜٔ /فػػق قونيػػة بػػال
العثمانيػة العميػػة( ،بيػروتي ٕٓٓٓـ) ،صٗٗ) ليبػػا
ذريػة (ابػراىيـ بػػؾ حمػيـ ،تػػمري الدولػة ُ
عثمػػاف بػػف ارطغػػرؿ (ٕٓٚٙ-ٙٛىػػٖٕٔ٘-ٕٜٔٔ /ـ) الػػذي ينتمػػق إلػ قبيمػػة قػػايق الغزيػػة
التركيػػة التػػق وفػػدت إلػ ػ اخنابػػوؿ مػػا السػػالج ة الفػػاتحيف ،بموبػػا مكنػػو مػػف اف يوسػػا

ا اربػ ػػيو فػ ػػق اخنابػ ػػوؿ مسػ ػػتغالً الفوب ػ ػ واالىمػ ػػاؿ الػ ػػذي كػ ػػاف مسػ ػػيط ار عم ػ ػ اال اربػ ػػق
العثمانيػػة ،ص ٓ .)ٔٛالمزيػػد عػػف قيػػاـ االمػػارة
البيزنطينيػة باخنابػػوؿ(كوبريمق ،قيػػاـ الدولػػة ُ

العثمانية ينظر ي
Paul wittek. The rise Of The Ottoman Empire. London. 1965. p. 41.
العثمػػانق لالقط ػػار العربيػػة ،طٕ( ،بي ػػروتي ٕٗٓٓ) ،ص،ٔٚ
(ٕٔ) ني ػوالي ايفػػانوؼ ،الف ػػتي ُ
خميؿ ابراىيـ السام ار ق ،االوبػاع السياسػية لمعػالـ االسػالمق مػف خػالؿ رحمػة ابػف بطوطػة،

(بغدادي  ،)ٜٔٛٙص ٗٔ،
standford shaw and ezel kural shaw. history of the ottoman empire and
modren turkey. vol. I. california. 1976. p. 13.
(ٖٔ) ابو الفدا ،المختصر ،جٕ ،صٕٔٔ.
(ٗٔ) عا ور ،الظاىر بيبرس( ،ال اىرةي ٖ ،)ٜٔٙص ٗ ،ٜاحمد مختار العبادي ،قياـ دولة
المماليؾ اخول فق مصر وال اـ( ،بيروتي  ،)ٜٜٔٙص .ٕٓٛ
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العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
(٘ٔ) عػػف ا مػػارات الصػػميبية فػػق بػػالد ال ػػاـ ينظػػري اراػػب حامػػد عبػػد ا البكػػر ،الحػػروب
الصػػميبية بػػدايات االسػػتعمار االوربػػق ،رسػػالة ماجسػػتير ايػػر من ػػورة ،كميػػة االداب ،جامعػػة
الموصؿ ،)ٜٖٔٛ ،صٖ ٛومابعدىا،
Ency. "MAMLUK". p. 321-322
( )ٔٙمػ ػػادة " بيبػ ػػرس اخوؿ" دا ػ ػرة المعػ ػػارؼ ا سػ ػػالمية ،ـٗ ،ص ٗ ،ٖٙعا ػ ػػور ،الظػ ػػاىر،
ص٘ٙ
( )ٔٚأبو الفداء ،المختصر ،جٖ ،صٕ٘ٓ ،زيف الديف عمر بف مصطف أبف الوردي ،تاري
أبػػف الػػوردي ( ،النجػػؼ ي  ،) ٜٜٔٙجٕ ،ص٘ ،ٕٜعا ػػور ،العصػػر الممػػاليكق ،ص،ٖٚ

قاسػػـ عبػػدة قاسػػـ "بعػػض مظػػاىر الحيػػاة اليوميػػة فػػق عصػػر سػػالطيف المماليػػؾ" ،موسػػوعة

الحبارة العربية ا سالمية( ،عماف ي ٘ ،)ٜٜٔجٖ ،ص ٕ.ٕٛ
( )ٔٛكوبريمق ،قياـ الدولة ،ص .٘ٛومما تجدر اال ارة اليو ال انو كاف لممماليؾ جيوداً فػق

مبػػاي ة المغػػوؿ وال ػػوى المتحالفػػة معيػػـ فػػق اسػػيا الصػػغرى ومػػنيـ االرمػػف ،اذ اسػػفرت تمػػؾ
الجيػػود عػػف دخػػوؿ المماليػػؾ ال ػ سػػيس عاصػػمة ارمينيػػا الصػػغرى سػػنة ٗٙٙى ػػٕٔٙ٘ /ـ.

(ابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ،ٚصٓٗٔ) فبالً عف المحاوالت التق يدتيا سنة ٘ٙٚىػ/

ػداء مػف التصػداـ مػا
ٕٔٚٙـ مف خالؿ قياـ المماليؾ بمحاولة التواؿ فق اسػيا الصػغرى ابت ً
المغ ػػوؿ ف ػػق االبمس ػػتيف (البس ػػتاف) ووصػ ػوالً الػ ػ قيس ػػارية را ػػـ اف تم ػػؾ المح ػػاوالت ل ػػـ تك ػػف

تسػػتيدؼ السػػيطرة عمييػػا ب ػػدر مػػا كانػػت محاولػػة ربػػاؾ المغػػوؿ ىنػػاؾ .ينظػػر ي (ابػػف تغػػري

بردي ،النجوـ ،ج ،ٚص.)ٖٔٚ-ٔٙٙ
( )ٜٔكوبريمق ،قياـ الدولة ،ص.٘ٛ

(ٕٓ) سيارالجميؿ ،ب ايا وجذور التكويف العربق الحديث( ،عمافي  ،)ٜٜٔٚصٓ.ٚ
(ٕٔ) كوبريمق ،قياـ الدولة ،صٓ.ٔٛ
(ٕٕ) ل د تبافرت عدة عوامؿ ادت إل تبمور عدة قوى تركية عم

كؿ إمارات ،خاصة واف

االدارة العسػػكرية المغوليػػة راػػـ ػػدتيا وت ػوالق حمالتيػػا عم ػ اخنابػػوؿ لػػـ تسػػتطا اف ت ػ ْػوـ

النظاـ فق اخنابوؿ التق لـ تحس الحكـ المغولق المطمؽ خاصة فق المناطؽ الجبمية التق

اسػػتطاعت اف تػػدافا عػػف نفسػػيا وكػػذا الحػػاؿ كػػاف فػػق منػػاطؽ الحػػدود البعيػػدة مػػف الطػػرؽ
الر يس ػػة فبػ ػالً ع ػػف اف دول ػػة س ػػالج ة ال ػػروـ ق ػػد أخ ػػذت ف ػػق االب ػػمحالؿ بفع ػػؿ الظ ػػروؼ
الداخميػػة والخارجيػػة ،كػػؿ ذلػػؾ ابػػرز قيػػاـ عػػدة قػػوى تركيػػة ،اقػػدميا وا ػػدىا بمس ػاً كانػػت إمػػارة
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

أبنػاء قرمػػاف ٓٙٙىػػٕٔٙٔ /ـ التػق اتخػػذت ارمنػػاؾ عاصػمة ليػػا ،ودخمػػت ا مػارة فػػق حمػػؼ
مػػا المماليػػؾ لصػػد السػػالج ة والمغػػوؿ عنيػػا فب ػالًعف ظيػػور إمػػارة اوالد كرميػػاف ٘ٙٛى ػػ/
ٕٔٛٙـ فق منط ة ممطية ،ىذا وقد اعتمدت عم تمؾ ا مارات إمارات أُخرى صغيرة قامت
فػق اخنابػػوؿ فيمػا بعػػد منيػا إمػػارة اوالد ايػديف فػػق يونيػا وامػػارة اينػان وامػػارة صػاروخاف فػػق

ليديا وامارة قراسق .ينظري كوبريمق ،قياـ الدولة.ٙٗ-ٙٓ ،
(ٖٕ) ابػ ػراىيـ عم ػػق طرخ ػػاف ،مصػ ػرفق عص ػػر دول ػػة الممالي ػػؾ الجراكس ػػة( ،ال ػػاىرةي ٜٓٔٙـ)
ص.ٔٔٛ

(ٕٗ) عم ػػر عبػ ػد العزي ػػز عمػ ػر ،د ارس ػػات ف ػػق ت ػػمري الع ػػرب الح ػػديث( ،بي ػػروتي دٓت) ،جٔ،
صٖٗ.ٙٓ ،
(ٕ٘) الم ريزي ،السموؾ ،جٖ ،ؽٕ ،صٕ.ٗٚ
العثمانيػ ػػة ،ن مػ ػػو ال ػ ػ العربيػ ػػة صػ ػػالي سػ ػػعداوي،
( )ٕٙاكمػ ػػؿ الػ ػػديف احسػ ػػاف اوامػ ػػو ،الدولػ ػػة ُ
(استانبوؿي  ،)ٜٜٜٔص ٓٔ.

