
 دولة المماليك

 

إف الزيرة النبكيٌ ت٬تبر مف أجٌؿً ال٬لكـ كأٱ٪لوا بالنزبٌ للمزلـ؛ ٱوً تدرس زيرة رجؿ هك 

ـو  ًظي ليؽو ٫ى لٍى ذي ًإنْؾى لى٬ى كإذا . [4: الللـ] {أ٫ظـ رجؿ ذللى   َ ٱلد كشٲى رب ال٬عة بلكلى كى

كانت درازٌ الزيرة مومٌ ٱً زمف مف األزماف ٱوً ٱً زماننا أهـ؛ ألف كاق٭ األمٌ اآلف 

. متأذر ٱً كؿ المجاِت؛ تأذر ٫زكرم كاقتشادم كاجتما٫ً كأذّقً

يليف : كِ ريب أف األمؿ م٬لكد ٱً   ٫َادة البناءَ بىٍيدى أف النوكض يختاج إلٍ أمريف موميف

َ rب٪ركرة بناء األمٌ مف جديدَ كدكر ٫ملً لكؿ منا؛ ٱاليليف أف نكقف ٱً كّـ رزكؿ   

ٱلد بْسر الشخابٌ ٱً ٮعكة الذندؽ بٲتكح الساـ كٱارس كاليمف كٮيرهاَ كأِْ ن٬تمد ا٫تمادنا 

كيليٌنا ٫لٍ الخزابات الماديٌَ رٮـ أهميتواَ ٱاألخعاب قد ا٫تمدكا ٫لٍ الجانب المادم لكنوـ لـ 

ٍت لًلنْاسً }: ينجخكاَ كأف يككف لنا دكر ٫َادة إ٫مار الككفَ قاؿ ت٬الٍ ٌو أيٍذًرجى ٍيرى أيْم ـٍ ذى ٍنتي آؿ ] {كي

[. 110: ٫مراف

٫سنا طكيّن ٱً ظؿ مجمك٫ٌ مف األيديكلكجيات كاألٱكار المذتلٲٌ التً تخكـ المجتم٭ 

كالدكلٌَ ككلوا باءت بالٲسؿ مثؿ اِستراكيٌ كالرأزماليٌ كٮيرهاَ ندكر خكؿ هذق األٱكار 

متنازيف زيرة نبينا كأشكليتنا الدينيٌ التً أدارت المجتم٬ات اَزّميٌ اللديمٌ بذّٱاتوا 

كدكلواَ كم٭ هذا ٱإننا ِ ننادم بازتلشاء كؿ كق٬ٌ كٱ٬لٌ كخدث ٱً الزيرة؛ ٱوذا ٪رب مف 

ا  المزتخيؿ لكننا ننادم بدرازٌ األخداث ال٬ظيمٌ كالجليلٌ ٱً هذق الزيرة؛ ٱوً مما يتكرر يكمن

ب٬د يكـَ ندرس ٮعكة أيخد كبدر كالذندؽ؛ ألف كاق٬نا قد كجد خدثنا مسابونا كهك خرب أكتكبر 

. مف األخداث التً يتـ تخليلوا منذ كق٬ت كختٍ كقتنا الراهف– ِ سؾ – ـَ كهك 1973

كيجب أف ندرس الزيرة النبكيٌ مف جكانب ٫دةَ كقكا٫د م٬لكمٌ؛ ليتزنٍ لنا خشد ثمارهاَ 

أف نٲوـ أف الزيرة مف المكاقؼ التسري٬يٌ التً تدذؿ ٱً إطار الزنٌ؛  (1): كال٬مؿ بما ٱيوا

 ِ يذطك ذطكة إِ rندرؾ أف رزكؿ    (2). ٱال٬لماء لوـ دكر كبير ٱً ازتنباط األخكاـ منوا

 مف كؿ مكقؼ مف rأف نت٬لـ كيؼ نخب رزكؿ    (3). بكخً مف   أك ت٬ديؿ مف الكخً

أف نت٬لـ الخكمٌ ٱً اذتيارق لآلراءَ كٱً اذتيارق لألٱ٬اؿ ٱً أثناء الزيرة  r. (4)مكاقؼ خياتى 

. النبكيٌ مف أْكلوا إلٍ آذرها

ٌؿ اهتمامنا ٫لٍ ازتنباط اللكا٫د المومٌ ٱً بناء األمٌ اَزّميٌَ كنوتـ باألخداث  كزيتركع جي

التً تسبى كاق٬نا الم٬اشرَ كِ يككف اهتمامنا منشبٌنا ٫لٍ األخداث الساُلٌَ كإنما ٫لٍ ما يٲيد 

 .كاق٬نا الم٬اشر

 

 

 



 التعريف بالمماليك

لًبكا ٱً األشؿ مف مذتلؼ  ٱً تارير األمٌ اَزّميٌ دكلٌ قامت ٫لٍ أكتاؼ الرقيؽ الذيف جي

البلداف ألجؿ الخركبَ كألجؿ خمايٌ الذلٲاء كالزّطيفَ هً دكلٌ المماليؾَ كقد قامت هذق 

! الدكلٌ بجود ٫ظيـ ٱً الدٱاع ٫ف اَزّـَ كإقامٌ مجدق؛ ٱما قشٌ هذق الدكلٌ؟

! مف هـ المماليؾ؟* 

بيكا كلـ ييٍزبى آباؤهـ كِ   هػ إلٍ 198  1أمواتوـالمماليؾ ٱً اللٯٌ ال٬ربيٌ هـ الذيف زي

ٱٲً ٱترة خكـ هذيف ..  هػ 227  هػ إلٍ 218الذم خكـ مف زنٌ”الم٬تشـ“  هػَ كأذيى 218

الذليٲتيف ازتجلبا أ٫دادنا ٪ذمٌ مف الرقيؽ ٫ف طريؽ السراءَ كازتذدمكهـ كٲرؽ ٫زكريٌ 

ا ٫لٍ …بودؼ ا٫ِتماد ٫ليوـ ٱً تد٫يـ نٲكذهما كم٭ أف لٲظ المماليؾ بوذا الت٬ريؼ ي٬تبر ٫امن

ا ٱً التارير اَزّمًَ كذلؾ منذ أياـ  م٬ظـ الرقيؽَ إِ أنى اتذذ مدلكِن اشطّخينا ذاشن

كالذم خكـ مف زنٌ ” المأمكف“الذليٲٌ ال٬بازً السوير 

كبذلؾ ػ كم٭ مركر الكقت ػ أشبد المماليؾ هـ األداة ال٬زكريٌ الرُيزيٌ ػ كأخياننا الكخيدة ػ 

ك٫ندما قامت الدكلٌ األيكبيٌ كاف أمراؤها ي٬تمدكف ٫لٍ المماليؾ ..ٱً كثير مف البّد اَزّميٌ

الذيف يمتلككنوـ ٱً تد٫يـ قكتوـَ كيزتذدمكنوـ ٱً خركبوـَ لكف كانت أ٫دادهـ مخدكدة إلٍ 

خدٌو ماَ إلٍ أف جاء الملؾ الشالد أيكبَ كخدثت ٱتنٌ ذركج الذكارزميٌ مف جيسىَ ٱا٪طيْر ػ 

رخمى   ػ إلٍ اَكثار مف المماليؾ ختٍ يلكم جيسى كي٬تمد ٫ليوـَ كبذلؾ تعايدت أ٫داد 

. 2 المماليؾَ كذاشٌ ٱً مشر

 تارير المماليؾ* 

ٱلد كاف الملؾ الشالد يزت٬يف بالجنكد الذكارزميٌ الذيف كانكا قد ٱٓركا مف قبؿي مف منطلٌ 

ذكارزـ ب٬د اِجتياح التترم لواَ ككاف هؤِء الجنكد الذكارزميٌ جنكدنا مرتعقٌ بم٬نٍ الكلمٌ 

بم٬نٍ أنوـ يت٬اكنكف م٭ مف يدٱ٭ أكثرَ كي٬ر٪كف ذدماتوـ ال٬زكريٌ ٱً ملابؿ الماؿَ ..

ٱازت٬اف بوـ الملؾ الشالد أيكب باألجرةَ كدارت مكق٬ٌ كبيرة بيف جيش الملؾ الشالد أيكب 

ًرٱىت هذق المكق٬ٌ بازـ مكق٬ٌ ٮعةَ ككانت ٱً  كبيف قكل التخالؼ األيكبيٌ الشليبيٌَ ك٫ي

 هػَ ككانت هذق المكق٬ٌ قد كق٬ت باللرب مف مدينٌ ٮعة الٲلزطينيٌَ كانتشر ٱيوا 642زنٌ

اَ خْرر بيت الملدس نواُيناَ ثـ أكمؿ طريلى ٱً اتجاق السماؿَ  ا باهرن الملؾ الشالد انتشارن

كدذؿ دمسؽَ ككٌخد مشر كالساـ مف جديدَ بؿ اتجى إلٍ تخرير ب٬ض المدف اَزّميٌ 

. الكاق٬ٌ تخت الزيطرة الشليبيٌَ ٱخرر بالٲ٬ؿ طبريٌ ك٫زلّف كٮيرهما

ٮير أنى خدث تطكر ذطير جدنا ٱً جيش الشالد أيكب رخمى  َ خيث انسلت ٫ف جيسى 

كذلؾ ب٬د أف ازتمالوا أخد األمراء األيكبييف بالساـ ملابؿ دٱ٭ ..!ٱرقٌ الذكارزميٌ المأجكرة

ماؿ أكثر مف الماؿ الذم يدٱ٬ى لوـ الشالد أيكبَ كلـ تكتًؼ هذق الٲرقٌ بالذركجَ بؿ خاربت 

الشالد أيكب نٲزىَ كلـ يثبت م٬ى ٱً هذق الخرب إِ جيسى األزازً الذم أتٍ بى مف مشرَ 

. ك٫لٍ رأزى قاُدق المخنْؾ ركف الديف بيبرس



كذرج الشالد أيكب مف هذق الخرب المؤزٲٌ كقد أدرؾ أنى ِبد أف ي٬تمد ٫لٍ الجيش الذم 

ٱبدأ ٱً ا٫ِتماد ٫لٍ طاُٲٌ جديدة مف الجنكد بدِن مف ..يديف لى بالكِء لسذشى ِ لمالى

. 3 ”المماليؾ“: ككانت هذق الطاُٲٌ هً..الذكارزميٌ

 مف أيف جاءكا ؟* 

كمف .. كاف المشدر الرُيزً للمماليؾ إٌما باألزر ٱً الخركبَ أك السراء مف أزكاؽ النذازٌ

النور الملشكد هك نور )أكثر المناطؽ التً كاف ييجلىب منوا المماليؾ بّد ما كراء النور 

جيخكفَ كهك الذم يجرم سماؿ تركمانزتاف كأٱٯانزتافَ كيٲشؿ بينوما كبيف أكزبكزتاف 

ٌن ٱً األٮلب؛ لذا كاف (كطاجيكزتاف َ ككانت األ٫راؽ التً ت٬يش ذلؼ هذا النور أ٫راقنا تركي

األشؿ التركً هك الٯالب ٫لٍ المماليؾَ كإف كاف ِ يمتن٭ أف يككف هناؾ مماليؾ مف أشكؿ 

ٱكف بالشلالبٌَ ككانكا ييزتىلدىمكف  أرمينيٌَ أك مٯكليٌَ أك أكربيٌَ ككاف هؤِء األكربيكف يي٬رى

. مف سرؽ أكربا بكجى ذاص

 . م٬املٌ ذاشٌ* 

كقد كانت الرابطٌ بيف المملكؾ كأزتاذق مف طرازو ذاص؛ ٱلد كاف الزلطاف الشالد نجـ الديف 

بؿ ٫لٍ ال٬كس مف ذلؾ .. أيكب ػ كمف تب٬ى مف األمراء ػ ِ يت٬املكف م٭ المماليؾ كرقيؽ

ا كلـ تكف الرابطٌ التً ..ٱلد كانكا يلربكنوـ جدنا منوـ لدرجٌ تكاد تلترب مف درجٌ أبناُوـ ..تمامن

تربط بيف المالؾ كالمملكؾ هً رابطٌ الزيد كال٬بد أبدناَ بؿ رابطٌ الم٬لـ كالتلميذَ أك رابطٌ 

كهذق كلوا ركابط ت٬تمد ٫لٍ الخب ٱً .. األب كاِبفَ أك رابطٌ كبير ال٬اُلٌ كأبناء ٫اُلتى 

ختٍ إنوـ كانكا يطللكف ٫لٍ الزيد الذم يستريوـ للب ..األزاسَ ِ ٫لٍ اللور أك المادة 

. ”الزيد“كليس للب ”األزتاذ“

. تربيٌ متميعة * 

ٌن متميعة للٯايٌَ يمتعج ٱيوا ت٬ليـ السرع بٲنكف الٲركزيٌَ  كما كانت تربيٌ المماليؾ تربي

بالمخازبٌ ٫لٍ الزلكؾ كاآلدابَ كيسرح لنا الملريعم رخمى   كيؼ كاف يتربٍ المملكؾ 

: الشٯير الذم ييسترل كهك ما زاؿ ٱً طٲكلتى المبكرة ٱيلكؿ

إف أكؿ المراخؿ ٱً خياة المملكؾ هً أف يت٬لـ اللٯٌ ال٬ربيٌ قراءة ككتابٌَ ثـ ب٬د ذلؾ ييدٱ٭ “

إلٍ مف ي٬لمى اللرآف الكريـَ ثـ يبدأ ٱً ت٬لـ مبادئ الٲلى اَزّمًَ كآداب السري٬ٌ اَزّميٌ 

كييوتـ جدنا بتدريبى ٫لٍ الشّةَ ككذلؾ ٫لٍ األذكار النبكيٌَ كييراقب المملكؾ مراقبٌ سديدة ..

