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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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 يف عهد السلطان قايتباي السياسة اخلارجية للدولة اململوكية  

  فائز علي خبيت 

23/11/2020 تأريخ القبول:     9/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

امتدت حدودها الشمالية إلى  التي ،دولة المماليك الجراكسة في مصر تناول البحث
بعالقات خارجية واسعة مع ، وارتبطت آنذاكسيا الصغرى آوشرق  عالي الفراتشمال سوريا وَأ

عهد السلطان  والسيَّما في ،غير إسالمية عدد كبير من الدول بعضها إسالمية وبعضها
ا في العالقات في بعض م( الذي شهد عهده توتر  1497-1468هـ/904 -873قايتباي ) 

ات التي حدثت في عهده من جهة حيان نتيجة الوضع العام للمنطقة من جهة والتطور الَ 
شخصية ، فضال  عن تسليط الضوء على الصعيد الداخلي أو الخارجي أخرى سواء كانت على

السياسة الخارجية لدولة المماليك الجراكسة في عهد السلطان قايتباي ، وبيان السلطان قايتباي
اإلمارات التركمانية  السيما عالقاتها معو متذبذبة ما بين االستقرار والتوتر في العالقات 

 .ا في عهد السلطان قايتبايملحوظ   اوالدولة العثمانية التي شهدت تطور  
  .  سياسة، الحرب، عالقاتالكلمات المفتاحية: 

 :المقدمة
بلغت دولة المماليك الجراكسة في مصر أقصى أتساع لها خالل القرن التاسع 

شمال سوريا وأعالي  مالية إلىالهجري/الخامس عشر الميالدي ،إذ امتدت حدودها الش
ها ارتبطت بعالقات خارجية واسعة مع كما أنَّ ( 2)آنذاك ( 1)سيا الصغرى آالفرات وشرق 

،وسوف نتطرق في هذا ( 3)سالمية وبعضها غير إسالمية عدد كبير من الدول بعضها إ  
                                                 

  جامعة الموصل. لوم اإِلسالميَّةالعكلية / 
 ( . 1( عن الحدود اإلدارية  لدولة المماليك الجراكسة ينظر خارطة رقم )1)
م( ، 1978عبد التواب عبد الرحمن محمود ، قايتباي المحمودي)الهيئة المصرية للكتاب،مصر:(  2)

 . 137ص
 – 1258ه /  922 -656مملوكي ) حمادة ، محمد ماهر ، الوثاق السياسية واإلدارية للعصر ال(  3)

 .   62/  6م ( ، 1980م( دراسة ونصوص ) منشورات مؤسسة الرسالة ، بيروت :  1516
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تباي العالقات سواء كانت عدائية أم ودية خصوصا في عهد السلطان قاي  تلكالبحث الى 
نتيجة الوضع العام للمنطقة من  في بعض االحيان الذي شهد عهده توترا في العالقات

جهة والتطورات التي حدثت في عهده من جهة أخرى سواء كانت على الصعيد الداخلي 
 .( 1 )أو الخارجي 

ومن الجدير بالذكر أن لشخصية السلطان قايتباي دورا كبيرا في بلورة وتوجيهاته    
ة ، فعندما تكون الدولة قوية يكون لها وزن سياسي كبير يحسب لها ألف حساب ، السياسي

أما في حال ضعفها فلم يكن لها ذلك الوزن ويتضاءل دورها في توجيه السياسة الخارجية 
وهذا ما سوف ينعكس سلبا  على كيان الدولة وبالتالي يؤدي إلى انهيارها  (2)إلى حد كبير

 . (3)وقيام دولة أخرى 
لقد كانت السياسة الخارجية لدولة المماليك الجراكسة في عهد السلطان قايتباي        

متذبذبة ما بين االستقرار والتوتر في العالقات السيما عالقاتها مع اإلمارات التركمانية 
 . (4)والعثمانية التي شهدت تطورا ملحوظا في عهد السلطان قايتباي 

  -اإلمارات التركمانية : أواًل : السياسة المملوكية تجاه
  -السياسة المملوكية تجاه إمارة دلغادر : . أ
من اهم اإلمارات التركمانية ويرجع ذلك إلى سعة رقعتها الجغرافية   (5)تعد إمارة  دلغادر    

ويعد شاه سوار من أبرز أمرائها،إذ تولى حكمها سنة ( 1)عاصمة لها  (6)واتخذت االبلستين 

                                                 

 . 62حمادة ، الوثائق السياسية ، ص (  1)
 . 62حمادة ، الوثائق السياسية ، ص (  2)
 .139عبد التواب ، قايتباي ، ص(  3)
 .139عبد التواب ، قايتباي ، ص(  4)
مارة دلغادر : من اصول تركمانية معظم سكانها من التركمان البوذقية الذين نزحوا الى االناضول ، إ(  5)

م(مراجعة 1516ـــــ1464ه/922ــــ868للمزيد ينظر :   غياث احمد نافع،العالقات العثمانية التركمانية)
ظ حمزة ، نيابة ؛عادل عبدالحاف 29 -28م(، ص2005،عبد السالم تدمري)المطبعة العصرية،بيروت:

 .  203م( ، ص1517ـــــ1250ه/923ــــــ648حلب في عصر سالطين المماليك)
االبلستين: وهي مدينة مشهورة ببالد الروم ، وكانت عاصمة إلمارة دلغادر ، للمزيد ينظر : شهاب (  6)

 .؛  75/ 1م( ، 1995الدين أبو عبد اهلل ياقوت الحموي ، معجم البلدان)دار صادر، بيروت:
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عندما بدء النزاع بين أمراء دلغادر تدخل السلطان العثماني  (2)م (  1466ه/  871) 
م ( في شؤون اإلمارة وناصر شاه  1481 – 1429ه/  886 – 833محمد الفاتح ) 

فازدادت قوة شاه سوار  (3)سوار على أخيه بوادق الذي تدعمه دولة المماليك الجراكسة 
وخطب له في االبلستين وضربت بسبب التفاف التركمان حوله ومناصرة العثمانيين له ، 

كما كان للدعم الذي قدمه السلطان محمد الفاتح  في نجاح تمرده  (4)السكة باسمه 
ه /  738وعصيانه ضد الدولة المملوكية ولم يسبق ان حققت اإلمارة منذ نشأتها عام ) 

 إذ هاجم سوار شاه أطراف الدولة المملوكية في عام ) (5)النجاح ذلك  م(  مثل 1327
وردا على ذلك قام (6)م ( أي في مستهل حكم السلطان قايتباي  1468ه /  872

بالدولة  ق حألالسلطان قايتباي بإرسال ثالث حمالت عسكرية ضد شاه سوار مما 
لذلك  صمم السلطان على اتخاذ موقف حاسم ضد  (7)والرجال باالموال  المملوكية خسائر

كية على الرغم من خشية بعض المراء قوة شاه سوار من اجل إخضاعه للسيطرة المملو 
ويعلق ابن إياس على ذلك الموقف  (8)سوار شاه التي تنامت نتيجة الدعم العثماني له 

                                                                                                                         

 . 28؛ نافع، العالقات العثمانية المملوكية، ص 203حمزة، نيابة حلب، ص(  1)
م( 1960إبراهيم علي طرخان ، مصر في عصر المماليك الجراكسة)مكتبة النهضة المصرية،القاهرة:(  2)

 . 126، ص
، ؛ حنان جاسم الزهيري  139؛ طرخان في عصر المماليك ، ص 139عبد التواب ، قايتباي ، ص(  3)

العثمانيون في السياسة المملوكية،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية االداب،جامعة 
 . 118م( ، ص2001الموصل:

م( ، 1894محمد بن احمد بن إياس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور)المطبعة الميرية الكبرى،د.م:(  4)
؛ محمد  126عصر المماليك ، ص ؛ طرخان ، مصر في 139؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 2/92

؛  280م( ، ص2005العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي العصر المملوكي)دار اليوسف،بيروت:
م()دار 1517ـــــ1464ه/923ـــــ648مفيد الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي العصر المملوكي)

 . 148( ، ص2003اسامة،االردن:
 . 121اسة المملوكية ، صالزهيري ، العثمانيون في السي(  5)
 .126؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص140عبد التواب، قايتباي ، ص(  6)
 .140عبد التواب، قايتباي ، ص(  7)
 .140عبد التواب ، قايتباي ، ص(  8)



 فائز علي خبيت                                                           ولة اململوكية يف عهد السلطان قايتبايالسياسة اخلارجية للد

 494 

) ): قائالالمحرج الذي أصاب الدولة المملوكية من اتخاذ القرار الحاسم لصد شاه سوار 
لكنه أخذ الشياء بإمكان السلطان استرضاء سوار بخلعه ويقضي على أسباب الفتنة ، و 

 .  (1) (بالغطرسة فعين له تجريده ثقيلة (
وعلى ما يبدو أن الدولة المملوكية أصبحت في موقف ال يحسد عليه السيما ان   

السلطان بذل كل ما في وسعه من اجل إرسال حملة عسكرية إليقاف خطر اإلمارات 
ك الى القوة التي بلغها اإلجراء معللين ذلتلك التركمانية في حين اعترض أمراءه على 

 سوار شاه والتي قد تكون نتائجها عكسية على دولتهم .
ه /  873في سنة ) العساكر  أميرقايتباي حملة بقيادة المير قلقشير السلطان لقد    

وعلى ما يبدو ان السلطان   (3)وكان معظم جندها من المماليك الخشقدمية  (2) (1468
كما أنه قام بجمع  (4)ف إلى التخلص منهم بدال من نفيهم أرسلهم  لغاية في نفسه إذ هد

وبعد أن انتهى   (5)الموال الالزمة للحملة بطريقة تعسفية بسبب خلو الخزينة من الموال 
ولكن الفشل كان من نصيبها بسبب أسر قائدها وقتل الكثير  (6)من إعداد الحملة أرسلها 

بعد ما  (8)من االستيالء  على ميناء عينتاب فتمكن سوار شاه  (7)من أمرائها وعساكرها 
انسحب ما تبقى من الجيش المملوكي الى حلب في أسوء حال وأرسل نائب الشام أزيك 

                                                 

؛ طرخان ، مصر في عصر  140؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 92ابن إياس ، بدائع الزهور ، ص(  1)
 .126صالمماليك ، 

