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 بيت المقدس في السياسة المملوكية
 األردن - التقنية جامعة الطفيلة -الخريساتأحمد د . حنان 

 ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على السياسة اؼبملوكية ذباه بيت  

اؼبقدس اليت شهدت حالة من عدـ االستقرار عرب اؼبراحل التارخيية وتعرضت للغزو 
ألية ربالفات من شأهنا الصلييب واؼبغويل ، غَت أف قياـ دولة اؼبماليك وتصديها 

إحداث التغيَت يف وضع اؼبدينة ، كاف لو كبَت األثر يف ضبايتها من التحالفات 
اؼبغولية مع الغرب األورويب ومن أية ضبالت صليبية هبدؼ استعادهتا من جديد ،  
كما ىدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على السياسة الدينية ذباه بيت اؼبقدس ، 

اؼبماليك من رعاية واىتماـ اجتماعي وخَتي إذ كانت ؿبط  وما قدمو السالطُت
رعايتهم واىتمامهم ومل يغفلوا عنها حىت يف حاالت عدـ االستقرار السياسي اليت 

 شهدهتا الدولة يف بعض الفًتات .
ABSTRACT 
This study aims at throwing light on the Mamlkus’ political 
system towards (Bait Al – Maqdes ) which had witnessed 
inconstant and unstable conditions over the historical stages 
particularly the Mongols and Crusaders’ invasion. But the 
establishment of the Mamlkus’ state and its efforts against 
any interference in its affairs could have  made a great 
change in defending it and keeping it away from the 
Mongols agreements with the European West to get it 
back. 
This study also aims at throwing light on the religious 
policy towards (Bait Al – Maqdes ) and on what the 
Mamluks’ Sultans provided from their social and charitable 
efforts as a kind of paying attention to it and because they 
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had never forgotten it especially in its unstable political 
conditions that the state had experienced many years ago.  

 تقديم :
اغبمالت الصليبية والغزو اؼبغويل الذي اجتاح بالد الشاـ قياـ عدد  أفرزت       

اؼبغولية( اليت حكمت   األيلخانيةمن الكيانات السياسية؛ صليبية ومغولية )الدولة 
ـ( ، وقد 1335-1253ىػ/736-654والعراؽ شبانية عقود ) إيرافكاًل من 

شكلت ىذه الكيانات خطرًا على الدولة اؼبملوكية اليت دخلت معها يف عالقات 
 على استقرار بيت اؼبقدس . أثرت

وبيت ، خاصة يف عقيدتنا وتارخينا  أمهيةللقدس  أففبا ال شك فيو و 
لذا فاف السياسة اؼبملوكية  ، سالميواإليف فكرنا العريب  كبَتاً   اؼبقدس تشغل حيزاً 

للمحافظة  ذباه بيت اؼبقدس انطلقت من منطلق عقدي وديٍت وتارخيي وحضاري
 ، أهنا تشكل مركز الصراع السياسي والديٍت بُت القوى الطامعةاصة وخب ، عليها

كانت إذ  ، ىيبتها بغياب صالح الدين األيويب  األيوبيةفقدت الدولة  أفبعد و 
يف ظل الغزو اؼبغويل  للحفاظ على ملكهم أبنائومن قبل  نازؿاؼبساومة والتنقطة 

  . للوصوؿ إليها سبتواغبمالت الصليبية والتحالفات اليت 
ذبيب هبذا اػبصوص على  أف أمامهاىدفًا  الدراسة وقد وضعت

 التساؤالت التالية
  -وىي : 

يف ظل ذباه بيت اؼبقدس اؼبماليك  انتهجهاما السياسة اليت  -: أوال
 القوى اؼبعاصرة ؽبا ؟

ىل كاف قياـ دولة اؼبماليك ضرورة للحفاظ على بيت اؼبقدس  -ثانياً :
 وكيف مت ذلك ؟
 ما مدى قباح ىذه السياسة يف ربقيق أىدافها ؟ -ثالثاً :

 
 . في بيت المقدس الصليبية الطامعةالسياسة األيوبية تجاه القوى 
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ـبتلفة يف تعاملهم مع  أبعادهنج األيوبيوف ذباه بيت اؼبقدس سياسة ذات 
تنامى ىاجس دفع اػبطر الصلييب عن مصر وبالد الشاـ لدى  أفالصليبيُت بعد 
اثر مشاركتو يف اغبمالت الزنكية  األيوبيةقبل قياـ الدولة  األيويبصالح الدين 

مث  ، ـ1168-1167/ىػ 564-559مصر بُت سنيت  إىل أرسلتالثالث اليت 
نيابة عن نور الدين ؿبمود وعن اػبليفة  إدارهتاىو اؼبهيمن على  أصبح أفبعد 

اػبالفة  إلغاءـ مث بعد 1171-1167ىػ/567-555الفاطمي العاضد باهلل 
 ( .1) ـ 1171ىػ/567الفاطميةسنة

إف أىم دوافع الزنكيُت وراء إرساؿ اغبمالت الثالث اؼبشار إليها إىل 
مصر ىو الوقوؼ يف وجو طموحات اؼبلك عموري األوؿ ملك فبلكة بيت 

 ( .2اؼبقدس يف مد نفوذه كبوىا ) 
كاف لتزايد إرساؿ اغبمالت الصليبية إىل مصر دبا عرفتو من ربديات 

ذباه ما جيب عليو عملو ؼبواجهة ىذا  أثرىا يف بلورة ذىن صالح الدين األيويب
اصة بعد الفراغ وخب، اػبطر ومن تزايد التحركات الصليبية يف اؼبنطقة العربية 

السياسي الكبَت الذي حصل يف صفوؼ الزنكيُت بعد وفاة نور الدين ؿبمود ، 
اليت تضمنت  لذا اتبع صالح الدين سياسة االستنهاض لألمراء بإرساؿ الرسائل

تصويرا واضحا للمخاطر اليت برزت نتيجة لتخاذؿ البيت الزنكي يف الدفاع عن 
فبا يعٍت تفرؽ الكلمة اجملتمعة ، بعض اؼبدف ، وتوقيع معاىدة صلح مع الصليبيُت 

 (.3وزيادة أطماع الصليبيُت يف البالد اإلسالمية )  ، وانعزاؿ مصر عن بالد الشاـ
بعد تكاثر أطماع  ووحدهتم أمر تقتضيو الضرورة   إف صبع أمر اؼبسلمُت     

رغم أف التحالف الزنكي كاف جليا يف دمشق ال على، ( من الصليبيُت 4 )  العداة
وضبص مع الصليبيُت ضد صالح الدين األيويب فبا أدى إىل قياـ حرب استمرت 

 ( .5ـ) 1186ىػ/582ذيوؽبا حىت سنة 
-570ات األثٍت عشر )مل يكن بإمكاف صالح الدين خالؿ السنو 

خاصة أهنا ، ـ( مواجهة عناصر ىذا التحالف ؾبتمعة 1186-1174ىػ/582
وحىت مشاؿ بالد ،تشكل طوقا حييط بو وبقواتو من منطقة اعبزيرة الفراتية )اؼبوصل(
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وسواحل البحر اؼبتوسط ، مث عرب جباؿ لبناف )اإلظباعيلية(  ، الشاـ )حلب(
ىذا الوضع تبٌت صالح الدين سياسة أو خطة  وؼبواجهة،  وفلسطُت )الصليبيوف(

 وىي : ةذات مسارات ثالث
اعتمد سياسة اغبرب تارة واؼبهادنة تارة أخرى مع أطراؼ التحالف لغرض  -1

(، 6مواجهتهم منفردين ولكي يفرغ ربالفهم من مضمونو كلما أمكنو ذلك ) 
وىذا ما حصل فعال  حُت عقد صلحا مع اؼبلك عموري األوؿ سنة 

( ، وعقد 7ـ فبا وفر لو مهاصبة الصليبيُت يف مناطق فلسطُت) 1177ىػ/570
ـ 1174ىػ/570ده عموري األوؿ سنة اتفاقية مع بلدوين الرابع بعد وفاة وال

عرض صداقتو عليو ، كما عقد معاىدة أخرى مع إمارة طرابلس يف السنة التالية 
 ( .8أمدىا أربع سنوات ) 

الدين األيويب نفسو عسكريا وعاجل  يف ضوء ىذه الًتتيبات أعد صالح
السالح ، وقد  ووفرالتحصينات  وأكثر منالقالع واألسوار فبٌت جوانب الضعف 

أعلن مث لظروؼ اؼبالئمة لتحرير بيت اؼبقدس ،ا لىذه النظرة توفَت  يف العلماء رأى
ـ وأعلن التعبئة العامة يف صفوؼ قواتو والدخوؿ يف 1187ىػ/583الوحدة سنة 
ربيع اآلخر سنة  24لصليبيُت ابتدأت دبعركة حطُت يـو اعبمعة حرب مع ا

  (9ـ ) 1192ىػ/588ـ وانتهت بصلح الرملة سنة 1187ىػ/583
بدراسة مسَتة حرب صالح الدين األيويب يف حربو مع الصليبيُت 
ظهرت ؾبموعة من العوامل اضطرتو إىل الدخوؿ يف مفاوضات معهم بعد مرور 

 :طبس سنوات من اغبرب وىي 
إدراكو ؼبدى ضخامة القوات الصليبية اؼبصاحبة للحملة الثالثة اليت كاف  -1 

 (. 10على رأسها ثالثة من ملوؾ أوروبا) 
فشلو يف اغبصوؿ على إسناد عسكريا إسالمي ديكنو من ربقيق تفوؽ على  -2

        (11الصليبيُت يف اغبملة اؼبشار إليها . ) 
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تراجع قدرات اعبيش األيويب بعد أف ظهرت يف صفوفهم معامل الضجر، فبا  -3
يبدو مفهوما يف أعقاب حروب طويلة دامت عقود دوف توفر قوات إضافية بديلة 

 دفعت إىل عقد صلح الرملة . ىذه العوامل ؾبتمعة ىي اليت إف( ،12ؽبا ) 
يقاؼ مل يستطع صالح الدين حسم اؼبوقف لصاغبو بشكل هنائي يف إ

 تقدـ الصليبيُت كبو بيت اؼبقدس ، وربت وطأة الظروؼ احمليطة بو أيوبياً 
فبا خيبئو اؼبستقبل من متغَتات قد تتجاوز حدود ىذا  كاف متخوفاً   فقد وإسالمياً 

الصلح لغَت صاحل اؼبسلمُت ، إف ىذا ما يفهم من حديث لو مع كاتب سَتتو 
هباء الدين بن شداد حُت اسر لو دبا خيتلج يف نفسو من ـباوؼ قبيل توقيع صلح 