كًقب . ”..مف مؤدبيى كم٬لميىَ ٱإذا ارتكب ذطأن يمس اآلداب اَزّميٌ نيبى إلٍ ذلؾَ ثـ ٫ي

ثـ إذا كشؿ المملكؾ ب٬د ذلؾ إلٍ زف البلكغ جاء م٬لمك الٲركزيٌ كمدربك اللتاؿ ٱي٬لمكنوـ 

ٱنكف الخرب كاللتاؿ كرككب الذيؿ كالرمً بالزواـ كال٪رب بالزيكؼَ ختٍ يشلكا إلٍ 

.. مزتكيات ٫اليٌ جدنا ٱً الموارة اللتاليٌَ كاللكة البدنيٌَ كاللدرة ٫لٍ تخمؿ المساؽ كالش٬اب



ثـ يتدربكف ب٬د ذلؾ ٫لٍ أمكر الليادة كاَدارة كك٪٭ الذطط الخربيٌَ كخؿ المسكّت 

ا ٱً المجاؿ  ال٬زكريٌَ كالتشرؼ ٱً األمكر الش٬بٌَ ٱينسأ المملكؾ كهك متٲكؽ تمامن

كهذا كلى ..ال٬زكرم كاَدارمَ كذلؾ باَ٪اٱٌ إلٍ خميٌ دينيٌ كبيرةَ كٮيرة إزّميٌ كا٪خٌ 

ا ٱً أرض اللتاؿ .. ػ بّ سؾ ػ  كاف يثبت أقداـ المماليؾ تمامن

ككؿ ما زبؽ يسير إلٍ دكر مف أ٫ظـ أدكار المربيف كاآلباء كالد٫اةَ كهك اِهتماـ الدقيؽ 

بالنشء الشٯيرَ ٱوك ٫ادة ما يككف زوؿ التسكيؿَ ليس ٱً ٫للى أٱكار منخرٱٌَ كِ ٫لاُد 

ٱازدةَ كما أنى يتمت٭ بالخميٌ كاللكة كالنساطَ ككؿ ذلؾ يؤهلى لتأديٌ الكاجبات الش٬بٌ كالمواـ 

.. ال٪ذمٌ ٫لٍ أٱ٪ؿ ما يككف األداء

. اهتماـ ذاص مف زيدهـ * 

كٱً كؿ هذق المراخؿ مف التربيٌ كاف الزيد الذم استراهـ يتاب٭ كؿ هذق الذطكات بدقٌَ بؿ 

أخياننا كاف الزلطاف الشالد أيكب رخمى   يطمُف بنٲزى ٫لٍ ط٬اموـ كسرابوـ كراختوـَ 

ا  ا ما يجلس لألكؿ م٬وـَ كيكثر مف التبزط إليوـَ ككاف المماليؾ يخبكنى خبنا كبيرن ككاف كثيرن

.. 4 خليليناَ كيدينكف لى بالكِء التاـ

ا ٫زكرينا كدينينا ٱإنى يترقٍ ٱً المناشب مف رتبٌ إلٍ رتبٌَ  ككاف المملكؾ إذا أظور نبكٮن

ٱيشبد قاُدنا لٯيرق مف المماليؾَ ثـ إذا نبٰ أكثر أي٫ًطً ب٬ض اَقطا٫ات ٱً الدكلٌ ٱيمتلكواَ 

ا كٱيرةَ كقد يي٬طٍ إقطا٫ات كبيرةَ بؿ قد يشؿ إلٍ درجٌ أميرَ كهـ أمراء  ٱتدر ٫ليى أرباخن

.. األقاليـ المذتلٲٌَ كأمراء الٲرؽ ٱً الجيش كهكذا

ٱالمماليؾ الذيف استراهـ .. ككاف المماليؾ ٱً اِزـ ينتزبكف ٫ادة إلٍ الزيد الذم استراهـ

. [5]الملؾ الشالد ي٬رٱكف بالشالخيٌَ كالذيف استراهـ الملؾ الكامؿ ي٬رٱكف بالكامليٌ كهكذا

 المماليك في مصر

بدأ ظوكر المماليؾ اللكم ٫لٍ مزرح ال٬الـ اَزّمً ٱً مشر ٱً ٫شر الملؾ الشالد نجـ 

ـ تكاترت األنباء ٫ف قرب قدكـ خملٌ جديدة تخت رايٌ ٤٩طض/  هػ٦٤٧الديف أيكب؛ ٱٲً زنٌ 

كبزر٫ٌ ٫اد الملؾ . الشليب ٪د مشر بليادة لكيس التاز٭ ملؾ ٱرنزا بودؼ اختّؿ مشر

 .الشالد نجـ الديف أيكب مف الساـ إلٍ مشر لكً ينظـ كزاُؿ الدٱاع

ـ نعؿ الشليبيكف قبالٌ دمياطَ ٤٩طض يكنيك ٤/  هػ٦٤٧كٱً ال٬سريف مف سور شٲر زنٌ 

كانزخب . كأماموـ لكيس التاز٭ يذكض المياق ال٪خلٌَ كهك يرٱ٭ زيٲى كدر٫ى ٱكؽ رأزى

األمير ٱذر الديف بف سير السيكخ قاُد المداٱ٬يف ٫ف المدينٌ بزر٫ٌ ب٬د أف ظف أف زلطانى 

المريض قد ماتَ كٱً أ٫لابى ٱْر الجنكدَ كٱً أ٫لاب الجنكد كالٲرزاف ٱْر الزكاف 

 .المذ٫كركفَ كهكذا زلطت دمياط دكف قتاؿ

 

 

http://yusufrahmat.wordpress.com/2010/01/25/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83/#_ftn5
http://yusufrahmat.wordpress.com/2010/01/25/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83/#_ftn5


. دكر هاـ للمماليؾ ٱً م٬ركٌ المنشكرة كأزر لكيس التاز٭ * 

 هػ كٱً ذ٪ـ هذق األخداث تكٱً الزلطاف الشالد نجـ 647كٱً ليلٌ النشؼ مف س٬باف زنٌ 

ـَ كأذٲت زكجتى ٤٩طض نكٱمبر صط/  هػ٦٤٧ مف س٬باف زنٌ ٤ضالديف أيكب ٱً يكـ اِثنيف 

سجرة الدر نبأ كٱاتى لكً ِ تتأثر م٬نكيات الجيشَ كأرزلت ٱً ازتد٫اء ابنى تكراف ساق مف 

إمارتى ٫لٍ خدكد ال٬راؽَ كاستدت الملاكمٌ المشريٌ ٪د اللكات الشليبيٌَ كب٬د ٫دة 

تطكرات كانت اللكات الشليبيٌ تتلدـ نخك مدينٌ المنشكرة ٱً زر٫ٌَ كلكف األمير بيبرس 

البندقدارم كاف قد نظْـ الدٱاع ٫ف المدينٌ بسكؿ جيدَ كانلس٭ ٮبار الم٬ركٌ ٫ف ٫دد كبير مف 

قتلٍ الشليبييف بينوـ ٫دد كبير مف النبّءَ كلـ ينجد ٱً الورب زكل ٫دد قليؿ مف الٲرزاف 

هربكا ٫لٍ أقداموـ تجاق النيؿ ليللكا ختٲوـ ٮرقنا ٱً مياهىَ أٌما الجيش الشليبً الرُيزً 

بليادة لكيس التاز٭ ٱكاف ِ يعاؿ ٱً الطريؽ دكف أف ي٬لـ بما جرل ٫لٍ الطلي٬ٌ الشليبيٌ 

كٱً المخرـ مف زنٌ . ـص٥طضٱبراير /  هػ٦٤٧ مف ذم الل٬دة ٤التً اقتخمت المنشكرة ٱً 

ـ دارت م٬ركٌ رهيبٌ قرب ٱارزككر ق٪ت ٫لٍ الجيش الشليبًَ كتـ أزر ص٥طض/  هػ٦٤٨

لكيس التاز٭ نٲزى ٱً قريٌ منيٌ ٫بد   سمالً المنشكرةَ ثـ نلؿ إلٍ دار ابف للماف اللا٪ً 

بالمنشكرة؛ خيث بلً زجيننا ٱترة مف العماف ختٍ أيٱًرجى ٫نى للاء ٱديٌ كبيرةَ كملابؿ الجّء 

. 6 ٫ف دمياط

 .كانتواء خكـ األيكبييف ٱً مشر” تكراف ساق“ملتؿ * 

ب٬د ٫ود الشالد أيكبَ تكلٍْ ابنى تكراف ساق الذم لـ يكف ٫لٍ قدر المزُكليٌ؛ ٱانسٯؿ باللوك 

ب٬د انتشارق ٫لٍ الشليبييفَ كأزاء م٬املٌ قادة الجيش مف المماليؾَ ككذلؾ أزاء إلٍ زكجٌ 

أبيى سجرة الدر؛ ٱتآمرت هذق م٭ ٱارس الديف أقطام كركف الديف بيبرس كقّككف الشالخً 

َ كبالٲ٬ؿ تمت ”تكراف ساق“كأيبؾ التركمانً كهـ مف المماليؾ الشالخيٌ البخريٌ ٫لٍ قتؿ 

ا ٱلط مف قدكمى مف خشف كيٲا 648 مخرـ زنٌ 27الجريمٌ ٱً يكـ   هػَ أم ب٬د زب٬يف يكمن

! ”ييدٱف“بؿ لكً ”يخكـ“ككأنى لـ يلط٭ كؿ هذق المزاٱات لكً ..!كا٫تُّى ٫رش مشر

ا ٱً مشر” تكراف ساق“كهكذا بملتؿ  كبذلؾ أٮللت شٲخٌ مومٌ .. انتوٍ خكـ األيكبييف تمامن

. 7 مف شٲخات التارير اَزّمً

للد خدث ٱراغ زيازً كبير بلتؿ تكراف ساقَ ٱليس هناؾ أيكبً ٱً مشر مؤهؿ لليادة الدكلٌَ 

ا زيجوعكف أنٲزوـ  كمف ناخيٌ أذرل ٱإف األيكبييف ٱً الساـ مازالكا يطم٬كف ٱً مشرَ كختمن

ا أف المماليؾ كانكا يدرككف أف األيكبييف .. لللدكـ إليوا ل٪موا إلٍ الساـ كِ سؾ أي٪ن

زيخرشكف ٫لٍ الثأر منوـَ كما أنوـ كانكا يدرككف أف قيمتوـ ٱً الجيش المشرم كبيرة جدناَ 

كأف اللكة الٲ٬ليٌ ٱً مشر ليزت أليكبً أك ٮيرق إنما هً لوـَ كأنوـ قد ظيلًمكا ب٬د مكق٬ٌ 

.. المنشكرة كٱارزككرَ ألنوـ كانكا الزبب ٱً اِنتشار كم٭ ذلؾ هيٌمًش دكرهـ

كؿ هذا الذلٲيات ج٬لت المماليؾ ػ كألكؿ مرة ٱً تارير مشر ػ يٲكركف ٱً أف يمزككا هـ 

َ كهـ اللادركف ٫لٍ أف يٯلبكاَ ٱلماذا ِ ”الخكـ لمف ٮلب“كما داـ !.. بملاليد األمكر مباسرة

!.. يككف الخكـ لوـ؟



لكف ش٬كد المماليؾ مباسرة إلٍ الخكـ زيككف مزتوجننا ٱً مشرَ ٱالناس ِ تنزٍ أف 

المماليؾ ػ ٱً األزاس ػ ٫بيدَ يبا٫كف كيستركفَ كسرط الخريٌ مف السركط األزازيٌ للخاكـ 