العثمانيػػة ،تح يػػؽ إحسػػاف ح ػػق ،طٓٔ
( )ٕٚمحمػػد فريػػد بػػؾ المحػػامق ،تػػمري الدولػػة العميػػة ُ
(بيروتي .ٖٖٔ-ٔٔ٘ ،)ٕٓٓٙ

( )ٕٛإحساف اوامو ،الدولة العثمانية ،ص٘ٔ .ٔٛ-ومما تجدر ا

ػارة اليػو إلػ اف السػمطاف

العثمانيػػة الػ دولػػة تعتمػػد الػ ُػنظـ وال ػوانيف وال سػػيما
مػراد االوؿ قػػاـ بػػإجراءات حولػػت ا مػػارة ُ
بع ػػد ا س ػػتيالء عمػ ػ ان ػ ػره س ػػنة ٘٘ٚىػ ػػٖٔ٘ٗ /ـ واقامت ػػو لم واع ػػد االقتص ػػادية والسياس ػػية
العثمانية( ،دم ؽي ٕٔٓٓ ـ) ،صٖٖٔ.ٖٔٗ-
لدولتوٓينظري محمود عمق عامر ،الدولة ُ
( )ٕٜعامر ،الدولة العثمانية ،ص ٖٗٔ.
العثمػانق مػراد االوؿ مػا حكػاـ أسػيا الصػغرى
(ٖٓ) تمثمت تمؾ التحالفػات مػف جانػب السػمطاف ُ
ب يامػػو بتػػزوي ابنػػو بايزيػػد مػػف ابنػػة حػػاكـ قرمػػاف بيػػدؼ إقامػػة تحػػالؼ واتحػػاد مػػا إمػػارة بنػػق
قرماف حمفاء المماليؾ الذيف يد نوابيـ فق ال اـ ومصر إقامة ذلؾ التحالؼ (عامر ،الدولة

العثمانية ،صٖٗٔ).
(ٖٔ) الم ريزي ،السموؾ ،جٖ ،ؽٖ ،صٕٖٓٔ.ٖٖٔٓ-
(ٕٖ) تيمورلنػؾ ،ىػػو تيمورلنػػؾ بػف طراػػاى الحفظػػاى ،اخعػرج ،كػػاف ابتػػداء ممكػو لمػػا ان ربػػت
دولػػة بن ػػق جنكيزخػػاف وتال ػػت ،ظيػػر تيمورلنػػؾ وتغمػػب عمػػ س ػػمطانيـ محم ػػود الحفظػػاى،

واصػػؿ تيمورلنػػؾ تحركاتػػو فػػتمكف مػػف االسػػتيالء عم ػ بخػػارى ،وعم ػ خ ػوارزـ بعػػد حصػػار
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طويؿ ليا ،فانتظـ لو بذلؾ ممؾ ما وراء النير ،ثـ انت ؿ إل سمرقند ،ثػـ زحػؼ إلػ خ ارسػاف
فممكيػػا سػػنة ٗٚٛىػ ػ ،بعػػدىا واصػػؿ تيمورلنػػؾ تحركاتػػو فاسػػتول عم ػ بغػػداد والجزي ػرة وديػػار
بكػػر إل ػ الف ػرات ( ػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػدالرحمف السػػخاوي ،البػػوءالالما خىػػؿ ال ػػرف
التاسا( ،بيروت ي د .ت) ،جٖ ،ص.)ٗٙ

(ٖٖ) السخاوي ،البوء ،ص.ٗٙ
(ٖٗ) عبػػد ا بػػف فػػتي ا الغيػػاثق ،تػػمري الغيػػاثق ،تح يػػؽ ي طػػارؽ نػػافا الحمػػدانق( ،بغػػدادي
ٜ٘ٔٚـ ) ،ص .ٔٓٙ

(ٖ٘) ابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٔٔ ،ص .ٕٗٚ
( )ٖٙمحم ػػد ب ػػف احم ػػد ب ػػف اي ػػاس ،ب ػػدا ا الزى ػػورفق وق ػػا ا ال ػػدىور( ،مص ػػري ٖٔٔٔىػ ػػ) ،جٔ،
صٕٙٚ
( )ٖٚالم ريزي ،السموؾ ،جٖ ،ؽٕ ،ص.ٚٛٛ
()ٖٛ

عمق بف داؤد الصيرفق ،نزىة النفوس واخبداف فق تواري الزماف ،تح يػؽ حسػف حب ػق،

(ال اىرة ي ٓ ،)ٜٔٚجٔ ،ص.ٔٙٚ

( )ٖٜاحمػػد بػػف عمػػق بػػف حجػػر العس ػ النق ،إنبػػاء الغمػػر بمنبػػاء العمػػر( ،حيػػدر آبػػاد الػػدكف ي
 ،)ٜٔٙٚجٕ ،صٕ.ٕٖٛ-ٕٛ
(ٓٗ) ابف اياس ،بدا ا ،ج ٔ ،ص .ٕٙٚ

(ٔٗ) عف مبموف رسالة تيمورلنؾ الػ الظػاىر برقػوؽ ،ينظػري الم ريػزي ،السػموؾ ،جٖ ،ؽٕ،
صٖٓ.ٛٓٙ-ٛ
(ٕٗ) أبػػف تغػػري ،النجػػوـ ،جٕٔ ،ص .ٜٗ-ٗٛوالبي ػرة ،بمػػد قػػرب سيمسػػاط بػػيف حمػػب والثغػػور
الرومية ،وىق قمعة حصينة وليا رستاؽ واسا (ياقوت ،معجـ ،ـٔ ،ص.)ٕ٘ٙ
(ٖٗ) الم ريزي ،السموؾ ،جٖ ،ؽٕ ،ص ٖٔ،ٛ
StanleyLane-poole, A history of Egypt in the middle ages, 4ed, hoarlem:
1968, p. 332
(ٗٗ) احساف اوامو ،الدولة العثمانية ،ص ٘ٔ ،ٔٙ-عامر ،الدولة العثمانية ،ص ٖٖٔ.
(٘ٗ) ايفانوؼ ،الفتي العثمانق ،ص.ٜٙ
( )ٗٙالم ريزي ،السموؾ ،جٖ ،ؽٕ ،ص .ٜٚٗ
( )ٗٚابف حجر ،إنباء ،جٔ ،صٖ٘ٗ.
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( )ٗٛسيواسي مدينة فق أسيا الصغرى أن يا السمطاف السمجوقق عػالء الػديف عمػ نيػر ىمػس
النير االحمر( -قزؿ ايرماؽ) ،لسترن  ،بمداف ،ص .ٜٔٚ()ٜٗ

ػػياب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد أبػػف عرب ػػاه ،عجا ػػب الم ػػدور فػػق أخبػػار تيمػػور( .د .ـ).

