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التمهيذ

إمت ااازت الدول ااة االيوبي ااة  648 - 577ها اا1251 -1181 /م)

)1

والا اذي يعتب اار

السمطان الناصرصالح الدين االيوبي 589-569ها1193-1174-م) المؤساس الحقيقاي

لها ااا  ،)2بأنها ااا دولا ااة تمكنا اات ما اان الحفا اااظ لم ا ا الكيا ااان السياسا ااي لممسا ااممين فا ااي المشا اار

االسالمي وذلك في القاب تمكن السمطان الناصر صالح الادين االياوبي مان دخاول مديناة

دمش ا وحمااص وحماااة وحمااب فض االً لاان دياااربكر ولينتاااب ونصاايبين وساانجارخالل الماادة

 579-571ه اا1183 1174/م

)3

قادم ااً ماان مصاار التااي شااهدت الباادايات االول ا لقيام ا

بالساامطنة االيوبيااة ماان اجاال إقامااة وحاادة بااين مصاار وبااالد الشااام والجزيارة الفراتيااة

)4

فضاالً

لمااا شااهدت الساانوات 581-581ه اا1185 - 1184/م ماان دخااول الجزي ارة الفراتيااة وارباال
وقمعااة لقاار الحميديااة

)5

والشااوش

)6

والموصاال ومااا وراا ال ازاب ال ا تكرياات ضاامن ساامطان

الدولة االيوبية من خالل الصحوة االسالمية في الجهاد ضد الفرنجة الصميبيين .)7

لاادت الدولااة االيوبيااة مااج تمااك االرجاااا المكانيااة الواسااعة دولااة متكاممااة االركااان

سياسا ااياً واقتصا ااادياً ولسا ااكرياً ،االما اار الا ااذي مكنها ااا ما اان محاربا ااة الفرنجا ااة الصا ااميبيين فا ااي
مس ااتعمراتها الص ااميبية ف ااي ب ااالد الش ااام

)8

واض ااعفت ق ااوتهم العس ااكرية لق ااب موقع ااة حط ااين
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العدد )9

الشهيرة سنة 583هاا1187/م

)9

ايمول )2118

والتاي اسافرت لان دخاول المساممين بقياادة الناصار صاالح

الدين االيوبي لبيت المقدس 1)11

لما ا ان االحا ااداث الت ااي شا ااهدتها الدول ااة االيوبيا ااة لق ااب وفا اااة الس اامطان الناصا اار

صااالح الاادين االيااوبي ساانة 589ها اا 1193/م
العدياادة لم ا نفسااها

)12

)11

اباارزت انقسااام الدولااة االيوبي اة بوالياتهااا

وذلااك لمااا ترك ا تقساايم الناصاار صااالح الاادين لمدولااة االيوبيااة بااين

ابنائا واخيا الممااك العااادل محمااد صاااحب الكاارك والشااوبك
ام ا اراا البيا اات االيا ااوبي

)14

)13

ماان ارااار اجااف الخااال

بااين

الا ااذين ارادوا ان يكون ا اوا النفسا ااهم لصا اابية يعتما اادون لميها ااا فا ااي

االحتفاااظ بإماااراتهم او فااي تحقي ا مطااامعهم لم ا حساااب االم اراا االخ ارين  ،)15وذلااك ماان
خااالل االلتماااد لم ا المماليااك

)16

الااذين ازدادت الاادادهم فااي بااالد الشااام ومصاار بشااكل

كبير خاصة في القاب تولي الصالح نجم الادين اياوب 647-638هاا 1249-1241/م)

الس اامطنة االيوبي ااة ف ااي ب ااالد الش ااام ومص اار س اانة 638ها اا1241/م  ،)17وال ااذي ارلا ا رب ااات
مماليكا ا حولا ا ف ااي وص ااول لمس اامطنة االيوبي ااة ،ف اااكرر م اان شا ارائهم وجعمه اام اما اراا دولتا ا
وخاصت وبطانت المحيطين با

في ا الخوارزميااة

 1241م

)22

)21

ماان ح اران

)18

)21

وساماهم بالممالياك البحرياة  ،)19فاي الوقات الاذي رحمات

وقطع اوا نهاار الف ارات قاصاادين مدينااة حمااب ساانة 638ه اا/

ضاامن سمساامة تاازواتهم تجااان مناااط نفااوذ االيااوبيين فااي بااالد الشااام خااالل

الماادة  642-638هاا 1245-1241 /م

)23

االماار الااذي لاام يجااد معا الممااك الصااالح نجاام

الدين ايوب بداً من التعاون معهم في مواجهة الفرنجة الصميبيين في القادس والاادة السامطة
االسالمية لميها سنة  642ها 1245/م

)24

وذلاك ضامن سياساة المماك الصاالح نجام الادين

لتوطياد النفااوذ االيااوبي فااي بااالد الشااام  ،)25ونجاحا ضاامن تمااك السياسااة ماان الااادة الساامطة

االسااالمية لم ا القاادس ساانة642ه اا1245/م ،فض االًلن محاولااة قطع ا لكاال امااال الفرنجااة
الصااميبيين بااالعودة اليهااا وذلااك ماان خااالل تمكن ا ماان احت اواا حمفاااا الفرنجااة الصااميبيين ماان

بعااض االم اراا االيااوبيين المناااوئين ل ا فااي بااالد الشااام صاامحاً ساانة 644ه اا1247/م ،)26

وضمت بتمك االجرااات لمصاالح نجام الادين الابالد الشاامية والمصارية
التقميااد الش اري

1258م)

)28

)27

فضاالً لان ورود

ل ا ماان قباال الخميفااة العباسااي المستعصاام باااه  656 -641ه اا-1241 /

بتقميدن لتمك البالد الشام ومصر) .)29
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لقاد اساترار نجااح الصااالح نجام الادين ايااوب فاي الاادة الساامطة االساالمية الا القاادس

الغاارب االوربااي ماان جديااد  ،)31فخاارج ممااك فرنسااا لااويس التاسااج 669-624هاا-1226 /

 1271م) لم ا رس حممااة لرفاات بالحممااة الصااميبية السااابعة لم ا مصاار ساانة  647ه اا/
1249م وذلااك ماان اجاال محاولااة القضاااا لما قااوة االيااوبيين فااي مصاار بإلتبااار ان مصاار
كان اات تش ااكل مركا ا اًز لمق ااوى االس ااالمية ف ااي المش اار االس ااالمي ف ااي محاول ااة ل اادلم الفرنج ااة

الصاميبيين المتاادالين فااي بياات المقاادس

)31

اذ لاام يبا لمفرنجااة الصااميبيين ماان قااوة يمكاان ان

يتحااالفوا معهااا لمحاولااة الااادة نفااوذهم ال ا القاادس سااوى قااوة المغااول

)32

الااذين كاناات لااديهم

خططه اام لغ اازو المش اار االس ااالمي وال ااذي ك ااان العا ا ار وب ااالد الش ااام ومص اار ض اامن تم ااك

الخطااط المغوليااة

)33

إلدراكهاام بااأن مصاار لاان تقا

لم ا الحياااد ماان الهجااوم المغااولي لم ا

بغااداد ،لااذا باارزت الرتبااة لاادى الفرنجااة الصااميبيين والمغااول الااورنيين بالقضاااا لم ا ساامطان
المسممين في المشر االسالمي .)34

تزامن مج وصول الحممة الصاميبية الساابعة الا مديناة دميااط السااحمية فاي مصار

واحتاللها مان قبال الفرنجاة الصاميبيين

)35

وكاردة فعال مان قبال اهال الشاام الحاتالل الفرنجاة

الصااميبيين لمدينااة دمياااط خرجاات العساااكرمن الشااام ال ا صاايدا التااي كاناات تحاات ساايطرة

الفرنجة الذين خسروها بعد مدة من الحصار والقتال من جانب لسكر الشام .)36

وفااي الوق اات الااذي ك ااان في ا الصا اراع مسااتم اًر ب ااين المسااممين والفرنج ااة الص ااميبيين

تاوفي السامطان الصاالح نجام الادين اياوب سانة  647هاا 1249/م

)37

الاذي اخفاي نباأ وفاتا

ابااان تم ااك المحن ااة الت ااي لم اات بالدول ااة االيوبي ااة مخاف ااة لما ا المس ااممين إزاا حمم ااة الفرنجااة
الصااميبيين

)38

فباارز فااي تمااك االرناااا دور مماليااك الصااالح نجاام الاادين ايااوب البحريااة الااذي

كااان قااد سااند قيااادتهم ال ا نائااب الساامطنة االيوبيااة االمياار فخاار الاادين يوسا

)39

وبمعاونااة

بعض االمراا االياوبيين لهام مان ابنااا واخاوة المماك الناصار داود بان المماك المعظام ليسا

صاااحب الكاارك

)41

وفااي لاادة م ان لساااكرهم الشااامية الااذين تول اوا حمايااة البرالغربااي لمدينااة

المنصااورة فااي حااين تااول المماليااك حمايااة الباار الشاارقي فااي مواجهااة الفرنجااة الصااميبيين

الذين تمت هزيمتهم في معركة المنصورة سنة 648ها1251 /م .)42
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ترتااب لم ا انتصااار المماليااك فااي معركااة المنصااورة انهيااار الااروح المعنويااة لمغ ازاة
الصااميبيين ،وذلااك فااي محاولااة لالنسااحاب نحااو مدينااة دمياااط الساااحمية ،اال ان المماليااك
تمكناوا ماان مالحقااتهم مااوقعين بهاام خسااائر كبيارة بااين قتما واسارى ،وكااان ماان بااين االساارى
قائااد الحممااة الصااميبية لااويس التاسااج

)43

والااذي شااترط المماليااك إلطااال س اراح انسااحاب

الغ ازاة الصااميبين وجالئهاام لاان س اواحل مصاار ،فض االًلن تعهااد لااويس التاسااج نفس ا بعاادم
مهاجمااة الساواحل اإلسااالمية مارة خاارى

)44

لذلك االتفا .)45

وقااد طما المماليااك ساراح لااويس التاسااج تنفيااذا

نتائج فشل الحممة السابعة في بالد الشام

ان االح ااداث الت ااي توال اات ف ااي الق اااب انتص ااار الممالي ااك المس ااممين لما ا الفرنج ااة

الصميبيين في معركة المنصورة 648ها 1251/م والذي تزامن مج وفاة المماك الصاالح نجام
الدين ايوب ،ررت بنتائجها لم العالقة المستقبمية بين مصر مقار السامطنة االيوبياة وباالد
الش ااام الت ااي كان اات تش ااكل بوالياته ااا العدي اادة ممرم ااة بدمشا ا وحم ااب وحم ااص وحم اااة والك اارك