ْكاـ)كختٍ لك أي٫تًلكا ٱإف تلبٓؿ الناس لوـ .. المزلـ كختٍ لك كثرت ٱً أيديوـ ..زيككف ش٬بنا (كخي

كش٬كدهـ ..األمكاؿَ كت٬ددت الكٲاءاتَ كخكمكا األقاليـ كاَقطا٫اتَ ٱوـ ٱً النوايٌ مماليؾ

ْجٌ ملن٬ٌ للس٬ب الذم لـ يألٲوـ ٱً كرازً الزّطيف .. إلٍ الخكـ يختاج إلٍ خي

ٱترة “كؿ هذا دٱ٭ المماليؾ البخريٌ الشالخيٌ إلٍ أف يرٮبكا ب٬د ملتؿ تكراف ساق ٱً 

تمود الطريؽ لخكـ المماليؾ األقكياءَ كٱً ذات الكقت ِ تللب ٫ليوـ الدنيا ٱً مشر ”انتلاليٌ

.. أك ٱً ال٬الـ اَزّمً

.. كانت هذق هً خزابات المماليؾ الشالخيٌ البخريٌ

!.. ٱماذا كانت خزابات سجرة الدر؟

. سجرة الدر تخكـ * 

!!.. للد ٱكرت سجرة الدر ٱً الش٬كد إلٍ كرزً الخكـ ٱً مشر

إنوا زكجٌ ..كٱً ذات الكقت كجد المماليؾ البخريٌ ٱً سجرة الدٌر الٲترة اِنتلاليٌ التً يريدكف

كامؿ الكٱاء كاِختراـ كالخبَ كهً  (كييكٓف لى الس٬ب كلى)الملؾ الشالد أيكب الذم يكنٌكف لى 

ٱً نٲس الكقت ت٬تبر مف المماليؾ؛ ألف أشلوا جاريٌ كأ٫تلتَ كما أنوا ٱً النوايٌ امرأةَ 

.. كيزتطي٭ المماليؾ مف ذّلوا أف يخكمكا مشرَ كأف يكٱركا األماف ألركاخوـ

ا إ٫ّف سجرة الدٌر خاكمٌ ..كبذلؾ تكاٱلت رٮبات المماليؾ م٭ رٮبٌ سجرة الدر كقرركا جمي٬ن

  8.  هجري648ٌلمشر ب٬د ملتؿ تكراف ساق بأياـَ كذلؾ ٱً أكاُؿ شٲر زنٌ

كلكف الجك ال٬اـ ٱً مشرَ ك٫ند أمراء األيكبييف ٱً الساـَ ككذلؾ الذليٲٌ ال٬بازً المزت٬شـ 

َ ثـ أشبد ”٫ع الديف أيبؾ“لـ يكف يلبؿ بكِيٌ امرأة ٱتعكجت مف أخد قادة المماليؾ كهك 

. زلطانان ٫لٍ مشرَ كبذلؾ كشؿ المماليؾ إلٍ خكـ مشر ذلٲان لأليكبييف

.. كتللب ٫ع الديف أيبؾ بالملؾ الم٬ع كأيًذذت لى البي٬ٌ ٱً مشر

 .زلطاف ” ٫ع الديف أيبؾ ” المملكؾ * 

كاف الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ مف الذكاء بخيث إنى لـ يشطدـ بسجرة الدر كِ بع٫ماء 

بؿ بدأ يلكم مف سأنى كي٬د ٫دتى تدريجيانَ ٱبدأ يسترم .. المماليؾ البخريٌ ٱً أكؿ أمرق

المماليؾ الذاشٌ بىَ كي٬د قكل مملككيٌ ٫زكريٌ تديف لى هك سذشيان بالكِءَ كانتلٍ مف 

ؼ ٱً التارير بالمماليؾ الم٬عيٌ  : نزبٌ إليى)مماليؾ مشر مف يشلد لوذق المومٌَ ككْكف ما يي٬رى

َ كك٪٭ ٫لٍ رأس هذق المجمك٫ٌ أبرز رجالى كأقكل ٱرزانى كأ٫ظـ (الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ

.. زيؼ الديف قطع رخمى  : أمراُى 



زيؼ الديف قطع قاُد مجمك٫ٌ المماليؾ : ككاف هذا هك أكؿ ظوكر للبطؿ اَزّمً السوير

.. الذاشٌ بالملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ

كم٭ أف الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ نٲزى مف المماليؾ البخريٌ إِ أنى بدأ يخدث بينى كبينوـ 

أٌما هك ٱي٬لـ مدل قكتوـ كارتباطوـ بكلمٌ زكجتى سجرة الدر التً ِ تريد أف .. نٲكر سديد

كأما هـ ٱّ سؾ أف ٫كامؿ ستٍ مف الٯيرة كالخزد كانت تٯلً .. ت٬املى كملؾ بؿ كشكرة ملؾ

ٱً قلكبوـ ٫لٍ هذا المملكؾ شاخب الكٲاءات المخدكدة ٱً نظرهـ الذم يجلس ٫لٍ ٫رش 

.. كستاف.. أما هـ ٱييلىلْبكف بالمماليؾ.. مشر كيللب بالملؾ

بؿ ظؿ هادُان ي٬د ٫دتى ٱً هدكءَ كيكثر مف .. لكف الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ لـ يزتنٲر مبكران 

.. مماليكى ٱً شمت

ككانت .. ثـ خدث أف تجم٬ت قكل األمراء األيكبييف لٯعك مشر ِزترداد خكـ األيكبييف بوا

.. الساـ ذرجت مف خكـ ملؾ مشر ب٬د كٱاة تكراف ساق مباسرة

كالتلٍ م٬وـ الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ بنٲزى ٱً مكق٬ٌ ٱاشلٌ ٫ند منطلٌ تزمٍ ال٬بازيٌ 

ب٬د ) هجريٌ 648 مف ذم الل٬دة زنٌ 10ٱً  (خكالً ٫سريف كيلكمتر سرؽ العقازيؽ اآلف)

كانتشر الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾَ كِ سؾ أف هذا اِنتشار  (أرب٬ٌ سوكر ٱلط مف خكمى

.. كثبْت مف أقدامى ٫لٍ ال٬رش.. رٱ٭ أزومى ٫ند الس٬ب

. ملكا ن٫لٍ مشر ” أيبؾ“الذليٲٌ ي٬لف * 

خدث ذّؼ جديد بيف أمراء الساـ  ( زنكات مف خكـ أيبؾ3ب٬د ) هجريٌ 651كٱً زنٌ 

كالملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾَ كلكف قبؿ أف تخدث الخرب تدْذؿ الذليٲٌ ال٬بازً المزت٬شـ 

باهلل ػ كهذق نلطٌ تخزب لى ػ لُشّح بيف الطرٱيفَ ككاف مف جْراء هذا الشلد أف دذلت 

ٱكانت هذق إ٪اٱٌ للكة الملؾ الم٬ع ٫ع .. ٱلزطيف بكاملوا ختٍ الجليؿ سماِن تخت خكـ مشر

الديف أيبؾَ ثـ خدث تطكر ذطير لشالخى كهك ا٫تراؼ الذليٲٌ ال٬بازً بع٫امٌ الملؾ الم٬ع 

٫ع الديف أيبؾ ٫لٍ مشرَ كالذليٲٌ ال٬بازً كإف كاف ٪٬يٲان كليزت لى زلطٌ ٱ٬ليٌ إِ أف 

.. ا٫تراٱى ي٬طً للملؾ الم٬ع شبٯٌ سر٫يٌ مومٌ

.. كؿ هذق األخداث مْكنت الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ مف التخكـ ٱً ملاليد األمكر ٱً مشر

ـْ زاد نٲكر ز٫ماء المماليؾ البخريٌ منىَ كبالذات ٱارس الديف أقطام الذم كاف يبادلى  كمف ثى

هذق الم٬املٌ مف أقطامَ كإخزاس أيبؾ مف داذلى .. كراهيٌ م٬لنٌَ ِ يذٲيوا بؿ يت٬مد إبرازها

ينظركف إليى ٫لٍ أنى مجرد زكج للملكٌ المتخكمٌ – كقد يككف الس٬ب – أف المماليؾ البخريٌ 

.. ج٬لى يٲكر جديان ٱً التذلص مف أقطام لي٪مف األماف لنٲزى كليثبت قكتى للجمي٭.. ٱً الدكلٌ

 ..كهكذا ِ يخب الملكؾ ٫ادة أف يبرز إلٍ جكارهـ ز٫يـ ي٬تلد الس٬ب ٱً قكتى أك خكمتى

 

 



 .تعايد الشرا٫ات كملتؿ أقطام * 

انتظر أيبؾ الٲرشٌ المنازبٌَ إلٍ أف ٫لـ أف أقطام يتجوع للعكاج مف إخدل األميرات 

األيكبياتَ ٱ٬لـ أف أقطام يخاكؿ أف ي٪ٲً ٫لٍ نٲزى شكرة جميلٌ أماـ الس٬بَ كأف يج٬ؿ 

لى انتماءن كا٪خان لألزرة األيكبيٌ التً خكمت مشر قرابٌ الثمانيف زنٌَ كإذا كانت سجرة الدر 

خكمت مشر لككنوا زكجٌ الشالد أيكبَ ٱلماذا ِ يخكـ أقطام لككنى زكجان ألميرة أيكبيٌ 

.. ٱ٪ّن ٫ف قكتى كبأزى

هنا س٬ر الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ بالذطر السديدَ كأف هذق بكادر انلّب ٫ليىَ كاِنلّب 

٫ادة يككف بالزيؼَ ٱا٫تبر أف ما ٱ٬لى أقطام زابلان كما يٲ٬لى اآلف هً مؤامرة لتنخيٌ أيبؾ 

.. ٫ف الخكـَ كمف ثـ أشدر أكامرق بلتؿ ز٫يـ المماليؾ البخريٌ ٱارس الديف أقطام

كبالٲ٬ؿ تـ قتؿ ٱارس الديف أقطام بأكامر الملؾ الم٬عَ كبتنٲيذ المماليؾ الم٬عيٌ الذيف كانكا 

..  هجري652ٌ س٬باف زنٌ 3يلكدهـ كبير قكاد الملؾ الم٬عَ كتـ ذلؾ ٱً 

كبلتؿ ٱارس الديف أقطام ذلت الزاخٌ ل٬ع الديف أيبؾَ كبدأ يظور قكتى كيبرز كلمتىَ كبدأ 

دكر العكجٌ سجرة الدر يلؿ كي٪مخٌؿَ ٱلد اكتزب الملؾ الم٬ع الذبرة الّزمٌ كزادت قكة 

مماليكى الم٬عيٌَ كازتلرت األك٪اع ٱً بلدق ٱر٪ً ٫نى س٬بىَ كا٫ترؼ لى الذليٲٌ ال٬بازً 

.. بالزيادةَ كر٪ً منى أمراء الساـ األيكبيكف بالشلد

المماليؾ البخريٌ الذيف يدينكف : كبلتؿ ٱارس الديف أقطام انلزـ المماليؾ إلٍ جعُييف كبيريف

.. بالكِء لسجرة الدرَ كالمماليؾ الم٬عيٌ الذيف يدينكف بالكِء للملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ

كهنا قرر ز٫ماء المماليؾ البخريٌ الوركب إلٍ الساـ ذكٱان مف الملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾَ 

ككاف ٫لٍ رأس الواربيف ركف الديف بيبرسَ الذم ذهب إلٍ الناشر يكزؼَ هذا الذاُف الذم 

.. كاف يخكـ خلب ثـ دمسؽ كدذؿ ٱً طا٫تى

كهكذا شٲا الجك ٱً مشر تمامان للملؾ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾَ كتكزط الذليٲٌ ال٬بازً مف 

جديد لي٪مف ازتلرار األك٪اعَ ٱاتٲلكا ٫لٍ أف ي٬يش المماليؾ البخريٌ ٱً ٱلزطيفَ كيبلٍ 

الملؾ الم٬ع ٱً مشرَ إِ أف ركف الديف بيبرس آثر أف يبلٍ ٱً دمسؽ ٫ند الناشر يكزؼ 

.. األيكبً

. ملتؿ أيبؾ كتنشيب ابنى المنشكر* 

كـَ كذاب ظنوا ٱً  ًٯٲىت بالخي كما كاف لألك٪اع أف تزتلر ٫لٍ هذق الخاؿ؛ ٱسجرة الدر التً سي