أخاف أن أصالح وما ادري أي شيء يكون مني ، الرملة حيث قاؿ لو :   
ى ىذا العدو ، وقد بقي لهم ىذه البالد فيخرجوا الستعادة بقية بالدىم فيقو 

_ أي أوالده _  وبقية األمراء األيوبيين ، وترى كل واحد من ىؤالء الجماعة
ال انزل  وقال_ ويعٍت االقطاعات اليت كانت بأيديهم _  س تلةقد قعد في رأ

 ( .13) ويهلك المسلمون " 
ىي موضع زبوفو  أف اعببهة األيوبيةيتضح من زبوؼ صالح الدين ىذا 

، إذ مل يتوقع لو قدر غيابو عن الساحة السياسية لسبب أو آلخر أف يستطيع 
صة فبا يزيد من قوة األمراء األيوبيوف من أبنائو وأقربائو ذباوز مصاغبهم اػبا

الستعادة بيت  اػبروج عن شروط الصلح ، وشن حربالصليبيُت ، ديكنهم من 
اؼبقدس وما كاف بأيديهم قبل معركة حطُت ، وىذا ما اعتربه صالح الدين يف 

 حصولو ىالكا للمسلمُت . ةحال
خيشى حدوثو قد حصل بعد  كاف  ويبدو أف زبوؼ صالح الدين وما

وفاتو ، إذ انغمرت الدولة األيوبية من بعده بصراع على السلطة داـ سبع سنوات 
ـ فيما يعرؼ حبرب الوراثة اليت انتهت هبيمنة 1199-1193ىػ/589-596

اؼبلك العادؿ أخي صالح الدين على أطراؼ الصراع، ومن مث وصولو إىل السلطنة 
 ( .14ـ ) 1299ىػ/596سنة 
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دبا اكتنفها من أحداث أفقدت الدولة أف حرب الوراثة  ليس من شك
من الًتاجع   امزيد سكها السياسي والعسكري ، فبا يعٍتاأليوبية ىيبتها وسبا
ذباه الصليبيُت الذين كانوا حيتفظوف ببعض اؼبدف مثل صور،  والضعف يف مسَتهتا

قياسا على ما كانت عليو يف عهد صالح الدين ، ( 15وحيفا ،وعكا، ويافا)
نوسنت ية البابوية حيث وجو ؽبم البابا أ، وىؤالء كاف طموحهم موضع رعااأليويب

اة صالح الدين يطلب منهم إعالمو ـ أي عقب وف1193ىػ/589الثالث سنة 
بدقائق موقفهم يف بالد الشاـ لكي يتخذ اإلجراءات اليت تساعدىم على إعادة 

 ( 16بيت اؼبقدس إىل ما كانت عليو من قبل . )
يف ضوء ذلك ربرت السياسة األيوبية ذباه القوى الصليبية بعد وفاة 

صلح الرملة سنة  صالح الدين أف يظل واقع الصليبيُت بالصيغة اليت حددىا
ـ ، مث التصدي ألية ؿباولة 1204ىػ/601ـ مث معاىدة سنة 1192ىػ/588

ما شنوا ضبالت  إذا األورويب مسانديهم يف الغربمن قبل صليبيي اؼبشرؽ أو 
الواقع ، غَت أف ىذه السياسة أخذت أبعادا أخرى يف عهد اؼبلك  لتغيَت ىذا

مضموف  تذباوز فقد الكامل بن العادؿ ومن أعقبو من سالطُت الدولة األيوبية 
اليت سياسة الـ ، إىل أسس تناقض 1198ىػ/494صلح الرملة ، واتفاقية سنة 

كة بيت الدولة األيوبية ونعٍت بذلك طرح فكرة إعادة فبلقامت على أسسها 
 اؼبقدس إىل ما كانت عليو قبل معركة حطُت .
واألشرؼ ، واؼبعظم  ، الكاملاؼبلك نتيجة للخالؼ الذي وقع بُت 

ػبالؼ ؿباولة االستفادة منو انتهزت أوروبا ىذا ابعد وفاة والدىم اؼبلك العادؿ ، 
قد ليضمن ضباية أمالكو ، ف هباصار كل منهم يستنجد حىت  وفسامهت يف تعميق

؛ دريك يواؼبلك الكامل ربالف مع فر  ، اؼبعظم مع اػبوارزميةربالف اؼبلك 
 اؼبعظم مقابل منحو بيت اؼبقدس. اؼبلك اإلمرباطور األؼباين ضد أخيو

إف ىذا الطرح الذي مت عرضو على الصليبيُت يف عهد اؼبلك الكامل 
انيا سنة األيويب حُت سلم بيت اؼبقدس إىل اإلمرباطور فريدريك إمرباطور أؼب

ـ ، ويف عهد ابنو الصاحل قبم الدين أيوب يعكس سياسة تبنت 1229/ىػ626
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اغبفاظ على توازف سياسي وعسكري مع الصليبيُت حىت ولو كاف ذلك على 
 حساب التنازؿ عن صبيع األراضي اليت سبق أف استنقذىا صالح الدين يف

 معركة حطُت . أعقاب
ـ اخذ الصليبيوف يعززوف 1238ىػ/635بوفاة اؼبلك الكامل ؿبمد سنة

وجودىم يف القدس ، فقرر اؼبلك الناصر داود ملك الكرؾ استعادة القدس فتم 
غَت أف  ـ ،1239 ىػ/637ربريرىا بعد حصار داـ سبعة وعشرين يوما سنة

الصليبيُت  بعد ىذا الفتح فما لبثت أف عادت إىل القدس مل تنعم باالستقرار
 (.17)ـ 1244/ ىػ642ةػسن ػةاػبوارزميـ مث استعادىا  1243/ ىػ641سنة

صالح  غياب بعدمن خالؿ ما ذكر آنفا كاف تفكك الدولة األيوبية 
الدين األيويب عامال من عوامل عدـ االستقرار يف مدينة بيت اؼبقدس ، كما أف 

كاف لو أثره السليب على استقرار   الصراع اإلسالمي الصلييب ، والصراع األيويب
 .هااغبياة في

 السياسة المملوكية تجاه القوى الطامعة في بيت المقدس
 : السياسة المملوكية تجاه الصليبيين : أوال

ـ إيذانا بدخوؿ مدينة 1250ىػ/648كاف قياـ دولة اؼبماليك سنة 
القدس مرحلة جديدة من تارخيها ، وجيب أف ال ننسى أف اؼبماليك كاف ؽبم 

عهد السلطاف قبم الدين أيوب عند وصوؿ الدور الفاعل يف ؿباربة الصليبيُت يف 
ـ يف 1249ىػ/647ملك فرنسا لويس التاسع إىل مشارؼ مدينة دمياط سنة 

 خطة للوصوؿ إىل بيت اؼبقدس .
عمل اؼبماليك ضمن خطة دفاعية وىجومية يف أف واحد مع الصاحل 

( ، وكاف ؽبذه 18)قبم الدين أيوب بقيادة األمَت بيربس البندقداري الصاغبي
اػبطوة أثرىا يف تشجيع اؼبماليك على شن الغارات اؼبتعاقبة على الصليبيُت واسر 

( ، كما أف السلطانة شجر الدر تولت قيادة اؼبقاومة والدفاع عن 19الكثَت منهم )
مصر وأدارت اؼبعركة إىل حُت وصوؿ السلطاف اعبديد اؼبعظم تورانشاه بن الصاحل 

ط على اغبملة الصليبية فتح باب عن الضغذلك قبم الدين أيوب ، وسبخض 
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اؼبعظم تورانشاه إعادة بيت اؼبقدس  اشًتط اؼبلكالتفاوض مع اؼبلك لويس التاسع 
( 20على أف يكوف هبما والة من اؼبسلمُت )، وفتح ساحل قيسارية وعسقالف ، 

، وأماـ الرفض الصلييب ؽبذه الشروط وبدعوى سيطرة فكرة عامة على الغرب 
ما دامت مصر باقية على ما ىي عليو من القوة والبأس ، فاف األورويب وىي انو 

د من حرماف اعببهة اإلسالمية ب لذا الاؼبشاريع الصليبية يف الشاـ فاشلة ال ؿبالة 
سع وسيلة لتحقيق ىدفو واليت جعلها لويس التا، من تلك القاعدة اغبربية اؽبامة 

ذلك لن  أفقدس وعلم يف ضبلتو السابعة حُت حدثتو نفسو بأف يستعيد بيت اؼب
 .يتم إال دبلك الديار اؼبصرية

انو مل حيقق من ذلك شيئا حيث استمرت قوات اؼبماليك دبالحقة  غَت       
يف موقعة فارسكور  هبماعبيش الصلييب وقبحت مع األيوبيُت بإنزاؿ ىزدية ساحقة 

 ( 21يف األسر.)نفسو ووقع اؼبلك لويس التاسع 
اؼبعظم تورانشاه إىل أف اؼبلك ظل باب اؼبفاوضات مفتوحا بوفاة 

تسلمت زماـ السلطة شجر الدر، واليت رأت أف من اؼبصلحة عقد ىدنة مع 
إىل عقد  وانتهى األمر ،الصليبيُت بإطالؽ سراح اؼبلك لويس مقابل فدية يدفعها

 . مركز الصراعصلح أمده عشر سنوات مل يذكر فيو أية بنود تتعلق  دبدينة القدس 
 أفومن الغرابة دبكاف أف تتجاىل شجر الدر موضوع القدس دوف  

، كما  تستفيد من موقف الصليبيُت الضعيف مكتفية بالًتكيز على مدينة دمياط
أف أمور الدولة مل تكن مستقرة بسبب النزاع مع اؼبلك الناصر األيويب واحتاللو 
دمشق فبا دفعها إىل تقوية مواجهتها للملك الناصر بزواجها من األمَت عز الدين 

ـ إيذانا بانتقاؿ اغبكم من 1250ىػ/648أيبك مث تنازؽبا عن اغبكم لو سنة 
 (22األيوبيُت إىل اؼبماليك . )

وبُت األيوبيُت  ، القدس ميدانا للصراع بُت اؼبسلمُت والصليبيُت بقيت
يف الشاـ واؼبماليك يف مصر، حيث دخلت يف دائرة الصراع فبثلة باؼبلك الناصر 

اؼبعز أيبك ، ونتج عن  السلطافيوسف صاحب دمشق ، وبُت اؼبماليك بزعامة 
الستنجاد هبم ضد منهما عبأ إىل التحالف مع الصليبيُت وا ىذا الصراع أف كال



 مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والذراسات التاريخية 

 

 47  07العدد 
 

اآلخر مقابل التنازؿ عن بيت اؼبقدس ، وماؿ الصليبيوف إىل التحالف مع عز 
 ( .23الدين أيبك ضد اؼبلك الناصر)