والشوبك ،فضالًلما كان يتبج تمك الواليات من الماال فاي باالد الجزيارة الفراتياة ابتاداااً مان

ساانجار وص اوالً ال ا حصاان كيفااا وديااار بكروميافااارقين ونصاايبين ،ن ذلااك قااد شااكل اهميااة
كبي ارة بالنساابة ال ا الدولااة االيوبيااة ماان الناحيااة السااوقية االسااتراتيجية) كااون تمااك االرجاااا

الواس ااعة كان اات ق ااد وف اارت لمدول ااة االيوبي ااة االمكان ااات البشا ارية والعس ااكرية واالقتص ااادية ف ااي
جهادها ضد الفرنجاة الصاميبيين ،رتام حااالت الخاال

التاي كانات تنتااب االماراا االياوبيين

احياناً ،بقصد االستحواذ لم اكبر لادد ممكان مان المادن الشاامية ماج االحتفااظ بالخضاوع
االساامي لمدولااة االيوبيااة

)46

فضااال لمااا كااان يجاادن السااالطين االيوبيااون فااي الاابالد الشااامية

من سند شرلي لدى والة تمك الوالياات االيوبياة فاي ساعيهم اللاتالا السامطنة االيوبياة وذلاك
لكون تالبية امراا البيت االيوبي قد استقروا في بالد الشام بعد سنة577ها 1182/م .)47

وازاا تمااك االهميااة السااوقية لماابالد الشااامية بالنساابة لمصاار ابااان فت ارة حكاام الدولااة

االيوبيااة لممشاار االسااالمي اال ان الوحاادة بااين االقميمااين الشااامي والمصااري ضاامن ساامطان
الدولااة االيوبيااة لاام تمبااث ان تعرضاات ال ا االنقسااام وذلااك لم ا اررتااولي المماليااك البحريااة
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الساامطة فااي مصاار ساانة 648ه اا1251/م
ممااوك بنااي ايااوب فااي مصاار

كيفا

)51

)49

)48

والااذي جاااا نتيجااة لقااتمهم لتااوران شااان اخاار

والااذي كااان نائب ااً لاان والاادن نجاام الاادين ايااوب فااي حصاان

)51
وتم مبايعت بالسمطنة في تيبت من قبل زوجة ابيا شاجر الدرومماليكا  ،فضاالً

لاان مبايعااة االم اراا االيااوبيين فااي دمش ا وحماااة وحمااب والكاارك ل ا بالساامطنة االيوبيااة

)52

االان تااوران شااان لاام يمبااث ان باادرت من ا ام اور ساااا منهااا المماليااك واقاادموا لم ا قتم ا ساانة
648ه اا 1251/م ،بعااد ان تهااددهم بالقتاال مااج زوجااة ابي ا شااجرة الاادر التااي لامماات لمي ا

امراا المماليك البحرية فدبروا قتم  ،)53االمر الذي اراار االماراا االياوبيين فاي باالد الشاام
الااذين لاام يرض اوا بمااا فعم ا المماليااك بقااتمهم لتااوران شااان ،وقااد تاازلم الممااك الناصاار يوس ا

االي ااوبي 659-634ها اا1261-1236 /م) ص اااحب حم ااب

)54

المعارض ااة االيوبي ااة تج ااان

المماليك ودولتهم التي المنوها في مصر سنة 648ها 1251 /م بإقامتهم لشاجر الدرزوجاة
الصااالح نجاام الاادين ايااوب

)55

فااي الساامطنة بأساام "المستعصاامية الصااالحية ممكااة المسااممين

والدة المنصور خميل خميفة اميار الماؤمنين"

)56

وخطاب لهاا لما المنابربالقااهرة ومصار

والتااي ساارلان مااا تنازلاات لاان الساامطنة التابااك العسااكر

655ها 1257-1251/م)

)59

الذي كان قد تزوجها

)58

)61

.

المعااز ايبااك التركماااني -648

تزامن مج تولية المعاز ايباك السامطنة الممموكياة فاي مصار

يوس

لمدينة دمش وتوطتها

ودمش

)64

)63

)62

)57

)61

اخاذ المماك الناصار

برفقة العساكر الحمبية في ربيج االخر 648هاا 1251/م

وما اان را اام ارسا ااال ال ا ا القا ااالع والما اادن المجا اااورة لدمش ا ا لمتسا ااميم بسا اامطت فا ااي حما ااب

الصاامت)

فكان ان سممت بعمبك وبصرى وصرخد والمالها رام ساممت لا لجماون والسامط

)65

الممك السعيد

فض االً لاان اخااذ الممااك المغيااث لماار باان العااادل الكاارك والشااوبك

)67

قمعة الصبيبة .)68

ومما زاد من حدة الموق

)66

واخااذ

بين االياوبيين فاي باالد الشاام والممالياك فاي مصار رتام

محاولة المعز ايبك تولية احاد االماراا االياوبيين الصاغار فاي مصار شاريكاً لا فاي السامطنة

وه ااو االش اار مظف اار ال اادين موسا ا ب اان الناص اار

)69

وذل ااك م اان اج اال ان يمك اان الممالي ااك

ألنفسااهم الساامطنة فااي مصاار ويكساابون ب ا اسااتمالة االيااوبيين فااي الشااام  ،)71فضااال لاان
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العدد )9

الااالن المعااز ايبااك ان مصاار لمخميفااة العباسااي المستعصاام باااه 656-641ه اا-1241 /

1258م) وان نائب فيها .)71

ان تمااك االجاارااات السياسااية ماان جانااب المعااز ايبااك ،لاام تحاال دون خااروج الممااك

الناصر يوس

صاحب الشام بحممة مج االمراا االيوبيين فاي الشاام

)72

القصااا الممالياك

لن السمطنة في مصار ،اال ان الممالياك تمكناوا مان الحاا الهزيماة بحمماة الناصار يوسا
لند موضج العباسة

)73

في شهر ذي القعدة سنة 648ها1251/م .)74

ان المواجهة العسكرية تمك التي وقعت بين المماليك وااليوبيين والتي كانات نتيجاة

طبيعي ااة يمك اان تفس اايرها ض اامن االنح ااالل السياس ااي ال ااذي ك ااان يس ااود المش اار االس ااالمي
بأجمع وتفكك كل ذلك ابرز التناحر السياسي والعسكري بينهما ،وقاد مهاد فاي ذلاك الوقات

إلنتشار الجيوش المغولية في االقاليم االسالمية الشارقية واساتباحتها واباادة ساكانها
ما دلا الخميفة العباسي المستعصم بااه الا التادخل إلنهااا حالاة الخاال

)75

وهاو

التاي كانات باين

المماليااك وااليااوبيين ماان اجاال توحيااد الجبهااة االسااالمية لمواجهااة الخطاار المغااولي الشااامل

لم المشر االسالمي  ،)76وذلك من خالل لقد الصمح بين الطارفين الممالياك فاي مصار
وااليوبيين في الشام سنة 651ها 1253/م والتي نصت لم ان يكاون لمممالياك حتا نهار
االردن وان ياادخل فيمااا لمماليااك ت ازة والقاادس ونااابمس والساااحل كم ا  ،فااي حااين تكااون بقيااة

البالد الشامية لاليوبيين ،وان يطم المعاز ايباك جمياج سارى الممالياك مان صاحاب المماك
الناص اار يوسا ا

ص اااحب دمشا ا وحم ااب ارن اااا المواجه ااة ف ااي موض ااج العباس ااة ذ ت اام ب ااذلك

الصاامح بااين المماليااك وااليوبيااون لم ا الس اواا وكتباات ب ا العهااود بحضااور مبعااوث الخميفااة
الشيخ نجم الدين البادرائي الذي قادم الا القااهرة بصاحبة كاتاب االنشااا بحماب الشايخ نظاام
الدين ابو لبد اه محمد الحمبي  ،)77وقد اطم المعاز ايباك ساراح مان كاان بأسارن مان اوالد

الممااوك واالم اراا وماانهم الممااك المعظاام تورانشااان باان الساامطان الناصاار صااالح الاادين و خااان

نصارة الاادين بعااد احضااارهم الا دار الااو ازرة ليشااهدوا حمفا لمممااك الناصاار يوسا

فضاالًلن

المماليك مبدئياً من حتواا المعارضاة األيوبياة لهام لقياامهم فاي حكام مصار لما

رار قاتمهم

تقديم المعز ايبك بعض الهدايا والتقدمات لهم

)78

وبذلك االجراا من قبل المعاز ايباك تمكان

لتورانشااان اباان الساامطان نجاام الاادين ايااوب ساانة 648هاا 1251 /م وذلااك ماان خااالل نجاااحهم
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فااي الحصااول لم ا الت ا ار

سياسااي لهاام ككيااان قااائم ماان خااالل معاهاادة الصاامح تمااك التااي

برماات بياانهم وبااين األم اراا األيااوبيين فااي بااالد الشااام وبتاادخل الخميفااة العباسااي المستعصاام

باه ،والذي تسمم المماليك بموجب قمعة الشاوبك،فمم يبا ماج المماك المغياث صااحب الكارك
والشوبك بعد ذلك سوى الكرك والبمقاا وبعض الغور .)79

لم تحل اتفاقية سانة 651هاا 1253/م باين الممالياك واالياوبيين مان ان تكاون باالد
الشام ممجأً لممعارضين من االمراا المماليك الذين لارضوا المعز ايباك لقياما فاي السامطنة
في مصار ،ومان ذلاك فقاد لجاأ معظام اماراا الممالياك البحرياة الا باالد الشاام هربااً بحيااتهم
وذلك لم

ررمؤامرة قتل االمير فارس الدين اقطاي والذي كان يعار باين مماليكا بالمماك

الجواد لم يد مماليك المعز ايبك

)81

 ،وذلك لم إرر محاولة االمير فارس الادين اقطااي

التقرب من البيت االيوبي بمصاهرت لمممك المظفر صااحب حمااة وطمبا مان المماك المعاز

ايبااك بإقامت ا ارناااا ذلااك بقمعااة الجباال بالقاااهرة

)81

وهااو االماار الااذي ش ا لما المعااز ايبااك

ولما شااجر الاادر مع ااً نتيجاةً لطمااب اقطاااي ذلااك ،فأخااذ ايبااك بالتحاياال لقتما ال ا ان تمكاان