٪٬ؼ الم٬ع أيبؾ الذم ظورت قكتىَ كأذذ يللًٌؿ مف دكرها ختٍ ق٪ٍ ٫ليىَ هذق المرأة 

قررت التذلص مف زكجوا أيبؾ؛ ٱدبرت لى مكيدةنَ كقتلتى بمزا٫دة مماليكوا؛ ٱما كاف مف 

ا ألزتاذهـ . المماليؾ الم٬عيٌ إِ أف قتلكها قشاشن

كق٬ت البّد ٱً أزمٌ؛ ٱاجتم٭ أمراء المماليؾَ كنْشبكا نكر الديف ٫لً بف أيبؾ مف زكجتى 

األكلٍَ كبيكي٭ لىَ كلـ يكف قد بلٰ الذامزٌ ٫سرة مف ٫مرقَ كهذق مذالٲٌ كبيرة كِ سؾَ 



كلكف ل٬لى قد ك٪٭ ٱً هذا التكقيت لكً يكقؼ النعاع المتكق٭ بيف ز٫ماء المماليؾ ٫لٍ 

َ كتكلٍ الكشايٌ الكاملٌ ٫ليى أقكل الرجاؿ ”المنشكر“كتللْب الزلطاف الشٯير بللب .. الخكـ

ٱً مشر كهك زيؼ الديف قطع قاُد الجيش كز٫يـ المماليؾ الم٬عيٌَ كأكثر الناس كِءن للملؾ 

.. الزابؽ الم٬ع ٫ع الديف أيبؾ

كأشبد الخاكـ ..  هجري655ٌككانت هذق البي٬ٌ لوذا الزلطاف الطٲؿ ٱً ربي٭ األكؿ مف زنٌ 

. الٲ٬لً لمشر هك زيؼ الديف قطع رخمى  

 دكلتا المماليؾ

 :وينبغي القول بأن للدولة المملوكية عصرين

 هػ 792 ػ 648المماليؾ البخريٌ : ال٬شر األكؿ

  هػ923 ػ 792المماليؾ الجراكزٌ أك البرجيٌ : ال٬شر الثانً

 

: ( هـ792 ـ 648)عصر المماليك البحرية 

هـ مماليؾ الزلطاف الشالد نجـ الديف أيكب الذيف كثر ٫ددهـَ كزادت : المماليؾ البخريٌ

ًرٱيكا بالمماليؾ 638ت٬دياتوـ ٱ٪ح منوـ الزكاف ٱبنٍ لوـ قل٬ٌ ٱً جعيرة الرك٪ٌ ٫اـ   هػ ٱ٬ي

. البخريٌ

َ بدأت ( هػ792 ػ 648)خكـ هؤِء المماليؾ البخريٌ مشر مدة أرب٭ كأرب٬يف كماٌُ زنٌ 

كقد تمثؿ هذا الخكـ ٱً أزرتيف ٱلطَ كهما أزرة الظاهر بيبرس . بخكـ ٫ع الديف أيبؾ

. ( هػ678 ػ 658)البندقدارمَ كقد داـ خكموا مدة ٫سريف زنٌ 

أٌما األزرة الثانيٌ ٱوً أزرة المنشكر قّككفَ كقد ازتمر أمرها أرب٭ ٫سرة كماٌُ زنٌ 

كخكـ هك كأكِدق كأخٲادقَ لـ يتذللوا زكل ذمس زنكات ذرج أمر مشر  ( هػ792 ػ 678)

مف أيديوـَ إذ تزلـ ال٬ادؿ كتبٯا كالمنشكر ِجيف كالمظٲر بيبرس الجاسنكير كقد قيتًؿى ثّثتوـَ 

 ػ 708)كخكـ الثالث ما يلرب مف زنٌ  ( هػ698 ػ 694)خكـ األكلياف منوـ مدة أرب٭ زنكات 

. 9( هػ709

 :(هـ923 ـ 792)عصر المماليك الجراكسة أو البرجية 

مكطف الجراكزٌ هك األرض المسرٱٌ ٫لٍ البخر األزكد مف جوٌ السماؿ السرقًَ كتسكؿ 

أر٪وـ الجعء السمالً الٯربً مف بّد اللٲلاس الممتدة بيف بخرم األزكد كالذعر كالتً 

ا للشراع بيف مٯكؿ  كانت ت٬رؼ يكمذاؾ بازـ بّد اللٲجاؽَ كٮدت تلؾ الجوات آنذاؾ مزرخن

ٱارس أك الدكلٌ اَيلذانيٌَ كمٯكؿ اللٲجاؽ أك األزرة الذهبيٌَ كهذا الشراع ج٬ؿ أ٫دادنا مف 

أبناء الجراكزٌ تدذؿ زكؽ النذازٌَ كتنتلؿ إلٍ مشر ٱاسترل الزلطاف المنشكر قّككف 



أ٫دادنا منوـ ليتذلص مف شراع المماليؾ البخريٌَ كلي٪مف الخٲاظ ٫لٍ الزلطنٌ لى كألبناُى 

مف ب٬دقَ كقد أطلؽ ٫لٍ هؤِء المماليؾ الجدد المماليؾ الجراكزٌ نزبٌ إلٍ أشكلوـ التً 

. 10ينتمكف إليواَ كما أطلؽ ٫ليوـ ازـ المماليؾ البرجيٌ نزبٌ إلٍ اللل٬ٌ التً ك٪٬كا ٱيوا

للد خكـ المماليؾ الجراكزٌ مشر كالساـ كالخجاز مدة تعيد ٫لٍ إخدل كثّثيف كماٌُ زنٌ 

كت٬اقب ٱً هذق المدة أكثر مف زب٬ٌ ك٫سريف زلطانناَ لـ تعد مدة الخكـ  ( هػ923 ػ 792)

اَ إِ ألرب٬ٌ منوـ كهـ  ػ 872) زنٌ 29األسرؼ قايتبامَ كقد خكـ : ٫لٍ ذمزٌ ٫سر ٫امن

َ كاألسرؼ ( هػ922 ػ 906) زنٌ 17َ كاألسرؼ قانشكق الٯكرم كقد خكـ ( هػ901

. ( هػ857 ػ 842) زنٌ 15َ كالظاهر جلمؽ كخكـ ( هػ841 ػ 825) زنٌ 16برزبام كخكـ 

الظاهر برقكؽ كخكـ تز٭ : كهناؾ زت زّطيف خكمكا ٫دة زنكات أك أكثر مف زنٌ كهـ

كهً المرة الثانيٌ ب٬د ذل٭ المنشكر خاجًَ كابنى الناشر ٱرج كقد  ( هػ801 ػ 792)زنكات 

كالمؤيد كخكـ تز٭  ( هػ815 ػ 808 )( هػ808 ػ 801)خكـ مرتيف ٱً كؿ مرة زب٭ زنكات 

كالظاهر  ( هػ865 ػ 857)كاألسرؼ إيناؿ كخكـ زب٭ زنكات  ( هػ824 ػ 815)زنكات 

ا  . ( هػ872 ػ 865)ذسلدـ كخكـ زب٭ زنكات أي٪ن

أما الزّطيف الذمزٌ ٫سرة الباقكف ٱكانت مدة خكـ الكاخد أقؿ مف زنٌ بؿ إف ب٬٪وـ لـ تعد 

ا كذلؾ ٫اـ  لً٭ى شباخن مدة خكمى ٫لٍ الليلٌ الكاخدة إذ أف ذير بؾ قد تزلـ الزلطنٌ مزاءن كذي

. 11  هػ872

 :الظاهر بيبرس

اتشؼ بيبرس بالخعـ َ كالبأس السديدَ ك٫لك الومٌَ كب٬د النظرَ كخزف التدبيرَ كاجتم٬ت 

ٱيى شٲات ال٬دؿ كالٲركزيٌ كاَقداـَ ٱلـ يكد يزتلر ٱً الخكـ ختٍ اتذذ ٫دة إجراءات تودؼ 

: إلٍ تثبيت أقدامى ٱً الخكـ منوا

التلرب مف الذاشٌ كال٬امٌ؛ بتذٲيؼ ال٪راُب ٫ف الزكافَ كما ٫ٲا ٫ف الزجناء الزيازييفَ 

. 12 كأٱرج ٫نوـَ كما ٫مؿ ٫لٍ اِنٲتاح ٫لٍ ال٬الـ اَزّمً لكزب كد ز٫ماُى

.  13 كقاـ كذلؾ بالل٪اء ٫لٍ الخركات المناه٪ٌ لخكمىَ كأ٫اد األمف كالزكينٌ إلٍ البّد

. كباَ٪اٱٌ إلٍ ذلؾ أ٫اد إخياء الذّٱٌ ال٬بازيٌ

ك٫ندما تكطدت د٫اُـ زلطٌ المماليؾَ كقكيت سككتوـَ نتيجٌ اَجراءات التً اتذذها 

َ رأل هذا الزلطاف ٪ركرة متاب٬ٌ زيازٌ شّح الديف األيكبً كذلٲاُى ٱً طرد ”بيبرس“

ا ٫ليى أف  الشليبييفَ كإجُّوـ ٫ف البّد اَزّميٌَ كلـ يكف ذلؾ باألمر الزوؿَ ٱلد كاف لعامن

يجابى ما تبلٍ مف اَمارات الشليبيٌ كهً أنطاكيٌَ كطرابلسَ كالجعء الباقً مف مملكٌ بيت 

الملدسَ كختٍ يخلؽ هدٱى اتب٭ إزتراتيجيٌ ٫زكريٌ قاُمٌ ٫لٍ ٪رب هذق اَمارات الكاخدة 

/  هػ 669 ػ 659 )تلك األذرلَ كلـ تنلًض زنٌ مف الزنكات ال٬سر الكاق٬ٌ بيف ٫امً 

دكف أف يكجى إليوـ خملٌ شٯيرة أك كبيرةَ ككاف ينتشر ٫ليوـ ٱً كؿ  ( ـ 1271 ـ ػ 1261

 .14 مرة



الخ٪ريٌ ٱً ٫شر مملككً الخياة  

ا بال٪٬ؼ الخ٪ارمَ كالوعاؿ ال٬لمً الٲكرمَ كلكف التارير  تيتْوـ الدكلٌ المملككيٌ كثيرن

الشخيد ييكذًٌب ذلؾ؛ ٱلد كاف لٲنكف الخ٪ارة مكاف ٫عيع ٫ند المماليؾ؛ ٱمف ذلؾ جوكدهـ 

 :التً قامكا بوا ٱً المجاِت التاليٌ

 :تطوير الجواز اإلداري

خرص زّطيف المماليؾ ٫لٍ تطكير الجوازيف اَدارم كال٬زكرمَ ٱازتخدث الظاهر بيبرس 

ب٬ض الكظاُؼ اَداريٌ ألف الكظاُؼ التً ٫رٱوا المماليؾ كأذذكها ٫ف األيكبييف أشبخت ِ 

تٲً بخاجٌ الدكلٌ اآلذذة ٱً التطكر كالتكز٭ ٱأنسأ كظاُؼ جديدة لـ تكف م٬ركٱٌ ٱً مشر 

. مف قبؿ يسٯلوا أمراء ي٬ينوـ الزلطاف مف بيف األسذاص الذيف يثؽ بوـ

 :تعديل نظام القضاء

كاف يتكلٍ منشب الل٪اء ٱً ٫ود األيكبييف ٱً اللاهرة كزاُر أ٫ماؿ الديار المشريٌَ قاض 

كاخد ٫لٍ المذهب الساٱ٬ً كلى خؽ ت٬ييف نكاب ٫نى ٱً األقاليـَ كأخيانان كاف ي٬يف قاض 

كما زاؿ الزلطاف . (ـ1262/هػ660)كظؿ الك٪٭ ٫لٍ ذلؾ ختٍ ٫اـ. لللاهرة كالكجى البخرم

سور / هػ663سور ذم الخجٌ ٫اـ )يطكر النظاـ الل٪اًُ ختٍ ثبتى كج٬لى مبدأ رزمينا ٱً 

َ ٱ٬يف أرب٬ٌ ق٪اة يمثلكف المذاهب األرب٬ٌ كزمد لوـ أف ي٬ينكا (ـ1265تسريف األكؿ ٫اـ 

ٱكاف اللا٪ً ابف بنت األ٫ع يمثؿ المذهب الساٱ٬ًَ كاللا٪ً . نكابان ٫نوـ ٱً الديار المشريٌ

شدر الديف زليماف يمثؿ المذهب الخنٲًَ كاللا٪ً سرؼ الديف ٫مر الزبكً يمثؿ المذهب 

. المالكًَ كاللا٪ً سمس الديف اللدزً يمثؿ ق٪اء الخنابلٌَ كٱ٬ؿ مثؿ ذلؾ ٱً دمسؽ

كزف بيبرس ٫دة تسري٬ات لتوذيب أذّؽ المشرييف ل٬ؿ أهموا األمر الذم أشدرق ٱً ٫اـ 

كمن٭ بمكجبى بي٭ الذمكرَ كأقٲؿ الخانات ٱً مشر كبّد الساـَ كنٲٍ  (ـ1266/هػ664)