،  126؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 139، ص 2/92ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  2)
 . 281؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص140عبد التواب ، قايتباي ، ص 

الخشقدمية : هم طائفة من المماليك سموا بذلك نسبة الى السلطان خشقدم ، عبد التواب ، قايتباي ، (  3)
 .10ص

 .140؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 2/92ابن اياس ، بدائع الزهور ، (  4)
 .126؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  140(  عبد التواب ، قايتباي ، ص 5)
 . 93 – 2/92للمزيد عن كيفية تجهيز الحملة ينظر : ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  6)
؛ طرخان ، مصر في عصر  140؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 2/95ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  7)

 .281؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 126المماليك ، ص
نطاكية ، وهي اآلن من أعمال حلب ، للمزيد ينظر : الحموي ، (  8) عينتاب ، قلعة حصينة بين حلب وا 

 . 176/  4معجم البلدان ، 
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إلى السلطان بأخبار الحملة وما حدث لها ، وانتشرت الخبار في القاهرة فاضطربت 
أرسل نجدة من الحوال  مما زاد من هول الصدمة ما أشيع من أن السلطان محمد الفاتح 

وبذلك انتهت المواجهة الولى بين شاه سوار والجيش المملوكي  (1)لمساعدة سوار قواته 
ولم يتوقف  (2)م ( 1468ه /873والتي وقعت يوم االثنين السابع من ذي القعدة عام ) 

بعد ما أخذ  (3)استغاثة ازبك نائب حلب السلطان قايتباي اآلمر عند هذا الحد إذ تلقى 
ويمكن  (5)فأعد خطابا  أرسله للرعية في حلب والشام  (4)مهد للزحف على حلب سوار ي

اضطربت أحوال  (6)اعتبار ذلك الخطاب من قبيل الحرب النفسية وما أن وصل الخطاب 
قايتباي حملة صغيرة للدفاع عن بالد الشام لحين من اإلعداد لحملة وأرسل السلطان مصر 
باي القبول بالمر الواقع واالستسالم لسوار المدعوم من لذلك رفض السلطان قايت (7)كبرى 

وبدأ بإعداد العدة لتجهيز حملة ثانية فعقد مجلس بالقلعة للتباحث في  (8)قبل العثمانيين 
فتحركت الحملة الكبىرى بقيادة  (9)الحملة تلك كيفية الحصول على الموال الالزمة لتجهيز 

رغم سوء الحوال  (11)م ( 1468ه / 873ن عام ) من القاهرة في شعبا (10)االتابك ازبك 
، فإن االتابكي ازبك استطاع أن االمير تمربغافي مصر بسبب انتشار الطاعون وفرار 

ينتصر على شاه سوار وعسكره وقتل مال باي االقطع أخا سوار وأرسل رأسه وأثنين من 

                                                 

 . 141 – 140، ص عبد التواب ، قايتباي (  1)
 . 141؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 96/  2ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  2)
 . 127طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  3)
 . 221 – 220؛ حمزة ، نيابة حلب ، ص  139 – 96/ 2ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  4)
 . 142 – 141باي ، ص للمزيد عن نص الخطاب ينظر : عبد التواب ، قايت(  5)
 . 142 – 141عبد التواب ، قايتباي ، ص (  6)
 . 142؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص  127طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  7)
 . 121الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص(  8)
 . 142عبد التواب ، قايتباي ، ص (  9)
م ، للمزيد ينظر :  1468ه /  873أصبح أتابك العساكر في أزبك ، وهو أزبك بن ططخ (  10)

 .  127طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 
، سليم ، عصر  281سالمي ، ؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإل 143عبد التواب ، قايتباي ، ص (  11)

 .  148؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص  53/  1/ ج 1/ ق 1المماليك مج سالطين
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رج الجيش المملوكي بدهائه وخداعه أن يستد استطاع لكن سوار  أمراء سوار إلى القاهر،
فباغتهم وتمكن من إلحاق خسائر فادحه بهم فعاودت فلول  (1)إلى مناطق صعبة القتال 

وانتشر الذعر في القاهرة من السياسة العدائية التي  (2)جيش ازبك في حال ال يحسد عليها 
ستعيد شملها وت تلمإال أن ذلك  لم يستمر إذ بدأت الدولة الجركسية  (3)كان ينتهجها سوار 

حققت انتصارات جزئية على شاه سوار في العام التالي ، أحدها على يد المير لذلك قوتها 
الذي هزم جيش سوار وقتل منه ما يزيد عن الخمسمائة  (4)قرقماس الصغير نائب ملطية 

 . (5)م ( 1469ه / 874وأسر معظم أمرائه وأقاربه  وذلك في عام ) 
م( انتصر ارسالن داود بن إبراهيم بن  1469/  ه874وفي الربيع اآلخر عام )    

فسر السلطان قايتباي لذلك وأرسل إليه  (6)واسترد منه قلعة سيس  لسوار رمضان المنافس
وعلى ما يبدو أن شاه سوار خشى من ازدياد نفوذ ابن رمضان ونائب  (7)خلعة سلطانية 

 (8)جاني بك قلقسيز لذي أطلق سراح  ن قايتباي ملطية فعمل على التقرب من السلطا
فأرسل إلى السلطان  (9)وأكرمه وطلب منه أن يكون سفيرا  بينه وبين السلطان في الصلح 

دون أن يحمل (  10)رسوال من قبله لم يسمح له السلطان بالدخول الى القلعة إال بعد مدة 

                                                 

وسوعة التاريخ االسالمي ، ص ، الزيدي ، م 281العريس ، موسوعة التاريخ االسالمي ، ص (  1)
149 

 . 127طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  2)
 . 127؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  143عبد التواب ، قايتباي ، ص (  3)
بناها االسكندر ، للمزيد ينظر : الحيوي : معجم البلدان ،   ملطية ، بلدة من بالد الروم تتاخم الشام ،(  4)

5  /192 . 
 . 627؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  144 – 143عبد التواب ، قايتباي ، ص (  5)

قلعة سيس : بلدة كبيرة ذات قلعة بأسوار ثالثة وفيها بساتين ونهر وهي قاعدة لملك الرمن ، للمزيد ينظر :   (  6)
) مطبعة  104م ، ص  1217 – 1250ه /  923 – 648سان عباس ، تاريخ بالد الشام في عصر المماليك ، إح

 م ( ، ص. 1998الجامعة الردنية : 
 . 128، طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  172 – 144عبد التواب ، قايتباي ، ص (  7)
 . 2/98(  ابن اياس ، بدائع الزهور ، 8)
 . 144، قايتباي ، ص  عبد التواب(  9)
 . 128طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  10)
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ن التي عرض فيها على السلطا (1)معه الهدية التي أحضرها وسلم السلطان مكاتبة سيده 
فأستأنف شاه سوار  (2)المفاوضات لم تؤد الى نتيجة تلك الصلح مقابل شروط إال أن 

م ( وهزمه واستولى على 1470ه / 875) رمضان سنةحربه وهاجم ارسالن بن داود بن 
فأتبع نفس الخطة التي  (4)من سوار السلطان قايتباي مما أدى إلى غضب   (3)قلعة إياس 

حملة عسكرية من مصر بقيادة المير اينال رأس نوبة  سار عليها من قبل بأن أرسل
 . (6)لتستقر في حلب وتحافظ عليها حتى تخرج الحملة الكبرى  (5)النوب 

ولم عن محاوالت القضاء على سوار في الحقيقة أن طموح السلطان قايتباي لم يتوقف    
كان من أكثر أمراء  يستقر له لذا تم تجهيز حملة كبرى بقيادة المير يشبك الدودار الذي

السلطان السلطان قايتباي كفاءة آنذاك إذ تجمعت بيده كل السلطات ، وقد فوض له 
أمور البالد الشامية والحلبية وغيرها من البالد وجعل له الوالية والعزل في جميع  قايتباي 

م ( وكان خروجها يوما 1471ه / 875فخرجت الحملة في عام )  (7)أحوال المملكة 
وأنظم إليه التركمان الموالين للسلطنة  (8)ا وتفاؤل الناس بالنصر وحقق اهلل ظنهممشهود

  (9)وقوات من بالد الشام ومنهم بعض أفراد من أسرة دلغادر 

                                                 

 . 145عبد التواب ، قايتباي ، ص(  1)
 .222؛ حمزة ، نيابة حلب ، ص  45ص ؛ عبد التواب ، قايتباي، 128طرخان ، مصر في عهد المماليك ، ص (  2)
حيث أن اإلفرنج بنوا برجا كبيرا أشبه بالقلعة يحتمون قلعة إياس : بلدة كبيرة على ساحل البحر ويوجد فيها ميناء (  3)

 .   103فيه ، للمزيد ينظر: عباس ، تاريخ بالد الشام ، ص
؛ حمزة ، نيابة حلب ، 128؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص173-145عبد التواب ، قايتباي ، ص(  4)

 . 222ص 
  10انية ، ينظر: عبد التواب، قايتباي ، هامش صيك السلطرأس نوبة النوب : هو الحاكم على الممال(  5)

 . 128طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  6)
؛ حمزة ،  129 -128؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص145عبد التواب ، قايتباي ، ص(  7)

 . 281؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص  223نيابة حلب ، ص 
 . 30؛ نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص  146-145باي ، صعبد التواب ، قايت(  8)
؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ،  281العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص (  9)

 . 223؛ حمزة ، نيابة حلب ، ص  146؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص129ص
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 876حاصر يشبك قلعة عينتاب وهزم شاه سوار واستولى عليها في صفر عام    )      
فساءت صحة  (2)وتحصن فيها  فهرب سوار وأهله إلى أحدى القالع (1)م (  1472ه / 

التي تحصن وشدد في حصارها مما  للقلعة شاه سوار بعد اثر حصار يشبك لحصار
اضطر أتباعه باالنسحاب والتخلي عنه فأجبر على الصلح والعفو عنه كما تعهد بالطاعة 

فضال عن اشتراطه مقابل الدخول في الطاعة وتسليم القلعة  (3)والوالء للسلطة المملوكية 
نائبا عن السلطان في يبقى رطا أراد به أن يحمي نفسه من الخطر المملوكي وهو أن ش