يف ظل ىذا الصراع أرسل اؼبلك لويس التاسع رسالة إىل اؼبماليك 
يطلب فيها إطالؽ أسرى الصليبيُت احملجوزين لديهم ، وانو لن يتحالف مع 
الناصر صاحب دمشق إال إذا أرسل لو أمراء اؼبماليك برؤوس القتلى الصليبيُت 
ة الذين علقوا على أسوار القاىرة ، فوصلت موافقة اؼبماليك لو سن

ـ وبأهنم سوؼ يسلموف لو بيت اؼبقدس ، كما أف اؼبعز أيبك 1252/ىػ650
أرسل إىل اؼبلك لويس انو سوؼ يسلمو بيت اؼبقدس دبجرد االستيالء عليو من 

، غَت أف تدخل اػبليفة اؼبستعصم العباسي أنقذ اؼبوقف  اؼبلك الناصر يوسف
للمماليك مصر  بالصلح بينهما ربسبا للزحف اؼبغويل القادـ على أف يكوف

الشاـ تبقى للملك الناصر طُت دبا يف ذلك غزة وبيت اؼبقدس أما وجنوب فلس
 ( .24يوسف )

عنها تنازؿ اؼبعز أيبك  فقد، مل زبضع بيت اؼبقدس للمماليك طويال 
 سنيت بُت حكمو ربتظلت  وقد، بعد ثالث سنوات للملك الناصر يوسف 

حىت االجتياح اؼبغويل أي ـ بيد اؼبلك الناصر 1260-1256ىػ/654-658
 ( ومل يسفر التحالف اؼبملوكي الصلييب عن نتائج تذكر .25)،  لبالد الشاـ

االجتياح  إبافمواجهات مع اؼبماليك أية الصليبيوف يف  يدخلمل 
اؼبغويل لبالد الشاـ ، الف أوضاعهم مل تكن تسمح ؽبم بالتحالف أو اغبرب مع 

على اغبياد وكاف انتصار اؼبماليك يف عُت  فقد وقفوااؼبماليك أو اؼبغوؿ ، لذا 
الصليبيُت يف الوصوؿ إىل بيت  هناية لطموحاتـ 1260ىػ/658جالوت سنة 

 اؼبقدس .
بدأت ىجمات الظاىر بيربس ضد الصليبيُت يف بالد الشاـ سنة    

ـ عندما قدموا الدعم للغزو اؼبغويل وخص هبجومو ىيثـو ملك 1261ىػ/659
( ، وظلت اؼبدف الصليبية 26ىيموند السادس أمَت أنطاكيا )أرمينيا الصغرى ، وبو 

 . عرضة لغارات اؼبماليك
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-659سبكن اؼبماليك من تطهَت بالد الشاـ من الصليبيُت بُت سنيت 
بازباذ االستعدادات الالزمة ألي ربرؾ  واـ ، واىتم1262-1261ىػ/660

اؼبناطق اغبدودية حيث بٌت الظاىر بيربس أبراجا للمراقبة يف ؿبتمل ضدىم صلييب 
، ـ 1264ىػ/663وجدد القالع اؼبالصقة للمغوؿ يف البَتة سنة ، مع الصليبيُت 

وزودىا بالعتاد ، كما أمر بردـ مصب النيل عند ثغر دمياط ؼبنع الصليبيُت من 
( ، واستأنف ضبالتو على 27إرساؿ ضبالت أخرى للوصوؿ إىل بيت اؼبقدس )

ىػ/ 665،ـ 1265ىػ/ 664، ـ1264ىػ/ 663اؼبعاقل الصليبية يف السنوات 
السند  كانتإمارة أنطاكيا اليت   إسقاط وسبكن من،  ـ1267ىػ/666،ـ 1266

للمملكة الصليبية اليت أقاموىا يف بالد  اومثل سقوطها اهنيار ، األقوى للصليبيُت
 (. 28الشاـ والقدس بشكل خاص )

أرسل الظاىر رسالة إىل  غبماية بيت اؼبقدس، ويف عالقاتو اػبارجية
ـ خيربه فيها بإرساؿ قبدة للتصدي للحملة 1270ىػ/669ملك اغبفصيُت سنة 

القادمة إىل تونس بقيادة لويس التاسع ، غَت أف فشل اغبملة يف الوصوؿ أوقفت 
 (.29استعدادات كل منهما)

،  االتفاقياتأما السلطاف قالووف فقد تصدى للصليبيُت وعقد معهم 
إال انو عبأ إىل تصفية الوجود الصلييب بفتح اإلمارات الصليبية اؼبتبقية بسبب 

( 30ـ )1289ىػ/688فاسقط إمارة طرابلس سنة  ،اؼبنعقدةلالتفاقيات نقضهم 
وصية والده  فنفذ وصية والده أبيوخليل على هنج  األشرؼوسار السلطاف ، 

 .ـ 1291ىػ/690بفتح إمارة عكا سنة 
استمرت ( ، 31بعد سقوط أىم اإلمارات الصليبية يف طرابلس وعكا )

السياسة اؼبملوكية بتصفية الوجود الصلييب حيث أرسل الناصر ؿبمد ضبلة عسكرية 
ـ قضى فيها على البقية الباقية من معاقل الصليبيُت يف 1302ىػ/702سنة 

 ( 32ـ )1306ىػ/706ورودس سنة جزيرة أرواد 
نظرا لفشل احملاوالت العسكرية الستعادة بيت اؼبقدس من اؼبماليك  

حاوؿ اؼبلك فيليب السادس ملك فرنسا إرساؿ سفارة إىل السلطاف اؼبملوكي 
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ـ طالبا منو تسليم بيت اؼبقدس والساحل إليو 1329ىػ/730الناصر ؿبمد سنة 
 . (33)رجاؿ السفارة وطردىم بإىانة  عليو رد اؼبلك الناصرف، 

وطد الناصر ؿبمد عالقاتو مع الغرب األورويب فبثلة جبيمس الثاين  
-699حيث تبادؿ الطرفاف الرسائل يف الفًتة ما بُت  أراغوفملك 
د راغوف يف بالورت حوؿ امتيازات ذبارية ؼبملكة أـ سبح1328-1300ىػ/728

إىل بيت اؼبقدس وإعادة فتح بعض  راغونيُتالشاـ ، وتسهيل سبل اغبجاج األ
الكنائس ؽبم ، كما حرصت فرنسا على التودد إىل الناصر ؿبمد الستعادة نفوذىا 

 ( .34يف بيت اؼبقدس)
للغرب السلطاف الناصر ؿبمد  التسهيالت اليت قدمها على الرغم من

ـ إحياء 1335ىػ/ 736سنة جدد البابا يوحنا الثاين والعشرين األورويب ، إال أف 
مشروع اغبمالت الصليبية إىل الشرؽ بقيادة فيليب السادس ملك فرنسا على أف 

ى الفشل بسبب وفاة البابا يوحنا يكوف ىدفها مصر أوال، غَت أف اؼبشروع الق
فبا يشَت إىل أف الغرب األورويب والصليبيُت يف الشرؽ فبن طردوا عسكريا ، ( 35)

لحصوؿ على امتيازات اؼبقدس لظلوا حياولوف العودة إىل بيت من بيت اؼبقدس 
 دينية وذبارية المتالؾ حقوؽ رعاية اؼبسيحيُت مث الوصوؿ إليو .
ـ 1340ىػ/741شكلت الفًتة الواقعة بُت وفاة الناصر ؿبمد سنة 

 االستقرارعدـ  حالة من ـ1382ىػ/784وبُت سقوط الدولة اؼبملوكية سنة 
ـ للوصوؿ 1359ىػ/760سنة ضبلة صليبية  استغلها األوروبيوف فأرسلواداخلي ال

-1362إىل بيت اؼبقدس بقيادة ملك قربص بطرس األوؿ لوزنياف )
( ، وقد اختار بطرس األوؿ مدينة اإلسكندرية قاعدة للحملة 36ـ()1365
بعد وصوؽبا نقطة االنطالؽ للوصوؿ إىل بيت اؼبقدس باالستيالء على ثغر لتكوف 

عن بيت اؼبقدس مقابل اسًتداد  التنازؿ علىبالسلطاف اؼبملوكي  وضبلدمياط ، 
ن أسبوع لوصوؿ الناصر الثغر ، غَت أف اغبملة مل تبق يف اإلسكندرية أكثر م

 س اعبيش اؼبملوكي وطردىم منها.ؿبمد على رأ
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إىل  حملاولة العودةكانت ىذه اغبملة آخر اغبمالت الصليبية العسكرية 
 بيت اؼبقدس . 

 ل  األيلخانيين :ثانيا : السياسة المملوكية تجاه المغو  
شكل اػبطر اؼبغويل مصدر قلق لدولة اؼبماليك حُت اجتاحوا بالد 

ـ فبا دفع هبم 1260- 1259ىػ / 658-657الشاـ من الشماؿ إىل اعبنوب 
الف يكونوا على أىبة االستعداد ؼبواجهة ىذا اػبطر والتصدي لو يف ظل أطماع 

صوؿ إىل مصر مث تطورت إىل دولة اؼبغوؿ األيلخانيُت اليت أقامت ربالفات للو 
 اسًتجاع بيت اؼبقدس وإعادتو إىل الصليبيُت طواؿ فًتة حكم أيلخاناهتا .