من ا

)82

فض االً لاان االحااداث التااي تماات ساانة 651ه اا 1253/م والتااي صااعدت ماان حالااة

المعاداة من جانب االيوبيين تجان المماليك وذلك مان خاالل الحماالت التاي قاام بهاا االماراا

االيوبي ااون ف ااي الس اانوات 653ها اا 1255/م 655 ،)83ها اا 1257/م 656 ،)84ها اا 1258/م
)85

ورتم انها كانت حمالت فاشمة ولم تسفر لن شايا بقادر ماا كانات تعبار لان الموقا

المع ااارض لمممالي ااك ف ااي ب ااالد الش ااام وال ااذي دف ااج الا ا االنقس ااام ب ااين الممالي ااك ف ااي مص اار
وااليوبيين في بالد الشام.
مما تجدر االشارة الي ال ان لم الارتم مان حااالت الخاال

التاي كانات تنتااب

االمراا االيوبيين فيما بينهم بقصد االساتحواذ لما اكبار لادد ممكان مان المادن الشاامية اال
انهم اتفقوا فيما بينهام لم معاداة الممالياك فاي مصار ومان ذلاك دلام المماك المغ ايث لمار

االيااوبي صاااحب الك ارك الم اراا المماليااك البحري اة ال اذين لجاااؤا الي ا بع اد ان سااأت لالقاتها ام
ماج الناصار يوسا

صاااحب حمااب ودمشا لغ ازو مصاار اال ان االمياار قطااز

)86

تمكاان مان

صد تامك الحمالت في السنوات 655ها 1257 /م656 ،ها 1258 /م لناد الصاالحية ،)87
االمر الذي كان في صالح المغول الورنيين الاذين وصامت تاراته ام الا العا ار وه او ماكاان
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الخميف اة العباس اي المستعصاام باااه توقع ا اب اان سااعي لتوحيااد المسااممين ماان ام اراا االيااوبيين
والمماليك.
الغزو المغولي عمى بغداد واثاره عمى بالد الشام

لق ااد ن ااتف ل اان الغ اازو المغ ااولي ال ااذي تعرض اات لا ا مدين ااة بغ ااداد حاضا ارة الخالفا اة

العباس اية س انة 656ه ا  1258 /م ومااا ارف ا ذلااك الغا ازو م ان قتا ال وحاار وتاادمير اسااتهد

السكان المساممين األمناين  ،)88ذ تارك راا اًر سياساية و قتصاادية واجتمالياة حادرت تغييارات
مهم ا ااةفي الكيانا ا اات السياسا ا اية الت ا ا اي كان ا اات قائم ا ااة ف ا ااي الع ا ااالم اإلس ا ااالمي  ،)89االم ارلا ا اذي

فاي قمااوب االم اراالمساممين المجاااورين وجعمهاام يباادرون باااإللراب لاان طالته ام

آرارالخ او

لهاوالكو 663-654ها 1265-1256/م)
657-616ها1259-1219 /م)

)91

)91

ذ قدم الي صاحب الموصال بد ارلادين لؤلاؤ

كل ما كان يممك من اموال ومن اموال رلاياان

ف اي محاولااة من ا لاادرا اس اتباحة المغااول الااورنيين لديارالمسااممين ف اي المشاار االسااالمي

)92
)93

ساايما وان المغااول قااد انتشااروا فااي مناااط المشاار االسااالمي سااائرين لم ا سياسااة القتاال
والت اادمير وف اارض الضا ارائب الس اانوية لما ا المس ااممين هن اااك  ،)94االما ار الا اذي دل ااا اما اراا

السالجقة سالجقة الروم) في اسيا الصاغرى

)95

ومنه ام ل ازلادين كيكااوس وركان الادين قماف

ارسااالن ابنااا كيخساارو باان كيقباااذ الا تقااديم الاوالا الا هوالكاو

مناط حكمهما في اسيا الصغرى .)97

)96

الاذي باادورن قرهمااا لم ا

ابت ااد المغ ااول تحرك اااتهم تج ااان من اااط نف ااوذ االي ااوبيين ف ااي با االد الش ااام والج ا ازيرة

الفراتية

)98

بقيادة هاوالكو الذي قسم جيش الذي كان مؤلفاً من اربعمائة الا

مقاتال

)99

الا

اربعااة ف ار جعاال لم ا مقدمااة الجاايش القائااد كتبغااا بينمااا جعاال كاال م ان بيجااو وساانقر لم ا

ميمنااة جيش ا فااي حااين جعاال ساانجا لم ا ميس ارة الجاايش واخااتص هااو بقيااادة قمااب الجاايش

المغااولي

)111

وممااا تج ادر االشااارة اليا الا انا كاان بمعاونااة القاوات المغ اولية قاوات لمممااك

هري ااوم 669-623ها اا1271-1226/م) مم ااك ارميني ااا الصغ ا ارى الا اذي لق ااد تحالف ااات م ااج
بعض امراا االمارات الصميبية في بالد الشام الذين الطاون ح ا التحادث بالنياباة لانهم فاي

لالقاتهام مج المغول لعقد التحاالفات معهام بغية الحصول لم بعض المقاطعاات فاي باالد
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الشام والجزيرة ،فضالً لن محاولة استعادة بيت المقدس
محاااوالت إلقامااة تحااال

)111

وما تبع االمراا المغ اول مان

مااج ام اراا الفرنجااة الصااميبيين مان خااالل سعيها ام لمصاهرتها ام

)112

فض اال لاان ارساال ه اوالكو رسااالة ارنااا تحرك ا إلا بد ارلاادين لؤلااؤ ،يطمااب فيهااا منا ارسااال
ابن ا الممااك الصااالح ركاان الاادين اسااماليل لم ا رس جاايش لمعاونت ا فااي تاازو بااالد الش اام
ومصاار ،وممااا جا ااا ف اي الرسااالة التااي بعرهااا الي ا هوالكااو

إن ساانك قااد جاااوزت التس اعين

ول ااذلك الفين اااك م اان الس اايرمعنا ولكا ان لمي ااك ن تبع ااث بأبن ااك المم ااك الص ااالح ما اج ال اري ااات
الغازي اة

)) )113

ولناادما قاادم الممااك الصااالح بااين ي ادي هوالك او اب ادى ارتياحا ا  ،ومنح ا

تركااان

خاتون) وهاي ابناة السامطان جاالل الادين منكبرتاي ليتزوجهاا  )114رتام ان المصاادر لام تشار

إل ا الاادور الااذي لعب ا الممااك الصااالح اباان بد ارلاادين فااي تمااك الحااروب لمساااندة هوالكااو فااي

حروب ضد تمك البمدان .)115

في الوقات الاذي اساتمرفي الصاراع ماابين الممالياك فاي مصار واالياوبيين فاي باالد
الشام والذي كان يصب في صالح الفرنجة الصميبيين والمغاول الاورنيين الاذين كاانوا اول ماا

تعرضوا ل لم مناطا نفوذ االيوبيين في اواخار سنة 656هاا1258/م فاي ميافاارقين

)116

الذي ارسل صاحبها الممك الكامل محمد بان المماك المظفار شاهاب الادين تاازي بان العاادل
بن ابي بكر ايوب ال الممك الناصر يوس

صاحب الشام طالبااً النجادة منا لمحيمولاة دون
)117

االان الناص اار يوسا ا

اداا ما ان مياف ااارقين
دخ ااول الغ ا ازاة المغ ااول الا ا ب ااالد الش ااام ابت ا ً
اسااتخ بري ا وس اوف بكالم ا فااي الوق ات ال اذي احاااط في ا لسااكر المغااول بقيااادة يش اموط
يشا ا ا ااموث) اب ا ا ا ان هوالك ا ا ا او بالمدينا ا ا ااة ميافا ا ا ااارقين) وحفا ا ا ااروا حولها ا ا ا اا الخنا ا ا اااد وباشا ا ا ااروا
بمحاص ارتها

)118

بمعاون اة حمفااائهم ماان االرماان الااذين لعب اوا دو اًر كبي ا اًر ف اي محاص ارتها

)119

لماادة س اانتين 658-656ه اا1259-1258/م حي ااث كااان لفن اااا اهامها اا با ااالمراض وبالوب اااا
فض ا االًلن فنا اااا ازوادها اام دو اًر فا ااي استسا ااالم المدينا ااة لمغ ا ازاة المغا ااول بعا ااد ان رفض ا اوا ذلا ااك

صاابرين راابتين اماا المغاول الاورنيين

)111

الذي حمل رس لم رمح المغاول وطيا

الااذين لمماوا الساي

لما صااحبها المماك الكاماال

با فاي الابالد الشاامية بعاد اساتكمال تازوهم لهاا

وبمحالفااة حمفااااهم ماان االرماان  .)111امااا هوالكااو فأن ا كااان نااازالً بشاارقي الفارات لنااد مدينااة

حاران التااي اسااتول لميهااا وممكهااا بااان تحركات ا فااي الاابالد الجزريااة الجزي ارة الفراتيااة) ساانة
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657ها اا1259/م  ،)112ر اام مالب ااث ان ارس اال هوالك ااو الا ا الناص اار يوسا ا
رسم يدلون ال االتعاظ بغيرن واالستسالم بقول

ان يكش

الغطا ويحل لميكم الخطا

)) )113

ص اااحب الش ااام

فاتعظوا بغيركم وسامموا اليناا اماوركم قبال

ويذكرن بمافعمون ببغاداد مان تخرياب باان تازوهم

لهااا وتعرضااهم بالقتاال لسااكانها ساانة 656ه ا 1258 /م

)114

فأجابا الناصاار يوسا

بإرسااال

ابن الممك العزيز مج االموال الكريرة والهادايا والتحا  ،)115اال ان هوالكاو الاذي كاان مغتا اًر

بقوات ا الكبي ارة البالغااة اربعمائااة ال ا

المسااممين وانقسااام كممااتهم

مقاتاال ،فض االً لاان ضااع

قبيل الغزو المغولي لم يقتنج بوصول الممك العزيز ابن الناصر يوس
مجايا والدن الناصر يوسا