أحدى القالع التي كانت تحت سيطرته ، إال إن السلطان قايتباي رفض ذلك وأصر على 
مما أدى إلى فشل المفاوضات لذلك استأنفت الحرب  (4)حضور شاه سوار بنفسه لمقابلته 

نهاية المر لم يجد سوار من خيار سوى تسليم القلعة دون وفي  (5)بين الطرفين من جديد 
والتمس الدخول في مفاوضات الصلح مرة أخرى وطلب قدوم المير تمراز  (6)قيد أو شرط 
فتوجه الخير إليه ومعه قاضي العسكر ، وأعلن استسالمه على الفور  (7)الشمسي إليه 

د أن المير يشبك لم يجبه إجابة قاطعة كما طلب شاه سوار المان لنفسه ولوالده ، بي (8)
حتى يرجع إلى السلطان قايتباي ويبدو أن المير يشبك كان يخطط  للقبض على شاه 
سوار كي يريح باله وبال نوابه والسلطنة المملوكية جميعها من شره ، فتم القبض عليه في 

                                                 

 . 147 -146، قايتباي ، ص للمزيد من أسباب سقوط عينتاب ، ينظر : عبد التواب (  1)
 .129؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص146عبد التواب ، قايتباي ، ص(  2)
 . 130طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  3)
؛ حمزة ، نيابة  130؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص146عبد التواب ، قايتباي ، ص(  4)

 . 225حلب ، ص 
 . 130؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص146يتباي ، صعبد التواب ، قا(  5)
 . 225حمزة ، نيابة حلب ، ص (  6)
تمراز الشمسي أو تمراز الظاهري : وهو ابن أخت السلطان قايتباي ولقب " بأمير سالح " وهو لقب (  7)

احمد  لمن يتولى أمر سالح السلطان أو المير ينظر : ابن طولون ، شمس الدين محمد بن علي بن
الصالح ، مفاكهة الخالن في حوادث الزمان ، وضع حواشيه خليل منصور ) دار الكتب العلمية ، 

 . 53م ( ص  1998بيروت : 
 .154؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 131طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص(  8)
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باب زويله وهكذا وأرسل إلى القاهرة  فأعدم على   (1)م (  1472ه /  876نهاية عام ) 
 . (2)تالشى أمر شاه سوار وزال خطره على سلطنة المماليك 

وبذلك انتهت فتنة شاه سوار التي كبدت الدولة المملوكية الكثير من الموال والرواح    
وأنزلت الهزيمة بالجيش المملوكي أكثر من مرة ، وكاد السلطان قايتباي أن يخسر عرشه 

صرا  . (3)ره في مقاتلة شاه سوار ودولته لوال عزيمته وا 
مارة     فكانت عالقة  دلغادر بعد قتل سوارأما ما يتعلق بالعالقة بين الدولة المملوكية وا 

وأوالده بين  (4)ودية ، فلما زار السلطان قايتباي بالد الشام ، حظر شاه بداق بن دلغادر
النفيسة فضال الهدايا  يدي السلطان مظهرين الوالء والخضوع للدولة المملوكية حامال معه

 . (5)عن طلبه من السلطان أن يوافق على تعيين ولداه خدمة له وللدولة المملوكية 
وعلى ما يبدو أن متاعب السلطنة المملوكية لم تثنه من جانب إمارة دلغادر ، وذلك    

ء بسبب تدخل العثمانيين المستمر من اجل القضاء على نفوذ الدولة المملوكية ، فكان عال
م ( بعد أخيه بداق صنيعة في أيدي 1480ه /  885الدولة  قد تولى أمارة دلغادر عام ) 

العثمانيين الذين دفعوه للخروج على المماليك أكثر من مرة ونجح في إلحاق الهزيمة 
حيث خرجت  الماليك وأدى موقف المير عالء الدولة إلى صدام حقيقي مع (6)بجيوشهم 

حتى انتهت حمالت أزبك بهزيمة   (7)حمالت بقيادة القائد أزبك بسببه من القاهرة ثالث 
 . (8)قادرين على مناوأة المماليك بعدها  يعد أمراءولم هزائم منكرة ، أمراء دلغادر 

                                                 

 . 225حمزة ، نيابة حلب ، ص (  1)
 132؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ،ص  149، ص الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي (  2)

 . 156؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص  133 –
 . 157عبد التواب ، قايتباي ، ص (  3)
شاه بداق : هو أخ شاه سوار عينه يشبك على إمارة دلغادر بدال من أخيه شاه سوار ، ينظر : (  4)

 . 132طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 
 . 157التواب ، قايتباي ، ص عبد (  5)
 . 159-158؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص  134طرخان ، مصر في عصر المماليك ،ص (  6)
 . 159عبد التواب ، قايتباي ، ص (  7)
 . 134طرخان ، مصر في عصر المماليك ،ص (  8)
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  (1)السياسة المملوكية تجاه األق قونيلو ) قبيلة الشاه البيضاء (  . ب

الفرات وكانت عاصمتها  لقد قامت دولة الشاه البيضاء في الراضي االرمينبة وأعالي
ترجع تبعيتها إلى المماليك ومع ذلك فقد كانت في أغلب تاريخها معادية إذ ديار  بكر ، 

عهد حسن ) أوزون حسن ( المعاصر للسلطان قايتباي االمير ففي  (2)لدولة المماليك 
شأ لذلك أن (3)تقلبت سياسته بين المماليك والعثمانيين وفق ما تقتضيه مصالحه الخاصة 

 (4)عالقات مع الدول الوربية 

على العراق حسن الطويل االمير باستيالء  قايتبايوصلت الخبار للسلطان  
التوسع إال أنه كان مكتوف  ذلك، ولذلك خشي السلطان من والقضاء على المماليك فيه 

حسن الطويل أدرك المير اليدين بسبب انشغاله بحرب شاه سوار آنذاك وعلى ما يبدو أن 
فأخذ يتملق للسلطة المملوكية خداعا ونفاقا  (5)قايتباي السلطان التوسع لن يرضي  ذلكأن 

م ( برسالة وهدية إلى السلطان ومعها مفاتيح القالع 1468ه / 873وبعث في عام ) 
وأوضح في الرسالة إن كل ما يمتلكه من بالد إنما هو زيادة في مماليك  (6)التي امتلكها 

                                                 

لهم تيمور لنك م عن طريق منحة منحها 1378ه / 780الشاه البيضاء : تأسست هذه الدولة عام (  1)
وذلك مقابل خدماتها له ، والمؤسس الحقيقي لها هو عثمان فرايولك التركماني ، سميت بالشاه البيضاء 
نسبة الى الشاه البيضاء التي كانت توضع على أعالمهم ، للمزيد ينظر : طرخان ، مصر في عصر 

- 239حلب ، ص ؛ حمزة ، نيابة  159؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص119-118المماليك ، ص
240 - 123  . 

 . 159عبد التواب ، قايتباي ، ص (  2)
 . 283؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 151الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص(  3)
 . 159عبد التواب ، قايتباي ، ص(  4)
 . 159عبد التواب ، قايتباي ، ص(  5)
؛  253؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 151مي ، صالزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسال(  6)

 . 92م( ، ص1995أنور زقلمة ، المماليك في مصر)مكتبة مدبولي،القاهرة:
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حسن المير ثم أردف  (1)إال نائبا عنه فيها ، فأكرم قايتباي الوفد السلطان وأنه ليس 
 . (2)الطويل رسائل عدة إلى السلطان توددا واسترضاء له 

في الحقيقة أن الجيش المملوكي قد تعرض إلى نكبات إمام شاه سوار ولم يتوقف 
العدة  ذلك المر عند ذلك الحد إذ هاجم حسن الطويل إعمال حلب بجيش جرار من حيث

حرك على اخذ البالد ت) إن حسن الطويل )وهذا ما أشار إليه ابن إياس فيقول:  (3)والعدد 
الحلبية وأنه اظهر العداوة للسلطان وقد طمع في عسكر مصر بموجب ما فعله معهم شاه 

وظل خطر  (5)مما اغضب  السلطان و جعله يفكر في الخروج لقتاله بنفسه  (4)سوار( 
فانتشر الذعر بين الناس في  (6)يل يزداد حتى وصلت جيوشه إلى الرها حسن الطو االمير 

 . (7)القاهرة وصاروا يقولون ) هذا ما هو مثل الشاه سوار وأن هذا ال يطاق ( 
تخرج    (8)جهز السلطان قايتباي حملة بقيادة جاني بك قلقسيز كمقدمة لحملة أخرى و 

لى بعض القالع المملوكية ،وحاول إثارة بعده ، وفي تلك الثناء استولى حسن الطويل ع
اتسمت رسالة بعد زوال شاه سوار وأرسل له آنذاك شاه بداق أمير دلغادر الموالي للمماليك 

إلى السلطان تلك الرسالة فيها بتسليم القالع وطاعته ، فبعث بداق يأمره بأسلوب التهديد 
وبعد أن تم تجهيز  (1)بك الدودار لذا أعد الخير حملة كبرى بقيادة المير يش (9)قايتباي 

                                                 

 . ش 123/ 2ابن اياس ، بدائع الزهور ، (  1)
 . 135؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك س، ص 160عبد التواب ، قايتباي ، ص(  2)
؛ طرخان ، 283؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 160باي ، صعبد التواب ، قايت(  3)

؛ حمزة ، نيابة  151، الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص135مصر في عصر المماليك ،ص 
 .        252حلب ، ص

 .        123/  2بدائع الزهور ، (  4)
 . 135عصر المماليك ،ص  ؛ طرخان ، مصر في 123/ 2ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  5)
الرها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ست فراسخ سميت بأسم الذي استحدثها ، للمزيد (  6)

 .  106/  3ينظر : الحموي ، معجم البلدان ، 
؛ ابن اياس ،  135؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ،ص  160عبد التواب ، قايتباي ، ص(  7)

 .   140/ 2، بدائع الزهور 
 .160عبد التواب ، قايتباي ، ص(  8)
؛ حمزة ، نيابة  135؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ،ص 160عبد التواب ، قايتباي ، ص(  9)
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م ( وفي حلب استقبل يشبك 1472ه / 877الحملة بالعدة والرجال خرجت في عام ) 
رسوال  من قبل حسن الطويل يعرض عليه الصلح ويطلب منه تبادل السرى إال أن يشبك 