كانت الدولة اؼبملوكية اؼبسيطرة على سواحل البحر اؼبتوسط تقف 
عائقا أماـ تقدـ اعبيوش اؼبغولية يف عهد ىوالكو الذي انصب اىتمامو بشكل 

أنشأىا ، دبا حيقق ؽبا القدرة على البقاء جوىري، على توفَت أمن الدولة اليت 
واغبفاظ على األراضي اليت فرضت ىيمنتها عليها يف العراؽ و بالد الشاـ ، 

 وديكنها من تنفيذ أوامر اػباقاف منكوخاف خبصوص إخضاع مصر .
إف ربقيق األمن يف دولة حديثة النشأة ، والتخطيط إلخضاع مصر ،  

سب مع طموح ىوالكو وخلفائو من بعده ، اقتضى سياسة خارجية فاعلة تتنا
ونعٍت بذلك زحفهم إىل مصر غَت أف اصطدامهم باعبيش اؼبملوكي يف معركة عُت 

لوكي على ( ،   وتسجيل أوؿ انتصار فب37ـ) 1260ىػ/658جالوت سنة 
(  38األيلخانيُت  دفعهم إىل االنسحاب من بالد الشاـ والعودة إىل العراؽ) اؼبغوؿ

. 
القوة اؼبملوكية وامتداد حكم بروز ذباه اؼبتغَتات اليت قبمت عن 

اؼبماليك ليشمل بالد الشاـ اليت أصبحت جزءا من دولتهم ، واؽبزدية اليت غبقت 
الذين  اؼبماليك يرظبوا  سياسة جديدة ؼبواجهةباؼبغوؿ كاف عليهم أي اؼبغوؿ أف 

 .  األكرب يف بالد الشاـالقوة  يشكلوف
اغبقيقي للدولة اؼبملوكية يتضح بتحمل السلطاف قطز  بدأ التهديد

دولتو الفتية اثر اجتياح اؼبغوؿ لبالد الشاـ على و   للعبء الذي وقع على كاىلو
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لم يبق من يدفعهم عن العباد والبالد إال عسكر الديار المصرية حيث   
 . لذا فقد عمل على ترسيخ استعداداتو ؼبواجهة خطرىم (39)"

مل تفلح ؿباولة ىوالكو األوىل مع اؼبماليك يف إرىاهبم سواء كاف ذلك 
، وجاءت اليت أرسلها إىل اؼبماليك وماسيتو يف اػبطاباتلدب أومن خالؿ ربركاتو 

ردود الفعل لدى السلطاف قطز على غَت ما توقعو الزعيم اؼبغويل حُت رد عليو 
أمر... بقتلهم ، فقتلوا    ( ، إذ يذكر بيربس اؼبنصوري أف قطز 40بقتل رسلو )

 .(  41 ) وطوفت رؤوسهم األسواق
ردا على أسلوب الًتىيب والوعيد  السلطاف قطز إىل ىذا اإلجراء عبأ 

، اؼبكتوبة  ويترسال يف ىو واضح كما  ذباه اؼبماليك الذي اتبعو ىوالكو يف سياستو
يذكره دبا فتح من ، ـ 1260ىػ/658والشفوية إىل السلطاف اؼبظفر قطز سنة 

 ( ،42  ) بذل الطاعة وتعبئة الضيافةبالد أصبحت ربت سيطرتو ويدعوه إىل   
( ، 43  ) "حمل الفدية وقبول شحنة في بالدهيعلن التبعية ويسارع إىل واىل أف 

وقد  ، يك فبا يعٍت انو كاف ينوي إخضاع البالد الواقعة ربت سيطرة اؼبمال
يعلم الملك المظفر قطز بقولو لو :     بو االزدراء معاينتضمنت رسالة ىوالكو 

الذي ىو من جنس المماليك الذين ىربوا من سيوفنا إلى ىذا اإلقليم 
" ...  كما خاطبو مهددا( ، 44  ) يتمتعون بإنعامو ، ويقتلون من كان سلطانو

 انتم فان،    أن سلموا إلينا األمر تسلموا قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا "
لشرطنا أطعتم ، وما قلنا سمعتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا ، وان انتم 

تهلكوا أنفسكم بأيديهم .. فما بقي لنا مقصد سواكم   خالفتمونا ىلكتم فال
" (45 )  . 

ومع أف ىوالكو غادر الشاـ  بعيد إرساؿ رسالتو ىذه ، فقد توىل 
، الذي فوجئ بأخبار ربرؾ اؼبهمة بعده وبتكليف منو القائد اؼبغويل كتبغا نوين 

اعبيش اؼبصري كبو بالد الشاـ  ؼبواجهتو ، فتوجو ىو اآلخر بقواتو كبوه وىو ما 
سبخض عن اؼبعركة الشهَتة واغباظبة ؛ معركة عُت جالوت يف يـو اعبمعة اػبامس 
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ـ حيث حقق اؼبماليك انتصارا 1260ىػ/658والعشرين من شهر رمضاف سنة 
 ( .46نوا من قتل قائدىم اؼبشار إليو .)ساحقا  على اؼبغوؿ  وسبك

شكل ىذا النصر فشال ذريعا للسياسة اليت اتبعها ىوالكو يف مرحلة ما 
بعد احتالؿ العراؽ ، إذ مل يتمكن من تنفيذ أحالمو باحتالؿ مصر ، كما انو 
اجرب على اػبروج من بالد الشاـ بعد احتالؿ داـ بضعة أشهر  من رمضاف سنة 

ـ (، 1260ىػ/658امس والعشرين من رمضاف سنة ـ /اػب1259ىػ/657
إضافة إىل أف تراجع اؼبغوؿ إىل قواعدىم يف العراؽ وإيراف ، أدى إىل إضعاؼ 

 (  47قدرهتم على االتصاؿ حبلفائهم من الصليبيُت . )
أصبح اؼبماليك يشكلوف خطرا على سياسة اؼبغوؿ التوسعية ودفعت 

التفكَت برسم سياسة جديدة ؼبواجهة الوضع و  الًتاجع ىذه اؼبتغَتات هبم إىل
 اعبديد وىو ما يالحظ يف أكثر من اذباه :

ربوؿ اؼبغوؿ األيلخانيوف عن سياسة اؽبجـو إىل سياسة الدفاع ، وأصبح   - 1
مههم األوؿ بعد خروجهم من بالد الشاـ االحتفاظ بنهر الفرات حدًا طبيعياً 

 يفصلهم عن اؼبماليك القوة اؼبسيطرة . 
حولوا العراؽ إىل ترسانة عسكرية ، و بدأوا يتحينوف الفرصة لرد االعتبار   -2 

عبيشهم ومقتل  قائده كتبغا ، وقد وجدوا يف مقتل السلطاف اؼبملوكي اؼبظفر 
قطز، وحصوؿ انقسامات بُت صفوؼ اؼبماليك، فرصة إلرساؿ ضبلة عسكرية  

حلب وضباة ( ، استولت على 48ـ )1261ىػ/ 659إىل بالد الشاـ سنة 
( ، ولكنهم ردوا على أعقاهبم، مث ربالفوا مع أرمينية الصغرى  49ودمشق)

ـ ، ىاصبوا فيو 1213ىػ/662وسالجقة الرـو ، وشنوا ىجوما مشًتكا سنة 
( ولكن اؼبماليك اغبقوا هبم يف السنة التالية يف منطقة 50مدينيت عينتاب والبَتة )

 (.  52( خسائر كبَتة )51احملروسة )
اؼبماليك يف القبض على بعض أمراءىم فبن حاوؿ ىوالكو  كما قبح

( كاألمَت فارس 53ـ  )1264ىػ/ 662استمالتهم  ضد الدولة اؼبملوكية سنة 
 .(54الدين أقطاي )
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يف ضوء فشل ىوالكو يف ربقيق أىدافو بالتغلغل إىل بالد الشاـ 
عهده إىل  والوصوؿ إىل مصر ، والقضاء على اؼبماليك ، هنجت الدولة اؼبغولية يف

كما أف ىذه القوى  ،   االنفتاح على قوى الغرب األورويب واستقباؿ فبثلُت عنها
كانت متحمسة ىي األخرى للتحالف مع اؼبغوؿ هبدؼ القياـ بعمل عسكري 
مشًتؾ الجتياح بالد الشاـ واسًتجاع بيت اؼبقدس من اؼبسلمُت ، غَت أف فشلها 

يذ أىدافها جعلها تًتدد يف جدوى يف الوصوؿ إىل صيغة عملية مع اؼبغوؿ لتنف
مواصلة سعيها ىذا، وجاء قباح ىوالكو؛ مؤسس الدولة األيلخانية يف السيطرة 

ـ  لينعش ىذه 1258ىػ/ 656على العراؽ وإسقاط اػبالؼ العباسية سنة 
 اآلماؿ .

شعر الغربيوف أف أماؽبم ديكن أف تتحقق وخباصة بعد أف امتدت حدود 
 حدود هنر الفرات .الدولة األيلخانية حىت 

ـ قياـ ىوالكو باتصاالت مع 1258ىػ/ 656تبع سقوط بغداد سنة 
( ، و بدأ ذلك دببادرة من البابا أورباف 55) يػػػػػقوى الغرب األوروب

 برسالةـ ( 1264 – 1261ىػ/ URBAN IV ()660 – 663الرابع)
اؼبقدس تضمنت دعوة ىوالكو إىل اعتناؽ اؼبسيحية وسبكينو من الوصوؿ إىل بيت 

ىػ / 658كما تردد إىل بالطو  ابتداء بسنة    (  ،56مؤكدا على سرعة التعميػد) 
 ـ وما بعدىا ، رسل عدد من الباباوات وىم :1259

 (57ـ ( . ) 1261_  1254ىػ/660 – 652البابا الكسندر الرابع )   - 1
 –1261ىػ/Urban IV ( )660– 663البابا أورباف الرابع) - 2

 (  58ـ( ) 1264
 59ـ  )1260ىػ/659البابا بونيفاس وقد أرسل رسالتو إىل ىوالكو سنة  - 3

 ) 
وقد ركز معظمهم على دعوة ىوالكو العتناؽ اؼبسيحية وجاء يف رسالة  

 ألحدىم انو فرح دبا ظبعو من انو اعتنقها فعال .



 مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والذراسات التاريخية 

 

 54  07العدد 
 

ىوالكو إىل الغرب األورويب فقد أظهرت دراسة حديثة أهنا  رسائلأما  
أف شبة معلومات مقتضبة وصلت عنها ، ومنها  انو أرسل  ( ، إال60مفقودة ) 

 بعثة  إىل البابا أورباف الرابع
(  Urban IV  ( )660 – 663 /ورسالة 1264 – 1261ىػ ) ـ

 ضبلها رسلو إليو .
( ، إال أف تقريرا مغوليا ، يفيد 61ومع أف تفصيالت ىذه الرسالة غَت معروفة ) 

وة ىوالكو إىل عقد ربالف دائم ليس باف ىدفها األساس كاف يركز على دع
مع البابوية وحدىا ، بل مع ملوؾ وأمراء الغرب صبيعا للوصوؿ إىل بيت 
اؼبقدس، يدلل على ذلك تقرير مغويل تقدـ بو األيلخاف الذي حل ؿبل 
ىوالكو يف اغبكم وىو ابنو أباقا ، أرسلو إىل اؼبؤسبر الديٍت يف فرنسا والذي 

 أي [...الملك ىيلي، حيث جاء فيو أف    ـ  1273ىػ/  673عقد سنة 
ىو الذي بعث بأفضل ما عنده من مبعوثين إلى السيد البابا  ]ىوالكو

قدس اهلل سره ، كما بعث بهم إلى جميع الملوك واألمراء بهدف الوصول 
إلى تحالف دائم معهم ، واقل واحد من بين ىؤالء السفراء ىو أنا 

كاتب العدل عند الملك العظيم والمترجم الخاص للغة   ريخالدوس
الالتينية لو وقد اعترض طريقنا نحن المبعوثين السيد مانفريد ملك صقلية 
، وىو ابن اإلمبراطور السابق فريدريك الثاني ، ومنع مواصالتنا للسفر، 