(د .ت) ،ص٘،ٙٛ-ٙ

Lane-pool, A history ,p ,332
(ٓ٘) الم ريزي ،السموؾ ،جٖ ،ؽٕ ،ص.ٛٔٚ ،ٛٔٗ ،ٜٚٛ-ٚٛٛ
(ٔ٘) مادة " تيمورلنؾ " ،ـ ،ٙصٔ.ٔٙ
(ٕ٘) اخبمس ػػتيف ،مدين ػػة م ػػيورة ب ػػبالد ال ػػروـ قريب ػػة م ػػف ب ػػالد أبس ػػس مدين ػػة أص ػػحاب الكي ػػؼ
(ياقوت ،معجـ ،ـٔ ،ص٘)ٚ

(ٖ٘) ممطيػػة ،بمػػدة مػػف بػػالد الػػروـ م ػػيورة تتػػاخـ ال ػػاـ ،ىػػق مػػف بنػػاءا سػػكندر وجامعيػػا مػػف
بناء الصحابة( .ياقوت ،معجـ ،ـ٘ ،ص ٕ.)ٜٔ
(ٗ٘) ابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص.ٕٔٙ ،ٜٔٚ ،ٔٚٙ
(٘٘) ابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص.ٕٔٙ
( )٘ٙالغياثق ،تاري  ،ص .ٕٔٙ

( )٘ٚابف إياس ،بدا ا ،جٔ ،ص.ٕٔٙ
( )٘ٛابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،صٕٕٗ.ٕٕٙ-
( )ٜ٘ابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص.ٕٕٚ

(ٓ )ٙابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص،ٕٖٙ
Lane-pool, A history ,p ,333-334
(ٔ )ٙابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص.ٕٖٛ
(ٕ )ٙابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص.ٕٖٜ
(ٖ )ٙابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص ٕٗٗ،ٕٗ٘-
Lane-pool, A history ,p ,334
(ٗ )ٙإحساف اوامو ،الدولة العثمانية ،ص.ٜٔ
(٘ )ٙعمر ،دراسات ،جٔ ،صٖٜٓ
( )ٙٙحميـ ،تاري الدولة ،ص ٓ.ٚ
( )ٙٚعمر ،دراسات ،ص .ٖٜ
( )ٙٛالمحامق ،تاري الدولة ،ص .ٔٗٙ
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( )ٜٙابف إياس ،بدا ا ،جٔ ،ص.ٖٖٙ
(ٓ )ٚحميـ ،تاري الدولة ،ص ٓ.ٚ
(ٔ )ٚحميـ ،تاري الدولة ،ص ٓ.ٚ
(ٕ )ٚعامر ،الدولة ،ص ٖ٘ٔ.

(ٖ )ٚالم ريزي ،السموؾ ،جٗ ،ؽٔ ،ص .ٕٙ
(ٗ )ٚابف تغري بردي ،النجوـ ،ج ٕٔ ،ص ٖٗٔ.ٖٕٔ-ٖٔٙ ،ٖٔ٘-
(٘ )ٚإدوار ْبروى ،تمري الحبارات العاـ( ،بيروتي ٖٕٓٓ) ،ـ ٖ ،ص ٓ.٘ٛ
( )ٚٙحميـ ،تاري الدولة ،ص ٕ ،ٚنوار ،ال عوب ا سالمية ،ص .ٗٓ-ٖٛ
( )ٚٚإحساف اوامو ،الدولة العثمانية ،صٕٓ.
( )ٚٛعمر ،دراسات ،ص .ٖٜ
( )ٜٚعمق حسوف ،العثمانيوف والبم اف ،طٕ( ،بيروتي  ،)ٜٔٛٙص .٘ٚ
(ٓ )ٛالمحامق ،تاري الدولة ،ص  ،ٔٗٚبروي ،تاري  ،ـ ٖ ،صٓ.٘ٛ

(ٔ )ٛفميب حتق واخروف ،تاري العرب مطوؿ ،طٗ( ،بيروت ي ٘ ،) ٜٔٙجٕ ،ص.ٕٛٚ
(ٕ )ٛال ػ ػره قوينم ػػو وى ػػق م ػػف ال با ػػؿ التركماني ػػة الباراني ػػة ال ػػييرة الت ػػق ى ػػاجرت ف ػػق الس ػػنوات
اخخيػػرة م ػػف ال ػػرف الثال ػػث ع ػػر اذ نزح ػػت مػػف ب ػػالد مػػاوراء الني ػػر وخ ارس ػػاف باتج ػػاه الغ ػػرب
فاسػػت رت فػػق ارزنكػػاف (ارزنجػػاف) وسػػيواس زمػػف السػػمطاف المغػػولق أراػػوف(ٖٜٕٙ-ٙٛى ػػ/

ٕٜٕٗٔ-ٕٔٛـ) كانت م اتييا فق جيػات ديػار بكػر والجيػات العميػا مػف الفػرات ومصػايفيا
فق منط ة الداغ ،تنامػت قػوة ال ػره قوينمػو ب ػكؿ كبيػر فػق عيػد السػمطاف الجال ػري اويػس بػف
ال ي حسف (ٚٚٙ-ٚ٘ٚىػ ٖٔٚٗ-ٖٔ٘ٙ /ـ) الذي زاد مف االعتماد عم اميرال ػره قوينمػو
بي ػراـ خواجػػة لبسػػط السػػيطرة الجال ريػػة عم ػ الموصػػؿ وسػػنجار اخمػػر الػػذي أدى إل ػ تنػػامق
قػػوتيـ ب ػػكؿ كبيػػر ممػػا ابػػطر السػػمطاف الجال ػػري الجديػػد احمػػد بػػف اويػػس (ٖٗٛٔ-ٚٛىػػ/

ٕ ٔٗٔٓ-ٖٔٛـ) إل ػ االعت ػراؼ بيػػـ ك ػػوة ليػػا كيانيػػا السياسػػق .ينظػػري عمػػق ػػاكر عمػػق،
"الموصػػؿ فػػق عيػػد سػػيطرتق دولتػػق الخػػروؼ اخسػػود والخػػروؼ اخبػػيض" موسػػوعة الموصػػؿ
الحبارية ،الموصؿ ،ٜٜٕٔ ،المجمد ٕ ،صٖ.ٕٙٚ- ٕٙ
(ٖ )ٛالم ريزي ،السموؾ ،جٗ ،ؽٔ ،ص ٓٗٔ.ٔٗٔ-
(ٗ )ٛالم ريزي ،السموؾ ،جٗ ،ؽٔ ،صٖ.ٔٛٗ-ٔٛ

ٕٖٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

(٘ )ٛعمػػادالجواىري ،صػراع ال ػػوى السياسػػية فػػق الم ػػرؽ ا سػػالمق مػػف الغػػزو المغػػولق حتػ
الحكـ العثمانق( ،الموصؿ ي ٓ ،)ٜٜٔص .ٕٛ-ٕٚ
( )ٛٙعا ػػور ،العصػػر ،ص  .ٕٜٙإزاء وط ػػة الغػػارات التػػق ػػنيا الفرنجػػة الصػػميبيوف عم ػ

السواحؿ ا سالمية فق بالد ال اـ ومصر سنة ٕ٘ ٛىػ ٕٔٗٔ /ـ انطالقاً مف جزيرة قبػرص
التػػق كانػػت تمثػػؿ إحػػدى البػػؤر الفرنجيػػة فػػمف السػػمطنة الممموكيػػة عم ػ عيػػد اال ػػرؼ برسػػباي

وجػػدت نفسػػيا بػػمف عمييػػا أف ت ػػوـ بػػبعض ا ج ػراءات العسػػكرية واالقتصػػادية كػػردة فعػػؿ مػػف
جانبيػػا لتمػػؾ االعتػػداءات (ينظػػري أبػػف تغػػري بػػردي ،النجػػوـ ،جٗٔ ،صٕٓ٘-ٕٙٛ ٕٙٙ-
ٓ ،ٕٚالعبادي ،تاري البحرية ا سالمية فق مصر وال اـ (بيروت ي ٕ ،) ٜٔٚص.)ٖٕٜ

( )ٛٚطرخاف ،مصر ،ص ٗ.ٔٙ
( )ٛٛابف اياس ،بدا ا ،ج ٕ ،ص ٗٗ.
( )ٜٛالمحامق ،تاري الدولة ،ص ٕ.ٔٚ
(ٓ )ٜابف تغري بردي ،النجوـ ،ج  ،ٔٙص ٕٓٔ.ٜٔٓ-ٔٓٛ ،ٔٓٗ-