. 15كثيران مف المٲزديف

 :المنشآت العمرانية

: مف أهـ منسآتى ال٬مرانيٌ

. جدد بناء الخرـ النبكم-                   

. جدد بناء قبٌ الشذرة ٱً اللدسَ ب٬د أف تدا٫ت أركانوا-                   

أ٫اد ال٪ياع الذاشٌ بكقؼ الذليؿ ٱً ٱلزطيفَ ب٬د أف دذلت ٱً اَقطاعَ -                   

. ككقؼ ٫ليى قريٌ ازموا بإذنا

بنٍ المدرزٌ الظاهريٌ بيف اللشريفَ ك٫يف ٱيوا كبار األزاتذة كاف مف بينوـ مدرس -        

الخنٲيٌ الشاخب مجد الديف بف ال٬ديـَ كمدرس الساٱ٬يٌ السير تلً الديف بف رزيفَ ككلٍ 



الخاٱظ سرؼ الديف ٫بد المؤمف الدمياطً مسيذٌ الخديثَ كالسير كماؿ الديف الخلبً مسيذٌ 

. اللْراء

. بنٍ مزجدق الم٬ركؼ بازمى ٱً ميداف األزهر ٱً اللاهرة-                   

. بنٍ مسود النشر ٱً ٫يف جالكت تذليدنا لذكرل اِنتشار ٫لٍ المٯكؿ-                   

جدد أزكار اَزكندريٌ -                   

ػ أ٫اد بناء اللّع التً هدموا المٯكؿ ٱً بّد الساـ مثؿ قل٬ٌ دمسؽَ قل٬ٌ الشلتَ قل٬ٌ 

. ٫16جلكف كٮيرها

 :المنصور قالوون

كتكلٍ الخكـ زلطاف مملككً قكم آذر هك الزلطاف المنشكر قّككف الذم ا٫تلٍ ٫رش 

ـَ كب٬د أف كطْد د٫اُـ خكمى بدأ ٱً مكاشلٌ جوكد ٧٩طض/  هػ٦٧٨الزلطنٌ ٱً مشر زنٌ 

ككانت بلايا الكجكد الشليبً تتمثؿ ٱً إمارة طرابلسَ كبلايا مملكٌ . بيبرس ٪د الشليبييف

بيت الملدس الّتينيٌ التً اتذذت مف ٫كا ٫اشمٌ لواَ كما كاف خشف المرقب بأيدم الٲرزاف 

 ـ سف الجيش ٨٥طض/  هػ٦٨٤كٱً زنٌ . اِزبتاريٌَ طرطكس بأيدم ٱرزاف الداكيٌ

ا ٫لٍ خشف المرقبَ كانتع٫ى مف ٱرزاف اِزبتاريٌ ا ناجخن ككانت كؿ . المشرم هجكمن

 ٦٨٦كٱً زنٌ . السكاهد تدؿ ٫لٍ أف نوايٌ الكجكد الشليبً ٱً المنطلٌ ال٬ربيٌ قد اقتربت

ا ازتكلٍ ٫لٍ الّذقيٌَ آذر ما تبلٍ مف ٨٧طض/هػ  ـ أرزؿ الزلطاف المنشكر قّككف جيسن

. إمارة إنطاكيٌ الشليبيٌ التً خررها بيبرس

ا ٫لٍ طرابلس  كب٬د ذلؾ بزنتيف ذرج الزلطاف بنٲزى ٫لٍ رأس جيش ٪ذـ ٱرض خشارن

ـَ ثـ تلتوا بيركت كجبلٌَ كانخشر ٨٩طضلمدة سوريف كازتكلٍ ٫ليوا ٱً أبريؿ زنٌ 

. 17الشليبيكف ٱً ٫كا كشيدا ك٫ثليت

تشٲيٌ الشليبييف * 

كاف ِبد مف تشٲيٌ الكجكد الشليبً ٱً المسرؽ اَزّمً ب٬د أف ازتمْر ما يلرب مف ماُتً 

َ كب٬د أف كهنت قكتى بٲ٬ؿ الملاكمٌ اَزّميٌَ كجوكد الخكاـ المزلميف المجاهديفَ  ـو ٫ا

كبالٲ٬ؿ تـ تشٲيٌ الكجكد الشليبً ٱً بّد الساـ ٱً ٫ود األسرؼ شّح الديف ذليؿ بف 

؛ خيث كانت ب٬ض أمّؾ للشليبيف ٱً الساـ ِ تعاؿ (ـ1293-1290/هػ693-689)قّكف 

ٌنَ منوا ٫لٍ زبيؿ المثاؿ التً اتجى إليوا المنشكر بف قّكف ك٪رب ٫ليوا  (٫كا): قاُم

مادىل األكلٍ ٫اـ  سور أيار ٫اـ / هػ690الخشارَ كازتطاع ٱتخوا ٱً الزاب٭ ٫سر مف جي

ـَ ككاف هذا بمثابٌ ال٪ربٌ اللا٪يٌ التً نعلت بالشليبيف ٱً بّد الساـَ إذ لـ تلـ لوـ 1291

 .ب٬د ذلؾ قاُمٌ

 



الخملٌ ٫لٍ شكر * 

ا إلٍ  كر)أرزؿ الزلطاف جيسن بليادة األمير زنجرَ الذم ازتطاع أف يدذلوا ٱً سور  (شي

الذم  (شيدا)َ ثـ ظور جيش مملككً بليادة األمير السجا٫ً أماـ (٫كا)رجب مف زنٌ دذكؿ 

َ كما لبث الزلطاف أف ٱتد (بيركت)مف رجبَ ثـ ب٬د ذلؾ ٱتد 15ازتطاع أف يدذلوا ٱً 

أنطركس ك٫ثليثَ كلكف خاميٌ كٌؿو منوما لـ تكف قادرة ٫لٍ : َ كلـ يبؽى إِ مك٪٬اف(خيٲا)

 مف 16)َ كمف ٫ثليث ٱً ( آب3–  مف س٬باف 5)الشمكدَ ٱجاءت خاميٌ أنطركس ٱً 

َ كلـ ي٬د بخكزة الداكيٌ زكل الخشف الكاق٭ ٱً جعيرة أركادَ ٱظلٓكا ( مف آب14-س٬باف

اَ كلـ يٯادركا الجعيرة إِ ٱً ٫اـ  – هػ 703)مخاٱظيف ٫لٍ مكق٬وـ هذا طيلٌ اثنً ٫سر ٫امن

. (ـ1303

كظلْت الجيكش المملككيٌ ب٬د طرد الشليبيفَ تجكب الزاخؿ مف أقشاق إلٍ أقشاق ب٪٬ٌ 

ا لنعكؿ الشليبيف إلٍ البر مرة أذرل  أسور ٱً ذطكة كقاُيٌَ تدمر ٱيوا كْؿ ما ت٬تبرق شالخن

. 18كالتخشف ٱيى مف جديد

 :الحياة العلمية في العصر المملوكي

للد ظور ٱً ال٬شر المملككً كثير مف المنسآت الدينيٌ مف مزاجد كتكايا كمدارس كأربطٌ 

كخللات ال٬لـَ تلكـ ٫لٍ تدريس ال٬لكـ الدينيٌَ كتلديـ الذدمات لطلبٌ ال٬لـَ هذا باَ٪اٱٌ إلٍ 

. الكتب الدينيٌ التً شدرت آنذاؾ

كزذر ال٬شر المملككً ب٬دد كبير مف مساهير ال٬لماء الذيف أثركا الخركٌ ال٬لميٌ نذكر منوـ 

اَماـ النككمَ كال٬ع بف ٫بد الزّـَ كابف تيميٌَ كابف قيـ : ٫لٍ زبيؿ المثاؿ ِ الخشر

الجكزيٌَ كالمعمَ كابف خجر ال٬زلّنًَ كالذهبًَ كابف جما٫ٌَ كابف كثيرَ  كالملريعمَ 

 750كابف تٯرم بردمَ كاللللسندمَ كابف قدامٌ الملدزًَ كالمعم الٲلكً المتكٱٍ ٫اـ 

 . 19هػ 

 :العمارة والفنون

 ( ـ1308ػ 1299/ هػ708 ػ 698)ي٬تبر ٫شر الزلطاف الناشر مخمد بف قّككف 

مف أزهٍ ٫شكر الدكلٌ المملككيٌ ٱلد أكثر مف ال٬ماُر كمف أهـ منسأتى ٱً مدينٌ اللاهرة 

الميداف ال٬ظيـَ كاللشر األبلؽ باللل٬ٌَ كاَيكاف كمزجد اللل٬ٌَ كالميداف الناشرمَ كبزتاف 

. باب اللكؽَ كقناطر الزباع

كمف بيف األ٫ماؿ ال٬ظيمٌ التً أنجعت ٱً ٫شر الناشر مخمد خٲر قناة مف اَزكندريٌ إلٍ 

. ٱكةَ كبذلؾ أ٫اد كشؿ اَزكندريٌ بالنيؿ

كبلٰ اهتماـ الناشر بال٬مارة أف أٱرد لوا ديكانناَ كبلٰ مشركٱوا كؿ يكـ اثنً ٫سر ألؼ 

. 20درهـ



مخبنا لل٬مارة ٱلد بنٍ كرمـ  ( ـ1496 ػ 1468/  هػ 902 ػ 873)ككاف الزلطاف قايتبام 

ا مف المزاجد كاللّع كالخشكف كالمدارس كالعكاياَ كِ ي٪ارع ٫شرق ٱً المبانً  كثيرن

. كٱرة كجماِن زكل ٫شر الناشر مخمد بف قّككف

أٌما مدينٌ اَزكندريٌ ٱلد خظيت ب٬نايٌ الزلطاف قايتبام ٱلد أنسأ بوا قل٬ٌ أطلؽ ٫ليوا ازـ 

. البرجَ كت٬تبر أكبر آثارق الخربيٌ

أما الٲنكف ٱً ٫شر المماليؾ ٱنجد أنوا كشلت خدْ الرك٫ٌ كاِتلاف كالرقًَ كيسود ٫لٍ 

ازدهار ٱف النخت ٫لٍ الذسب ٱً ال٬شر المملككًَ أف الٲنانيف ازتطا٫كا أف يبد٫كا ٱً 

. زذرٱٌ الخسكات بالرزكـ الدقيلٌ

كذلؾ ازدهرت ٱً ٫شر المماليؾ شنا٫ٌ السبكيات مف الذسب المذركطَ الم٬ركٱٌ بازـ 

 21المسربيات

  العالقات الخارجية في العصر المملوكي

ٌن م٭ ال٬ّقات الذارجيٌ ٱً ال٬شر المملككً؛ ٱيمكننا أف ندرس : كإذا أردنا أف نلؼ كقٲ

 :العالقة مع الحفصيين في تونس

للد ربطت زلطنٌ المماليؾ البخريٌ ٱً مشر كدكلٌ الخٲشييف ٱً تكنس ٫ّقات كديٌ بٲ٬ؿ 

: أرب٬ٌ ٫كامؿ

. ػ ٫امؿ الديف اَزّم1ً

. ػ ٫امؿ الجكار2

.  ػ ٫امؿ الذطر المسترؾ الذم هدد ال٬الـ اَزّمً آنذاؾ3

 ػ ٫امؿ الخح ٫لٍ ا٫تبار أف مشر كاق٬ٌ ٫لٍ الطريؽ البرم للخجاج اللادميف مف سمالً 4

. أٱريليا

لكف ساب هذق ال٬ّقات ب٬ض الٲتكر بزبب مسكلٌ الذّٱٌ؛ ذلؾ أف ملكؾ بنً خٲص تللبكا 

أمير “بللب الذلٲاءَ ٱلـ ي٬ترؼ المماليؾ بإمرة المؤمنيف ٱً الزّلٌ الخٲشيٌَ كإنما للبكهـ بػ 

. كهك للب دكف أمير المؤمنيف ٱً الرتبٌ” المزلميف

. 22كيبدك أف مسكلٌ الذّٱٌ لـ تلؼ خاُّن بيف الدكلتيف ٱً الت٬اكف لرد ا٫ِتداءات الذارجيٌ

 :العالقة مع مغول القبجاق

لـ يلبث الديف اَزّمً أف انتسر بيف المٯكؿ ذاشٌ ب٬د ا٫تناؽ بركٌ ذاف ابف جكجً بف 

: جنكيع ذاف هذا الديفَ األمر الذم ترتب ٫ليى نتيجتاف



ازدياد التلارب بيف مٯكؿ اللبجاؽ كاللكل اَزّميٌ ٱً المسرؽ ذاشٌ دكلٌ المماليؾ : األكلٍ