( . غَت أف رد البابا تضمن الطلب 62)  وأجبرنا بالقـوة عـلى الرجوع "
 ( . 63يف سرعة اعتناؽ اؼبسيحية ) السابق 

ويذكر عادؿ ىالؿ أف كتب ىوالكو إىل الغرب مفقودة سوى رسالة 
غَت ؿبددة التاريخ ، يبدي فيها البابا سعادتو ؼبا ظبعو من الرسوؿ من رغبة 

سيرى كيف انو :  ىوالكو يف اعتناؽ اؼبسيحية ، وفبا أرسلو البابا إىل ىوالكو
مسلمين لو أن الجنود المسيحيين ستزيد قوتك في حربك مع ال

يساعدونك عالنية وبكل قوتهم بفضل معونة الرب ومن ثم فانك ستزيد 
 64قوتك في الدنيا وبالتأكيد سوف تضمن المجد الخالد في اآلخرة.. " )
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ىػ/ 663مل يتمكن ىوالكو من الرد على رسالة البابا بسبب وفاتو سنة   ( .
 ـ .1264

كو ذباه الغرب األورويب كانت تعتمد يتضح فبا سبق أف سياسة ىوال 
إقامة ربالف معو للحصوؿ على دعم بإرساؿ ضبلة إىل األراضي اؼبقدسة، وانو  
كاف مندفعا يف ىذا االذباه ، بيد أف الصورة عن تفصيالت ما جرى بُت الطرفُت 
حوؿ ذلك تبقى غامضة بانتظار اكتشاؼ ما قد جيعل الصورة أكثر وضوحا. 

ـ لتنقل ىذه اؼبهمة ؼبن أعقبو من 1264ىػ/ 663وجاءت وفاتو سنة 
 األيلخانات .

ظل اػبطر اؼبلوكي يشكل قوة ضاغطة أماـ األطماع اؼبغولية ومع اعتالء  
ـ  ، أوىل اىتمامو 1265ىػ/ 664أباقا خاف عرش األيلخانية اؼبغولية سنة 

وجو باستمرار سياسة اؼبغوؿ يف السيطرة على البالد ، ويف نطاؽ ىذه السياسة 
إخوتو غبفظ حدود اؼبناطق الواقعة ضمن األيلخانية الفارسية حىت ضفاؼ هنر 
جيحوف وبالد الرـو وديار بكر وحدود الشاـ لتأمُت حدوده من خطر اؼبماليك  

(65. ) 
سبيزت السياسة اؼبملوكية ذباه أباقا خاف برفض سياسة التهديد والوعيد 

ئل اؼببعوثة من قبل أباقا إىل الظاىر اليت يتبعها وىذا ما ظهر فيما تضمنتو الرسا
بيربس ، كما رفض الظاىر أسلوب اؼبساومة الذي عربت عنو الرسائل ، وضبل 

" اعلمـوه إنني وراءه بالمطالبة وال أزال رسلو جوابا شفويا لأليلخاف يقوؿ : 
حتى انتزع من يده جميع البالد التي استحوذ عليها من بالد الخليفة وسائـر 

، كما ضبلهم جوابا مكتوبا يهدد فيو بإعادة ما جرى ( 66رض." )أقطـار األ
( ، وكانت رسائل األيلخاف أباقا إىل اؼبماليك 67عليهم يف معركة عُت جالوت )

قد تضمنت شروطا ظاىرىا طلب إقامة  صلح معهم ،  ، ـ1268ىػ/667سنة 
و باطنها مليء  بالتهديد والوعيد ونعٍت بذلك الرسالة اؼبكتوبة اليت بعث هبا  إىل 
السلطاف الظاىر بيربس ، اظهر فيها رغبتو يف إقامة الصلح، وعدـ اخذ ذنب 

مملوك  " .. أنتأما رسالتو الشفوية ، جاء فيها قولو :  ،(68األب بذنب االبن)
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بعت بسيواس فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك األرض ؟ واعلم انك لو 
صعدت إلى السماء أو ىبطت إلى األرض ما تخلصت مني فاعمل لنفسك 

( ،  ويبدو أف  أباقا خاف الذي تعرضت  69)  على مصالحة السلطان أبغا .."
ـ  أدرؾ 1273-1272ىػ/ 672ػ  671قواتو إىل ضربات فبلوكية بُت سنيت 

مدى حاجتو إىل إقامة صلح مع  اؼبماليك ولكن ؿباولتو فشلت بسبب ما فرضو 
من شروط أغضبت السلطاف الظاىر بيربس فأعاد الرسل دوف أف يتحقق شيء 

(70 . ) 
يف ظل رفض اؼبماليك إقامة صلح مع اؼبغوؿ يقوؿ ابن شاكر الكتبػػػي ) 

" فقتل جو إليهم ـ( : أف السلطاف اؼبملوكي الظاىر بيربس تو 1265ىػ/ 664ت
ىػ/ 668( كما  عبأ إىل إرساؿ ضبلة أخرى سنة  71) مقتلة عظيمة " منهم

( وكاف ذلك  بعد  72ـ ، إىل بالد الشاـ قبحت يف الوصوؿ إىل حلب )1269
 73ـ إىل البَتة )1265ىػ/ 664أف بادر أباقا بإرساؿ أوىل ضبالتو يف أوائل سنة 

للحصوؿ على مساعدة فرنج الساحل ، ويف ضوء ربقيق أىدافو سعى أباقا خاف (
 ـ .1269ىػ/ 668ىجـو على حلب سنة  يف

الظاىر بيربس قبح يف إقامة ربالفات  ويقوؿ حسُت عطية أف السلطاف 
مع بركة خاف القبيلة الذىبية ، وعز الدين كيكاوس حاكم سالجقة الرـو ، لعزؿ 

مل يكن يف معظم األحواؿ ، لذا  فرنج الساحل عن تقدمي أي عوف للمغوؿ
( ،، وحرص 74للحلفاء دور فاعل يف دعم اغبمالت على اؼبستوى العسكري )

ـ ، بإرساؿ  1273ىػ/ 672على إقامة ربالفات مع الصليبيُت يف الغرب سنة 
كتاب إىل ادوارد األوؿ ملك اقبلًتا إلرساؿ ضبلة صليبية إىل الشرؽ الستعادة 

 ( .75رساؿ اغبملة بالبابا )بيت اؼبقدس ، إال انو مل يلمس تعاونا لتعلق أمر إ
أف من الواضح أف األوضاع اتصفت باؽبدوء يف دولة اؼبماليك بدليل 

النشاط العسكري للدولة األيلخانية يف الفًتة اليت أعقبت وفاة أباقا خاف سنة 
ـ ، قد توقف بسبب اػبالفات 1295ىػ/ 695ـ حىت سنة 1281ىػ/ 680

فبا ساىم يف قتل ثالثة من أيلخاناهتا ، إذ الداخلية والنزاع على عرش األيلخانية ، 



 مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والذراسات التاريخية 

 

 57  07العدد 
 

ـ وقتلو وصل بايدو 1295ىػ/695بعد إقصاء كيخاتو عن العرش يف آذار سنة 
إىل السلطة ومل يصمد طوياًل فانسحب عن اغبكم يف تشرين الثاين من السنة 

 ؿ( ، خال 76نفسها لكي يتوىل عرش األيلخانية بعده األيلخاف ؿبمود غازاف.)
ىذه الفًتة مل زبرج القدس عن سلطة اؼبماليك إال فًتة قصَتة تقارب ثالثة اشهر 

ىػ/أواخر كانوف 699ونصف ، يف أواخر ربيع الثاين وحىت أواسط رجب سنة 
ـ عندما غزا اؼبغوؿ بالد الشاـ بقيادة 1300الثاين وحىت أواسط نيساف سنة 

على فلسطُت وسيطروا على  األيلخاف غازاف ؿبمود واستولوا على دمشق ، وزحفوا
القدس باستثناء ما كاف للصليبيُت حيث عاثوا يف ىذه اؼبناطق فسادا وخاصة يف 
مدينة القدس ، وقد أورد القلقشندي نص رسالة بعث هبا السلطاف اؼبملوكي 

.. وأما الناصر إىل األيلخاف غازاف يستنكر فيها أفعالو يف بيت اؼبقدس قائال :   
ن معو اعتقدوا اإلسالم قوال وفعال دنية .. وليس ىذا ىو قول الملك انو وم

فعل المسلمين وال من ىو متمسك بهذا الدين ، وحرم البت المقدس 
تشرب فيو الخمور ، وتهتك الستور، وتفتض البكور ، ويقتل فيو المجاورون 

مع تويل األيلخاف أرغوف عرش األيلخانية  ( 77)   ويستأسر خطباؤه والمؤذنون
الدولة إىل سياستها التقليدية ذباه اؼبماليك أي أهنا سلكت ذات ، عادت 

السلوؾ الذي أرسى قواعده ىوالكو ، حيث حوؿ األيلخاف اعبديد وجهتو كبو 
الغرب األورويب مشجعا على التحالف معهم وإرساؿ ضبلة مشًتكة للقضاء على 

 اؼبماليك والوصوؿ إىل بيت اؼبقدس.
تحالفات مل تسفر عن أية خطوة ومهما يكن من أمر، فاف ىذه ال

 عملية يف عهد األيلخاف أرغوف . 
ؼبست دولة اؼبماليك ربوال مهما يف سياسة اؼبغوؿ ذباىهم بتويل 
األيلخاف اوعبايتو خدابنده  ، حُت بادر فور اعتالئو العرش بعد وفاة األيلخاف 

، فقد أرسل  ـ بإتباع سياسة جديدة عمن سبقو1303ىػ/ 703غازاف سنة 
سفارة ربمل رسالة إىل السلطاف الناصر ؿبمد يؤكد فيها حرصو على توثيق روابط 

رغم انو أرسل ( ، 79( ، بعقد صلح إلطباد الفنت بُت اعبانبُت )  78الصداقة )
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ـ يف الوقت ذاتو إىل أوروبا يشجعهم على غزو 1304ىػ/ 704سفرائو سنة
 ( . 80اؼبماليك ويعدىم باإلمدادات للوصوؿ إىل القدس )

مت طردىم عن  أف إىل األيلخانيُتاستمر اؼبماليك يف اغبرب مع اؼبغوؿ 
وحدة مصر وبالد الشاـ  وأعادواـ . 1300ىػ/699القدس وبالد الشاـ سنة 

 من جديد .
 سياسة المماليك الدينية تجاه بيت المقدس.