ر وأصر على القضاء عليه مثلما قضى على شاه سوا (2)أدرك أنها  خدعة فلم يلتفت إليه 
الوقت أرسل السلطان العثماني محمد الفاتح يعرض على يشبك  وبنفس (3)بن دلغادر 

الحرب كما أن  تلكمما زاد من عزيمة يشبك في  (4)المساعدة الحربية ضد حسن الطويل 
ضد العثمانيين احداها الوقت نفس ما اضعف حسن الطويل انه كان يحارب جهتين في 

فاستطاع يشبك أن  (5)مماليك في أعالي الفرات في آسيا الصغرى ، والخرى ضد ال
وأن يخرجه منها ،مما أراح السلطان فضال عن وصول أنباء  (6)ينتصر عليه عند البيرة 

فُسر السلطان بذلك الخبر  (7)انتصار العثمانيين في ذلك الوقت على جيوش حسن الطويل 
وما أن  (8)م( 1473 ه /878والتمس يشبك من السلطان العودة فعاد في رمضان عام ) 

المملوكي  والعثمانيين  أرسل إلى السلطان الجيشين محاربة  عجزه عنأدرك حسن الطويل 
قايتباي قايتباي رسوال ورسالة يعتذر فيها عما بدر منه و يلتمس العفو ، فأكرم السلطان 

 . (9)وعفا عنه رغم عدم اطمئنانه من والئه رسوله 

                                                                                                                         

 . 252حلب ، ص 
محمود رزق سليم ، عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي والدبي)المطبعة (  1)

 .  123/  1/ ج 1م( ، مج1962النموذجية،القاهرة:
 136؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ،ص  284العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص(  2)

 .  161؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 151؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص
 .  253 – 252حمزة ، نيابة حلب ، ص (  3)
؛ حمزة ، نيابة 161، قايتباي ، ص؛ عبد التواب  136طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  4)

 .   253حلب ، ص 
 .  136طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  5)
 .  137البيرة : هي ثغر مملوكي على الفرات ، ينظر : طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص(  6)
 . 162؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 137طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص(  7)
 . 162د التواب ، قايتباي ، صعب(  8)
؛  152؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 284العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص(  9)

؛ عبد التواب ،  137، طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  253حمزة ، نيابة حلب ، ص 
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الذي لشاه البيضاء مضطربة جدا نتيجة للخالف كانت الوضاع الداخلية لدولة ا
التدخل الذي حدث من قبل نائب  بلةزاد الطين ومما  (1)بين حسن الطويل وابنه حصل 

حلب الذي أرسل جيشا لمساعدة محمد حسن الطويل الذي أستنجد به ضد أبيه ، إال أنهما 
 . (2)هزما هزيمة منكره 

ر إلى تجهيز حملة حشد فيها كبار قادته سماعه بالخب عنداضطر السلطان قايتباي  
أمثال يشبك وازبك وغيرهم ، ولكنه عدل عن ذلك لما علم بعودة حسن الطويل إلى بلده 

إذ لم يرى ضرورة لخروج الحملة ال سيما أن الضعف بدأ  (3)وانتشار الطاعون في جيشه 
كي قايتباي يظهر على زعيم الشاه البيضاء ،فضال عن طلب زوجته من السلطان المملو 

 (4)أن يتوسط لحل الصراع بين حسن الطويل  وابنه 
 اإلمارةم ( حدثت اضطرابات في 1478ه / 883وبعد وفاة حسن الطويل عام )  

إال أن  (5)ووصلت الخبار إلى القاهرة بأن السلطان العثماني أوشك على االستيالء عليها 
اقترح على السلطان القضاء على السلطان قايتباي أنزعج لذلك، فانتهز يشبك الفرصة و 

حيث  (6)مملكة الشاه البيضاء بعد االضطرابات التي سادتها فوافق السلطان على ذلك 
خرج يشبك بجيشه وحاصر الرها وكان يحكمها باينذر نائب يعقوب بن حسن الطويل حملة 

ماليك إلى باينذر والذي استمات في القتال وانتهت المعركة بانتصار بانيذر وهزيمة الم
وأسر يشبك وبعدها قطع رأسه على يد عبد أسود من عبيد باينذر وأمر بإبقاء الجثة على 

 . (7)قارعة الطريق 
                                                                                                                         

 .  162قايتباي ، ص
 .  253حمزة ، نيابة حلب ، ص (  1)
؛ طرخان ، مصر في عصر  253؛ حمزة ، نيابة حلب ، ص  163لتواب ، قايتباي ، صعبد ا(  2)

 .   137المماليك ، ص 
 . 163عبد التواب ، قايتباي ، ص(  3)
، طرخان ، مصر في  163، عبد التواب ، قايتباي ، ص 2/160ابن إياس ، بدائع الزهور ، (  4)

 .    138عصر المماليك ، ص 
 .163قايتباي ، صعبد التواب ،  (  5)
    .     164؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 139طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص (  6)
؛ عبد التواب ، 139؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 254حمزة ، نيابة حلب ، ص (  7)
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الكارثة السلطان قايتباي وعزم على الخروج بنفسه لخوفه على بالد  تلكلقد هددت 
سل إال أنه أر  (1)الشام لكونها تابعة لدولته فضال عن أن معظم أمراءه كانوا في السر 

بدله ومنحه سلطات مطلقة ولما وصل ازبك إلى حلب عام )  (2)المير يزبك قائدا للجيش 
م ( وصلت الخبار بأن يعقوب الم نائبه باينذر على تسرعه في قتل  1481ه /  886

، فنجحت لالمير يعقوب رسوال  بك جاني المير يشبك ، فلجأ ازبك إلى الدبلوماسية وأرسل 
المير أرسل و  (3)و عن كبار السرى وأطلق سراحهم وعادوا إلى حلب المفاوضات وتم العف

يعقوب إلى مصر ليقدم االعتذار عما بدر منه ، فخلع عليه السلطان وتم إبرام الصلح مع 
عهد واستمرت العالقات طيبة بعد تلك الحداث حتى نهاية (4)أمراء الشاه البيضاء 

     .                               (5)دولة المماليك والشاه البيضاء قايتباي وتوثقت عرى الصداقة بين  السلطان
  
 

 -:وبني رمضان(6)السياسة المملوكية تجاه قبيلة الشاه السوداء   . ت

أما عن عالقة دولة المماليك بدولة الشاه السوداء المعاصرة لدولة الشاه البيضاء فأنها    
عدة للمماليك ، ضد منافستها الشاه البيضاء كانت ودية ويتضح ذلك من خالل تقديم المسا

فاتسمت بالودية فقد ظلوا على والئهم للدولة المملوكية ، رمضان ،أما عالقة المماليك ببني 

                                                                                                                         

؛ الزيدي ،  123،  1/ ج 1/ ق 1؛ سليم ، عصر سالطين المماليك ، مج  164قايتباي ، ص
 .     152وسوعة التاريخ اإلسالمي ، صم

 . 284؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص254حمزة ، نيابة حلب ، ص  (  1)
 .123،  1/ ج 1/ ق 1سليم ، عصر سالطين المماليك ، مج (  2)
 . 140؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  165عبد التواب ، قايتباي ، ص (  3)
 .      152؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص284وسوعة التاريخ اإلسالمي ، صالعريس ، م (  4)
 . 141 – 140؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص  165عبد التواب ، قايتباي ، ص (  5)
دولة الشاه السوداء : نشأت هذه الدولة في ارض أرمينية وأذربيجان واتخذت من تبريز عاصمة لها  (  6)

ان يسكنها قبيلة تركمانية ، وأسس هذه الدولة قرا محمد تورمش بن بيرام ، وسمي بهذا السم نسبة . وك
الى الشاه السوداء التي كانت توضع على أعالمهم ، للمزيد ينظر : طرخان ، مصر في عصر 

 . 166-165؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 120 –119المماليك ، ص 
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م ( استطاع  1469ه /  874وناصروهم في كثير من المواقف ففي ربيع اآلخر عام ) 
كانت في أيديهم ،  أمير بنو رمضان أن يهزم شاه سوار واستولى على قلعة سيس التي

م ( من هزيمة أمير بني رمضان 1470ه / 875ولما تمكن شاه سوار في المحرم سنة ) 
 .(1)كما تقدم  سوارواستولى على قلعة إياس انزعج السلطان وأعد حملة كبيرة لحرب شاه 

  -ثانيا : السياسة المملوكية تجاه العثمانيين :
ين فأنها لم تكن عدائية في بادئ المر ، كما أنها أما العالقات بين المماليك والعثماني   

أتفق كل من إذ  (2)لم تكن ودية كذلك وكان كل طرف على حذر من الطرف اآلخر 
، إال أن أول بوادر الصدام  دولتينالمماليك والعثمانيين على عدم التدخل في شؤون ال
م(عندما 1467-872/1461-865والتوتر بين الطرفين بدأت منذ عهد السلطان خشقدم) 

العالقة  تشهدثم   (3)رفض السفير العثماني الخضوع أمام السلطان المملوكي في القاهرة 
وتفرغ خشقدم بسبب انشغال محمد الفاتح في فتوحاته في أوربا  فيما بعد بين الطرفين

إذ  (5)بعض الود بين الدولتين فساد أما في عهد السلطان قايتباي  (4)لمشاكله الداخلية 
على تهدئة العالقات مع العثمانيين فأرسل موفدا  إلى اسطنبول ، إذ أستقبل استقباال ص حر 

الذي أرسل بدوره بعثة إلى م(1481-1451هـ/886-855الثاني )حارا  من قبل محمد 
العالقات الودية بدأت تضطرب  تلكغير أن  (6)القاهرة لتهنئة قايتباي على توليه العرش 

العرش بعد أبيه عام )  (7)م( 1512-1481ه/918-886لثاني) على أثر تولية بايزيد ا
                                                 

 . 173 -172عبد التواب ، قايتباي ، ص(  1)
علي إبراهيم حسن ، مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني)مطبعة (  2)

 .  338م( ، ص 1964السعادة،مصر:
العثماني لألقطار ؛ نيقوالي ايفانوف ، الفتح  339حسن ، مصر في العصور الوسطى ، ص (  3)