(ٔ )ٜاالؽ قوينمو مف الع ا ر البارانية التركمانية ال ييرة نزحت مف أواسػط أسػيا واسػت رت زمنػاً
فق أذربيجاف عم عيػد االيمخػاف المغػولق أراػوف ثػـ فػق ديػار بكػر ومػارديف وخربػوت فبػالً
عف أربيؿ والموصػؿ وسػنجار التػق آلػت ليػـ نتيجػة الػدور الػذي أبػطما بػو احػد زعمػاء االؽ

قوينم ػ ػػو ال ػ ػػذي نعتت ػ ػػو المص ػ ػػادر ب ػ ػ ػ (قػ ػ ػره عثم ػ ػػاف يم ػ ػػوؾ) ال ػ ػػذي ك ػ ػػاف ح ػ ػػامالً ل اري ػ ػػة ال ػ ػ ػوات

التيموريةالغازي ػػة ل ػػبالد ال ػػاـ ،ا ػػذت ا م ػػارة االؽ قوينموي ػػة إم ػػارة تحس ػػب لي ػػا الحس ػػاب ف ػػق
اخنابػػوؿ وفػػق الم ػػرؽ ا سػػالمق ،إال أف وبػػا ا مػػارة تغيػػر فيمػػا بعػػد ففػػق سػػنة ٖٜٛى ػػ/

ٖ٘ٗٔ ـ وبعػ ػػد انييػػػار الحك ػػـ التيم ػػوري فػ ػػق العػ ػراؽ س ػػنة ٛٓٛى ػ ػػ ٔٗٓ٘ /ـ وذلػ ػػؾ نتيجػ ػػة
البػػغط الػػذي تعربػػت لػػو ا مػػارة مػػف قبػػؿ ب ايػػا اخم ػراء ال ػره قوينمػػو ب يػػادة المتحػػالفيف مػػا
المماليؾ ،إذ س ط أمير االؽ قوينمو عثماف صريعاً عم يد اخمير قره يوسؼ احد أم ارء ال ػره
قوينمو ،إال أف ذلؾ لـ يحؿ دوف أف تعاود ا مارة ن ػاطيا بزعامػة احػد أمػ ار يـ المػدعو حسػف
الطويػؿ الػػذي تخمػص مػػف كػؿ المعاربػػيف لػو فػػق الػداخؿ وفػػق الخػارج سػػنة ٕٛٚىػػٔٗٙٚ /
ـٓ لممزي ػػد ينظ ػػري عم ػػق ،موس ػػوعة الموص ػػؿ ،ـٕ ،ص  ،ٕٚٓ-ٕٙٛالج ػػاؼ ،ال ػػوجيز ،ص
٘ٔٗ.ٕٗٔ-

(ٕ )ٜالجواىري ،ص ارع ال وى ،،ص .ٗٓ-ٖٜ
(ٖ )ٜالجواىري ،صراع ال وى ،،صٖٗ.

ٖٖٙ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
(ٗ )ٜالجاؼ ،الوجيز ،ص.ٜٗٔ
(٘ )ٜالحركة الصفويةي نسبة ال صفق الػديف اسػحؽ االردبيمػق ( ىػػٖٖٔٗ-ٕٕٔ٘ /ـ) فػق
اذربيجػ ػػاف اسػ ػػتطاعت الحركػ ػػة اف تنت ػ ػػر (بوصػ ػػفيا طري ػ ػػة دينييػ ػػة) وت ػ ػػكؿ حركػ ػػة سياسػ ػػية

عسكرية عرفت بمسـ الحركة الصفوية استطاع احد قادتيا اسماعيؿ الصفوي اف ي بق عمػ

امارة االؽ قوينمو فق بالد فارس سنة ٜٓٚىػٔ٘ٓٔ /ـ ويفرض سيطرتو عمػ العػراؽ ويحتمػو
سػػنةٗٔ ٜى ػػ ٔ٘ٓٛ /ـ .لممزيػػد ينظػػري إب ػراىيـ خميػػؿ احمػػد وخميػػؿ عمػػق م ػراد ،إي ػراف وتركيػػا
(الموصؿ ي ٕ ،)ٜٜٔص ،ٕٔ-ٔٙالجواىري ،صراع ال وى ،ص ٘ٚ-ٜٗ

( )ٜٙالجواىري ،صراع ال وى ،،ص ٓ٘.

( )ٜٚالجواىري ،صراع ال وى ،،ص ٓ٘.
( )ٜٛتمثمػػت اخسػػباب التػػق ادت الػ انيػػاء ذلػػؾ التحػػالؼ بػػيف الصػػوفييف واالؽ قوينمػػو بػػادراؾ
ىؤالء اخخير اخبعاد السياسية لمحركة الصفوية منيـ فق ذلؾ مف ال ره قوينمو وىػو مػا ادى
ال الصداـ المسمي بيف الصوفييف واالؽ قوينمو .ينظري احمد ،إيراف ،ص .ٜٔ

( )ٜٜالجاؼ ،الوجيز ،ص ٖٗ.ٗٗ-

(ٓٓٔ) ل د تمثمت ذلؾ التدخؿ ب ياـ السمطاف محمد الفاتي بمحاولة تنصػيب احػد االمػراء المػواليف
لو عم حكـ ا مارة لمحصوؿ عم درجة كبيرة مف النفوذ فق تمؾ ا مارة ذلغػادر(ذو ال ػدر).
ينظري عمر ،دراسات ،صٗٗ) وىو ماعاربو المماليؾ فق ذلؾ.

(ٔٓٔ) عا ور ،العصر ،ص ٓ.ٕٚ

(ٕٓٔ) المحامق ،تاري الدولة ،صٓ.ٔٚ
(ٖٓٔ) ابػػف إيػػاس ،بػػدا ا ،ج ٕ ،ص ٕ ،ٕٙعمػػق إب ػراىيـ حسػػف ،مصػػر فػػق العصػػور الوسػػط
مف الفتي العربق إل الفتي العثمانق ( ال اىرة ي  ،) ٜٔٗٚص،ٖٖٜ
Lane-pool, A history, p, 348
(ٗٓٔ) طرخاف ،مصر ،ص .ٔٚٓ-ٜٔٙ
(٘ٓٔ) ابف إياس ،بدا ا ،ج ٕ ،صٗ.ٕٙ

( )ٔٓٙابف اياس ،بدا ا ،ج ٕ ،ص ٓ.ٕٚ
( )ٔٓٚينظػػر ي محمػػد عبػػد ا عنػػاف ،نيايػػة االنػػدلس وتػػاري العػػرب المنتص ػريف ،طٕ (ال ػػاىرةي
 ،)ٜٔ٘ٛصٗ ٔٚومابعدىا.

ٖٗٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

( )ٔٓٛممػا تجػدر إ ػػارة إليػو إلػ انػػو كػاف لممماليػؾ جيػػوداً فػق نجػدة المسػػمميف فػق اخنػدلس فػػق
مجابيػػة المبػػاي ات الفرنجيػػة الصػػميبية لمممالػػؾ ا سػػالمية فػػق اخنػػدلس التػػق ابػػطرت إل ػ

طمػػب المسػػاعدة مػػف الدولػػة الممموكيػػة التػػق تعػػذر عمييػػا إرسػػاؿ مسػػاعدة عسػػكرية مبا ػرة مػػف
المماليػؾ فػػق الوقػت الػػذي اقتصػرت فيػػو المسػػاعدة الممموكيػة لغرناطػػة بإرسػاؿ لممػػاؿ والسػػالح

بمقػػؿ ممػػا يمكػػف أف ب دمػػو المماليػػؾ لمنجػػدة التػػق طمبيػػا أميػػر ارناطػػة محمػػد بػػف نصػػر سػػنة
ٖٗ ٛى ػػ ٖٜٔٗ /ـ (المزيػػد ينظػػري أبػػف أيػػاس ،بػػدا ا ،جٖ ،صٖٕٓ،ٕٚٙ ،ٕٗ٘-ٕٗٗ ،
احمد دارج ،المماليؾ والفرن فق ال رع التاسا اليجري – الخامس ع ر الميالدي( ،ال ػاىرة ي

ٔ )ٜٔٙص ،ٜٛ-ٜٙطرخاف ،مصر ،ص.) ٔٗٚ-ٔٗٙ

( )ٜٔٓمحمد عبده تحاممػو ،التنصػير ال سػري فػق عيػد الممكػيف الكػاثوليكييف( ،عمػاف ي ٓ،)ٜٔٛ
ص ٔ.ٔٓٓ-ٜ
(ٓٔٔ) عناف ،نياية اخندلس ،ص ٕ٘ٓ.
(ٔٔٔ) عناف ،نياية اخندلس ،ص ٕ٘ٓ.