ٌُ ٠مرصش ا٘رّاَ اٌّّا١ٌه فٟ ت١د اٌّمذط ػٍٝ اٌجأة اٌغ١اعٟ تحّا٠رٙا ِٓ 

ا٘رّاُِٙ تاٌجأة اٌذ٠ٕٟ  أتشصخ أخشٜٔٙجٛا ع١اعح  ٚإّٔا، اٌغضٚ اٌخاسجٟ 

ٚذشجُ  ،اٌّمذعح ٌذٜ اٌّغ١ٍّٓ  األِاوٌٍّٓذ٠ٕح تاػرثاس٘ا احذ اتشص 

اٌؼٕا٠ح ٚ اٌغالط١ٓ ٘زا اال٘رّاَ ِٓ خالي اٌؼّاسج فٟ ت١د اٌّمذط

ذفمذ٠ح اٌّؤعغاخ اٌذ١ٕ٠ح ٚاالجرّاػ١ح ٚاٌخ١ش٠ح ٚل١اَ اٌغالط١ٓ تض٠اساخ ت

 . ٠ث١ٓ جٛأة ٘زا اال٘رّاَ ٚاٌجذٚي اٌراٌٟ ٌث١د اٌّمذط

 
 اٌّصذس ِظا٘ش اال٘رّاَ اعُ اٌغٍطاْ

اٌظا٘ش  -1

 ت١ثشط

ػّش لثح اٌصخشج عٕح *

 ٘ـ616

ػّش لثح ِٛعٝ ، ٚصاس ٚ

 ٘ـ ٚػّش خأا668اٌّذ٠ٕح عٕح 

، ٚجذد لثح اٌغٍغٍح ، ٚسُِ 

شؼث اٌصخشج ٚتٕٝ ػٍٝ تاب 

 ػث١ذج تٓ اٌجشاح ِشٙذا .

تاسذجاع ػذج ظ١اع  ٚأِش* 

اٌخ١ًٍ ػ١ٍٗ اٌغالَ  أٚلافِٓ 

 اإللطاعوأد لذ دخٍد فٟ 

ػٕٙا ، ٚأشأ  األِشاءٚػٛض 

داس اٌحذ٠ث تجٛاس اٌرشتح 

اٌجاٌم١ح ػٍٝ طش٠ك تاب 

 اٌغٍغٍح 

اٌّمش٠ضٞ،اٌغٍٛن، 

 191،ص3،ق1

 

 

 

اتٓ ػثذ اٌظا٘ش ، اٌشٚض 

اٌضا٘ش فٟ ع١شج اٌٍّه اٌظا٘ش 

، ذحم١ك: 

فاطّحصذ٠ك،اوغفٛسد 

 89،ص1956

، ذاس٠خ اٌمذط  ػاسف اٌؼاسف

، 1961، داس اٌّؼاسف، 

 87ص

إٌّصٛس -2

 لالْٚٚ

أشأ اٌشتاط إٌّصٛسٞ تثاب *

ذ اٌّغج أتٛابإٌاظش احذ 

األلصٝ ، ٚػّش عمف اٌّغجذ 

 اٌمثٍح  ٙحجِٓ لصٝ األ

ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ ، اٌمذط فٟ 

 77اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ ، ص

اٌغٍطاْ -3

 تشلٛق

أشأ اٌّذسعح اٌغض٠ح لشب *

، ػّاسج تشوح  األعثاطتاب 

اٌغٍطاْ تظا٘ش اٌمذط ِٓ 

 اٌغشب جٙح

ػاسف اٌؼاسف ، ذاس٠خ 

 96اٌمذط، ص

ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ، اٌمذط فٟ صاس ت١د اٌّمذط ٚاٌخ١ًٍ *إٌاصش فشج  -4
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ٚػٍك تاٌّغجذ اٌغرائش  تٓ تشلٛق

 األظشححاٌحش٠ش٠ح ػٍٝ 

 78اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ ، ص

 األششاف-5

 شعثاٞت

تاٌمذط  األٚلافػّشخ *

اٌشش٠ف ٚاشرش٠د ػذج جٙاخ 

ٌٍٛلف ِٓ اٌمشٜ تشعُ 

ٚاٌصخشج  األلصٝاٌّغجذ 

لثح  ٚأصٍحداٌشش٠فح 

 إٔشاء اٌصخشج ،ٚذُ فٟ ػٙذٖ

عط١ح شّاي اٌحشَ اٌثااٌّذسعح 

ٚاٌّذسعح اٌمادس٠ح ت١ٓ تاب 

حطح ِٓ اٌغشب ٚاٌّذسعح 

اٌحغ١ٕ١ح تثاب إٌاظش غشتٟ 

 اٌحشَ .

 األٔظِج١ش اٌذ٠ٓ اٌحٕثٍٟ ، 

اٌج١ًٍ فٟ ذاس٠خ اٌمذط 

اٌّطثؼح اٌٛ٘ث١ح ٚاٌخ١ًٍ،

 7ج٘ـ ،1783تاٌما٘شج 

 138ص

 

ػاسف اٌؼاسف، ذاس٠خ اٌمذط 

 96،ص

ذىْٛ جٛاٌٝ اٌزِح  أْسعُ *  اٌظا٘ش-6

تاٌمذط ٚاٌخ١ًٍ ٚت١د ٌحُ 

ٚسصذٖ ٌؼّاسج تشوح فٟ 

 اٌخ١ًٍ 

اٌّمش٠ضٞ،اٌغٍٛن، 

 713،ص3،ق1

 

جذد فصٛص اٌصخشج * اٌؼادي ورثغا -7

اٌشش٠فح ،ٚجذد ػّاسج اٌغٛس 

اٌششلٟ اٌّطً ػٍٝ ِمثشج تاب 

 اٌشحّح

فٟ  ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ ، اٌمذط

 79اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ، ص

إٌّصٛس -8

 الج١ٓ 

 جذد ػّاسج ِحشاب داٚد

تاٌغٛس اٌمثٍٟ ػٕذ ِٙذ ػ١غٝ 

 األلصٝت

ػاسف اٌؼاسف، ذاس٠خ اٌمذط 

 779ص ،

 

إٌاصشِحّذ -9

 تٓ لالْٚٚ

ستاط تاٌمذط ٚحّا١ِٓ  إٔشاء*

اٌغٛس اٌمثٍٟ ػٕذ  ٚػّاسج، 

ِحشاب داٚٚد ، ٚسخُ صذس 

، ِٚغجذ  األلصٝاٌّغجذ 

اٌخ١ًٍ ػ١ٍٗ اٌغالَ ،ٚجذد 

ذز١٘ة اٌمثر١ٓ فٟ اٌّغجذ 

ش ٚلثح اٌصخشج ٚػّ األلصٝ

اٌمٕاطش ػٍٝ اٌذسجر١ٓ 

 تصحٓ اٌصخشج . اٌشّا١ٌر١ٓ

اتٓ ذغشٞ تشدٞ ، إٌجَٛ 

 79، ص 9اٌضا٘شج ، ج

ششف األ-10

 شؼثاْ تٓ حغ١ٓ

ػّش اٌّغاسج اٌرٟ ػٕذ تاب *

 األتٛاب، ٚجذد  األعثاط

ٛاتاخ اٌخشث١ح اٌّشوثح ػٍٝ ت

، جذدخ  األلصٝاٌّغجذ 

اٌمٕاطش ػٍٝ اٌذسجح اٌغشت١ح 

فٟ صحٓ اٌصخشج ِماتً ٌثاب 

ٚجذد ِغاسج ػٕذ تاب إٌاظش ،

 األسٚلح، ٚأشأ تؼط  األعثاط

 اٌشّاي. جٙحفٟ اٌحشَ ِٓ 

ػاسف اٌؼاسف ، ذاس٠خ اٌمذط 

 333، ص



 مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والذراسات التاريخية 

 

 60  07العدد 
 

اٌظا٘ش -11

 جمّك

ػاف اٌؼاسف ، ذاس٠خ اٌمذط  ػّاسج دوح اٌّؤر١ٔٓ*

 333ص، 

 األششف-12

 أ٠ٕاي

 األلصٝػّاسج اٌّغجذ *

 عث١ً لا٠رثاٞ إٔشاء اٌشش٠ف،

 98، ص اٌّشجغ ٔفغٗ

 األششف-13

 خشمذَ 

 97،صاٌّشجغ ٔفغٗ ػّاسج لٕاج اٌغث١ً*

 األششف-14

 لا٠رثاٞ

إٌحاع١ح  األتٛابصٕاػح 

ٚػّاسج  األلصٌٍّٝغجذ 

لٕاج اٌغث١ً  األلصٝاٌّغجذ 

 ششف١حاألٚاٌّذسعح 

 األٔظِج١شاٌذ٠ٓ اٌحٕثٍٟ، 

 619، ص 7اٌج١ًٍ ، ج

لأصٖٛ -15 

 اٌغٛسٞ

جذدخ فٟ ػٙذٖ ػّاسج *

ٚاٌفصٛص  األلصٝاٌّغجذ 

،ٚذُ ت١اض اٌجذساْ  أصٍحد

 .األتٛابٚد٘اْ 

فٟ  اٌمذط،ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ 

 31، صاٌؼصش اٌٍّّٛوٟ

حوؿ السياسة اؼبملوكية ذباه بيت اؼبقدس،   يف ضوء اؼبعطيات التارخيية
كشفت الدراسة عمق انتماء اؼبماليك بتويل مسؤولية الدفاع عن بيت اؼبقدس 

يف معركة عُت  األيلخانيُتواالنتصار على اؼبغوؿ الدينية والتارخيية ،  ألمهيتها
فبن ـ ، وكاف ىذا هناية لطموحات الصليبيُت 1260ىػ/658جالوت سنة 

 بيت اؼبقدس . إىللوصوؿ ربالفوا مع اؼبغوؿ ل
وانتهجت  أوروبية ،ربالفات مغولية  أيةالسياسة اؼبملوكية  أفشلتكما 

 بيت اؼبقدس . إىلؿباولة للوصوؿ  أليةسياسة اؼبواجهة والتصدي 
 األخطارشكل قياـ دولة اؼبماليك ضرورة ليس غبماية البالد من و  

 ، الدينية األخرىاػبارجية فحسب بل لرعاية بيت اؼبقدس من اعبوانب 
رغم و ،  اغبياة يف اؼبدينة وتنشيطتوفَت اغبياة الطيبة واػبَتية هبدؼ  ، واالجتماعية

مقتل السلطاف يف الدولة اؼبملوكية يف بعض الفًتات ك االضطراب السياسي
عكس اؼبماليك صورة واضحة فقد وقانصوه الغوري ، خليل بن قالووف  األشرؼ

 . أمرىاومل يغفلوا عن ىذا االىتماـ 
 ة ،باالستقرار واؽبدوء عرب مراحل التاريخ اؼبختلفمل تنعم بيت اؼبقدس 

ولكنها رمز دار ،  األرضوىي ليست ؾبرد مدينة من عشرات األلوؼ من مدف 
، وىي اليـو رمز  عدة يف تاريخ اؼبنطقة العربية أجياؿمن حولو الصراع على مدى 

صراع جديد قدمي بُت القوى العربية ، والقوى القادمة من خارج اؼبنطقة ، وىي يف 
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ماضينا القريب كانت رمزًا لصراع بُت العرب ، والقوى الصليبية اليت وفدت إىل 
 اؼبنطقة تزرع  فيها كياناً دخيال ، فما أشبو اليـو بالبارحة .