، ) دار ألغرابي ، بيروت :  2ف عطا اهلل ، طم ( نقله إلى العربية ، يوس1574 – 1516) العربية 
؛  العريس ، موسوعة التاريخ 142؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ االسالمي ، ص 71م ( ص  2004

 .   63؛ نافع ، العالقات العثمانية ، ص 274اإلسالمي ، ص
 .  274، ص؛ العريس ،موسوعة التاريخ اإلسالمي 142الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص(  4)
 . 166طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص(  5)
 . 70نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص(  6)
بايزيد الثاني : وهو ابن السلطان محمد الفاتح ، وكان سلطانا وديعا  ، نشأ محبا  لألدب ، متفقها في علم  ( 7)
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حيث أن وصول بايزيد الثاني إلى الحكم كان احد أسباب  (1)ه(  918ه /  886
أن السلطان المملوكي لم يهنئ بايزيد  ))الخالفات بين الطرفين ويعلق ابن طولون قائال  

ولكن ال نعول كثيرا على ( 2) (( ةقونيالثاني ولم يعزه بوفاة أخيه المير عبد اهلل حاكم 
وذلك  (3)التهنئة أو التعزية لن هذا تحصيل حاصل لوضع متوتر أصال بين الدولتين 

وسرعان ما ساءت  (4)عندما حاولت الدولة العثمانية بسط سيطرتها على القبائل التركمانية 
لسلطان بايزيد وبين العالقات أكثر أثر تدخل السلطان قايتباي في النزاع على السلطة بين ا

فأكرم وفادته وجهزه للسفر لداء فريضة  (6)الذي لجأ إلى السلطان قايتباي  (5)أخيه جم 
ويقول ابن طولون في هذا المجال " وحصل له من الشرف غاية  (7)الحج مع أسرته 

اإلكرام وجهزه إلى الحج وتكلف عليه الموال الكثيرة وحج حجة عظيمة لم يحجها أحد من 
 . (8)ملوك وأعطاه في العطايا ما يصلح للملوك " ال

                                                                                                                         

ولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،   ) الشريعة ، للمزيد ينظر : علي محمد محمد الصالبي ، الد
 . 176م ( ص 2003دار ابن كثير ، بيروت : 

؛ الزيدي ، 166؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 82نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص ( 1)
 . 142موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص

في حوادث الزمان،وضع حواشيه،خليل منصور)دار الكتب شمس الدين محمد بن طولون،مفاكهة الخالن  ( 2)
 .  47م( ، ،ص1998العلمية ،بيروت:

 .141الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص ( 3)
فائز علي بخيت ، العالقات المصرية الوربية في عصر المماليك الجراكسة  ( 4)

ية،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية م(دراسة سياسية اقتصاد1516ــــــ1382ه/922ـــــ784)
 .  130م( ، ص 2005اآلداب،جامعة الموصل:

   176البي ، الدولة العثمانية ، صللمزيد عن النزاع على السلطة بين بايزيد وأخيه جم ، ينظر : الص ( 5)
؛ حمزة ، نيابة   167، ص ؛ عبد التواب ، قايتباي 143الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص ( 6)

 .  259حلب ، ص
؛ حسن ، مصر  166؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 167عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 7)

؛ زقلمة ،  125؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 339في العصور الوسطى ، ص
  .  173؛ سوير ، تاريخ دولة المماليك ، ص 96المماليك في مصر ، ص

 .   47مفاكهة الخالن ، ص ( 8)
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وخالل أقامة المير جم في مصر سعى السلطان قايتباي للصلح بين الخوين إال أن    
بتقسيم السلطنة ورد على السلطان قايتباي بعبارة تقول ال  (1)بايزيد رفض مقترح أخيه 

دخل الغرباء فيه ورفض المير بين أخوين يرفض تشأنا   وعد القضية،   الملوكأرحام بين 
جم اقتراح بايزيد الثاني بأن يدفع له مبلغ مليون أقجة) عملة عثمانية( سنويا  مقابل تخليه 

ثم  (3)وقرر العودة إلى بالده بعد عودته من رحلة الحج  (2)عن المطالبة بالسلطة والحكم 
وطلب  (4)القضية تلك عرض المر على الشرف قايتباي فدعا الخير أمراءه للتشاور في 

ذلك منه السلطان قايتباي التمهل ليجهزه بالعسكر إال أن معظم المراء لم يوافقوا على 
كما أن السلطان قايتباي لم يكن من أولئك الذين يرغبون في الحرب إال إذا كان  (5)الرأي 

نما أر  المير جممضطرا ، ولم يكن راغبا  في االصطدام مع العثمانيين بسبب  اد وا 
كلما سولت له نفسه االعتداء السلطان بايزيد االحتفاظ به ليكون ورقة سياسية يهدد بها 

ه / 887ويبدو أن المير جم أدرك ذلك تماما  ، فخرج من القاهرة في )  (6)على المماليك 
إال أن المل ظل يراود السلطان قايتباي في  (7)م ( ولم يفكر في العودة إليها ثانية 1482

وعودته إلى القاهرة ليتخذ منه أداة للضغط على بايزيد أبان  المير جمعلى ود  الحصول
 . (8)اندالع الحروب بينهما 

لقد غضب السلطان بايزيد من حماية السلطان قايتباي لألمير جم ورعايته له ، إذ أن    
ي كرم الضيافة وحسن االستقبال الذي لقيه المير جم صار دليال  على الموقف المعاد

                                                 

 .  82؛ نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص 168عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 1)
 . 145الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص  ( 2)
 . 212/  2ابن إياس ، بدائع الزهور ،   ( 3)
 . 145يري ، العثمانيون في السيادة المملوكية ، ص؛ الزه 212/  2ابن إياس ، بدائع الزهور ،   ( 4)
السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، الضوء الالمع لهل القرن التاسع ) منشورات دار   ( 5)

 -150؛ نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص  147/  11مكتبة الحياة ، بيروت : د. ت ( 
151 . 

 .   151-150؛ الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص 167، ص عبد التواب ، قايتباي ( 6)
 . 151-150الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص  ( 7)
 . 168عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 8)
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أن المير جم أستأنف تمرده بتشجيع أو  بعدها (1)للسلطان قايتباي ضد الدولة العثمانية 
على القل بموافقة السلطان المملوكي حيث كان من الجدر تسليمه إلى العثمانيين ، 

الذي أخذ يتحين الفرص  (2)بايزيد السلطان أثار السلطان قايتباي ولذلك فإن ما فعله 
تلك وعلى الرغم من أننا ال نقلل من أهمية  (3)ع الدولة المملوكية لتصفية حساباته م

طيلة أثني عشر عاما  أي حتى وفاة المير جم  يزيدبالسلطان القضية التي سببت قلقا  ل
م ( ولكن ال يمكن اعتبارها المبرر الوحيد والهم في إعالن الدولة  1495ه/  900عام) 

بين الدولتين لم تكن بذلك الصفاء أن العالقات سيما العثمانية الحرب على المماليك ، ال
بعض السلطان بايزيد تجمعت لدى إذ  (4)لتأتي قضية المير جم وتعكر ذلك الصفو 

السباب كان أولها رفض السلطان قايتباي طلبه في أصالح بعض القنوات بمكة ، 
دية المرسلة من وثانيهما عدم اتخاذه موقفا حازما ضد نائب جدة الذي استولى على اله

هو السلطان بايزيد إال أن السبب المباشر الذي تذرع به  (5)بايزيد الى السلطان الهند 
فأمده بقوة حربية  (6)شكوى عالء الدولة أمير دلغادر من تصرفات السلطان    قايتباي 

( 7)عثمانية هاجم بها ملطية التابعة للمماليك مخالفا بذلك االتفاق المعقود بين الدولتين 

ه ( 889لذلك عزم السلطان قايتباي على محاربة الدولة العثمانية ، فأرسل حملة عام ) 
 . (8)على عالء الدولة وحلفائه العثمانيين انتصر بقيادة تمراز الشمسي ، الذي 

على الرغم من االنتصار الذي حققته الحملة المملوكية لم يرغب السلطان قايتباي في    
ولة العثمانية بعد مشورة أمرائه مبعوثا  الى السلطان بايزيد ومعه تقليد توطيد العالقة مع الد

                                                 

 .  86؛ نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص 168عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 1)
 .  146، العثمانيون في السياسة المملوكية ، صالزهيري  ( 2)
 . 168عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 3)
 . 150الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص ( 4)
؛ حسن ، مصر في 168؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 87نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص ( 5)

لسير سوير ، تاريخ دولة المماليك في مصر،ترجمة،محمود ؛ وليم ا 339العصور الوسطى ، ص 
 .   173م( ، ص 1995عابدين وآخر)مكتبة مدبولي،القاهرة:

 .  169 – 168عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 6)
 . 93؛ نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص 169طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 7)
 . 169، ص  عبد التواب ، قايتباي ( 8)
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من الخليفة العباسي " بأن يكون مقام السلطان على البالد الرومية ومما سيفتح اهلل على 
وأرسل السلطان قايتباي هدية فاخرة للسلطان العثماني بايزيد  (1)يده من البلدان الكفرية 
إال أن  (2)كان نائب جدة قد استولى عليها مع اعتذار عما حدث وهدية ملك الهند التي 

السلطان بايزيد قابل ذلك باإلساءة ، ويبدو أنه كان يعمل على تنفيذ خطته في التوسع 
كما اخذ العثمانيون  (3)أسوء مقابلة ملوكي على حساب الدولة المملوكية فقابل السفير الم

رسل جيشا لإلغارة على مناطق نفوذ الدولة المملوكية وأ (4)بإثارة الفتن في دولة المماليك 
،ولم يكن هناك خيار لدى السلطان قايتباي لمواجهة التوسع العثماني سوى الحرب 
والوقوف بوجههم من اجل تأمين حدود دولته من االجتياح العثماني فأرسل قائده ازبك على 

م ( هزم فيها  1485ه /  890بدأت الحملة الولى سنة )  (5)رأس ثالث حمالت 
العثمانيين هزيمة منكرة وأسر عددا  كبيرا  منهم وكان القائد العثماني احمد بك هرسك ضمن 