. البخريٌ الناسٌُ

. ازدياد ال٬داء بيف مٯكؿ اللبجاؽ كبليٌ طكاُؼ المٯكؿ الكثنييفَ ذاشٌ مٯكؿ ٱارس: الثانيٌ

كز٬ٍ بيبرس إلٍ اِزتٲادة مف هذا الك٪٭ الناسٍء بالتخالؼ م٭ بركٌ ذاف ز٫يـ اللبيلٌ 

الذهبيٌَ ككاف مف الطبي٬ً أف يّقً تجاكبنا مف الع٫يـ المٯكلً المزلـَ إذ إف ا٫تناؽ هؤِء 

المٯكؿ الديانٌ اَزّميٌ ج٬لت التخالؼ بيف الطرٱيف ٪ركرة زيازيٌ لمكاجوٌ ال٬دك 

. المسترؾ المتمثؿ بوكِكك كأزرتى

ٱما أف ٫لـ بيبرس با٫تناؽ بركٌ ذاف للديف اَزّمً ختٍ كتب إليى يٯريى بلتاؿ هكِكك 

. كيرٮبى ٱً ذلؾ

كبالٲ٬ؿ اتٲؽ بركٌ ذاف كبيبرس ٫لٍ مخاربٌ هكِككَ ككتب بركٌ ذاف برزالٌ إلٍ بيبرس 

ٱلي٬لـ الزلطاف أننً خاربت هكِكك الذم مف لخمً كدمً؛ ٫َّء كلمٌ   ” : يلكؿ لى ٱيوا

. 23…”ال٬ليا ت٬شبنا لديف اَزّـ

 :عالقة المماليك ببعض القوى األوروبية

للد اجتذبت مكانٍء مشر المدف التجاريٌ اَيطاليٌَ البندقيٌ كجنكة كبيعاَ بٲ٪ؿ التكاليؼ 

العهيدة للب٪اُ٭ اللادمٌ مف السرؽ األقشٍ ٫بر هذا البلد باَ٪اٱٌ إلٍ ميعة الخشكؿ ٫لٍ 

خاشّت األرا٪ً المشريٌ كمنتجاتوا الشنا٫يٌَ ككانت هناؾ مف جوٌ أذرل أرباح كبيرة 

تتخلؽ بتكريد ب٬ض الزل٭ األكركبيٌ التً كانت مشر بخاجٌ إليوا مثؿ الخديد كالذسبَ لكف 

تكثيؽ ال٬ّقات الزلميٌ م٭ مشر لـ يكف بالزوكلٌ التً تبدك ألكؿ كهلٌ بزبب ٫داكة مشر 

ككانت المدف اَيطاليٌ ذاشٌ تزأؿ قبؿ أف ترتبط ب٬ّقات تجاريٌ . للشليبييف ٱً بّد الساـ

هؿ تزًء بذلؾ إلٍ بليٌ ال٬الـ المزيخً؟ ألف تجار مشر زكؼ يزتٲيدكف ختمان : م٭ مشر

مف جْراء المبادِت التجاريٌَ كما تنتٲ٭ ذعاُف الزلطاف مف خشيلٌ الرزكـ الجمركيٌَ 

كيترتب ٫لٍ ذلؾ تنامً قكة هذا البلدَ مما يسكؿ ازديادان ٱً الذطر ٫لٍ المدف الشليبيٌ ٱً 

. بّد الساـ

ؼ بأنى مزيخً ٱاجرَ ٱً خيف ت٬ْرض خكاـ  ككاف التاجر الٯربً الذم يتاجر م٭ مشر ييكشى

المماليؾ الذيف يت٬اكنكف م٭ التجار الٯربييف لّنتلاد مف قبؿ ب٬ض المت٬شبيفَ كبالرٮـ مف أف 

ال٬لبات ٫لٍ التجارة بيف مشر كالمدف اَيطاليٌ تأتً مف الطرٱيفَ إِ أنوا ازتمرت ناسطٌ 

أخياننا كزط األجكاء ال٬اشٲٌَ ككاف األمؿ ٫ند الطرٱيف ٱً الخشكؿ ٫لٍ أرباح كمناٱ٭ 

. جزيمٌ يبدد الكثير مف المذاكؼ

كإذا كانت ال٬ّقات بيف المدف اَيطاليٌ التجاريٌ كبيف المماليؾ تأرجخت بيف المساخنات 

كالودكء كٱلنا لتللب الظركؼ الزيازيٌَ ٱإف الك٪٭ اذتلؼ م٭ اَمارات المزيخيٌ ٱً أكركبا 

. الٯربيٌ مثؿ قستالٌ كأرٮكنٌ كإسبيليٌ



كيبدك أف خرص اَمارات المزيخيٌ ٱً أزبانيا ٫لٍ ٫دـ كشكؿ نجدات مف دكلٌ المماليؾ 

إلٍ المزلميف ٱً أزبانيا دٱ٭ ملككوا إلٍ مزالمٌ المماليؾَ كتبادؿ الودايا م٭ األمراء ٱً 

. مشر

ا ٫ليوـ أف  كإذا كانت التجارة م٭ مشر مباخٌ بكجى ٫اـ لر٫ايا ملؾ أرٮكف ٱإنى كاف مخظكرن

 ـ أشدر جيمس 1274/  هػ 673يبي٬كا المزلميف مكاد بناء الزٲف أك زٲننا مبنيٌَ كٱً ٫اـ 

األكؿ ملؾ أرٮكف مرزكمان يخظر ٱيى تشدير الم٬ادف كالذسب كاألزلخٌ كالمكاد الٯذاُيٌ إلٍ 

. مشر

كما ارتبطت شلليٌ ب٬ّقات طيبٌ م٭ خكاـ مشر منذ ال٬ود األيكبًَ كقد تمت٭ الشلليكف ٱً 

مشر بتذٲيض ٱً الت٬ريٲاتَ كازتمرت هذق ال٬ّقٌ الطيبٌ ٱً ٫ود دكلٌ المماليؾ البخريٌَ إذ 

خرص مانٲرد بف ٱريدريؾ الثانً ٫لٍ شداقٌ الزلطاف بيبرسَ كما خرص هذا األذير ٫لٍ 

اِختٲاظ ب٬ّقٌ الكد التً ربطت مشر بمملكٌ شلليٌَ كقد جم٬ت الطرٱيف مشلخٌ مستركٌ 

. كهً ال٬داء للشليبييف ٱً بّد الساـ كمٯكؿ ٱارس

/  هػ 660كتسير المراج٭ إلٍ تبادؿ الودايا بيف مانٲرد كبيبرسَ ٱأرزؿ هذا األذير ٱً ٫اـ 

 ـ َ كٱدان برُازٌ المؤرخ جماؿ الديف بف كاشؿ إلٍ ملؾ شلليٌَ كخملى هديٌ جليلٌ 1261

منوا ب٬ض العراٱاتَ كب٬ض أزرل ٫يف جالكت مف المٯكؿَ كقد رد مانٲرد بزٲارة مسابوٌ 

. 24تخمؿ الودايا للزلطاف

ال٬ّقٌ بالبرتٯاؿ كالكسكؼ الجٯراٱيٌ *

ارتبط تارير البرتٯاؿ التجارم منذ أكاُؿ اللرف الزادس ٫سر الميّدم بالكسكؼ الجٯراٱيٌَ 

كالكاق٭ أف خركٌ الكسكؼ هذق التً تـ قزـ كبير منوا ٱً اللرف الذامس ٫سر الميّدم كانت 

أهـ نتيجٌ ٫مليٌ للنو٪ٌ األكركبيٌَ ٱلد ازتطاع المّخكف األكركبيكف أف يخللكا أ٫ظـ نشر 

: ٱً هذا المجاؿ ٱً أكاذر ذلؾ اللرف تمثؿ ٱً خادثيف

. ( ـ1492/  هػ 898)كسؼ األمريكتيف ابتداءن مف ٫اـ : األكؿ

كسؼ الطريؽ البخرم مف أكركبا إلٍ الوند باِلتٲاؼ خكؿ أٱريليا ٫ف طريؽ رأس : الثانً

. ( ـ1498/  هػ 904)الرجاء الشالد ٱً ٫اـ 

. 25ككاف لوذيف الخادثيف أثر ٫ميؽ ٱً تارير ال٬الـ كمزتلبؿ البسريٌ

كالكاق٭ أنى ت٪اٱرت ٫دة ٫كامؿ أدت إلٍ الكسؼ الجٯراٱً الثانً المرتبط مباسرة 

: بمك٪ك٫ناَ كالذم كاف راُدق ٱازكك دم جاما ل٬ْؿ أهموا

 ػ التذلص مف الرزكـ الجمركيٌ الٲادخٌ التً كانت تٲر٪وا الزلطات المملككيٌ ٱً مشر 1

. كبّد الساـ ٫لٍ الزل٭ السرقيٌ ٫ند مركرها ٱً أرا٪ً هذيف البلديف



 ػ الرٮبٌ ٱً ٪رب اِختكار الذم كاف يمارزى تجار البندقيٌ ٱً نلؿ الزل٭ السرقيٌ مف 2

. مكانٍء مشر كبّد الساـ إلٍ أكركبا ككزيلٌ لخرماف هذق الجموكريٌ مف مشادر ثراُوا

 ػ تطل٭ التجار مف ر٫ايا دكؿ أذرل ٮير البندقيٌ إلٍ النعكؿ إلٍ ميداف التجارة السرقيٌَ 3

. كالخشكؿ ألنٲزوـ ٫لٍ سطر مف أرباخوا الكٱيرة

ا ٱً تذطيط زيازٌ البرتٯالييفَ 4 ا بارزن  ػ ٪رب المزلميف خيث أدل ال٬امؿ الدينً دكرن

. بودؼ تخكيؿ المزلميف ٱً ٮربً أٱريليا كٱً ٮيرها مف المناطؽ اآلهلٌ إلٍ المزيخيٌ

. 26 ػ زيطرت ٫لٍ األكركبييف ٱً ٫شر النو٪ٌ رٮبٌ قكيٌ ٱً زيادة م٬لكماتوـ الجٯراٱي5ٌ

كبكشكؿ البرتٯالييف إلٍ الوند ٫ف طريؽ رأس الرجاء الشالد أنسأكا لوـ مراكع تجاريٌ 

مزلخٌ ٫لٍ زكاخؿ البّد الكاق٬ٌ ٫لٍ هذا الطريؽَ ك٫ملكا ٫لٍ بزط زيطرتوـ ال٬زكريٌ 

كالتجاريٌ ٫لٍ هذق المناطؽ ابتٯاء اختكار تجارة السرؽَ كنللوا إلٍ أكركبا ٫بر الطريؽ 

. الجديد

كقد أخدث نبأ هذا اِكتساؼ الجٯراٱً الموـ انٲ٬اِن قكينا ٱً الدكاُر الخاكمٌ ٱً كؿ مف مشر 

كجموكريٌ البندقيٌ؛ ذلؾ ألف كؿ ما يشيب تجارة السرؽ األدنٍ مف ٪رر يع٫عع أزس 

. قكتوما كثركتوما

: كتاب٭ البرتٯاليكف نساطوـ التجارم ٱً الوند لتخليؽ هدٱيف ينتوياف إلٍ ٮايٌ كاخدة

. تكزي٭ مجاؿ تجارتوـ بٲتد أزكاؽ جديدة: األكؿ

. الل٪اء ٫لٍ تجارة المماليؾ بتدمير بخريتوـ التجاريٌ: الثانً

كبالٲ٬ؿ لـ ي٬د أخده يخشً الزٲف المملككيٌ التً أٮارت ٫ليوا أزاطيلوـ كأٮرقتوا أك أخرقتوا 

. 27ب٬د أف نوبت أك دمرت سخنتوا كقتلت ركابوا كبخارتى

كالكاق٭ أف اتزاع نساط البرتٯالييف التجارم ٱً الوند كزيطرتوـ ٫لٍ مشادر تجارة التكابؿ 

كالزل٭ السرقيٌ؛ أدْل إلٍ خجب كشكؿ هذق الزل٭ بكميات كبيرة إلٍ مشر كبّد الساـ؛ 

. ٱبدأت الدكلٌ المملككيٌ ت٬انً أزمٌ اقتشاديٌ ٫نيٲٌ

التشادـ بيف المماليؾ كالبرتٯالييف * 

ا أف ازدياد نٲكذ البرتٯالييف ٱً الوند قد  ككاف الزلطاف المملككً قانشكق الٯكرم يدرؾ تمامن

يل٪ً ٫لٍ مشالخى التجاريٌ كهيبتى أماـ ال٬الـَ كقد تأكد لى هذا بشكرة ٫مليٌ ٫ندما أرزؿ 