      
 لهوامشا

                                                 
، ربقيق: صباؿ مفرج الكروب يف أخبار بٍت أيوببن واصل ،  ؿبمد بن سامل(  (1

؛ وفػػػاء ؿبمػػػػد  150، ص 1الػػػدين الشػػػياؿ، د.ط،اؼبطبعػػػػة األمَتيػػػة ، القػػػػاىرة ،ج
،دار الفكػػػر العػػػريب، القػػػاىرة، 1،ط قيػػػاـ الدولػػػة األيوبيػػػة يف مصػػػر والشػػػاـعلػػػي ، 

 39ص
،دار 1،ترصبة سػػػػػػهيل زكػػػػػػار،طتػػػػػػاريخ اغبػػػػػػروب الصػػػػػػليبيةولػػػػػػيم الصػػػػػػوري ، (   (2

،مكتبػػػة االقبلػػػو 1،ط ركػػػة الصػػػليبيةاغب؛ سػػػعيد عاشػػػور ،  878، ص 2الفكػػػر،ج
 679، ص 2اؼبصرية، القاىرة، ج

مالمػػح ؛ علػػي السػػيد علػػي ،  18، ص 2،ج مفػػرج الكػػروبابػػن واصػػل ، (   (3
، اؼبستقبل العػريب ، عػدد  اعبانب العريب اإلسالمي يف اؼبواجهة ضد الغزو الصلييب

 60، 39، ص 102
 18، ص 2،ج مفرج الكروبابن واصل ، (   (4
، ربقيػػق :فػػاحل حسػػُت  الػػربؽ الشػػاميالعمػػاد األصػػفهاين ، ؿبمػػد بػػن ؿبمػػد   ( (5
؛ علػػي بػػن أيب الكػػـر  41، ص 5،مؤسسػػة عبػػد اغبميػػد شػػوماف،عماف ، ج1،ط

 1966دار صادر ، بَتوت  ، الكامل يف التاريخؿبمد بن عبد الكرمي بن األثَت ، 
مضػػػػػمار ؛ؿبمػػػػد بػػػػن عمػػػػػر األيػػػػويب بػػػػن شاىنشػػػػػاه األيػػػػويب ،  58، ص 10ـ، ج

ربقيػػق :سػػامي الػػدىاف،د.ط، اؼبعهػػد الفرنسػػي للدراسػػات  اغبقػػائق وسػػر اػبالئػػق،
 124، ص 2، ج مفرج الكروب؛ ابن واصل ،  112العربية، دمشق، ص

 49،ص 2،ج مفرج الكروبابن واصل ، (   (6
)7  )A history of the Setton,K.M,

,Philadelphia,Pennsylvania University crusades
press, vol.1, p07 
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الدبلوماسػية ، عمر كماؿ توفيق ،  1016، ص 2، ج اغبروبالصوري ، (   (8

،د.ط ،مؤسسػػػػة شػػػػباب اعبامعػػػػة، اإلسػػػػالمية والعالقػػػػات السػػػػلمية مػػػػع الصػػػػليبيُت
 setton , vol,1, p580؛  157اإلسكندرية ، ص

، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت  السياسػػة األيوبيػػة ذبػػاه الصػػليبيُتحنػػاف خريسػػات ، (   (9
 9ـ ، ص2007منشورة 

النػػػوادر السػػػلطانية واحملاسػػػن اليوسػػػفية )سػػػَتة ( يوسػػػف بػػػن رافػػػع بػػػن شػػػداد ،  (10
، الػػدار اؼبصػػرية للتػػأليف 1(،ربقيػػق :صبػػاؿ الػػدين الشػػياؿ، طصػػالح الػػدين األيويب
 118،ص2، ج الكروب مفرج؛ ابن واصل ، 131-123والنشر، مصر، ص

؛ اضبػػػد بػػػن علػػػي  404-496، ص 2،ج مفػػػرج الكػػػروبابػػػن واصػػػل ، (   (11
 23، ص 7،اؼبطبعة األمَتية ، جصناعة االنشا صبح األعشى يفالقلقشندي ، 

 النوادر السػلطانية؛ ابن شداد ،  198، ص 10، ج الكاملابن األثَت ، (   (12
 168، ص

 235، ص النوادر السلطانيةابن شداد ، (   (13
،ربقيػق : سػامي  زبػدة اغبلػب مػن تػاريخ حلػبابػن العػدمي ، ( عمر بن اضبػد  (14

؛  136، ص 3الػػػدىاف،د.ط، اؼبعهػػػد الفرنسػػػي للدراسػػػات العربيػػػة، دمشػػػػق ، ج
 13، ص 2،ج اغبركة الصليبيةسعيد عاشور ، 

 15، ص السياسة األيوبيةحناف خريسات ، (   (15
،ترصبة  روثالفتتمة كتاب وليم الصوري اؼبنسوب خطأ إىل مؤلف ؾبهوؿ ،(   (16

؛سػػػتيفن رنسػػػيماف ،  49،دار اؼبصػػػطفى للطباعػػػة ، طنطػػػا ، ص2أسػػػامة زكػػػي،ط
، ترصبػػػة السػػػيد البػػػاز العػػػريٍت،د.ط،دار الثقافػػػة ، بػػػَتوت، تػػػاريخ اغبػػػروب الصػػػليبية

،ترصبة السػػػػػيد البػػػػػاز اغبػػػػػروب الصػػػػػليبية؛ ارنسػػػػػت بػػػػػاركر ، 195، ص1، ؽ3مػػػػػج
 96العريٍت،د.ط،دار النهضة العربية، بَتوت ، ص

؛تقػػػي الػػػدين اضبػػػد بػػػن علػػػي 341،ص5، جمفػػػرج الكػػػروب( ابػػػن واصػػػل ،   (17
، صححو ؿبمد مصطفى زيادة ،د.ط،مصر،  السلوؾ ؼبعرفة دوؿ اؼبلوؾاؼبقريزي ، 
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Cambridge Medival ,The Burry،316،ص2،ؽ1ج
,vol.1,p.804Ayyubids,p.315 ; History  

كبػػػار فباليػػػك السػػػلطاف   ىػػػو ركػػػن الػػػدين بيػػػربس البندقػػػداري الصػػػاغبي احػػػد(   (18
عبػد الػرضبن بػن إظباعيػل اؼبقدسػي اؼبعػروؼ  : لػدى  الصاحل قبم الدين انظػر ترصبتػو

تػػػػػراجم رجػػػػػاؿ القػػػػػرنُت السػػػػػادس والسػػػػػابع اؼبعػػػػػروؼ بالػػػػػذيل علػػػػػى بػػػػػأيب شػػػػػامة ، 
، صػػػػححو ؿبمػػػػد بػػػػن زاىػػػػد الكػػػػوثري، راجعػػػػو عػػػػزت العطػػػػار اغبسػػػػيٍت، الروضػػػػتُت

 174، ص،دار اعبيل، بَتوت  2ط
 337، ص 2،ؽ 1، ج السلوؾ(  اؼبقريزي ،  (19
 36، ص 8،ج صبح األعشى(  القلقشندي ،  (20
 37، ص 8، ج صبح األعشى( القلقشندي ، (21
،الػدار 1،ط التحفة اؼبملوكيػة يف الدولػة الًتكيػةركن الدين بيربس اؼبنصوري ،  ((22

اغبميػد  ، ربقيق:عبػدـبتػار األخبػار؛  26ـ ، ص1987اؼبصرية اللبنانية، القػاىرة 
؛ ؿبمد ؿبمود العنػاقرة  9ـ ، ص1993،الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة1صاحل،ط

 141، ص249، ؾبلة أفكار ، عدد  القدس يف العصر اؼبملوكي،
، د.ط ، دار الفكػػػػػػػر  القػػػػػػػدس يف العصػػػػػػػر اؼبملػػػػػػػوكي( علػػػػػػػي السػػػػػػػيد علػػػػػػػي ، (23

 24ـ ،ص2001للدراسات والنشر ، القاىرة 
 24( اؼبرجع نفسو ، ص(24
 24( اؼبرجع نفسو ، ص(25
 50، ص التحفة( بيربس اؼبنصوري ، (26
،دار 2،طتػػػػػاريخ اؼبماليػػػػػك يف مصػػػػػر وبػػػػػالد الشػػػػػاـ( ؿبمػػػػػد سػػػػػهيل طقػػػػػوش ، (27

 98ـ ،ص1999النفائس، القاىرة 
 126( اؼبرجع نفسو ، ص(28
 553، ص3، ؽ1، ج السلوؾ( اؼبقريزي ، (29
، ربقيق:ؿبمػػد ىػػل الزمػػافعقػػد اعبمػػاف يف تػاريخ أ( بػدر الػػدين ؿبمػػود العيػٍت ، (30

 279، ص 2ؿبمد أمُت،د.ط،مركز ربقيق الًتاث، اؽبيئة اؼبصرية العامة ، ج
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 235، ص تاريخ اؼبماليك( ؿبمد سهيل طقوش ، (31
 283-282، ص 1، ج اغبركة الصليبية( سعيد عاشور ، (32
 249، ؾبلة أفكار ، عدد  القدس يف العصر اؼبملوكي( ؿبمد ؿبمود عناقرة ، (33

 142، ص
 286، ص 2، ج السلوؾ( اؼبقريزي ، (34
 285، ص تاريخ اؼبماليك(، ؿبمد سهيل طقوش ، (35
 743، ص 3، ج تاريخ( رنسيماف ، (36
،  البداية والنهاية؛ إظباعيل بن عمر بن كثَت ،  207، صالذيلابو شامة ، ( (37

؛ العيػٍت  220، ص 13،مكتبػة اؼبعػارؼ، بػَتوت ، ج2ربقيق: اضبػد ملحػم ، ط
 244، ص 1، ج عقد اعبماف، 

وفاة مػاقبو خػاف ، اجرب ىوالكو على العودة إىل العراؽ بعد وصوؿ أخبار  (38)  
واػبالفػػات بػػُت إخوتػػو أريػػق بوقػػا وقػػوبيالي علػػى تػػويل العػػرش اؼبغػػويل ، إضػػافة إىل 