واال ساو

يأتيا ه او بقولا لا

نحان لممماك الناصار طمبناا ال

لولدن فاالن ان كان قمب صحيحاً معنا يجيا الينا واال فانحن نمشاي اليا

اوقج الخاو

والجزع لند الناصريوس

)117

المغول فكان جواب قطز لمناصر ان ينجدن واليقعد لن نصرت
)121

)122

)118

)) )119

االمار الاذي

مس ااتنجداً با ا لما ا

في مواجهاة المغاول

ظا ا اااهر حما ا ااب فا ا ااي اواخا ا اار ذي الحجا ا ااة

657ه اام1259م بعااد لبااورهم لنهاار الف ارات بواسااطة رالرااة جسااور

الفرات احاداهاا كانت قريبة من مدينة ممطية

)) )116

من جواب ه اوالكو لا فأرسال بادورن رسام الا

مص اار الا ا المظفا ار قط ا از 658 – 657ه ا ا 1259-1258 /م)
الا ا ااذين تمكن ا ا اوا ما ا اان الوصا ا ااول ال ا ا ا سا ا ااممية

الذي ابمغا بضارورة

)121

اقاموهااا لم ا نها ار

واالخارى لناد قمعاة الاروم

)123

ورالراة لناد

قرقيساياا  ،)124وماان راام ارساال ها اوالكو لما ارار ذلااك العبااور نحااو باالد الشااام ابنا يشااموط
ال ا ظاااهر حمااب وصاحبها اا الممااك المعظاام تااوران شااان باان الساامطان الناصاار ص االح ال ادين

الذي احاترز تاية االحتراز فصارت حمب في تاية الحصانة باساوارها المحكماة البنااا فمماا
كان العشر االواخر من ذي الحجة سنة 657هاا1259/م قصاد المغ اول مديناة ح امب ونزلاوا

لنااد قريااة يقااال لها اا سااممية وامتاادوا منهااا ال ا حاايالن والحااارى
طمب المغاول ومعهم العوام من اهالي حماب لقتاال المغاول

)125

)126

فخاارج لسااكر حمااب فااي

اال ان المماك المعظام تاوران

شان اشار ال الحمبيين وال لساكرها بعدم الخروج اصالً لكررة المغاول الاذين نصابوا كمينااً

لعساااكر حمااب لنااد بانقوسااا

)127

فانادفج المغااول يقتمااون فيه ام حت ا دخماات العساااكر الحمبيااة

بمدة حمب) واختن جمالاة مانهم لما اباواب حماب منهازمين بعاد ان كانات الجولاة االولا
ماان القتااال لمحمبيااين اماام المغا اول  )128الاذين ل ام يتمكناوا مان دخا اول حمااب ورحم اوا لنهااا ال ا
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الا ازاز

)129

وتسمموه ا اا باالم ااان ف ااي اواخ اار ذي الحج ااة 657ها اام1259م

اخذهم لحاران والرها باالمان يضاً

)131

بخال

اهمموا مار المغاول الاذين قتماوهم لان اقصااهم

ما كانوا قد لممون بساروج

)133

)131
)132

فضا االً ل اان

واهمهاا الاذين

وكاذلك اساتباحتهم لمنابف  )134رام مالباث

ان ل اااود المغ ااول الهج ااوم لما ا حم ااب الت ااي لص اات لم اايهم ف ااي المواجه ااة االولا ا ف ااي ذي
الحجااة 657ه اا1259/م

)135

وارسااموا ال ا صاااحبها الممااك المعظاام تااوران شااان يقولااون ل ا

انكم تضعفون لنا ونحن قصدنا الممك الناصر والعساكر فاأجعموا لناا لنادكم بحماب شاحنة
وبالقمعة شحنة ونتوج ال العسكر فأن كانت الكسرة لم لساكر االساالم كانات الابالد لناا

وتكونا اون قا ااد حقن ااتم دما اااا المسا ااممين وان كس اارونا كنا ااتم مخي ا ارين ف ااي الشا ااحنتين ان شا اائتم
طردتموهااا وان شاائتم قتمتموهااا

)) )136

اال ان المعظاام ت اوران شااان اباان صااالح الاادين لام يجبه ام

لم ا ذلااك العاارض باال كااان جا اواب لهوالكااو

لاايس لكاام لناادنا إال السااي

)) )137

ويباادو ن

سبب رسال هاوالكو ت امك الرساالة حتا يتجناب حصاار مديناة حماب فضاالً لان رتبتا فاي
احداث الفرقة من خالل ذلك العرض باين المعظام تورانشاان والناصار يوسا

دمش تاركاً مسألة الدفاع لن مدينة حمب إل المعظم تورانشان .)138

الاذي كاان فاي

ارار جواب توران شان الا المغاول بعادم تساميم المديناة لهام واالصارار لما منازلاة

المغااول الااورنييين بقيااادة هوالكااو الااذي ناازل بنفسا لما مدينااة حمااب لمحاصارتها فااي الراااني
م اان ص اافر 658ها اا1261/م

)139

ونص ااب المنجنيق ااات )141لميه ااا واستض ااع
لمي ا

موضااعاً لنااد باااب الع ا ار فااأكرر القتااال والزحا

)141

قبل الجيش المغولي وال جانب الجايش االرمناي المتحاال

ف ااي س ااورها

فأشااتد الحصااار والمضااايقة ماان
معا وجيشااً خار بقياادة بوهمناد

السادس امير امارة انطاكية الصميبي لما مديناة حماب مان جمياج الجهاات فاي المحارم مان

ساانة 658ها ا  1261 /م وشاايدوا االس اوار حااول المدينااة ،ووضااعوا المناااجي  ،واكرااروا ماان
ساوارها حتا

الرمي لم

حادروا فتحاة فاي جد ارنا  ،و شاتبك الطرفاان فاي قتاال لنيا

المدينااة ولم ا قمعتهااا نحااو الشااهر
1261م
الاورنيين

)143

)144

بع ااد قت ااال لنيا ا

)142

لما

راام سااممت باالمااان فااي  11ربيااج االخاار 658ه اا/

ب ااين الط اارفين م اان قب اال اه ااالي حم ااب ف ااي مواجه ااة المغ ااول

وسا وابوا
الااذين تادروا بأهاال حماب بعادما تساامموا المديناة باألماان وقتماوا ونهباوا و

وفعموا تمك االفعال القبيحة لما لاادة فعاالهم

)) )145
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العدد )9

األم اوال ماادة خمسااة يااام اسااتباحوا فيهااا دماااا الخم ا ماان المسااممين ماان اهمااي حمااب حت ا
ماتتت الطرقاات ماان القتما وصااارت لسااكر المغااول تمشاي لميهااا فضاالً لاان اسارهم لمااا

يزيااد ماان مائااة ال ا

ماان النساااا والصاابيان

و سوار المدينة فخربت لن اخرها .)147

)146

راام ماار هوالكااو بتخريااب س اوار قمع اة حمااب

لقد رار احتالل المغول الورنيين لمدينة حمب وقمعتها الخو

فاي نفاوس المساممين

في بالد الشام لما كانت لتماك المديناة مان منالاة لما الادااها فضاالً لان كونهاا مان انهاا
كاناات ماان اهاام حصااون المسااممين فااي ب ااالد الشااام  ،)148االماار الااذي دفااج بعااض االما اراا
االيااوبيين إل ا الااالن والاهاام وخضااولهم لهوالكااو

)149

وماان بااين ولئااك االم اراا االيااوبيين

ال ااذين المنا اوا خض ااولهم لهوالك ااو المم ااك االش اار موسا ا ب اان ابا اراهيم ب اان ش اايركو ص اااحب
)151

بعاد مارن لممماك

قدم إل حمب لند هوالكو الذي الاد لمي مديناة حماص
حمص الذي و
االش اار بتخري ااب قمع ااة حم ااص إال نا ا ل اام يخ اارب منه ااا إال ش اايئاً قم اايالً ألنه ااا مدينتا ا

)151

وك ااذلك فع اال هوالك ااو بمدين ااة حم اااة لن اادما تس ااممها باألم ااان بع ااد ن تركه ااا ص اااحبها المم ااك

المنصا ااور وتوج ا ا إل ا ا دمش ا ا
زردخاناتهااا

)153

)152

حيا ااث ما اار هوالكا ااو بتخريا ااب اس ا اوار المدينا ااة واح ا ا ار

إال ن س اوار حماااة لاام تخاارب وذلااك لتاادخل اهاال حماااة بعاادم تخريااب ذلااك

السور باذلين االماوال لخسارو شاان احاد قاادة هوالكاو الاذي تاول مهماة تخرياب الساور الاذي
لم تتعرض لمتخريب نتيجة لذلك الموق

من اهل حماة فاي الحفااظ لما ساور مادينتهم مان

التخريااب المغااولي  .)154والمالحااظ ان هوالكااو قااد كافااأ الممااك هيريااوم لم ا معاونت ا ل ا فااي
تزو البالد الشامية واحتاللها من خالل منح بعض امالك االيوبيين فاي حماب فضاالً لان

الغنااائم الكبي ارة الت اي حصاال لميهااا المغااول ماان مدينااة حمااب

)155

كمااا ماانح هوالكااو بوهمنااد

السادس امير انطاكيا الاذي اشاترك هاو االخار بااحتالل مديناة حماب ماج صاهرن هيرياوم الا
جانب المغول ضمن التحال

المغولي الصميبي االرمناي ضاد مادن الشاام باأن منحا مديناة

الالذقية وبعضاً من الحصون االيوبية لم الساحل الشامي .)156
ام ااا موقا ا

المم ااك الناص اار يوسا ا

ص اااحب الش ااام فأنا ا لم ااا لم اام المم ااك الناص اار

بدخول المغول لمدينة حمب واحتاللهم لقمعتها االمر الاذي اصابح معا الغازو المغاولي يهادد

مديناة دمشا ماان خااالل اقت اراب الغ ازاة ماان قريااة حرسااتا
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وام ارئا ا وف ااي ص ااحبت المنص ااور ص اااحب حما ااة ال ااذي لحا ا بالناص اار ف ااي دمشا ا وسا ااروا

مت ااوجهين إلا ا مص اار  .)158االما ار الا اذي شا ا لما ا

ه اال دمشا ا تخما اي الناص اار يوسا ا

ولس ااكرن لنها ام وبقاؤه ا ام ب ادون س ااالح ،وخاوفها ام م ان ن يص اايب دمش ا ما اا صاااب حم ااب
وتيرهااا م ان التدميروالقتا ال

)159

فشااكموا وف اداً م ان كبرائهااا واليانهااا ،وحمم اوا الهاادايا والتح ا

الرمين ااة ومف اااتيح با اواب المدين ااة إلا ا القائ ااد كتبغ ااا ال ااذي ك ااان قادما ااً إلا ا دمشا ا ب ااأمر م اان

هوالكااو ،واالجتماااع با  ،وطمااب منا االمااان ألهاال دمشا فأرساامهم كتبغااا إلا هوالكااو الااذي
اساتقبمهم وكتاب لهام مانااً ناودي با فاي الميادان األخضار فاي دمشا  ،فاأطمئن النااس لما