بايزيد على االنتقام من المماليك فأعد جيشا  ضخما  زحف به ، فعمل السلطان  (6)السرى 
ل من قبتلك االستعدادات وعلى الرغم من  (7)فخرج ازبك بحملة مجهزة بأحسن تجهيز 

السلطان قايتباي إال أنه مد يده للسالم مرة ثانية وأطلق سراح القائد العثماني السير وفك 
الفعل لم يلق القبول من قبل العثمانيين  ذلك إال أن (8)قيود الكثير من السرى العثمانيين 

ء من استعداداته ، فأرسل قوة بحرية أخذت تقترب من اإلسكندرية ومينا السلطان بايزيدوزاد 
حلب ليقطع الطريق على ازبك إال أن الظروف الطبيعية خدمت ازبك إذ تعرض ذلك 

وتقدم ازبك حتى  (9)السطول لعاصفة عاتية أغرقت معظم سفنه وشتت ما تبقى منها 
                                                 

 .156؛ الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ، ص 169عبد التواب ، قايتباي ، ص  ( 1)
 . 96؛ زقلمة ، المماليك في مصر ، ص 169طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 2)
 .169عبد التواب ، قايتباي ، ص  ( 3)
 . 123/  1/ ج 1/ ق 1سليم ، عصر سالطين المماليك ، مج ( 4)
 . 169عبد التواب ، قايتباي ، ص  ( 5)
 . 260؛ حمزة ، نيابة حلب ، ص 170طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 6)
 . 170طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 7)
؛ الزهيري ، العثمانيون في السياسة المملوكية ،  276العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 8)

 . 162 -161ص
 . 174 – 171طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 9)
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وتمكن من االستيالء عليها بعد حصار دام ثالثة أشهر ، وجني كم  (1)وصل إلى آذنة 
لت أخبار النصر إلى القاهرة عمت الفرحة أرجائها كبير من السرى والغنائم ، ولما وص

، وأثروا العمل في االسرى العثمانيينبعد أن دخل القائد ازبك إليها ظافرا ومعه كثير من 
وأفرد لهم مقدرات في الدولة وأطلق عليهم أسم العثمانية ، وضلوا السلطان قايتباي  خدمة

 . (2)حتى نهاية العصر المملوكي 
العثمانيين على السلطان بايزيد مما اضطره إلى إرسال حملة ثالثة يمة هز لقد أثرت    

ياس وغيرها  كما أرسل السلطان بايزيد سفيرا إلى القاهرة للتفاوض  (3)استولت على سيس وا 
السلطان قايتباي واشترط إطالق سراح السرى المماليك وتسليم مفاتيح فوافق وعقد الصلح 

وفي الحقيقة أن السلطان قايتباي لم يوافق على  (4)ثمانيون القالع التي استولى عليها الع
البالد من سوء في أحوالها االقتصادية ما كانت تعانيه الدخول في مفاوضات الصلح لوال 

وعلى الرغم من صدق  (5)المتكررة من جهة أخرى    المماليك الجلبانمن جهة  وثورات 
العثمانيين قابلوا ذلك بالخديعة وحشدوا قواتهم  نية السلطان قايتباي في إقرار السالم، إال أن

مما اضطر السلطان قايتباي الى تجهيز  (6)الروم بآسيا الصغرى لمدينة قيصرية قرب 
ومع ذلك أمر  (7) م (1489ه /895حملة ثالثة لمحاربة العثمانيين بقيادة ازبك عام ) 

ل الخير رسوال  الى المعسكر السلطان قايتباي قائده أزبك أن يتخذ خطوة نحو السلم ، فأرس
العثماني ولما استبطأه تحرك وحمل على العثمانيين حملة عنيفة وانتصر عليهم وهكذا هزم 

 . (8)بقيادة ازبك  المملوكيالعثمانيين ثالث مرات على يد الجيش 
                                                 

آذنة : بلد من الثغور والتي تقع بالقرب من مدينة المصيصة ، للمزيد ينظر : الحموي ، معجم  ( 1)
 . 1/132/133البلدان ، 

 .  144؛ الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص  170عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 2)
 .170قايتباي ، صعبد التواب ،  ( 3)
؛ العريس ،  261؛ حمزة ، نيابة حلب ، ص 144الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص  ( 4)

 .  276موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص
 .171طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 5)
 .171عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 6)
 . 277العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 7)
 . 172؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 171عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 8)
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لقد كان السلطان قايتباي بعيد النظر بالنسبة لموقف العثمانيين من بالده فلم يكف عن    
أبن عثمان ليس براجع عن : )) إن  ستعداد للحرب فجمع مستشاريه وتحدث معهم قائال  اال

محاربة عسكر مصر ، وأن أحوال البالد الحلبية قد فسدت وآلت إلى الخراب ، وأن التجار 
منعوا ما كان يجلب إلى مصر من الصناف ، وأن المماليك الجلبان يرومون مني النفقة ، 

ئا  نهبوا مصر والقاهرة ونهبوا البيوت وأحرقوها ومتى رجع عسكر ابن وأن لم أنفق عليهم شي
 . (1) (عثمان إلى البالد الحلبية ال يخرج العسكر من مصر حتى أنفق عليهم(

 تلك  وفي ظل (2)ولما كانت الخزائن خالية فقد تم التقاق مع القضاة على تدبير المال    
ت بدأت التحضيرات العسكرية في القاهرة الحوال الممتلئة بالمشاحنات واالضطرابا

وأثناء ذلك وصل رسول عثماني إلى  (3)لمواجهة عسكرية مرتقبة من الدولة العثمانية 
 تلك مصر ومعه مفاتيح القالع التي استولى عليها العثمانيون على الحدود ، فكانت

ر بإطالق الخطوة من لدن السلطان العثماني حمل ترحيب السلطان المملوكي ، الذي أم
ه /  896فعقدت اتفاقية سالم بين الطرفين عام      )  (4)سراح السرى العثمانيين 

وانتهت بذلك مرحلة الحرب القائمة  (5)م ( وتبادل الهدايا والسفارات والمجامالت  1491
 . (6)بين العثمانيين والمماليك في عهد السلطان قايتباي 

 -:قبرص ورودس  تير يثالثًا : السياسة المملوكية تجاه جز 
تعود بدايات الصراع بين المماليك والصليبين في البالد العربية إلى النصف الثاني من    

القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي حيث نهايات الوجود الصليبي في بالد الشام، 
خرى عن فسعت خاللها القوى الغربية جاهدة للسيطرة عليها واالستحواذ على خيراتها مرة أ

الغزو بعدة أمور  تلكطريق موانئ البحر الحمر على الساحل المصري ،وقد تمثلت دوافع 
منها اقتصادي وديني وسياسي  لذا فقد تنوعت العالقات المملوكية الوربية ، وفق ذلك 

                                                 

 . 172-171عبد التواب ، قايتباي ، ص ( 1)
 . 172طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 2)
 . 114نافع ، العالقات العثمانية المملوكية ، ص ( 3)
 . 178الصالبي ، الدولة المملوكية ، ص ( 4)
 . 172؛ عبد التواب ، قايتباي ، ص 277موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص العريس ، ( 5)
 . 173طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 6)
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على رأسها ما هو تجاري ال سيما في حوض البحر المتوسط ، فقد كانت دولة المماليك 
الحقبة من أكبر القوى اإلسالمية كان لها  السيطرة على أهم طرق  الجراكسة في تلك

فضال  عن ذلك كونها تشكل الدور الساسي في إنهاء  (1)التجارة بين الشرق والغرب 
الوجود الصليبي بالمنطقة في أواخر العصور الوسطى وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت 

القوى الوربية بحكم المصالح التجارية دولة المماليك الجراكسة على إبقاء عالقاتها مع 
وعلى الرغم من استمرار العالقات العدائية بين  (2)والسياسية في حوض البحر المتوسط 

دولة المماليك الجراكسة وجزر البحر المتوسط إال أنها شهدت حالة من الهدوء واالستقرار 
ين ضعفاء ال يملكون النسبي ويرجع ذلك إلى أسباب داخلية لكال الجانبين وتولي سالط

القدرة للقيام بأعمال عسكرية للحد من انتهاكات أعمال القرصنة لذلك تم التركيز على أبرز 
 .    (3)الجزر التي ربطتها عالقات بالدولة المملوكية الجركسية 

 
فكانت جزيرة قبرص واحدة من أهم تلك الجزر وكانت عالقاتها تحمل الطابع الودي    

وعلى الرغم  (5)كانت جزيرة قبرص تحت حكم البنادقة إذ  (4)ن قايتباي خالل عهد السلطا
لم يغير من طبيعة العالقات ذلك من حدوث بعض التجاوزات من قبل القبارصة إال أن 

لألحداث التي استجدت داخل الجزيرة منها : زواج حاكمها  من  ذلك ويرجع  (6)الودية 
 كاترين كونارد وهي أحدى 

م ( وقد أيد السلطان قايتباي ذلك  1473ه /  878بعد وفاة زوجها عام )  أعيان البنادقة
ما أرعب حاكمة  ذلكالمر إال انه حذرهم من تأخير كي ال يضطر إلى استخدام القوة ، 

م 1489ه /  895الجزيرة وجعلها تتخذ قرارا  يقضي بالتنازل عن حكم الجزيرة  في عام )

                                                 

 . 35الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 1)
 . 35الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 2)
 . 35الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 3)
 . 67الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص  (4)
 . 104طرخان ، مصر في عهد المماليك ، ص ( 5)
 . 67الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 6)
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 (1)للدولة الجركسية بالوالء والتبعية ودفع الجزية  بانتظام  ( للحاكم البندقي الذي تعهد بدوره
أصبحت جزيرة قبرص تابعة للبنادقة إداريا وسياسيا  رغم وقوعها ضمن نطاق حدود وبذلك 

السلطان  وكان يتحتم عليها الوالء سياسيا  واقتصاديا  للدولة الجركسية، مماالدولة المملوكية 
ب التعامل الودي معهم ويعدهم ضمن رعاياه وأن أي قايتباي يوصي بالحفاظ على أسلو 

اعتداء عليهم يعد اعتداء على الدولة الجركسية ، وعلى الرغم من العالقة الودية بين 
الجانبين إال أن الروح العدائية بقيت متجذرة في نفوس القبارصة فقاموا بشن هجمات 