كػػػو باعتبػػػاره حاكمػػػا فعليػػا للدولػػػة األيلخانيػػػة وبػػػُت بركػػػة خػػػاف اػبالفػػات بػػػُت ىوال 
. ويقوؿ بيربس اؼبنصوري :  حاكم القبيلة الذىبية على ازباذ قرار العودة إىل بالده

بيػربس    ، عن ذلك انظر :  أوجب عود ىوالكو عن ديار بالد الشام أن موتو
   55،  56، ص  زبدة الفكرةاؼبنصوري ، 

؛ وائػػل عبػد اغبػػق الضػػمور ،   50، ص زبػػدة الفكػرةبيػػربس اؼبنصػوري ،    (39 )
ـ ، 2009،مطبعػػػػػػة السػػػػػػفَت ، عمػػػػػػاف 1األمػػػػػػَت الظػػػػػػاىر بيػػػػػػربس اؼبنصػػػػػػوري ، ط

 104ص
؛ إبراىيم بن ؿبمد بن ايػدمر  43، ص التحفة اؼبلوكيةبيربس اؼبنصوري ،    (40 )

قيق:ؿبمػد كمػاؿ الػدين رب اعبػوىر الثمػُت يف سػَت اؼبلػوؾ والسػالطُت،بن دقمػاؽ ، 
؛ ابػػػن إيػػػاس، ؿبمػػػد بػػػن اضبػػػد،  61،عػػػامل الكتػػػب، بػػػَتوت ، ص1عػػػز الػػػدين، ط

، اؽبيئػػة اؼبصػػرية  2، ربقيػػق : ؿبمػػد مصػطفى ، ط  بػدائع الزىػػور يف وقػػائع الػدىور
  305، ص 1، ؽ 1ج، 1982العامة للكتاب ، القاىرة :

    50، ص الفكرةزبدة ؛  43، ص التحفة اؼبلوكيةبيربس اؼبنصوري ،    (41 )
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؛ اضبد بن عبد الوىاب النويري  50، ص زبدة الفكرة(   بيربس اؼبنصوري ، (42 
، ربقيق:ؿبمػػػػػػػد ؿبمػػػػػػػد أمُت،د.ط،مركػػػػػػػز ربقيػػػػػػػق هنايػػػػػػػة األرب يف فنػػػػػػػوف األدب ، 

  237، ص 1، ج عقد اعبماف؛ العيٍت ،  302، ص 29الًتاث،ج
  50، ص زبدة الفكرة(  بيربس اؼبنصوري ، (43 

 61،ص1،جاعبوىر الثمُت(  ابن دقماؽ، 44 )
 64،ص8،ج صبح األعشىالقلقشندي، (   (45

مػرآة اعبنػاف ؛ عبػد اهلل بػن اسػعد اليػافعي ،  207، ص الػذيل( أبو شامة ،   (46
ابػن   113، ص 4ـ ، ج1997،دار الكتب العلمية ، بػَتوت1،طوعربة اليقظاف

؛ 244، ص 1، ج عقػػد اعبمػػاف؛ العيػػٍت ،  220، ص 13، ج البدايػػةكثػػَت ، 
 شػػػػذرات الػػػػذىب يف أخبػػػػار مػػػػن ذىػػػػبعبػػػػد اغبػػػػي اضبػػػػد بػػػػن العمػػػػاد اغبنبلػػػػي ، 

  291، ص 5،د.ط،دار إحياء الًتاث العريب،بَتوت  ، ج
 اغبيػػػػػاة السياسػػػػػية يف عهػػػػػد السػػػػػيطرة اؼبغوليػػػػػة( ؿبمػػػػػد صػػػػػاحل القػػػػػزاز ،   (47

تاريخ اؼبغوؿ ؛ عباس إقباؿ ،  374ـ، ص1970،د.ط،مطبعة القضاء ، النجف
، ترصبػػػػػػة عبػػػػػػد الوىػػػػػػاب نػػػػػػذ ضبلػػػػػػة حنكيػػػػػػز خػػػػػػاف حػػػػػػىت قيػػػػػػاـ الدولػػػػػػة التيموريػػػػػػةم

اؼبغوؿ ؛ فؤاد الصياد ،  212ـ ،  ص2000علوب،د.ط،اجملمع الثقايف، أبو ظيب
 317، ص 1،د.ط،دار النهضة العربية ، بَتوت ، جالتاريخ يف

اغبػػوادث اعبامعػػة والتجػػارب ؛ ؾبهػػوؿ ،  399، ص الػػذيل( أبػػو شػػامة ،   (48
، علػػػق عليػػػو مصػػػطفى  ة يف اؼبائػػػة السػػػابعة اؼبنسػػػوب خطػػػأ إىل ابػػػن الفػػػوطيالنافعػػػ

  339جواد،د.ط، مطبعة الفرات، بغداد ، ص
  211، ص الذيل( أبو شامة ،  49)

 27، ص  ـبتار األخبار؛  88، ص زبدة الفكرة( بيربس اؼبنصوري ،  (50
 29( اؼبصدر نفسو، ص (51
اغبيػاة السياسػية يف عهػد السػيطرة ؛  القػزاز ،  233، ص الذيلأبو شامة ، ( (52

  399، ص اؼبغولية
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، 1، ج عقد اعبماف؛ العيٍت ،  88، ص زبدة الفكرة(   بيربس اؼبنصوري ، ( 53
 388ص
ىػػػػو فػػػػارس الػػػػدين أقطػػػػاي بػػػػػن عبػػػػد اهلل النجمػػػػي الصػػػػاغبي ، تػػػػويف سػػػػػنة   ( (54

الزاىػػػرة يف ملػػػوؾ النجػػػـو ـ . انظػػػر :يوسػػػف ابػػػن تغػػػري بػػػردي ، 1273ىػػػػ/672
،دار الكتػب العلميػػة، 1، علػق عليػػو ؿبمػد حسػُت مشػػس الػدين، ط مصػر والقػاىرة

 85، ص 7بَتوت ، ج
)55 )  The Mongol World Boyle,John Andrew , 

wen ,preface byo1370-Empire 1206
Lattimore,London1977 , p . 554 

56) )  Ibid , p . 556 
، جامعػػة األزىػػر  يف عهػػد اؼبغػػوؿ األيلخػػانيُت العػػراؽ(   عبػػد علػػي ياسػػُت ،  (57

، مغػػػػػوؿ إيػػػػػراف بػػػػػُت اؼبسػػػػػيحية واإلسػػػػػالـ؛ مصػػػػػطفى طػػػػػو ،  497، ص1978،
 history of APercy Sykes , A؛  7د.ط،دار الفكػر العػريب ، ص

,third edition,London1963. p 99Persia  
)58 )  , vol . 11 . p . 556   )A history Percy Sykes ,  

Persiaof   
59)     )Ibid , vol . 11 . p 99 
العالقػػات بػػُت اؼبغػػوؿ وأوروبػػا وأثرىػػا علػػى العػػامل (   عػػادؿ إظباعيػػل ىػػالؿ ،  (60

 108، ص  1997، عُت للدراسات والبحوث ، مصر 1، طاإلسالمي
)61    ), vol . 11 .  A history of  PersiaPercy Sykes ,  

p 99  
 281( ىالؿ ، ص (62

)63    ), p  the Mongol World EmpireJohn Andrew , 
. 556  

 108، ص العالقات(   ىالؿ ،  (64
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، ترصبػة فػؤاد  جػامع التواريخ)خلفػاء جنكيػز خػاف(رشػيد الػدين اؽبمػذاين ،  ( (65

،دار النهضػػػة العربيػػػة للطباعػػػة والنشػػػر،بَتوت 1الصػػػياد، مراجعػػػة حيػػػي اػبشػػػاب،ط
 12، ص 2، ج 1983

،  2، ج عقػػد اعبمػػاف؛ العيػػٍت ،  254، ص 13، ج البدايػػة(  ابػػن كثػػَت ،  (66
  40ص
 117،ص زبدة الفكرة(  بيربس اؼبنصوري، (67
 40،ص2،ج عقد اعبماف( العيٍت ،  (68
،  2، ج عقػد اعبمػاف؛ العيػٍت ،  254، ص 13، ج البدايػة(   ابن كثَت ،  (69
 43ص
،  2،ج اعبمػافعقد ؛  العيٍت ،  75، صـبتار األخبار( بيربس اؼبنصوري ،  (70
 101ص
، ربقيػق : فيصػل السػامر ونبيلػة عبػد اؼبػنعم ، وزارة  عيػوف التػواريخ(  الكتيب،  (71

  9،ص 21ـ ج1984الثقافة واإلعالـ ، العراؽ 
 132ص ، زبدة الفكرة؛  338، ص التحفة اؼبلوكية(    بيربس اؼبنصوري ،  (72
 58، ص 2، جعقد اعبماف ؛ العيٍت ،  337؛ص
 21، ج عيػوف التػواريخ؛ الكتػيب ،  263،ص 13،ج البدايػة(   ابن كثَت ،  (73
 308، ص العراؽ؛ عبد علي ياسُت ،  9،ص
سػػػفارات األرمػػن إىل اؼبغػػػوؿ وأثرىػػا علػػػى العالقػػػات حسػػُت ؿبمػػػد عطيػػة ،  (  (74

  224، ص 36،1989، اجمللة التارخيية اؼبصرية ،عدد األوروبية اؼبغولية
 593، ص 2، ؽ 3، ج تاريخ(  رنسيماف ،  (75
القػػػػزاز ،   ؛  306، 262، 260، ص زبػػػػدة الفكػػػػرة(   بيػػػػربس اؼبنصػػػػوري ، (76

   436، ص اغبياة السياسية يف العراؽ يف عهد السيطرة اؼبغولية
،ؾبلػػػػػة أفكػػػػػار  القػػػػػدس يف العصػػػػػر اؼبملػػػػػوكيؿبمػػػػػد ؿبمػػػػػود العنػػػػػاقرة ،    (77 )

   142، ص249،عدد
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،  4، ج عقػػػد اعبمػػػاف؛ العيػػػٍت ،  176، ص التحفػػػةبيػػػربس اؼبنصػػػوري ، (   (78
 320ص
النجـو ؛ ابن تغري بردي ،  954، ص 3، ؽ 1، ج السلوؾ(   اؼبقريزي ،  79)

 134، ص 8، ج الزاىرة
نقػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػن  438، ص العػػػػػػػػػراؽ يف عهػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػيطرة اؼبغوليػػػػػػػػػة(   القػػػػػػػػػزاز ،  (80

Howroth, The History of Mongols. 