وجال ماان الغاادر  .)161وبااذلك دخاال المغااول مدينااة دمشا باادون قتااال ،ولاام يبا منهااا سااوى
قمعتها التي متنعت لن التسميم بقيادة والي قمعة دمش بدرالدين بن ق ارجاا فقاام القائاد كتبغاا
وماان مع ا ماان الجنااد بمحاص ارتها ونصااب لميهااا المجاااني  ،وقااد قاوماات القمعااة الحصااار

اربعااين يوم ااً راام ستسااممت لهاام  ،)161بعااد ن سااتطاع الجاايش المغااولي ماان تهااديم بعااض
حيطان االسوار واستخدام حجارتها في رمي القمعة بواساطة المجااني التاي كانات اكرار مان

لش ارين منجنيق ااً  ،)162ممااا ضااطر والااي القمعااة ال ا طمااب االمااان وتسااميم القمعااة لممغااول،
الذين قاموا بقتم .)163

ام ااا مدين ااة دمشا ا فق ااد تعرض اات لالس ااتباحة م اان س اامب ونه ااب م اان قب اال المغ ااول

الا ااورنيين والنصا ااارى الا ااذين ظها ااروا حقا اادهم لم ا ا المسا ااممين فنظم ا اوا فا ااي طرقا ااات المدينا ااة
المواكااب الكبيارة لقارااة تاراتيمهم ،و سااتطال النصااارى بدمشا لما المسااممين بعاادما ساايطر
المغااول لم ا بااالد الشااام ،فأحضااروا فرامان ااً ماان هوالكااو بااللتناااا ب اأمرهم واقامااة دياانهم،
فتظاهروا بالخمر في نهاية رمضان ورشون لم رياب المساممين فاي الطرقاات وصابون لما

ابواب المساجد ،والزموا رباب الحوانيت بالقيام اذا مروا بالصميب لمايهم ،و هاانوا مان امتناج
لا اان القيا ااام لمصا ااميب ،وصا اااروا يما اارون ب ا ا فا ااي الش ا اوارع إل ا ا كنيسا ااة م ا اريم ،ويقفا ااون ب ا ا ،
ويخطبااون فااي الرناااا لم ا دياانهم ،وقااالوا جه ا اًر ظهاار الاادين الصااحيح دياان المساايح

)) )164

ممااا دفااج بعااض المسااممين إل ا الااذهاب إل ا القائااد كتبغااا وتقااديم شااكوى بأفعااال النصااارى

والتداااتهم لم حرمة االسالم والمسممين فما كان من إال ن هانهم وطردهم .)165
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في الوقت الذي ذهب في طائفة من النصارى إل هوالكو وجاؤا من لنادن بفرماان

يتضا امن الوص ااية به اام وااللتن اااا ب ااأمرهم ،)166ف اادخموا بالفرم ااان م اان ب اااب توم ااا وص اامبانهم

مرتفعة وهم ينادون بارتفاع ديانهم وضاياع ديان المساممين  ،)167فضاالً لان ظهاار هوالكاو

تقديرن لمقساوسة وزيارت لكنائسهم واقامت لطقوسهم .)168

واستكماالً ألحتالل بالد الشام رسل القائد كتبغا جيشااً ماج حاد قاوادن فعااروا فسااداً
)169

وق ااتالً ف ااي ب ااالد ح ااوران ون ااابمس

ولجمون وبعمبك وقمعة الصبيبة .)171

فضا االً ل اان هجم اااتهم الت ااي وص اامت إلا ا ح ااارم

)171

وبذلك صبح المغول بقيادة هوالكو مسيطرين لما مادن الشاام كمهاا واح ادة واح ادة

حا ايث هاادموا اس اوارها وول اوا لميهااا ال اوالة

)172

رتا ام محاولااة الناصاار يوسا

صاااحب الشااام

إنقاذ باالد الشاام بإلالنا الخضاوع لهوالكاو ،رام بمحاولت ا طماب المساالدة مان الممالياك فاي
مصر ضد هوالكاو  .)173إذ لام يبا

ماام هوالكاو قاوة يمكنهاا ان تتصادى لا ساوى الممالياك

فاي مصار ،فأرسال هوالكاو لاذلك رسام إلا الممالياك يادلوهم إلا االتعااض واالستساالم لا

فااأي رض تااؤويكم و ي طري ا ينجاايكم و ي بااالد تحمياايكم فمااا لكاام ماان ساايوفنا

بقول ا

خااالص وال ماان مهابتنااا مناااص ،فخيولنااا س اواب وسااهامنا خ اوار وساايوفنا ص اوال وقموبنااا
كالجبال ولددنا كالرمال)) .)174
ما موق

المماليك من رسالة هاوالكو اليهام التي تصمنت الولياد لهام اذا لام يستسامموا

لمتها اديدات المغوليااة بأجتياااح الاابالد المص ارية فق اد تمراال بقيااام الساامطان المممااوكي المظفاار
قط ااز  658 – 657ها اا 1261 – 1259 /م) باالجتم اااع با اامراا الممالي ااك لالتف ااا لما ا
ري واحااد اظهرلاازم المماليااك بقيااادة المظفاار قطااز لم ا الخااروج لمجهاااد لمواجهااة المغااول

الااورنيين وصاادهم بعيااداً لاان مصاار  ،)175فاااتفقوا اوالً لم ا قتاال رساال هوالكااو
الخروج ال الشام لصد المغول .)177

)176

وماان راام

خرج الممك المظفر قطز من مصر صحبة الجحافال الشاامية والمصارية فاي شاهر

رمضااان 658هاا 1261/م

)178

فضاالً لان مصاااحبة الممااك المنصااور صاااحب حماااة الااذي

كااان فااي الصااالحية لممظفاار قطااز الااذي وصاال لم ا اراار ذلااك الخااروج ال ا ت ازة لمواجهااة

المغول

)179

الذين لام يكان بأساتطالتهم التقادم كرار وذلاك لرحيال هوالكاو الا ق ارقاورم سانة
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658هاا 1261/م

)181

وذلااك المااور حاادث حااول و اررااة العاارش المغااولي فااي ق ارق اورم )181اذ

اراد هوالكااو االنسااحاب بقوات ا العدياادة ماان بااالد الشااام اال ان تاادخل الممااك االرمينااي هيريااوم

بعاادم االنسااحاب باال باالحتفاااظ بقااوة مغوليااة هناااك قوامهااا لش ارة اال

مقاتاال بقيااادة كتبغااا

مقدم القوات المغولية وبمعاونة حمفائهم مان االرمان بقياادة هيرياوم والصاميبيين بقياادة بوهمناد
الس ا ااادس امي ا اار انطاكي ا ااة الص ا ااميبي ال ا ااذين وص ا ااموا الا ا ا تا ا ازة الس ا ااتكمال اح ا ااتالل ال ا اابالد
الشامية

)182

1

وفااي المواجهااة التااي ح ادرت يااوم الخماايس  25ماان رمضااان 658ه اام1261م بااين

المماليك المسممين والمغول الورنيين وحمفائهم من االرمن والصاميبيين تمكان الممالياك بقياادة
المظفر قطز من الحا الهزيمة بالمغول وحمفاائهم فاي معركاة لاين جاالوت

)183

بعاد قتاال

شديد بين الطرفين حت قتل منهما جمالة كريرة بعد ان لظام الحارب حتا انكسار المغاول
الورنيين وقتل معظم اليانهم واصيب مقدم لسكرهم كتبغا رام قتال شار قتماة لما ياد االميار
جمال الدين قوش الشمسي

)184

رم لحقت العساكر االسالمية بمن تبق مان المغاول حتا

افناوهم قاتالً ونجاا مانهم ماان نجاا رام تابعهم االميار بيباارس البندقاداري الاذي اساتوف ماج اهاال
بالد الشام وضيالها في ارار المغاول فقتماوا مانهم مقتماة لظيماة حتا انا لام يسامم مانهم اال

القمياال

)185

مماان قاساوا الاابالا مااا يسااتحقون لمااا تاابعهم المماليااك بقيااادة االمياار بيباارس ال ا

قرب حمب ،)186فتمكن المماليك لم

رر تمك المعركة من السيطرة لما ساائر باالد الشاام

كمهااا ماان الف ارات ال ا حااد مصاار واسااتناب لميهااا الممااك المظفاار قطااز الن اواب  .)187فكااان

المظفر قطز ول من ممك البالد الشامية من المماليك واحكم مورن وقرر قوانين .)188
امللخص

شااهدت االوضاااع السياسااية فااي بااالد الشااام قبياال الغاازو المغااولي احااداراً سياسااية

مهمة وتمك االهمية كانت نابعة من ان بالد الشام كانت تمرل مرك اًز مهماً من مركز القارار

السياسااي فااي الدولااة االيوبيااة وذلااك لوجااود واسااتقرار اكراار ام اراا البياات االيااوبي فيهااا مم ان

كانوا يمتمكون النفوذ السياسي لكونهم من امراا البيات االياوبي فضاالً لان النفاوذ العساكري،

وذلااك بااللتماااد لم ا مماااليكهم ،االماار الااذي مكاانهم ماان حاال ونقااض ي ق ارار كااان يتخااذن
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الساامطان االيااوبي فااي مقاار الساامطنة االيوبيااة فااي القاااهرة ،وهااو مااا لانااان الساامطان الصااالح
نجاام الاادين ايااوب كريا اًر بااان وصااول الا الساامطنة االيوبيااة فااي القاااهرة وذلااك لعاادم حصااول
لم ا تأييااد بعااض االم اراا االيااوبيين فااي الشااام ،االماار الااذي ادى ال ا زيااادة التمااادن لم ا

مماليك ممن ربتوا مع باان محناة وصاول الا السامطنة االيوبياة فضاالً لان التماادن لما

الخوارزمية الذين كانات لاديهم تااراتهم لما باالد الشاام كنتيجاة طبيعياة لفقادان االتفاا باين
االمراا االيوبيين ،فأراد السمطان الصالح نجام الادين اياوب االلتمااد لما الخوارزمياة لبساط
نف ااوذن لم ا ا با ااالد الش ااام بعا ااد وصا ااول الا ا السا اامطنة االيوبيا ااة فضا االًلن محاولت ا ا احت ا اواا
معارضااي ماان االم اراا االيااوبيين ونجاح ا فااي مسااعان ذلااك بالصاامح معهاام فيمااا بعااد،االمر
الذي هيأ المجال ل لمواجهة الفرنجة الصميبيين في القدس فاي محاولاة منا اللاادة السايادة