ففي عام )  (2)إلسكندرية قرصنة على سواحل مصر الشمالية السيما في مينائي دمياط وا
م( قام مجموعة من القراصنة بالهجوم على ميناء السكندرية فأسروا من 1475ه / 880

تجاره الكثير ومن بينهم أقارب السلطان قايتباي ، فكان رد فعل الدولة الجركسية على 
 العمل العدائي إصدار أمر من السلطان يقضي بإرسال حملة إلى ميناء اإلسكندرية وذلك

وأبلغه بإلقاء القبض على جميع التجار الفرنج عامة والقبارصة خاصة الموجودين داخل 
دولته إال أنه بعد ذلك تم عقد المفاوضات إلنهاء تلك الحداث ، فأرسل السلطان من 
جانبه مبعوثه الى قبرص الذي تمكن من التوصل إلى أتفاق بعدم االعتداء على الموانئ 

النحو حتى ذلك  وأستمر وضع جزيرة قبرص على (3)القبرصي المصرية من قبل الجانب 
 .  (4)نهاية عصر المماليك 

فكانت بداية العالقات الجركسية  (5)أما ما يخص العالقات المملوكية مع جزيرة رودس    
العالقات في تلك  اتسمتإذ ،  الرودسية ودية نوعا ما كونها مبنية على عقد المعاهدات 

اي بالهدوء والحذر على الرغم مما تخللها من أعمال عدائية في بعض عهد السلطان قايتب
علما  أن طبيعة  الموانئ المملوكيةالرودسية بالهجوم على  قرصنةالحيان فقد قامت ال

                                                 

 . 104؛ طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص 67الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 1)
 . 67لوربية ، صالحديدي ، العالقات المصرية ا ( 2)
 . 18الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 3)
 . 105طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 4)
تعد جزيرة رودس احد جزر البحر المتوسط المهمة وهي ال تقل أهمية بالنسبة للمصريين عن جزيرة  ( 5)

الى موقعها الجغرافي المميز ،  قبرص من حيث دورها السياسي واالقتصادي في المنطقة ويعود ذلك
 .  69للمزيد ينظر: الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص
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العالقة طول فترة حكم السلطان قايتباي كانت ودية  طوال التسعة والعشرين عاما  وعلى 
قد أية هدنة أو معاهدة بين الجانبين ، والسؤال الرغم من ذلك لم تذكر المصادر وجود ع

الذي يطرح نفسه ، لَم كان ذلك الفتور في العالقة ؟ واإلجابة تتبين من خالل سير 
الحداث حيث كانت جزيرة رودس تعيش وضعا  داخليا  مضطربا  بسبب الصراع على 

رية الرودسية العرش ، مما انعكس على الجزيرة داخليا  وخارجيا  فضال  عن ضعف البح
الذي قابله تعاون بندقي جركسي كان له الثر في ازدياد مخاوف الروادسة ، ومن ناحية 
أخرى فإن الدولة الجركسية كانت تخشى من أن تفتح على نفسها جبهتين في آن واحد ، 

م 1471ه /  876التركمانية في عام )  دلغادرالسيما انها أرسلت عدة حمالت إلى إمارة 
ا إمارة الشاه البيضاء اللتين اتفقتا على عقد تحالف بينهما وبين القوات الوربية ( وحليفته

لغرض القيام بالهجوم ضد الدولة الجركسية والدولة العثمانية ، أما على الصعيد الداخلي 
فقد انصرفت الدولة إلى االهتمام بالوضاع االقتصادية لما لها من أهمية في بناء الدولة 

(1) . 
 
 

  -رابعًا : السياسة المملوكية تجاه الممالك اإليطالية :
لقد ارتبطت دولة المماليك الجراكسة في عهد السلطان قايتباي بعالقات سياسية    

أنه منذ بدايات الحروب الصليبية  إذ (2)واقتصادية مع المدن االيطالية ومنها البندقية 
الى بالد الشام ، إال أن المصادر  قامت بتكوين عالقات مع الشرق وأسهمت بنقل الجند

تشير بشكل واضح إال أن العالقة بين المماليك الجراكسة والبنادقة  كانت ودية منذ البدء ، 
وقد يعود ذلك إلى انشغال الجانبين بالوضاع الخاصة بهما ،السيما أن البنادقة لم يهتموا 

                                                 

 . 79الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 1)
البندقية : مدينة أنشأها الالجئون هربا من قتل الهون واللومبارديبين بصورة خاصة في سواحل بحر  ( 2)

التي كانت مسيطرة على القسام veneti نة سميت فينيسيا نسبة الى قبيلة الدرياتيك وقيل أن المدي
م 11الشمالية الشرقية في ايطاليا في التاريخ الروماني المبكر ، ففي بداية القرن الخامس الهجري / 

ظهرت البندقية كمدينة مستقلة للتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي مستقل ، للمزيد ينظر : الحديدي ، 
 .112المصرية الوربية ، ص العالقات
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ادي ، ولذلك اهتموا بالحفاظ بالمور السياسية ، بل كان همهم الكبر هو الجانب االقتص
على عالقاتهم بالمماليك الجراكسة خوفا  على مصالحهم التجارية ،  فأظهروا النوايا الحسنة 
تجاه الدولة الجركسية وأوضحوا لهم بأنهم غير مسؤولين عن الحداث واالنتهاكات العدائية 

 . (1)ضدهم بعد أن تم فتح جزيرة قبرص من قبل الدولة الجركسية  
على الرغم من كون العالقة بن المماليك الجراكسة والبنادقة في الظاهر تبدو ودية إال    

أن الفتور كان مخيما  عليها ، ويرجع ذلك إلى عدم استقرار الوضع السياسي للدولة 
الجركسية بسبب تعرضها لالعتداءات الخارجية المستمرة ، وعلى الرغم من ذلك فإن 

بالعالقات الودية التي تربطهم بالدولة المملوكية ، ففي عام )  البنادقة حاولوا االحتفاظ
بيرو دويد لغرض عقد اتفاقية من أجل  مبعوثه م ( أرسل دوق البندقية1489ه / 895

دفع الجزية السنوية المفروضة على الجزيرة بعدما أصبحت تحت سيطرتهم ، ومن الملفت 
قاتها مع البنادقة بل كانت قلقة ليس للنظر أن الدولة الجركسية لم تكن مطمئنة في عال

قايتباي عام ) السلطان حيث  (2)من البنادقة فحسب بل من سائر الدول االيطالية الخرى 
م( قرار قضى باحتكار بعض التجارة الشرفية التوابل المعروفة بالشريفة  1480ه / 885

وفرضوا الشراء أو السلطانية وحدد سعرها وفرضه على التجار الذين استاءوا من ذلك 
ولم يطلق سراحهم إال بعد أن أذعنوا وحبسهم السعر ، وقبض السلطان عليهم بذلك 

م (  1491ه /  896وفي عام )  (3)لشروطه وقراراته التجارية ودفعوا ما طلبه منهم 
قبض السلطان قايتباي على بعض تجار البنادقة وسجنهم للضغط على بقية التجار لشراء 

بالسعر الذي حدده لهم وأثار مرور التجارة عبر موانئ بالد الشام ومدنها التوابل الشريفة 
الداخلية مشكالت معقدة في وجه التجار بفعل المصالح المتضاربة بين نواب الدولة وعدم 
اتفاقهم على خطة معينة في تنظيم أمور التجارة ، فاندفع التجار البنادقة إلى البحث عن 

بدال  عن الموانئ العربية في المتوسط ، ورحب بهم الملك  مواقع أخرى للتجارة من قبرص
وابدى جيمس الثاني رغم أنه لم يتنكر من تبعيته للسلطان المملوكي ودفع الجزية له 

                                                 

 . 113الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 1)
 . 113الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 2)
 . 171الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 3)



 فائز علي خبيت                                                           ولة اململوكية يف عهد السلطان قايتبايالسياسة اخلارجية للد

 516 

التقارب أثناء استقباله قنصل البندقية وتجارها في لذلك قايتباي عدم ارتياحه  السلطان 
بعد وفاة الملك جيمس الثاني وعدم م ( تأزم الوضع السياسي  1474ه / 879العام ) 

دفع الجزية من لدن ارملته في مواعيدها ، فانتهزت البندقية الفرصة وأقنعت الملكة 
التصرف إنما جاء  ذلك بالتنازل لها عن السلطة في قبرص ، وأوضحت للسلطان أن 

نه إجراء ال  لعدم قدرة الملكة على الوفاء بالتزاماتها وضمانا  لوصول الجزية في موعدها وا 
يمس سيادة السلطان على الجزيرة ، ونجحت البندقية في عقد اتفاقية مع السلطان عام ) 

م ( اعترف الخير بموجبها بإشراف البنادقة على حكم الجزيرة فاتخذت  1490ه /  895
البندقية ميناء فماغوستا مركزا   ثابتا  لتجارتها في شرقي المتوسط ، ومستودعا  لتجارتها 

 . (1)لسفنها ، فضال  عن مراكز مصر وبالد الشام  وأراضي الدولة العثمانية  ومحطة
أما جنوه فقد ارتبطت مع المماليك بإعادة تنظيم تجارتها في البالد العثمانية بعد سقوط   

القسطنطينية ، وأنهوا أعمالهم المالية والتجارية  وتحولوا إلى الموانئ المملوكية لتجديد 
ة ،بعد الفتور الذي أصاب العالقة بين الطرفين إثر أعمال القرصنة التي المراكز التجاري

قام بها بحارتهم في مياه قبرص وشرقي البحر المتوسط ضد السفن التجارية المملوكية ، 
وقد خضعت جنوه لفرنسا في أواخر القرن الرابع عشر الميالدي بعد فقدانها حقها في إدارة 

م  1472ه / 877الفرنسية عام )  –المباحثات المملوكية واستغلت  (2)شؤونها الخارجية 
( وطلبت من لويس الحادي عشر التوسط لها عند السلطان المملوكي ليمنحها حق 

 .  (3)االستئناف التجاري في موانئ بالده 
عما حدث من إعمال القرصنة في  وعفىاستجاب السلطان قايتباي مع رغبة جنوه ،   

رحب بمندوبها الستئناف العمال التجارية في بالده ، وأعيد شرقي البحر المتوسط ، و 
فتح الوكاالت التجارية والفنادق في اإلسكندرية وبيروت واعتماد قناصلها مندوبين للتجار 