(ٕٔٔ) ابف إياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ٕٗٗ.ٕٚٙ ،ٕٗ٘-
(ٖٔٔ) ابف إياس ،بدا ا ،ص جٖ ،ص ٕٗٗ ،ٕٚٙ ،ٕٗ٘-حتاممو ،التنصير ،ص .ٜٔ
(ٗٔٔ) ابف إياس ،بدا ا ،ص جٗ ،ص .ٕٓٔ-ٜٔٙ
(٘ٔٔ) بنجاح البرتغالييف فق أواخر ال رف الخامس ع ر لمميالد مػف اكت ػاؼ طريػؽ رأس الرجػاء
الصػػالي أصػػبي ىنػػاؾ طريػػؽ مبا ػػر ي ػربط بػػيف ال ػػرؽ والغػػرب تتػػوفر فيػػو كػػؿ م ازيػػا الطريػػؽ

الما ق الذي استحوذ عم اامب التجارة التق كانت نمر عبر الطريؽ البر ما ق ال ػديـ المػار
باال اربػػق ا سػػالمية فػػق الم ػػرؽ ا سػػالمق وبػػذلؾ تحػػوؿ البحػػر اخحمػػر ال ػ بحػػر داخمػػق
تنع د أىميتو عم التجارة السػاحمية بػيف الػدوؿ الواقعػة عمػ

ػواط يا وف ػدت موان يػا أىميتيػا

بعػػد أف ان طعػػت عنيػػا الحركػػة التجاريػػة( .ينظػػر ي يس ػػرى عبػػد ال ػػرزاؽ الج ػػوىري ،الك ػػوؼ

الجغرافيػػة ،طٕ( ،ال ػػاىرة ي ٘ ،)ٜٔٙص ،ٖٔٗ-ٕٔٚعػػادؿ إب ػراىيـ يع ػػوب ،تػػمري ال ػػرؽ
اخوسػػط االقتصػػادي( ،بغػػداد ي ٓ ،)ٜٔٛصٖ ،ٙاحمػػد عبػػد الحمػػيـ ،امػػف البحػػر اخحمػػر،
سمسمة دراسات المركز العربق لمدراسات ا ستراتيجية ،دم ؽ ،العدد(ٕ) ،آذار .ٜٜٔٙ
( )ٔٔٙالجميؿ ،تكويف العرب الحديث( ،الموصؿ ي ٔ ،)ٜٜٔص .٘ٙ

( )ٔٔٚنخجواف او ن جواف او ن وى لدى البمدانييف العرب بمدة ماؿ نير ارس وىق مػتف أعمػاؿ
أذربيجاف (لسترن  ،بمداف ،صٕٔٓ).

ٖ٘ٙ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
( )ٔٔٛل ػػد تمثمػػت اخسػػباب التػػق التػػق دعػػت بال ػػاه إسػػماعيؿ الصػػفوي ال ػ البػػدء بػػدخوؿ تبريػػز
ع ب وقعة نخجواف كوف تبريز كانت بعيػدة عػف قواعػد أالؽ قوينمػو الر يسػة فػق بغػداد وديػار
بكر فبالً عف كوف حكاميػا المػواليف لػالؽ قوينمػو كػانوا ي ػكموف اداة بػغط بػد الصػفوييف
ىناؾ فبال عف رابة ال اه إسماعيؿ الصفوي بالثمر البيو وجده المذاف قتال فق رواف عم

يد حكاميا اخمر الذي ىيم المجاؿ أمامو نحػو أذربيجػاف ثػـ تبريػز (ينظػري الجػواىري ،صػراع
ال وى ،صٖ٘).
( )ٜٔٔالجواىري ،صراع ال وى ،صٖ٘.

(ٕٓٔ) جاس ػػـ محم ػػد حس ػػف الع ػػدوؿ ،دواف ػػا التوج ػػو العثم ػػانق نح ػػو العػ ػراؽ ،مجم ػػة كمي ػػة االداب،
جامعة الموصؿ ،العدد (ٖ٘) ،لسنة ٕٔٓٓ،
zuhdial-dahoodi, diekurden. unverandrternachdruck, Frankfurt.
1988, p. 101-102.
(ٕٔٔ) احمد ،ايراف ،ص ٕٔ.
(ٕٕٔ) س ػػتيفف ىمس ػػمق لونكريػ ػؾ ،أربع ػػة ق ػػروف م ػػف ت ػػاري العػ ػراؽ ،ترجم ػػة جعف ػػر الخي ػػاط ،طٗ،
(بغػ ػػداد ي  ،)ٜٔٙٛصٖٔ ،عػ ػػالء كػ ػػاظـ نػ ػػورس ،الع ػ ػراؽ فػ ػػق العيػ ػػد العثمػ ػػانق( ،بغػ ػػداد ي

 ،)ٜٜٔٚصٕٔ.

(ٖٕٔ) احمد ،إيراف ،ص ٕٕ.
(ٕٗٔ) احمد ،إيراف ،ص ٕٕ.
(ٕ٘ٔ) تمثمػت العوامػؿ التػػق أججػت الخػالؼ بػػيف العثمػانييف والصػفوييف بالعوامػػؿ السياسػية وذلػػؾ
لحمايػػة البيػػت الصػػفوي لع ػرات المنيػػزميف مػػف أف ػراد البيػػت العثمػػانق الحػػاكـ أبػػاف بدايػػة حكػػـ

السمطاف سميـ اخوؿ لمدولة العثمانيػة فبػال عػف العامػؿ الع ا ػدي الػذي تمثػؿ بالػدعوة الصػفوية
ذات الغايػػات السياسػػية اخمػػر الػػذي اثػػار حفيظػػة العثمػػانييف ودعػػاىـ ب ػػكؿ فاعػػؿ فػػق تغييػػر
نظػ ػرتيـ ا س ػػتراتيجية (الس ػػوقية) تج ػػاه الم ػػرؽ ا س ػػالمق بع ػػد اف كان ػػت أورب ػػا ال ػػرقية ػػغؿ

العثمانييف ال ػااؿ فبػالً عػف اسػتغالؿ ال ػاه إسػماعيؿ الصػفوي الصػراعات العثمانيػة اخوربيػة
لصػػالي عالقاتػػو السػػمبية مػػا العثمػػانييف خاصػػة فػػق ػػرؽ اخنابػػوؿ فػػق اخوسػػاط التركمانيػػة

واخنابػػولية فب ػالً عػػف العامػػؿ االقتصػػادي الػػذي اتبعػػو العثمػػانيوف بػػد منػػاؤييـ باعتبػػار اف
العامػػؿ االقتصػػادي ومنيػػا الحصػػار التجػػاري الػػذي اثبػػت فعاليتػػو فػػق المواجيػػة بػػد الصػػفوييف.

ٖٙٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

العدد (ٓٔ)

(ينظر ي الجميؿ ،تكويف العػرب ،ص ٓ .) ٖٙ-ٙالمزيػد عػف أسػباب المواجيػة بػيف العثمػانييف
والصفوييف ينظر ي العدوؿ ،دوافا التوجو العثمانق ،عٖ٘ ،ص ٖ.ٜٔٛ-ٔٛ
( )ٕٔٙالمحامق ،تاري الدولة ،ص  ،ٜٔٔ-ٜٔٛاحمد ،إيراف ،ص ٖٕ.
( )ٕٔٚالمحامق ،تاري الدولة ،ص ٕ.ٜٖٔ-ٜٔ
( )ٕٔٛدراج ،المماليؾ ،ص .ٖٔٚ-ٖٔٙ
( )ٕٜٔاحمد عودات واخروف ،تاري المغوؿ والمماليؾ ( ،اربدي ٓ ،)ٜٜٔص .ٕٔٛ
(ٖٓٔ) ابف إياس ،بدا ا ،ص جٖ ،ص ٘.
(ٖٔٔ) ابف إياس ،بدا ا ،جٕ ،ص .ٖٙٙ

(ٕٖٔ) ػػمس ال ػػديف محم ػػد ابػػف طولػػوف ،مفاكيػػة الخػػالف فػػق ح ػوادث الزم ػػاف ،تح ي ػػؽ ي محمػػد
مصطف ( ،ال اىرة ي ٗ ،) ٜٔٙص .ٖٙٙ
(ٖٖٔ)عبدالعزيزالدوري ،م دمػة فػق التػاري االقتصػادي العربػق ،طٕ(بيػروت ي  ،)ٜٔٚصٗٓٔ،
عبد ال ادر يوسؼ الجبوري ،التاري االقتصادي( ،الموصؿ ي ٓ ،)ٜٔٛص ٔٓٔ.ٕٔٓ-

(ٖٗٔ) طرخاف ،مصر ،ص ٘.ٔٚ

(ٖ٘ٔ) كارؿ بروكمماف ،تاري ال عوب ا سالمية ،ترجمة نبيو أميف فارس ومنير البعمبكػق ،ط٘،
(بيػػروت ي  )ٜٔٙٛجٖ ،ص ٕ ،ٙمحمػػد حػػرب ،العثمػػانيوف فػػق التػػاري والحبػػارة( ،دم ػػؽ ي
ٕٔٓٓ) ،صٖٓ.

( )ٖٔٙالجواىري ،صراع ال وى ،ص ٔ.ٚ
( )ٖٔٚابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ٓٗ.ٗٔ-
( )ٖٔٛابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ٔٗ.ٕٗ-
( )ٖٜٔالجواىري ،ص ارع ال وى ،ص ٔ.ٚ
(ٓٗٔ) ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ٕٕ.
(ٔٗٔ) ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ٖٗ.
(ٕٗٔ) ابػػف ايػػاس ،بػػدا ا ،جٖ ،ص ٖٓ ،ٗٙ ،عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف الجبرتػػق ،عجا ػػب االثػػار
فق التراجـ واالخبار ،طٕ( ،بيروت ي  ،)ٜٔٚٛجٔ ،ص.ٖٚ
(ٖٗٔ) ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص .ٗٙ
(ٗٗٔ) ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ،ٗٙ
Lane-pool, A history ,p , 354

ٖٙٚ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
(٘ٗٔ) ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص .ٗٙ
( )ٔٗٙالم ريزي ،السموؾ ،ج ٕ ،ؽ ٔ ،ص ٕٕ٘ ،ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص ٘٘.
( )ٔٗٚابف إياس ،بدا ا ،جٖ ،ص .ٜٗ-ٗٚ

( )ٔٗٛعا ور ،العصر ،ص ٘ ،ٔٛٙ-ٔٛحتق ،تاري  ،جٕ ،ص ٖٓ.ٛ
( )ٜٔٗالمحامق ،الدولة العمية ،ص ٖ ،ٜٔعا ور ،العصر ،ص .ٔٛٛ-ٔٛٚ
(ٓ٘ٔ) حتق ،تاري  ،جٕ ،ص ٖٓ.ٛ
(ٔ٘ٔ) الريدانية ي وىق موبعة بظاىر ال اىرة قػرب العباسػة التػق ىػق بميػدةاوؿ مػا يم ػ ال اصػد
لمصر مف ال اـ مف الديار المصرية وسميت بالعباسة نسبة إل العباسة بنت احمد بف طولوف

الت ػػق عمم ػػت فيي ػػا قصػ ػ اًر وأحكم ػػت بنا ػػو (ي ػػاقوت ،معجػػػـ ،ـٗ ،ص  ،٘ٚعا ػػور ،العصػػػر،

ص.)ٔٛٛ

(ٕ٘ٔ) ابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص  ،ٛٓ -ٚٛعا ور ،العصر ،ص .ٔٛٛ
(ٖ٘ٔ) الجبرتق ،عجا ب ،جٔ ،ص .ٖٚ
(ٗ٘ٔ) عا ور ،العصر ،ص .ٔٛٛ

(٘٘ٔ) المحامق ،الدولة العمية ،ص ٖ.ٜٔ
( )ٔ٘ٙالمحامق ،الدولة العمية ،ص ٖ.ٜٔ
( )ٔ٘ٚابف اياس ،بدا ا ،جٖ ،ص  ،ٖٔٗ-ٔٔٙعا ور ،العصر ،ص ٔ،ٜٔ
Lane-pool, A history ,p ,355.
( )ٔ٘ٛالجبرتق ،عجا ب ،جٔ ،ص  ،ٖٚالمحامق ،الدولة العمية ،ص ٗ.ٜٔ

أوالً  :المصادر

املصادر واملراجع

أبف أياس ،محمد بف أحمد (تٖٓ ٜىػ ٕٔ٘ٗ /ـ)

(ٔ) بدا ا الزىور فق وقا ا الدىور .ال اىرة .المطبعة اخميرية ببوالؽ (ٕٖٔٔىػ)
أبف تغري بردي ،جماؿ الديف أبق المحاسف يوسؼ (تٗ ٛٚىػ ٜٔٗٙ /ـ).
(ٕ) النجػػوـ ال ازى ػرة فػػق ممػػوؾ مصػػر وال ػػاىرة .اخج ػزاء  ٕٔ ،ٔٔ ،ٚنسػػخة مصػػورة عػػف طبعػػة
المؤسسػة المصػرية العامػػة لمتػمليؼ والترجمػػة والن ػر .ال ػػاىرة .)ٜٖٔٙ( .جٗٔ تح يػؽ جمػػاؿ

ٖٙٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

محمػ ػػد محػ ػػرز وفيػ ػػيـ محمػ ػػد ػ ػػمتوت .اليي ػ ػػة المص ػ ػرية العامػ ػػة لمتػ ػػمليؼ و الن ػ ػػر .ال ػ ػػاىرة.
(ٔ .)ٜٔٚج .ٔٙتح يػػؽ جمػػاؿ الػػديف ال ػػياؿ وفيػػيـ محمػػد ػػمتوت .اليي ػػة المص ػرية العامػػة
لمكتاب .ال اىرة.)ٜٕٔٚ( .

ابف الجوزي ،مس الديف يوسؼ بف قزاو امق التركق سبطٙ٘ٗ( .ىػٕٔ٘ٙ /ـ)

(ٖ) مػ ػرأة الزم ػػاف ف ػػق تػػػمري االعي ػػاف .الينػ ػػد .مطبع ػػة مجمػػػس دا ػ ػرة المعػ ػػارؼ العثماني ػػة بحي ػػدر
ابادالدكف.)ٜٔ٘ٔ( .
الجبرتق ،عبدالرحمف بف حسف (ت ٕٖٔٚىػٕٔٛٔ /ـ).
(ٗ) عجا ب االثار فق التراجـ واخخبار .طٕ .بيروت .دار الجيؿ.ٜٔٚٛ .
أبف حجر ،احمد بف عمق العس النق (ت ٖ٘ٛىػ ٜٔٗٗ /ـ)
(٘) إنباء الغمر بمنباء العمر .حيدر أباد الدكف .مطبعة المعارؼ العثمانية.)ٜٔٙٚ( .
أبف خمدوف ،محمد بف عبد الرحمف (ت ٛٓٛىػ  ٔٗٓٙ /ـ)

( )ٙالعبػػر ودي ػواف المبتػػدأ والخبػػر أيػػاـ العػػرب والعجػػـ والبربػػر ومػػف عاصػػرىـ مػػف ذوي السػػمطاف
اخكبر .بيروت مؤسسة جماؿ لمطباعة والن ر.)ٜٜٔٚ( .
السخاوي ،مس الديف محمد بف عبدالرحمف (ت ٕٜٓىػ ٜٔٗٚ /ـ)

( )ٚالبوء الالما خىؿ ال رف التاسا .بيروت .مكتبة الحياة( .د .ت).
الصيرفق ،عمق بف داؤد (ت ٜٓٓىػ ٜٔٗٔ /ـ)
( )ٛنزىة النفوس واالبداف فق تػواري الزمػاف ،تح يػؽ حسػف حب ػق .ال ػاىرة .مطبعػة دار الكتػاب.
(ٓ.)ٜٔٚ
ابف العبري ،اريغوريوس الممطق (ت٘ٙٛىػٕٔٛٙ /ـ)
( )ٜتاري مختصر الدوؿ .بيروت .المطبعة الكاثوليكية.)ٜٔٛٓ( .