االسااالمية لميهااا ونجاح ا فااي محاولت ا تمااك باالسااتعانة بالخوارزميااة ،االماار الااذي اسااترار
الغاارب االوربااي ماان جديااد ودلاااهم لمخااروج فااي حممااة صااميبية تجااان مصاار لرفاات بالحممااة
الصااميبية السااابعة ساانة 647ه اا1249/م وذلااك الدراك قائااد الحممااة الصااميبية الممااك لااويس
التاسااج ممااك فرنسااا بااأن مصاار اصاابحت تشااكل مرك ا اًز مهم ااً لمقااوى االسااالمية فااي المشاار

االسااالمي وذلااك ماان خااالل نجاااح الساامطان الصااالح نجاام الاادين ايااوب ماان الااادة الساايادة
االساالمية لما القادس فضاالً لان حصاول لما التقمياد الشاري

ماان قبال الخميفاة العباسااي

المستعصاام باااه بتقمياادن لماابالد الشااامية والمصارية االماار الااذي مكنا ماان مواجهااة معارضااي

ما اان االم ا اراا االيا ااوبيين مما اان دخم ا اوا فا ااي تحالفا ااات جانبيا ااة م ا اج الفرنجا ااة الصا ااميبيين فا ااي

المستعمرات الصميبية في بالد الشام بان نزالهم ماج الصاالح نجام الادين ،االمار الاذي دلاا
معه اام وم اانهم المغ ااول

الفرنج ااة الص ااميبيين الا ا البح ااث ل اان ق ااوى اخ اارى يمك اانهم التح ااال

الااورنيين وذلااك لاادلم نفااوذهم المت ادالي فااي بااالد الشااام فض االً لاان محاولااة القضاااا لم ا
سمطان المسممين في المشر االسالمي ،ورتام ان ذلاك التحاال

المغاولي الاورني والفرنجاي

الصااميبي ل اام ياانجح ب ااان الحممااة الص ااميبية السااابعة لما ا مصاار اال انا ا اباارز الرتب ااة ب ااين

الطرفين في القضاا لم سمطان المسممين في المشر االسالمي.
راام جاااا هزيمااة الفرنجااة الصااميبيين فااي حممااتهم السااابعة لم ا مصاار فااي معركااة

المنصورة 648ها1251/م لم ياد الممالياك المساممين الا جاناب بعاض االماراا االياوبيين
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مماان لجاااؤا ال ا مصاار بااان الحممااة السااابعة ،جاااا بداي اةً لظهااور قااوة اسااالمية جدياادة فااي

المشر االسالمي استطالت ان تهزم الفرنجة وتجبرهم لم التعهد بعدم مهاجماة الساواحل

االسالمية مرة اخرى كشارط الطاال ساراح قائاد الحمماة الصاميبية الساابعة .اال ان الممالياك
رتم ذلك الدور الكبير في تصديهم لمحممة الساابعة لاانوا مان اباان قياامهم فاي السامطنة فاي
مصاار ماان ناحيااة فقاادانهم الشاارلية لقيااامهم بالساامطنة ماان خااالل اقااامتهم لشااجر الاادر زوجااة
ساايدهم الصااالح نجاام الاادين ايااوب فااي الساامطنة االيوبيااة خمف ااً ل ا وذلااك لمعارضااة االم اراا

االيوبيين في بالد الشام لذلك والذين كاانوا قاد باايعوا لتاوران شاان ابان السامطان الصاالح نجام
الاادين اخاار ممااوك بنااي ايااوب فااي مصاار بااان لودت ا ماان حصاان كيفااا الااذي كااان نائبااا لاان

والاادن فيهااا ،ال ا مصاار لمقيااام بالساامطنة االيوبيااة بااان المحنااة التااي لماات بالدولااة االيوبيااة

بفقاادانها لساامطانها الصااالح نجاام الاادين فااي الوقاات الااذي اشااتد في ا الخطاار الصااميبي لم ا
مصر.
رى االمراا االيوبيون رتم حاالت الخال

التاي كانات تنتاابهم باين الحاين واالخار

بقصااد االسااتحواذ لم ا اكبرلاادد ممكاان ماان الماادن الشااامية ،فااي المماليااك بااأنهم مغتصاابون
لحقهم في السمطنة االيوبياة فاي مصار بقاتمهم لتاوران شاان .االمار الاذي لاان منا الممالياك

سياسااياً ماان خااالل لاادم حصااولهم لم ا الت ا ار

رساامي لقيااامهم بالسااطمنة ماان قباال االم اراا

االيوبيين في بالد الشام فضالً لن الخميفة العباسي المستعصم باه في بغاداد ،وماا واجهاون
لسكرياً من خالل تعرضهم لحمالت لساكرية مان قبال االماراا االياوبيين فاي الشاام حاولات

تمك الحمالت القضاا لم دولتهم التي المنوها في مصر ،وابرز تمك الحمالت كانات تماك
التي قادها الممك الناصر يوس

صاحب الشاام الاذي كاان قاد تازلم المعارضاة االيوبياة فاي

بالد الشام تجان المماليك في مصر ،اال ان اقتراب الخطر المغاولي مان المشار االساالمي

دلا الخميفة العباسي المستعصم باه لمعمل لم توحياد الجبهاة العربياة االساالمية لمواجهاة
ذلك الخطر المغولي الشامل.

رتام االتفا الذي كان قاد حصال بتادخل الخميفاة العباساي المستعصام باين االماراا
الممالي ااك واالما اراا االي ااوبيين فا اأن لغا اةً ما ان ل اادم االتفا اا بقا ا مس اايط اًر لما ا العالق ااة ب ااين

الط ا ارفين حتا ا لفتا ارة قربي ااة ما ان الغ ا ازو المغ ااولي ل اابالد الش ااام بع ااد ت ا ازوهم لبغ ااداد حاضا ارة
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الخالف ااة العباس ااية سا انة 656ها اا1258/م نتيج ااة لغيا ااب وح ا ادة الموقا ا

ايمول )2118

ب ااين المس ااممين ازاا

الخطر المغولي بقيادة هاوالكو الذي تمكن من تازو مدن الشام واحادة واحادة قاتالً واساتباحةً

بمعاونااة حمفاااان ماان االرماان والصااميبيين ،االم ار الااذي تطمااب ماان المماليااك بقي اادة المظفاار
قطااز الخااروج لمالقااة المغااول وحمفااه ام ماان االرماان والصااميبيين وصاادهم بعياداً لان مصاار

اوالً ر ام نجاحها ام ف اي ابع اادهم ل ان ب االد الش اام راني ااً ف اي القاااب انتصااارالمماليك المسااممين
لمايهم فااي معركاة لااين جاالوت 658هاا1261/م ذلاك االنتصااار الاذي شااكل البداياة لاادخول
البالد الشامية ضمن سمطان دولة المماليك البحرية.
اهلىامش

 )1لن قيام الدولة االيوبية في مصر وبالد الشام ينظر بهاا الدين باو المحاسان يوسا
ابا اان شا ااداد ،الن ا اوادر السا اامطانية والمحاسا اان اليوسا اافية ،تحقي ا ا

جما ااال الا اادين الشا اايال

القاهرة  ،)1964ص،41-36
شهاب الدين باي محماد لباد الارحمن بان اساماليل اباو شاامة ،الروضاتين فاي خباار
الاادولتين النوريااة والصااالحية بيااروت د1ت) ،ص ،162-155جمااال الاادين محمااد

باان س ااالم ب اان واصاال ،مف اارج الك ااروب فااي مناق ااب بن ااي يااوب ،تحقيا ا

جم ااال ال اادين

الشا اايال القا اااهرة  ،)1953ج ،1ص ،11-3جما ااال الا اادين الشا اايال ،تا اااريخ مصا اار

االسالمية ،القاهرة  ،)1967ص1 266-261

 )2مادة "االيوبيين " ،دائرة المعار االسالمية ،م ،2ص1 221
 )3ل ازلاادين ابااي الحساان اباان االرياار ،الكاماال فااي التاااريخ ،بيااروت  ،)1966ج ،11ص
 ،172-169زين الدين لمر بن مصطف ابن الوردي ،تاريخ ابان الاوردي ،النجا
 ،)1969ج ،2ص 1 133

 )4فائزة محمد لزت ،لقرة والشاوش ودور الكاورد الحميدياة فيهماا ،مجماة جامعاة دهاوك،
المجمد  ،)1العدد  )2لسنة  ،2111ص1 145
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 )5لق اار الحميدي ااة ،قمع ااة حص ااينة ف ااي جب ااال الموص اال م اان جهته ااا الش اارقية تع اار بعق اار
الحميدية شهاب الدين ابو لباداه يااقوت الحماوي ،معجام البمادان ،بياروت د1ت)،

ج ،4ص1)136

 )6الشاوش ،قمعاة لظيماة لالياة جاداً قارب لقار الحميدياة مان الماال الموصال وقيال انهااا
الم من العقر واكبر ياقوت ،معجم ،ج ،3ص1)372

 )7ابن االرير ،الكامال ،ج ،11ص ،211-211ابان شاداد ،الناوادر ،ص ،71اباو شاامة،
الروضتين ،ج ،2ص ،61-61ابن واصال ،مفارج ،ج ،172-162 ،2ارسان موسا
رشاايد ،زياان الاادين يوس ا

امياار ارباال ،مجمااة جامعااة دهااوك ،المجمااد  ،)1العاادد )2

لس ا اانة  ،2111ص ،113ف ا ااائزة ل ا اازت ،لقا ا ارة ،م ،1ع 2لس ا اانة  ،2111ص-141
.146

 )8لاان اإلمااارات الصااميبية فااي بااالد الشااام ينظاار ارتااب حامااد لبااداه البكاار ،الحااروب
الصااميبية باادايات االسااتعمار األوربااي ،رسااالة ماجسااتير تياار منشااورة ،كميااة ااداب،

جامعة الموصل ،)1983 ،ص 82وما بعدها ،ص.153-144
Encyclopaedia of IsIam."MAMLUK". p. 321
 )9حطين ،قرية بين ارسو وقيسارية بها قبر النبي شعيب لمي الساالم يااقوت ،معجام،
ج ،2ص1)274