أزطكِن تجارينا إلٍ زاخؿ ماِبار سخف كالم٬تاد كميات ٪ذمٌ  (ـ1504/  هػ 910)ٱً ٫اـ 

ا مف أمراء الونكدَ  مف التكابؿ كالزل٭ الونديٌَ كأثناء ٫كدة الزٲف خملت م٬وا ٫ددنا كبيرن

ك٫ددنا مف المزلميف ٱً طريلوـ إلٍ الخحَ لكف هذق الزٲف لـ تشؿ كاملٌ إلٍ ميناء جدة؛ إذ 



هاجمتوا زٲف األزطكؿ البرتٯالً ٱً مياق الوندَ كشادرت م٬ظـ سخناتوا مف التكابؿ كالزل٭ 

. الونديٌ

أثارت هذق األنباء ثاُرة الزلطاف الٯكرمَ ٱلرر إرزاؿ أزطكؿ خربً إلٍ مياق الوند مؤلٲنا مف 

. ذمزيف زٲينٌ ك٫يف ٫ليى األمير خزيف كردم

إلٍ زكرات  ( ـ1507/  هػ 913)تجم٭ األزطكؿ المملككً ٱً ميناء جدةَ ثـ انطلؽ ٱً ٫اـ 

ٱً ملاط٬ٌ جكجيراتَ ككاف أمراؤها خلٲاء للمماليؾَ كٱاجأ األزطكؿ البرتٯالً بليادة لكرنعك 

دالميدا أك ألميدا الشٯير كأكق٭ بى الوعيمٌ ٫ند سكؿ إلٍ الجنكب مف بكمبام ٱً ال٬اـ التالًَ 

. 28كقتؿ اللاُد البرتٯالً ٱً الم٬ركٌ

اَ ا٪طل٭ بى ألميدا الكبيرَ ٱً سور ذم  تطلبت هذق الوعيمٌ التً لخلت بالبرتٯالييف انتلامن

رت م٬ظـ كخدات األزطكليف المملككً 1509سور سباط ٫اـ /  هػ 914الل٬دة ٫اـ  ـَ كديٌمً

دْة . 29كالوندمَ كانزخب األمير خزيف كردم ب٬د ذلؾ إلٍ جى

ٱجوْع الزلطاف قانشكق الٯكرم أزطكِن آذر لمكاجوٌ البرتٯالييف ك٫ود بليادتى إلٍ األمير 

. خزيف كردمَ كان٪ـ إليى ٫دد مف األتراؾ كالمٯاربٌ

سور /  هػ 921ك٫ندما تخرؾ األزطكؿ المملككً نخك سكاطٍء الوند ٱً سور رم٪اف ٫اـ 

ـ رٱض زلطاف الطاهرييف ٫امر الثانً بف ٫بد الكهاب تلديـ 1515تسريف األكؿ ٫اـ 

المكانٍء كاللكل البسريٌ كالتمكيف لألزطكؿ منتوكنا بذلؾ كؿ التعامات التخالؼ م٭ المماليؾَ 

كقد أدت ذيانٌ الزلطاف الطاهرم إلٍ إرباؾ مذططات المماليؾ؛ ٱتأجلت الخملٌ ٫لٍ الوند 

كظؿ األزطكؿ المملككً رازينا ٫ند سكاطٍء جعيرة قمراف مدة ثمانيٌ أسور منومكنا ٱً بناء 

. التخشينات الدٱا٫يٌ

كقد خشلت هذق األخداث ٱً الكقت الذم قيتًؿى ٱيى الزلطاف الٯكرم ٱً مكق٬ٌ مرج دابؽ أم 

. 30ٱً نوايٌ ٫شر الدكلٌ المملككيٌ

ال٬ّقات المملككيٌ ال٬ثمانيٌ * 

تي٬تىبىر ال٬ّقات المملككيٌ ال٬ثمانيٌ هً مٲتاح النوايٌ ٱً تارير الدكلٌ المملككيٌ؛ إذ زلطت 

ـَ كلكف زبؽ ذلؾ طريؽ طكيؿ مف 1517دكلٌ المماليؾ ٫لٍ أيدم ال٬ثمانييف نواُيٌنا ٫اـ 

ال٬ّقات تراكخت بيف المكدة كالتلديرَ كبيف الللؽَ ثـ الشراع الدامً؛ ٱلد تجددت ٫ّقات 

الشداقٌ بيف الزلطنتيف المملككيٌ كال٬ثمانيٌ ب٬د زكاؿ الذطر التيمكرمَ كازدادت تمازكنا ٱً 

. ٫31ود الزلطاف األسرؼ برزبام

كازدادت أكاشر الشداقٌ بيف الدكلتيف ٱً ٫ود الزلطاف جلمؽَ ٱتبكدلت المرازّت 

كالزٲارات كالودايا بيف الدكلتيفَ كأرزؿ الزلطاف ال٬ثمانً مراد الثانً إلٍ الزلطاف 

ا مف األكركبييف كذمزٌ مف الجكارم كمكيٌ كبير مف  المملككً هديٌ ت٪ـ ذمزيف أزيرن

. 32الخرير



كازتمرت هذق الزيازٌ الكديٌ قاُمٌ ٱً ٫ود الزلطاف إيناؿَ ٱب٬د أف أتـ الزلطاف ال٬ثمانً 

مخمد الٲاتد ٱتد اللزطنطينيٌ أرزؿ إلٍ الزلطاف المملككً رزالٌ يبسرق بانتشارق الكبيرَ 

ا . 33ٱأرزؿ إليى إيناؿ رزالٌ تونٌَُ كاختٲؿ ٱً اللاهرة بوذا الخدث الجلؿ اختٲاِن را٬ُن

 .م1491- 1483/ هـ 896-888تردي العالقات بين المماليك والعثمانيين · 

طيكيىت شٲخٌ ال٬ّقات الجيدة بيف الدكلتيف المملككيٌ كال٬ثمانيٌ ٫لٍ أثر ٱتد اللزطنطينيٌَ 

. كٱتخت شٲخٌ جديدة زادها ال٬داء بٲ٬ؿ تشادـ المشالد

ٱلد تكز٬ت الدكلٌ ال٬ثمانيٌ ٱً األنا٪كؿ كالجعيرة الٲراتيٌ سماِن ختٍ البخر المتكزط 

. جنكبناَ كجباؿ طكركسَ كٱً نٲس الكقت كانت دكلٌ المماليؾ قد زيطرت ٫لٍ قيليليا

كم٭ خرص ال٬ثمانييف ٫لٍ ازتمرار ت٬عيع الركابط م٭ المماليؾَ إِ أف هؤِء بدأكا يلابلكف 

بسًء مف الٲتكر تنامً ال٬ّقات بيف الدكلتيف ب٬د ما س٬ركا بت٬اظـ س٬بيٌ ال٬ثمانييف بيف 

المزلميف نتيجٌ ٱتد اللزطنطينيٌَ كما ِخظكاَ بللؽ سديدَ بركز دكلٌ إزّميٌ قكيٌ أذذت 

تنمك ٫لٍ خدكدهـَ كتسؽ طريلوا الذاص بواَ كتعايد قللوـ ٫ندما نسطت ٱً ال٬اشمٌ 

ال٬ثمانيٌ المزا٫ً لتٯيير نظاـ ال٬ّقات بيف الدكلتيف ب٬د أف أذذ البككاتَ خماة الخدكدَ 

يتللبكف بأللاب الزّطيفَ كيذكر ابف إياس أف مخمدنا الثانً كاف أكؿ ز٫يـ ٱً بنً ٫ثماف اتذذ 

. لنٲزى للب زلطاف كزاكل نٲزى بخكاـ مشر

كاف اتذاذ األللاب الزلطانيٌ يرمع إلٍ تخكؿ ال٬ثمانييف إلٍ زيازٌ الدكلٌ ال٬ظمٍَ كأف 

الملشكد بذلؾ تأكيد الدكؿ ال٬المً للزلطنٌ ال٬ثمانيٌَ كقد أدت هذق الزيازٌ إلٍ تدهكر خاد 

ٱً ال٬ّقات المملككيٌ ال٬ثمانيٌَ كبدأ المماليؾ يتكجزكف ذيٲٌ مف ال٬ثمانييفَ ٱتبدلت نظرتوـ 

إليوـ مف مسا٫ر ا٫ِتعاز إلٍ مسا٫ر الٯيرةَ ثـ أ٪خٍ الشراع ٫لٍ الويمنٌ ٫لٍ ز٫امٌ 

. ال٬ثمانً- ال٬الـ اَزّمً الزبب األزازً كالرُيزً للنعاع المملككً

يلجأ للمماليؾ ” جـ“تعايد الشراع ك * 

ـَ بدأ النعاع الداذلً ٫لٍ ال٬رش بيف 1481/ هػ886ب٬د كٱاة الزلطاف مخمد الٲاتد ٱً ٫اـ 

. األذكيف بايعيد الثانً كجـ

كلـ يتمكف جـ مف الشمكد ٱً كجى أذيىَ ٱلجأ إلٍ دكلٌ المماليؾ ٱازتلبلى الزلطاف المملككً 

. 34قايتبام بخٲاكة بالٯٌَ مما أثار ٮ٪ب الزلطاف ال٬ثمانً بايعيد الثانً

ا مف المماليؾَ كتشرؼ ٫لٍ  كاتذذ الزلطاف ال٬ثمانً بايعيد الثانً مكقٲنا ٫داُينا شريخن

: مخكريف

 أنى زاند ٫زكرينا ٫ّء الدكلٌ بف ذم اللدر الذم هاجـ ملطيٌ التاب٬ٌ للمماليؾ ٱً ٫اـ :األول

. ـ1483هػ 888



 أنى أخكـ زيطرتى ٫لٍ الطرؽ التجاريٌَ ك٫لٍ مشدر الذاـ البالٯٌ الخيكيٌ للمماليؾ :الثاني

كأذساب الزٲف مثَّن كبذؿ جمي٭ المخاكِت َ٪٬اؼ طاقتوـ ال٬زكريٌَ كما ٫رقؿ سراء 

. الٲتياف مف أزكاؽ البخر األزكد لنللوـ إلٍ مشر

ٱأرزؿ الزلطاف قايتبام خملٌ ٫زكريٌ بليادة تمراز السمزً ٱانتشر ٫لٍ ٫ّء الدكلٌ 

. كخلٲاُى ال٬ثمانيف

- 888كهكذا أدْت الشدامات المزلخٌ التً نسبت م٭ ٫ّء الدكلٌ بف ذم اللدر بيف أ٫كاـ 

. ٫35ثمانيٌ– ـ إلٍ أكؿ خرب مملككيٌ 1485-1483/ هػ 890

كا٪طر قايتبام إلٍ الدٱاع ٫ف أرا٪يى أما ا٫تداءات ال٬ثمانييفَ كمف هنا بدأت خمّت 

األمير أزبؾَ ٪د أرا٪يوـ كازتطاع هذا األمير إلخاؽ الوعيمٌ بالجيكش ال٬ثمانيٌ ثّث 

ا مف ال٬ثمانييف مف بينوـ اللاُد 1486/ هػ891مراتَ أزر ٱً الخملٌ األكلٍ ٫اـ  ـ ٫دد كبيرن

. 36أخمد بؾ بف هرزؾ

. 37ـ1491/ هػ896كنتيجٌ لكزاطٌ بام تكنس ٫لدت اتٲاقيٌ زّـ بينوما ٱً 

- 1491/ هـ 920- 896تحسُّن العالقات مرة أخرى بين المماليك والعثمانيين 

 .م1415

للد تكقٲت الخرب بيف الدكلتيفَ كلكف بسكؿ مؤقتَ كزاد الودكء جبوات اللتاؿَ كلكف إلٍ 

خيفَ كتبادؿ الطرٱاف الودايا كالكٱكد زنٌ ب٬د زنٌَ كما نسطت خركٌ التبادؿ التجارم بينوماَ 

ككاف المماليؾ يستركف األذساب كالخديد كالباركد مف آزيا الشٯرلَ كهً مكاد ٮير متكٱرة 

. 38ٱً مشر

كمف مظاهر المساركٌ النٲزيٌ الجيدة التً تجلْت ذّؿ هذق الٲترةَ أنى ٫ندما تكٱٍ الزلطاف 

ال٬ثمانً بايعيد الثانًَ بكٍ الزلطاف الٯكرم ٫ليىَ كخعف لكٱاتى ثـ شلٍ ٫ليى شّة الٯاُب 

. 39ٱً اللل٬ٌَ كما شلٍ الناس ٫ليى ب٬د شّة الجم٬ٌ ٱً الجام٭ األزهرَ كجام٭ ابف طكلكف

 :م1517- 1514/هـ923- 920النزاع األخير بين المماليك والعثمانيين ·

لـ يزتمر الشلد بيف المماليؾ كال٬ثمانييف أكثر مف رب٭ قرفَ خيث إف تنامً هيبٌ الدكلٌ 