ٖٜٙ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
أبف عبد الحؽ ،صفق الديف عبد المؤمف البغدادي (ت  ٖٜٚىػ  ٖٖٔٛ /ـ)
(ٓٔ) مراصد ا طالع عم اخمكنة والب اع .تح يؽ محمد عمق البحاوي .بيروت.)ٜٔ٘ٗ( .
أبف عرب اه ،ياب الديف أحمد بف محمد (ت ٗ٘ٛىػ ٔٗ٘٘ /ـ)
(ٔٔ) عجا ب الم دور فق أخبار تيمور( .د .ـ)( .د .ت).
الغياثق ،عبدا بف فتي ا (ت ٕٔٓٚىػٔٙٔٚ /ـ).
(ٕٔ) تػػاري الغيػػاثق ٜٛٔ-ٙ٘ٙى ػ ػ ٔٗٛٙ-ٕٔ٘ٛ /ـ .تح يػػؽ طػػارؽ نػػافا الحمػػدانق .بغ ػػداد.
مطبعة اسعد.)ٜٔٚ٘( .

أبو الفداء ،جماؿ الديف إسماعيؿ (ت ٕٖ ٚىػ  ٖٖٕٔ /ـ).
(ٖٔ) المختصر فق أخبار الب ر .بيروت .دار الكتاب المبنانق .دار البحار ٖٕٖٔ( .ىػ).
أبف الفوطق ،كماؿ الديف أبق الفبؿ عبدالرزاؽ (ت ٖٕٚىػ ٖٕٖٔ /ـ)

(ٗٔ) الحػ ػوادث الجامع ػػة والتج ػػارب النافع ػػة ف ػػق الما ػػة الس ػػابعة .تح ي ػػؽ مص ػػطف جػ ػواد .بغ ػػداد.
المكتبة العربية.)ٜٖٕٔ( .
الكتبق ،محمد بف اكر (ت ٗ ٚٙىػ  ٖٖٔٙ /ـ)

(٘ٔ) فوات الوفيات .تح يؽ إحساف عباس .بيروت .دار الث افة.ٜٖٔٚ .
الم ريزي ،ت ق الديف أحمد بف عمق (ت ٘ٗ ٛىػ  ٔٗٗٔ /ـ).
( )ٔٙالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .ال اىرة .مكتبة الحياة( .د .ت).
( )ٔٚالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ .جٔ .ٕ-تح يؽ محمد مصطف زيادة .لجنػة التػمليؼ والترجمػة
والن ر .ال اىرة.)ٜٔ٘ٛ – ٜٔ٘ٙ( .

أبف الوردي ،زيف الديف عمر بف مصطف (ت  ٜٚٗىػ  ٖٗٛ /ـ)

ٖٓٚ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

( )ٔٛتاري أبف الوردي .طٕ .النجؼ .المطبعة الحيدرية.)ٜٜٔٙ( .
ياقوت ،ياب الديف أبو عبد ا الحموي (ت  ٕٙٙىػ  ٕٕٔٛ /ـ)

( )ٜٔمعجـ البمداف بيروت( .د .ت).

أبف طولوف .مس الديف محمد (ت ٖٜ٘ىػ ٔ٘ٗٙ /ـ)
(ٕٓ) مفاكية الخالف فق حوادث الزماف .تح يؽ محمد مصطف  .ال اىرة.)ٜٔٙٗ( .
ثانياً  :المراجع

أحمد ،إبراىيـ خميؿ وخميؿ عمق مراد.

(ٔ) إيراف وتركيا  -دراسة فق التاري الحديث والمعاصر .الموصؿ .دار الكتػب لمطباعػة والن ػر.
(ٕ.)ٜٜٔ

احساف اوامو ،اكمؿ الديف.
(ٕ) الدولػػة العثمانيػػة تػػاري وحبػػارة .ن مػػو ال ػ العربيػػة صػػالي سػػعداوي .مركػػز االبحػػاث لمتػػاري
والفنوف والث افة االسالمية (إرسيكا) .استانبوؿ.)ٜٜٜٔ( .

ايفانوؼ ،ن والي.
(ٖ) الفػ ػػتي العثمػ ػػانق لالقطػ ػػار العربيػ ػػة .ترجمػ ػػة يوسػ ػػؼ عطػ ػػا ا  .ط ٕ .بيػ ػػروت .دار الفػ ػػارابق.
(ٕٗٓٓ).

بروكمماف ،كارؿ.
(٘) تاري ال عوب ا سػالمية .ترجمػة نبيػو أمػيف فػارس ومنيػر البعمبكػق .ط٘ .بيػروت .دار العمػـ
لممالييف.)ٜٔٙٛ( .
بروي ،ادوار.
( )ٙتػػاري الحبػػارات العػػاـ ‘ ال ػػروف الوسػػط ‘ ترجمػػة يوسػػؼ اسػػعد دااػػر وفريػػد ـ .دااػػر.
بيروت .عويدات لمن ر والطباعة.)ٕٖٓٓ( .

ٖٔٚ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
الجواىري ،عماد.
( )ٚصػ ػراع ال ػػوى السياسػ ػػية ف ػػق الم ػ ػػرؽ العرب ػػق م ػػف الغػ ػػزو المغػػػولق حت ػ ػ الحكػ ػػـ العثمػ ػػانق.
الموصؿ .دار الكتب لمطباعة والن ر.)ٜٜٔٓ( .

الجميؿ ،سيار.

( )ٛب ايا وجذور التكويف العربق الحديث .عماف .من ورات دار االىمية .ٜٜٔٚ
( )ٜتكويف العرب الحديث .الموصؿ .دار الكتب لمطباعة والن ر.ٜٜٔٔ .
الجاؼ ،حسف.
(ٓٔ) الوجيز فق تاري ايراف .بغداد .بيت الحكمة.)ٕٖٓٓ( .
الجوىري ،يسري عبد الرزاؽ.
(ٔٔ) الك وؼ الجغرافية .طٕ .ال اىرة.)ٜٔٙ٘( .
يوسؼ الجبوري ،عبد ال ادر.
(ٕٔ) التاري االقتصادي .الموصؿ .دار الكتب لمطباعة والن ر.)ٜٔٛٓ( .
حتاممو ،محمد عبده.
(ٖٔ) التنصػ ػػير ال سػ ػػري فػ ػػق عيػ ػػد الممكػ ػػيف الكػ ػػاثوليكييف .عمػ ػػاف .ػ ػػركة المطػ ػػابا النموذجي ػ ػػة.
(ٓ.)ٜٔٛ
حميـ ،ابراىيـ بؾ.
(ٗٔ) تاري الدولة العثمانية العمية .بيروت .مؤسسة الكتب الث افية.)ٕٓٓٓ( .
حتق ،فميب واخروف.
(٘ٔ) تاري العرب مطوؿ ،طٗ .بيروت .مطابا الغندور.)ٜٔٙ٘( .

ٕٖٚ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

حسوف ،عمق.
( )ٔٙالعثمانيوف والبم اف .ط ٕ .بيروت .المكتب االسالمق.)ٜٔٛٙ( .

حسف ،عمق ابراىيـ.
( )ٔٚمصر فق العصور الوسط مف الفػتي العربػق إلػ الفػتي العثمػانق .ال ػاىرة .مكتبػة النيبػة
المصرية.)ٜٔٗٚ( .
حرب ،محمد.
( )ٔٛالعثمانيوف فق التاري والحبارة .طٕ .دم ؽ .دار ال مـ.)ٜٜٜٔ( .
دراج ،احمد.
( )ٜٔالمماليػػؾ والفػرن فػػق ال ػػرع التاسػػا اليجػػري – الخػػامس ع ػػر المػػيالدي .ال ػػاىرة .دار الفكػػر
العربق.)ٜٔٙٔ( .