 )11اب اان االري اار ،الكام اال ،ج ،11ص ،221-219اب اان ش ااداد ،النا اوادر ،ص ،81-81
ابن واصل ،مفرج ،ج ،2ص1 215
 )11ابن واصل ،مفرج ،ج ،2ص1 421-416
 )12ينظار احماد بان اباراهيم الحنبمااي ،شافاا القماوب فاي مناقااب بناي اياوب ،تحقيا ناااظم
رشيد ،بغداد  ،)1978ص 1 226-199

 )13ابن االرير ،الكامل ،ج ،11ص1 44-41والكرك ،تقج باالقرب مان جباال الساراة فاي
الشام قرب وادي موس
اط ار

ياقوت ،معجم ،ج ،2ص ،)211الشوبك ،قمعة حصاينة فاي

الشام بين لمان و يمة القمزم قرب الكارك وقارب وادي موسا

ج ،3ص 1)371

344

يااقوت ،معجام،

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد )15

العدد )9

ايمول )2118

 )14سعيد لبد الفتاح لاشور ،الحركة الصاميبية صافحة مشارقة فاي تااريخ الجهااد العرباي
في العصور الوسط

القاهرة  ،)1963ج ،2ص 192وما بعدها1

 )15لاشور العصر المماليكي في مصر والشام ،ط 2القاهرة  ،)1976ص1 3
 )16المماليااك جاااا فااي المصااطمح المغااوي ماان جمااج مممااوك والمممااوك العبااد ويقااال لبيااد
مممكة ال لبيد قن الذين تعرضاوا لمسابي ولام يممكاوا والعباد القان الاذي مماك هاو واباوان
ويق ااال الق اان المش ااترى .جم ااال ال اادين محم ااد ب اان مك اارم اب اان منظ ااور ،لس ااان الع اارب،
القاهرة د .ت) ،ج ،12ص 282؛ بي الحسين حمد بن فارس ابان زكرياا ،معجام

مقاييس المغة ،تحقي لبدالسالم محمد هاارون ،القااهرة  ،)1969م ،5ص 352؛
محمااد باان بااي بكاار لباادالقادر ال ارازي ،مختااار الصااحاح ،الكوياات  ،)1982ص

 63؛ محمااد مرتض ا الزبياادي ،تاااج العااروس ،بنغااازي د .ت) ،م ،7ص .)181
وق ااد اص ااطمح المؤرخ ااون لما ا تس اامية جم ااوع الرقيا ا االب اايض دون الس ااود بالممالي ااك
حيث كانوا يصبحون رقيقا ما نتيجة لتسر في الحاروب و لمشاراا مان التجاار الاذين
ك ااانوا يجمب ااونهم إلا ا ال اابالد اإلس ااالمية لاش ااور ،مص اار ف ااي لص اار دول ااة الممالي ااك

البحرياة ،القااهرة  ،)1959ص  12؛ فاياد حمااد لاشاور ،العالقاات السياساية باين

المماليك والمغول في الدولة الممموكية االول  ،القاهرة  ،)1974ص،12
Stanley Lane-poole, A history of Egyptinthe middel ages, 4ed,
Hoarlem :1968 ,P.242
 )17الصالح نجم الدين ايوب هو السامطان المماك الصاالح نجام الادين اياوب ابان السامطان
الممااك الكاماال ناصاار الاادين محمااد اباان الساامطان الممااك العااادل سااي

الاادين ابااي بكاار

اباان االمياار نجاام الاادين ايااوب باان شااادي االيااوبي ساامطان الااديار المص ارية ولااد فااي
الق ا اااهرة س ا اانة 613ها ا اا 1216/م اس ا ااتناب وال ا اادن المم ا ااك الكام ا اال لما ا ا مص ا اار س ا اانة

625هاا1227/م لناادما توجا الا الشاار راام والن والاادن لما ديااار بكاار وحصاان كيفااا
سا ا اانة 631ه ا ا اا 1232/م دخا ا اال الصا ا ااالح نجا ا اام الا ا اادين ايا ا ااوب فا ا ااي ن ا ا ازاع ما ا ااج اخي ا ا ا
االصااغرالعادل وذلااك لتاولي ذلااك االخياار الساامطنة فااي مصاار بعااد وفاااة والاادهما الممااك

الكامل سنة635ها1237/م ال ان تمكان الصاالح نجام الادين مان دخاول مصار سانة
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بان قازاو تماي التركاي سابط ابان الجاوزي ،مارة

637ها1239/م شمس الدين يوسا

الزمااان فااي تااأريخ االليااان ،حياادر اباااد الاادكن  ،)1951ج ،2 ،8ص ،775ابااو
العباااس احمااد باان محمااد اباان خمكااان ،وفيااات االليااان و نباااا ابناااا الزمااان ،تحقي ا

احس ااان لب اااس بي ااروت  ،)1972ج ،5ص ،82اب اان واص اال ،مف اارج ،ج ،5ص،34
بان تغاري باردي ،النجاوم ال ازهارة فاي اخباار

 ،134جمال الدين بي المحاسن يوسا

مموك مصر والقاهرة ،القاهرة  ،)1936ج ،6ص  1)319المزيد لان قياام الصاالح
نجم الدين في السامطنة االيوبياة ينظار
1 326

بان تغاري باردي ،النجاوم ،ج ،6ص -319

 )18ينظر تقي الدين احمد بن لمي المقريزي ،الموالظ وااللتبار بذكر الخطاط واالراار،
القاهرة 1271ها) ج ،2ص.236

 )19المماليك البحرية ترجج التسمية بالممالياك البحرياة ان السامطان األياوبي الصاالح نجام
الاادين يااوب 638ه ا647 -هاا) قااد اكراار ماان شاراا المماليااك فأسااكنهم قمعااة الروضااة
ببحار النياال ومنهااا لرفاوا بالبحريااة لباادالرحمن باان محمااد اباان خماادون ،العباار ودياوان
المبت ااد والخب اار ف ااي ي ااام الع اارب والعج اام والبرب اار وم اان لاص اارهم م اان ذوي الس اامطان

األكباار ،بيااروت  ،)1979ج ،5ص 373؛ المقرياازي ،الماوالظ ،ج ،2ص 236؛
فميا ااب حتا ااي وآخا اارون ،تا اااريخ العا اارب مطا ااول ،ط ،3بيا ااروت  ،)1961ج ،2ص

795 -794؛ حمد شمبي ،موساولة التااريخ اإلساالمي والحضاارة االساالمية ،ط،4
القاااهرة  ،)1979ج ،5ص  .)185وهناااك ري آخاار يقااول بااان تساامية المماليااك
البحرية جاات من كون ان هؤالا المماليك كانوا يجمبون لن طري البحار لاشاور،

العصر ،ص 5؛ حمد مختار العبادي ،قيام دولة المماليك االول في مصار والشاام،
بيااروت  ،)1969ص  .99 -97وقااد تمرماات االسااباب التااي دلاات الممااك الصااالح

نجم الدين اياوب الا اساتقدام الممالياك الاذين لرفاوا بالبحرياة مان انهام كاانوا قاد ازروا
الممك الصالح نجم الدين بان محنت في سجن بالكرك نتيجة خالف مج اخيا العاادل
حتا خاارج ماان ساجن ولناادما آل اليا مماك مصاار ارلا لمماليكا رباااتهم معا انااذاك
المقريزي ،الموالظ ،ج ،2ص1)236
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 )21الخوارزميااة نساابةً ال ا الخ اوارزم شااان محمااد ب ان انوشااتكين الااذي اسااتعمم الساامطان
السمجوقي سنجر السمجوقي لما مديناة الخاوارزم ولقاب بمقاب خاوارزم شاان وكاان اول
مموكها وحظاي لناد السامطان سانجر السامجوقي الاذي تسامم الحكام لما باالد خ ارساان

ل اان اخيا ا الس اامطان بركيا ااار

ب ااو الف ااداا إس ااماليل با اان لم اار اب اان كري اار ،البداياااة

والنهاي ااة ،بيا اروت د1ت) ،ج ،12ص )154ر اام مالب ااث ن انا ازاح الخوارزمي ااون م اان
باالد المشاار مقهاورين ماان التتاار ساانة  622ه ا  /م تربااً الا جهاات بااالد اذربيجااان
والع ا ار ناااهبين الماادن والقاارى ارناااا تقاادمهم انااذاك فااي تممااك الجهااات بزلامااة جااالل

الدين بن خوارزم شان الاذي حااول مهاجماة بغاداد أللتقاادن باأن الخميفاة العباساي كاان
ل دور في هالك والدن وتممك التتار لابالدن ،وذلاك بمحالفاة المماك المعظام بان العاادل
االيوبي الاذي امتناج لان محالفتا

ابان كريار ،البداياة ،ج ،13ص )115وقاد اساتخدم

الممااك الصااالح نجاام الاادين ايااوب لناادما كااان قائم ااً لم ا حصاان كيفااا مااا تبق ا ماان
الخوارزمية من جايش جاالل الادين لديا

ابان كريار ،البداياة ،ج ،13ص )145رام ماا

لبروا ن اختمفوا مج الصالح ايوب ونهبوا اموال والذي فر منهم إل سانجار إال انا لام
يمبااث ان اسااتنجد بهاام لناادما لاازم صاااحب الموصاال بد ارلاادين لؤلااؤ لم ا محاص ارت

فمنعاات الخوارزميااة باادر الاادين ماان الااتمكن ماان الصااالح ايااوب اباان كرياار ،البدايااة،

ج ،13ص ،151اباان خماادون ،العباار ،ج ،5ص )141راام تاادت لمخوارزميااة خااالل

الفتا ارة  641 – 638ه ا ا  /م الم ااال س اامب ونه ااب ف ااي الجزيا ارة الفراتي ااة وصا اوالً إلا ا

حمص وحمب انطالقاً من مدينة حران صحبة مقدمهم بركة خان ابن كريار ،البداياة،

ج ،13ص ،157العبر ،ج ،5ص1 )171

 )21حران مدينة مشاهورة فاي الجزيارة الفراتياة وهاي قصابة دياار مضار بينهاا وباين الرهاا
يااوم وبااين الرقااة يومااان وهااي لم ا طري ا الموصاال والشااام وبااالد الااروم ،قياال سااميت

بهاران اخي النبي ابراهيم لمي السالم) الن اول مان بناهاا فعربات فقيال حاران وقيال
انها ااا اول مدينا ااة بنيا اات بعا ااد الط وفا ااان وكانا اات فيها ااا منا ااازل الصا ااابئة وها اام الحرانيا ااون
ياقوت ،معجم ،م ،2ص1)235
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 )22ابا ا اان الجا ا ااوزي ،ما ا اارة ،ج ،2 ،8ص ،735ابا ا اان الا ا ااوردي ،تا ا اااريخ ،ج ،2ص،44
الحنبمي ،شفاا ،ص1 411