ال٬ثمانيٌ كخاميٌ لجمي٭ المزلميفَ كانتشار زليـ األكؿ ٫لٍ الشٲكييف ٱً م٬ركٌ 

ـ أز٫ح الزلطاف المملككً قانشكق الٯكرمَ 1514آب ٫اـ / هػ920جالديراف ٱً رجب ٫اـ 

ٱلد كاف انتشار ال٬ثمانييف ٱً جالديراف مٲاجأة ٮير متكق٬ٌ للمماليؾ الذيف التعمكا جانب 

. الخياد تاركيف الدكلٌ ال٬ثمانيٌ كخيدة ٱً مكاجوٌ الشٲكييف

ـ كشلت اللاهرةى تباسيري األنباء ٫ف ازت٬دادات ال٬ثمانييف 1515/  هػ 921ٱً أكاُؿ ٫اـ 

. ال٬زكريٌَ ٱلد كاف الجيش كاألزطكؿ يزت٬داف لسف هجكـ ٫لٍ مشر



هػ 922)كٱً مرج دابؽ سمالً خلب دارت رخٍ م٬ركٌ ٫نيٲٌ بيف المماليؾ كال٬ثمانييف زنٌ 

ككاف النشر خليؼ ال٬ثمانييفَ كانتخر الزلطاف المملككً قانشكق الٯكرم بالزـ  (ـ1516– 

. ٫ندما ٫لـ بنتيجٌ الم٬ركٌَ كأشبخت بّد الساـ ٪مف أمّؾ ال٬ثمانييف

كب٬د انتشار الزلطاف ال٬ثمانً زليـ األكؿ ٱً مرج دابؽَ تكجى إلٍ مشر كب٬د انتشارق ٫لٍ 

ـَ سنؽ الزلطاف المملككً طكماف بام ٫لٍ 1517/ هػ923المماليؾ ٱً مكق٬ٌ الريدانيٌ زنٌ 

باب زكيلٌَ كبذلؾ أشبخت مشر ٪مف أمّؾ الدكلٌ ال٬ثمانيٌَ كهكذا أيزًلطىت دكلٌ المماليؾ 

. الجراكزٌ

. كترج٭ أزباب زلكط الدكلٌ المملككيٌ إلٍ ٫دة ٫كامؿ داذليٌ كأذرل ذارجيٌ

 :العوامل الداخلية: أووً 

 : ـ تراجع زعامة المماليك في العالم اإلسالمي1

٫لٍ أثر نجاح المماليؾ ٱً شد ٮعكات المٯكؿ كجخاٱؿ تيمكرلنؾ كطرد الشليبييف مف بّد 

الساـَ اد٫ٍ خكاـ مشر ألنٲزوـ دكر الريادة ٱً ال٬الـ اَزّمًَ كا٫تبركا دكلتوـ مركع 

َ كزادت أكزاطوـ نع٫ٌ التٲرد ”خماة اَزّـ كالمزلميف“اَزّـ كدار الذّٱٌَ كخملكا للب 

. الدينً كالزيازً

ككٱلنا لمٲاهيـ ال٬شر كانت الع٫امٌ م٬لكدة للخاكـ المزلـ األقكلَ أم للزلطاف اللادر ٫لٍ 

. خمايٌ اَزّـ كالمزلميف

إِ أف الك٪٭ المميع الذم تمت٭ بى زّطيف المماليؾَ تبدؿ ٱً أكاذر اللرف الذامس ٫سر 

الميّدمَ كمطل٭ اللرف الزادس ٫سرَ ٱلد ظور ٫جع المماليؾ ٫ف مكاجوٌ أكركبا المتكثبٌَ 

مف : كأ٪خٍ ز٫يـ المزلميف ٮير قادر ٫لٍ خمايٌ اَزّـ كالمزلميفَ كبرز الزؤاؿ مف جديد

 40الذم ينبٯً أف يتع٫ـ المزلميف كيلكدهـ

 : ـ اونحالل اوجتماعي2

ا نمكذجينا للمجتم٭ المزلـ ال٬ادؿ  ظْؿ المماليؾ ٫لٍ مدل ثّثٌ قركف ي٬تبركف دكلتوـ طرازن

المخاٱظ ٫لٍ مبادلء السرعَ كالكاق٭ أف هذا المجتم٭ رٱض كؿ البدعَ كزادق التلكلَ 

كانتسر اَيماف الخليلً بيف ٱُاتىَ كما اخت٪ف الذلٲاء ال٬بازييف باَ٪اٱٌ إلٍ ٫لماء الديف 

. الذيف كاف لوـ الرأم الشاُب كالكلمٌ المزمك٫ٌ

كتٯير كاق٭ الخاؿ م٭ مركر العمفَ كأ٪خٍ األمر ب٬يدنا كؿ الب٬د ٫ف الشكرة التً رزمناهاَ 

إذ إف م٬ظـ المزلميف بدأكا منذ أكاذر اللرف الذامس ٫سر الميّدم يس٬ركف بتراج٭ دكلٌ 

المماليؾ ٫لٍ الش٬يد اِجتما٫ًَ كجاهركا أف مشر أ٪خت بلدنا ِ يطبؽ ب٬ض مبادلء 

 .41السري٬ٌ اَزّميٌ

 



 : ـ انعزال المماليك عن المجتمع3

ا بوـَ ٱلـ يذتلطكا بالر٫يٌَ بؿ ظلكا بم٬عؿ ٫نوـ مترٱ٬يف  ا مٯللنا ذاشن كْكف المماليؾ مجتم٬ن

٫ليوـَ مختٲظيف بجنزوـ ك٫اداتوـَ ككاف التخدث باللٯٌ التركيٌ سرطنا أزازينا ٱً اِنتزاب 

إلٍ الطبلٌ الخاكمٌَ ٱالمماليؾ كانكا يتخدثكف بوذق اللٯٌ ٱً مجتم٬اتوـ كاجتما٫اتوـَ كانخشر 

ا لوذق الٯايٌَ أك مف بنات األمراءَ كلـ  زكاجوـ إٌما مف نزاء تركيات جًء بوف ذشيشن

يتعكجكا مف بنات مشر إِ ٱً اللليؿ النادرَ لكف زكاجوـ هذا لـ يٯير ٫ادة ال٬علٌ ٱيوـَ كلـ 

 .42يد٫وـ إلٍ اِذتّط بٯيرهـَ مما أكجد ٱجكة بيف الخكاـ كالمخككميف

 : ـ فساد النظام اإلداري4

اَ ٱ٬ندما ي٬تلً  ا ٱ٬اِن كشارمن كاف التنظيـ اَدارم كال٬زكرم ٱً بدايٌ ال٬شر المملككً نظامن

. زدة الخكـ زّطيف أقكياءَ ي٪بطكف األمكر بخعـ كخكمٌ

لكف هذا التنظيـ بدأ يٲلد ٱ٬اليتى تدريجيناَ إذ أف الشّخيات الكاز٬ٌ التً منخوا الزّطيف 

لألمراء ٪ماننا لكُِوـ قد أزاءكا ازت٬مالواَ كأف الزّطيف أنٲزوـ لـ يليدكا تلؾ الشّخيات؛ 

مما أٱزد بالمجاؿ أماـ الطامخيف للذركج ٫لٍ الطا٫ٌَ كقد أدل التواكف ٱً ٪بط هذا التنظيـ 

الذم خمؿ ٱً طياتى بذكر الٲزادَ أف نمت هذق البذكر كتٲتخت؛ ٱٲزذت أكاشرق كأٱلدتى 

تمازكىَ ذاشٌ ٱً ظؿ خكـ الزّطيف الشٯار كال٪٬ٲاءَ ٫ندُذو يبرز األمير اللكم الذم 

 .43ي٬عؿ الزلطاف كيجلس مكانى

 : ـ فساد النظام اإلقطاعي5

للد قدـ الٲّح ٱً ال٬شر المملككً الكثير مف ال٪راُب النلديٌ كال٬ينيٌَ ككانت طريلٌ 

تخشيلوا تتزـ ٱً الٯالب بال٬نؼَ كقد ٫انٍ إلٍ جانبوا مف التعامات متنك٫ٌَ كقيكد مٲرك٪ٌ 

ا الٲّخٌ ٱً اَقطا٫يٌَ ٱأ٪خٍ ٫بدنا لشاخبوا ِ يزتطي٭ الورب منوا  ٫ليى ألعمتى قزرن

. كالتذلص مف ظلـ الملًط٭ كقزكتىَ كليس لى مف ذيراتوا إِ اللليؿ

أْما األمراء ٱلد أخجمكا ٫ف اِهتماـ بإقطا٫اتوـ طالما أنوا ٮير كراثيٌَ كازداد ا٫تمادهـ ٫لٍ 

الركاتب النلديٌ كال٬ينيٌَ كما تراج٭ بناء الجزكر كاألقنيٌَ كأيهًمؿى ترميـ ما هك قاُـ منواَ 

ٱتدهكر اِنتاج العرا٫ًَ كازداد ٫جع الدكلٌ ٫ف زد النٲلات ال٬زكريٌَ ٱا٪طر الزلطاف 

إلٍ ٱرض معيد مف ال٪راُب بسكؿ ت٬زٲًَ ٱنتح ٫ف ذلؾ انطّؽ الملاكمٌ الس٬بيٌ بكؿ 

 .44أسكالوا

 

 

 

 



 : ـ التدهور اوقتصادي6

ـ بدأت مظاهر التدهكر 1468/  هػ 872منذ ا٫تّء الزلطاف قايتبام ٫رش الزلطنٌ ٱً ٫اـ 

: اِقتشادم ٫لٍ الدكلٌ المملككيٌ؛ كذلؾ مف ذّؿ المظاهر التاليٌ

. أ ػ انخّؿ النظاـ الداذلً

. ب ػ إهماؿ األزس التً قامت ٫ليوا تربيٌ المماليؾ

. ج ػ بذخ الزّطيف كترٱوـ

. د ػ كثرة المشادرات

. 45هػ ػ كثرة ٱرض ال٪راُب

 :العوامل الخارجية: ثانيًا

أدْل اِنسلاؽ الداذلً ٱً شٲكؼ المزلميف ٱً ال٬الـ اَزّمً إلٍ إ٪٬اؼ المجتم٭ 

اَزّمً تجاق ال٬دك الذارجًَ كما أف النعاع الدينً الذم أ٫اؽ ٫ّقات السرؽ بالٯرب أذذ 

يتٲاقـ مف جديد ٱً أكازط اللرف الذامس ٫سر الميّدمَ كظلت الشليبيٌ الٯربيٌ المتجددة 

. هً ال٬دك الرُيزً لُزّـ كالمزلميف كما كانت زابلنا

ٱلد كجوت البرتٯاؿ ٪ربٌ قاشمٌ إلٍ قلب التجارة المملككيٌ م٭ الوندَ كسْكؿ الكسؼ 

الجٯراٱً كتكاجد البرتٯالييف ٱً مياق الوندَ كزيطرتوـ ٫لٍ التجارة السرقيٌ كارثٌ خليليٌ 

للدكلٌ المملككيٌَ كقد هدؼ البرتٯاليكف مف كراء ذلؾ إلٍ الل٪اء ٫لٍ مشدر ثراء هذق 

الدكلٌَ الدا٫ـ للكتوا ال٬زكريٌَ كقد نجخكا ٱً ذلؾ كأنوكا ٱ٬ّن الزيطرة المملككيٌ ٫لٍ المياق 

كالتجارة السرقيٌ منذ مطل٭ اللرف الزادس ٫سر الميّدمَ كتب٭ ذلؾ تدهكر أك٪اع الدكلٌ 

ا مما أدل بدكرق إلٍ ز٫ع٫ٌ قكتوا كثركتوا ا لٲلدانوا مكردنا خيكينا كمومن . اِقتشاديٌ نظرن

ٌجًوت إلٍ الدكلٌ المملككيٌ ٱأ٪٬ٲتوا . كانت هذق ال٪ربٌ األكلٍ التً كي

أما ال٪ربٌ الثانيٌ كالتً ق٪ت ٫ليوا ٱلد جاءت ٫لٍ أيدم ال٬ثمانييفَ كأنوٍ الزلطاف زليـ 

األكؿ ال٬ثمانً دكر المماليؾ الٲا٫ؿ ٱً م٬ركٌ مرج دابؽَ ثـ ق٪ٍ ٫لٍ دكلتوـ المزتللٌ ٱً 

 .46مكق٬ٌ الريدانيٌَ ككرث ممتلكاتوـ كأللابوـ ليشبد خامً اَزّـ كالمزلميف

عن موقع يوسف رحمة سنوسي 
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