السام ار ق ،خميؿ ابراىيـ.
(ٕٓ) االوبػ ػػاع السياسػ ػػية لمعػ ػػالـ االسػ ػػالمق مػ ػػف خػ ػػالؿ رحمػ ػػة ابػ ػػف بطوطػ ػػة .بغػ ػػداد .دارالحريػ ػػة
لمطباعة.ٜٔٛٙ .

طرخاف ،عمق ابراىيـ.
(ٕٔ) مصر فق عصػر دولػة المماليػؾ الجراكسػة .ال ػاىرة .مطبعػة لجػة التػمليؼ والترجمػة والن ػر.
مكتبة النيبة المصرية.)ٜٔٙٓ( .
عناف ،محمد عبد ا .
(ٕٕ) نياية االندلس وتاري العرب المنتصريف .طٕ .ال اىرة .مطبعة مصر.)ٜٔ٘ٛ( .
العرينق ،الباز.

ٖٖٚ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
(ٖٕ) المماليؾ .بيروت .دار النيبة العربية.)ٜٔٙٚ( .
عا ور ،سعيد عبدالفتاح.
(ٕٗ) العصر المماليكق فق مصر وال اـ  .ال اىرة .مكتبة النيبة المصرية.)ٜٔٙ٘( .
(ٕ٘) الظاىر بيبرس .ال اىرة .المطبعة المصرية لمتمليؼ والترجمة والن ر.)ٜٖٔٙ( .
العبادي ،احمد مختار.
( )ٕٙتاري البحرية ا سالمية فق مصر وال اـ .بيروت.)ٜٕٔٚ( .
( )ٕٚقياـ دولة المماليؾ اخول فق مصر وال اـ .بيروت .دار النيبة العربية (.)ٜٜٔٙ
عمر ،عمر عبد العزيز.
( )ٕٛدراسات فق تاري العرب الحديث .بيروت( .د .ت).
عمق ،عمق اكر.
( )ٕٜتاري العراؽ فق العيد العثمانق .الموصؿ .من ورات مكتبة تموز.)ٜٔٛٗ( .
عودات ،احمد واخروف.
(ٖٓ) تػػاري المغػػوؿ والمماليػػؾ مػػف ال ػػرف السػػابا اليجػػري حتػ ال ػػرف الثالػػث ع ػػر االردف .اربػػد.
مكتبة الدراسات االجتماعية .دار الكندي (ٓ.)ٜٜٔ
عامر ،محمود عمق.
(ٖٔ) الدولة العثمانية تاري و وثا ؽ .دم ؽ.)ٕٓٓٔ( .
ال زاز ،محمد صالي.
(ٕٖ) الحياة السياسية فق العراؽ العصر العباسق االخير .النجؼ.)ٜٔٚٓ( .
قاسـ ،عبدة قاسـ.

ٖٗٚ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

(ٖٖ) بعػػض مظػػاىر الحيػػاة اليوميػػة فػػق عصػػر السػػالطيف المماليػػؾ " ،موسػػوعة الحبػػارة العربيػػة
ا س ػ ػػالمية .عم ػ ػػاف .المؤسس ػ ػػة العربي ػ ػػة لمد ارس ػ ػػات والن ػ ػػر .دار الف ػ ػػارس لمن ػ ػػر والتوزي ػ ػػا.
(٘.)ٜٜٔ
كوبريمق ،محمد فؤاد.
(ٖٗ) قيػػاـ الدولػػة العثمانيػػة .ترجمػػة احمػػد السػػعيد سػػميماف .بيػػروت .دار الكاتػػب العربػػق لمطباعػػة
والن ر.)ٜٔٙ٘( .
لونكريؾ ،ستيفف ىمسمق.
(ٖ٘) أربع ػػة ق ػػروف م ػػف ت ػػاري العػ ػراؽ .ترجم ػػة جعف ػػر الخي ػػاط .طٗ .بغ ػػداد .مطبع ػػة المعػ ػػارؼ.
(.)ٜٔٙٛ

لسترن  ،كق.
( )ٖٙبمػػداف الخالفػػة ال ػرقية .ترجمػػة ب ػػير فرنسػػيس وكػػوركيس عػواد .بغػػداد .مطبوعػػات المجمػػا
العممق العراقق .مطبعة الرابطة.)ٜٔ٘ٗ( .

المحامق ،محمد فريد بؾ.
( )ٖٚتػػاري الدولػػة العميػػة العثمانيػػة .تح يػػؽ احسػػاف ح ػػق .بيػػروت .دار النفػػا س لمطباعػػة والن ػر
والتوزيا.)ٜٔٚٚ( .
نورس ،عالء موس كاظـ.
( )ٖٛالعراؽ فق العيد العثمانق .بغداد .دار الحرية لمطباعة.)ٜٜٔٚ( .
ىسق ،ج .ـ
( )ٖٜالعالـ البيزنطق ،ترجمةرأفت عبدالمجيد ،دارالث افة لمطباعةوالن ر .ال اىرة.)ٜٕٔٛ( .
يع وب ،عادؿ ابراىيـ.

ٖ٘ٚ

العالقات الممموكية العثمانية خالؿ الفترة  ٜٕٖ - ٜٜٙىػ ٔ٘ٔٚ - ٕٜٜٔ /ـ
جاسـ محمد جاسـ محمد
(ٓٗ) تاري ال رؽ االوسط االقتصادي .بغداد .دار الحرية لمطباعة ٓ.ٜٔٛ
ثالثاً  :المراجع االجنبية
(1) Encyclopaedia of IsIam. "MAMLUK".
Lane-Poole, Stanly.
(2) A history of Egypt in the middle ages. 4 ed. Hoarlem. 196.
Paul wittek
(3) The rise Of The Ottoman Empire . London. The Royal Society Of
Great Britain And Ireland. 1965.
standford shaw and ezel kural shaw
(4) History of Ottman Empire and Modren turkey. vol. I. california.
1976.
zuhdi al-dahoodi
(5) diekurden. unverandrter nachdruck frankfurt. 1988.
رابعاً  :الموسوعات ودوائر المعارف

(ٔ) دا ػرة المع ػػارؼ االسػػالمية .مػػادة "بيػػرس االوؿ " المجم ػػد (ٗ) .ومػػادة " تيمورلن ػػؾ

المجم ػػد

(.)ٙ
(ٕ) موسوعة الموصؿ الحبارية" .الموصؿ فق عيد سيطرتق دولتق الخروؼ االبيض والخروؼ
االسػ ػ ػػود" .المجمػ ػ ػػد (ٕ) .الموصػ ػ ػػؿ .)ٜٜٕٔ( .الموصػ ػ ػػؿ .دار الكتػ ػ ػػب لمطباعػ ػ ػػة والن ػ ػ ػػر.

(ٕ.)ٜٜٔ
خامساً  :البحوث والدراسات
البكر ،رااب حامد عبد ا .

(ٔ) الحروب الصميبية بدايات االستعمار االوربق ،رسالة ماجستير اير من ورة ،كميػة

االداب،

جامعة الموصؿ.)ٜٖٔٛ( .
العدوؿ ،جاسـ محمد حسف.
(ٕ) دوافػػا التوجػػو العثمػػانق نحػػو الع ػراؽ .مجمػػة كميػػة االداب .جامعػػة الموصػػؿ .العػػدد(ٖ٘) لسػػنة
(ٕٔٓٓ).

ٖٚٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ ا نسانية
المجمد (ٗٔ)

العدد (ٓٔ)

ت ريف الثانق ()ٕٓٓٚ

عبد الحميـ ،احمد.

(ٖ) امػػف البحػػر االحمػػر ،سمسػػمة د ارسػػات المركػػز العربػػق لمد ارسػػات االسػػتراتيجية .دم ػػؽ.
العدد (ٕ) .اذار .ٜٜٔٙ

ٖٚٚ