                                                 

،  ؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي 173-172الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 1)
 .  306-305ص

 . 170الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 2)
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الجنوبيين ، وشكلت الجالية الجنوبية نسبة كبيرة مقارنة بالجاليات الوربية الخرى ، 
 . (1)الساحلية  فحسب     وسكنوا القاهرة أيضا  وليس المدن     

أما ما يخص سياسة المماليك مع فلورنسا في عهد السلطان قايتباي فقد أهتم    
الفلورنسيون بالمصارف أكثر من التجارة ، وهم مصدرون للمنتجات الصناعية الى مصر 
وبالد الشام ولكن عبر وسيط آخر وهو البندقية ثم قررت بلدية فلورنسا إقامة عالقات 

وتمتع التجار الفلورنسيون بثقة طيبة في  (2)ة مع مصر وخاصة الخطوط البحرية مباشر 
، وحصلت على امتيازات وضمانات بحيث ال تتفوق عليها أية دولة المملوكية الدولة 

م ( 1481ه / 886تجارية أخرى وتفيض الرسوم الكمركية والضرائب ، ففي عام ) 
وقد أظهر فيها السلطان قايتباي كل  (3)ر شكلت فلورنسا بعثة رسمية إلرسالها إلى مص

م ( أجرت فلورنسا مفاوضات جديدة في القاهرة 1484ه / 889وفي عام )  (4)الود 
م ( أظهر السلطان فيها أيضا  كل الود والتقدير وأوفد  1487ه / 892واستئنافها عام ) 

وايجابية التجارة  السلطان قايتباي مبعوثا  خاصا  إلى فلورنسا ليعرض على حكومتها أهمية
هدايا ثمينة ، أال إن حقيقة المر هي أن السلطان كان شديد القلق في  وحملها الفلورنسية 

مملوكية ،  –تقدم الدولة العثمانية ويحبذ اتخاذ االحتياطات المناسبة وعقد تحالفات أوربية 
رة لشكر السلطان واكتفت فلورنسا باالمتيازات بدال  عن السياسة ، وأوفدت سفارة الى القاه

 . (5)على رعايته لتجارها وهداياه للحاكم 
 خامسا : السياسة المملوكية تجاه فرنسا:

وأما ما يخص الدولة المملوكية مع فرنسا في عهد السلطان قايتباي فقد اتصفت   
العالقات الجركسية الفرنسية بأنها ذات طابع تجاري بحت ويعود ذلك إلى العالقات 

ية بينهما ، فضال  عن البعد الجغرافي الذي حتم على أن تكون عالقتهم السياسية السلم
ن عن عقد المعاهدات االطرفتمكن  إذ التجارية مستمرة حتى نهاية الدولة الجركسية ، 

                                                 

 . 170الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 1)
 . 179الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 2)
 . 313العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 3)
 . 115المملوكية ، ص –افع ، العالقات العثمانية ن ( 4)
 . 313؛ العريس ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص 180الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 5)
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تحديدا  في عهد السلطان ذلك  وكان (1)التجارية التي تدل على استمرار التعاون بينهما 
نسي الذي أرسله الملك لويس الحادي عشر عام ) قايتباي الذي أستقبل المبعوث الفر 

ومن أجل تجديد االتفاقية التي تم عقدها  (2)م ( لتهنئته  باعتالئه العرش 1470ه /874
م ( والتي تنص على 1472ه/ 877سابقا  ، فضال  عن عقد معاهدة جديدة في سنة ) 

يذائهم  في المعامالت التجارية معاملة التجار الفرنسيين معاملة حسنة وعدم التعرض لهم وا 
(3)  

أضيف إليها مالحق إذ م ( 1485ه/890االتفاقية في عام )  تلك وقد جددت   
مثل أية عالقات سياسية  توتر أشرنا  العالقات قد مرت بفترةتلك وامتيازات جديدة إال أن 

(4) . 
 المملوكية تجاه بالد الحبشة : السياسة خامسًا: 

بشة ، فهناك عوامل عديدة دينية وثقافية وتجارية سيطرت بالح المماليك أما عالقة   
عليه  –العالقات إلى عصور قديمة سابقة على ميالد السيد المسيح  تلك عليها ، وترجع

ولكثرة المسلمين بالحبشة كانت الكنيسة المصرية مكلفة بإسناد مهمة الشراف  –السالم 
نيين ، وظلت عالقة الحبشة بمصر على رعاية مصالح المسلمين بها إلى مبعوثيهم الدي

النحو طوال عصر المماليك وخالل الدولة المملوكية الثانية كانت ذلك دينية على 
الحبشية أكثر ما تكون ميال  نحو الود والوفاق والمجامالت وتبادل المملوكية العالقات 

ن إلى تكوين  العهد اتجاها  عمليا   ذلكهذا ال ينفي اتجاه الحبشة خالل  ذلك الهدايا ، وا 
حلف مسيحي مع الدول الوربية الكبرى ضد القوى اإلسالمية عامة بل سعت إلى فصل 
الكنيسة الحبشية عن الكنيسة المصرية وهكذا كانت العالقات المصرية الحبشية زمن 
الجراكسة مزيجا من التحدي والعداء والهدوء مع تبادل الهدايا ، حتى أن الملك الحبشي 

                                                 

 .156الحديدي ، العالقات المصرية الوربية ، ص ( 1)
 .182الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 2)
 .156مصرية الوربية ، صالحديدي ، العالقات ال ( 3)
 .182للمزيد ينظر : الزيدي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ص ( 4)
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م ( 1475ه / 880أرسل هدية إلى السلطان قايتباي عام )  –بيد مريم أي  –بئيد مريم 
            .                      (1)القيامة  كنيسةم ( لحجاج الحبشة بدخول 1481ه/ 886فأذن الخير في ) 

 -: مملكة كتالونية االسبانيةتجاه  يكلاسادسًا : سياسة المم
وتميزت م ( 1415ه / 818منذ عام )  (2)كتالونية ال –المملوكية  لقد بدأت العالقات   

السنة االستيالء على مراكب تلك  فيالكتالونيون بالعدائية خاصة بعد أن قام القراصنة 
ما أثار مخاوف التجار المقيمين بمصر واستمر التصعيد  وذلك تابعة للتجار   التونسيين ،

أصبحت العالقات أكثر سوءا  أذ اي العدائي بين الجانبين وصوال  إلى عهد السلطان قايتب
ه / 875في عام ) الكتالونيين إلى قيام القراصنة ذلك  وتوترا  من ذي قبل ، ويرجع 

من ضمن م ( باالستيالء على مركب تجاري بالقرب من السواحل المصرية ، وكان 1470
قبض الذين أسروا أفراد من أقارب السلطان ولذلك أصدر السلطان أمرا يقضي بإلقاء ال

دخالهم السجن ، فضال  عن إبالغه بعدم إطالق سراح  الكتالونيينعلى التجار  كافة وا 
قام التجار وردا على ذلك أسراهم إال بعد إطالق سراح أسرى الجراكسة لديهم ، وردا  على 

بإرسال قناصلهم إلى ملكهم يطالبونه بإطالق سراح التجار المحتجزين لديه حتى يطلق 
التجار لكن طلبهم لم يحض بالقبول من قبل ملكهم الذي طلب مبلغا  سراح أصحابهم من 

من المال مقابل إطالق سراح السرى الجراكسة وبالفعل تم دفع الفدية وأطلق سراحهم على 
الفور ، مقابل ذلك فإن الدولة الجركسية قامت بإتباع سياسة الحرب االقتصادية ضد 

ضالكتالونيين التجار  عافهم اقتصاديا عن طرق أبالغ الجاليات للتخلص من خطرهم وا 
وحفز ذلك االجراء الجنبية كافة بمقاطعة تجار كتالونيا وضرب مصالحهم في البحر 

على اقامة تحالف مع قشتالة إلنهاء الحكم اإلسالمي في مملكة المملوكي الكتالونيين 
مساعدة من م ( الذي طلب حاكمها المير عبد اهلل ال1487ه / 893عام )  (3)غرناطة 

                                                 

 .  160-159طرخان ، مصر في عصر المماليك ، ص ( 1)
كتالونيا : وهي احدى المناطق السبانية التي تضم أربع مدن وهي ) برشلونة ، وجيرونة ، ولبريدا ،    ( 2)

لشرقي لسبانية ؛ للمزيد ينظر : الحديدي، العالقات المصرية الوربية ، وتراكونة ( وتقع في الشمال ا
 .  94ص

غرناطة : وهي آخر أمارة إسالمية في أسبانيا ، للمزيد ينظر: طرخان ، مصر في عصر المماليك ،  ( 3)
 . 146ص
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الدولة الجركسية إليقاف التهديد اإلسباني إال إن السلطان الجركسي أدرك خطورة سقوط 
مملكة غرناطة وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤثر على المنطقة سياسيا  واقتصاديا لكونها 

السلطان الجركسي تقديم ع الباقية في الندلس لذا لم يستطالوحيدة اإلسالمية  لكةالمم
وبقى الحال على ما هو عليه من توتر واضطراب في العالقات لغاية ساعدة العسكرية ،الم

 . (1)م(1500 -1498ه/ 905-904عهد السلطان قانصوة الغوري ) 
  

 

The foreign policy of the Mamluk state during the reign of Sultan 

Qaytbay 
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Abstract 

        The study dealt with the state of the Circassian Mamelukes in 

Egypt, whose northern borders extended to northern Syria, the upper 

Euphrates and East Asia Minor at that time, and was associated with 

wide external relations with a large number of countries, some of 

them Islamic and some non-Islamic, especially during the reign of 

Sultan Qaytbay (873 - 904 AH / 1468-1497 AD) His reign 

witnessed tension in relations at times as a result of the general 

situation of the region on the one hand and the developments that 

occurred during his reign on the other hand, whether internally or 

externally, as well as shedding light on the personality of Sultan 

Qaytbay, and the foreign policy statement of the Circassian 

Mameluke during the reign of the Sultan Qaitbay fluctuated 

between stability and tension in relations, especially its relations 

with the Turkmen Emirates and the Ottoman Empire, which 

witnessed a remarkable development during the reign of Sultan 

Qaytbay. 
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