)23ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص 1 745 ،735
 )24اب اان الج ااوزي ،م اارة ،ج ،2 ،8ص ،746-745المقري اازي ،السس ااموك لمعرف ااة دول
المما ااوك ،تحقي ا ا محما ااد مصا ااطف زيا ااادة ،القا اااهرة  ،)1956ج ،2 ،1ص ،316
لاشور ،الحركة الصميبية ،ج ،2ص1 1145
)25تمرمات سياساة الصااالح نجام الاادين اياوب بإساتعانت بالخوارزميااة فاي توطيااد نفاوذن فااي
بالد الشاام وذلاك لما إرار اساتعانة لما الصاالح اساماليل صااحب دمشا بالفرنجاة

الصميبيين وتسميم القادس وطبرياة ولساقالن وولادن لهام بإلطاائهم بعضااً مان مصار

إن ممكهااا ماان الصااالح ايااوب فض االً لاان اتفاق ا مااج صاااحب حمااب وصاااحب حمااص
لم معاداة الصالح نجم الدين ايوب وقطج الخطبة ل في الشاام فجهاز الصاالح نجام

الدين لسكر مصر واتف مج الخوارزمية لم استعادة القدس ودمش بمواجهاة لما
ص اااحب دمشا ا المتح ااال

م ااج الفرنج ااة الص ااميبيين ابن تغ ااري ب ااردي ،النج ااوم ،ج،6

ص)322-321

)26كان لم رس االمراا االيوبيين في باالد الشاام ممان لاادوا الصاالح نجام الادين اياوب
لم ا الصااالح اسااماليل الااذي قطااج الخطبااة لن ا بعااد ان رباات ل ا محالفااة اباان اخي ا

الصالح نجم الدين لمخوارزميةضدن في سبيل امتالك دمش  ،وقد اشاترك ماج الصاالح
اسااماليل فااي قطااج الخطبااة لمصااالح نجاام الاادين كاال ماان صاااحب لجمااون وصاااحب
حم ا ا ااب وص ا ا اااحب حم ا ا ااص بع ا ا ااد ان اتفا ا ا ا لما ا ا ا اقامته ا ا ااا لمص ا ا ااالح نج ا ا اام ال ا ا اادين

ساانة641هاا1242/م الااذي تمكاان صاامحاً ماان فااك ذلااك التحااال

المعااادي لا ماان قباال

اولئك االمراا االيوبيين الذين تعاونوا مج الخوارزمياة ضادن ينظار ابان تغاري باردي،

النجوم ،ج ،6ص1 )326-322

 )27ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،6ص1 326
)28الخميفةالمستعصم باه  656 -641ها1258 -1241 /م)هو ابو احماد لباد اه بان
المستنصر باه المزيد ينظر ابن كرير ،البداية ،ج ،13ص1 )214
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)29ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص ،753ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،6ص1 325
 )31لاشور ،العصر ،ص1 6
 )31ينظاار جوزي ا

نساايم يوس ا  ،العاادوان الصااميبي لم ا مصاار ،بيااروت ،)1981

ص1 47
 )32ل اان المغا ااول ينظا اار العرينا ااي ،المغا ااول ،بيا ااروت  ،)1967ص ،171ف ا اؤاد لباااد
المعط ااي الص ااياد ،المغ ااول ف ااي الت اااريخ .بي ااروت  ،)1971ص  ،36-25ل ااالا
محمااود خمياال ،المغااول فااي الموصاال والجزي ارة ،رسااالة ماجسااتير تياار منشااورة ،كميااة

ااداب ،جامعة الموصل ،)1985 ،ص.47-41

 )33لماد لبد السالم رؤو  ،معركة لين جالوت ،بغداد  ،)1986ص1 12
)34يوس  ،العدوان الصميبي ،ص1 71

 )35ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص1 773-772
 )36المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1 337

 )37اب ا ا ا اان الج ا ا ا ااوزي ،م ا ا ا اارة ،ج ،2 ،8ص ،774-773المقري ا ا ا اازي ،الما ا ا ا اوالظ ،ج،2
ص237-236

 )38اباان الجااوزي ،ماارة ،ج ،2 ،8ص ،774اباان تغااري بااردي ،النجااوم ،ج ،6ص364
1

 )39ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص ،774المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص.343
 )41كان ممن لجأ ال الصالح نجم الادين اياوب اباان الحمماة الصاميبية لما لما مصار
بعض من ابناا واخوة الممك الناصر داود صاحب الكرك الذي ترك الكرك الا حماب
ومنها رحل ال بغاداد الياداع اموالا لناد الخميفاة العباساي المستعصام بااه واساتخم

ابن الممك المعظم شر الدين ليس لم الكارك دون اخوتا االخارين الاذين قبضاوا
لم المعظم شر الادين واساتولوا لما الكارك ومان رام سااروا الا السامطان الصاالح

نجاام الاادين ايااوب مااج لياااالتهم فااي لاادة ماان لساااكرهم ال ا معسااكر المنصااورة قبالااة
الفرنجة الصميبيين ينظر المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص 1 )347

 )41المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص 1 356
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 )42اب ا اان الج ا ااوزي ،م ا اارة ،ج ،2 ،8ص ،779-778المقري ا اازي ،الس ا ااموك ،ج،2 ،1
ص 1363والمنصااورة بماادة نشااأها الممااك الكاماال اباان الممااك العااادل باان يااوب بااين

دمياااط والقاااهرة و اربااط بهااا فااي وجه ا الفرنجااة الصااميبيين لمااااحتموا دمياااط وذلااك فااي
س اانة  616ها اا /م ول اام ي اازل به ااا ف ااي لس اااكر و لانا ا خا اوان األش اار والمعظ ا ام حتا ا
استنقذ دمياط في رجب سنة 681ها1281 /م ياقوت ،معجم ،ج ،5ص .)212
 )43اب اان الج ااوزي ،م اارة ،ج ،2 ،8ص ،779المقري اازي ،الس ااموك ،ج ،2 ،1ص363
1

 )44اب ا اان الج ا ااوزي ،م ا اارة ،ج ،2 ،8ص ،783-782المقري ا اازي ،الس ا ااموك ،ج،2 ،1
ص363

 )45اب اان الج ااوزي ،م اارة ،ج ،2 ،8ص ،783المقري اازي ،الس ااموك ،ج ،2 ،1ص363
1
 )46ينظا ا ا اار حا ا ا ااافظ احما ا ا ااد حما ا ا اادي ،الشا ا ا اار االسا ا ا ااالمي قبيا ا ا اال الغا ا ا اازو المغا ا ا ااولي،
بيروت  ،)1951ص1 131

(47) Lane-poole, A history P.212-213
 )48جمال الدين إسماليل بو الفداا ،المختصر في خبار البشار ،القااهرة 1323هاا)،
ج ،3ص ،182العريني ،المماليك ،بيروت  ،)1967ص.46-45

 )49اباان الجااوزي ،ماارة ،ج ،2 ،8ص ،783تااوران شااان هااو الساامطان الممااك المعظاام
توران شاان ابان السامطان المماك الصاالح نجام الادين اياوب ابان السامطان المماك الكامال
اخر مموك بني ايوب في مصر جمال الدين ابي المحاسن يوس

ابن تغاري باردي،

النجااوم ال ازه ارة فااي اخبااار ممااوك مصاار والقاااهرة ،القاااهرة  ،)1936ج ،6ص)364
كان توران شان قد اساا معاممة مماليك ابي وتهادد االماراا البحرياة بالقتال محماد بان

ش اااكر الكتب ااي ،فا اوات الوفي ااات ،تحقيا ا احس ااان لب اااس ، ،بي ااروت  ،)1974م ،1
ص1 )264-263
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 )51ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص 1 774حصن كيفا حصان يقاج باين جزيارة ابان
لماار وميافااارقين بااديار بكاار كااي لسااترنف ،بماادان الخالفااة الشاارقية ،ترجمااة كااوركيس

لواد ،بغداد  ،)1954ص.145-144

 ))51ابااو شااامة ،تاراجم رجااال الق ارنين السااادس والسااابج ،تحقي ا لاازت العطااار الحساايني،
ط 2بيا ااروت  ،)1974ص ،183ابا اان الا ااوردي ،تا اااريخ ،ج ،2ص ،261ابا اان تغا ااري
بردي ،النجوم ،ج ،6ص1 364
 )52المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1 355

 )53تمرمات االماور التاي نفار منهاا الممالياك ماان تاوران شاان هاو ان ذلاك االخيار كاان فيا
خفااة وطا ا يش وسااوا الت اادبير ولاادم انفاقا ا االما اوال الم اراا الممالي ااك الااذين حفظا اوا لا ا

السامطنة ارناااا فتارة تيابا بعااد وفااة والاادن الصااالح نجام الاادين حتا قدوما ماان حصاان
كيفااا لم ا ت ارار مااا كااان قااد انفق ا ماان ام اوال إلم اراا دمشا ارناااا مساايرن ال ا القاااهرة

قادماً من حصان كيفاا فضات لان انا كاان اليا ازل يحارك كتفا االيمان ونصا
ومت ما سكر ضرب الشمج امام بالسي

وجها

قائت هكذا افعل بالبحرية ،كماا انا ارسال

ال زوجة ابي شجر الدر يتهددها ويطالبها باالموال التي كانات لاديها فعاممات شاجر
الاادر االم اراا المماليااك البحريااة لمي ا فتااول الظاااهر بيباارس مهمااة قتم ا

ابااو شااامة،

تراجم ،ص ،185ابن الوردي ،تااريخ ،ج ،2ص ،262الكتباي فاوات ،م ،1ص،264

الحنبمي ،شفاا ،ص)427ومما تجدر االشارة الي ال ان االساباب التاي دلات تاوران
ش ااان الا ا انف ااا االما اوال ف ااي دمش ا ا لما ا العس اااكر هن اااك ك ااان الس ااتمالة لسا ااكر
مصرخاصااة وان المماليااك الواصاامين اليا كااانوا قااد اوهماوا تااو ارن شااان بااأن االميرفخاار

الدين نائب السامطنة لان ابيا الصاالح نجام الادين اياوب قاد حما

العساكر فاي مصار

لنفس ا بالساامطنة وان ترض ا فااي طمااب حضااورن ال ا مصاارهو قتاال تااوران شااان الااذي
حما

المماليااك الااذين بعاارهم فخاار الاادين الي ا لم ا قتاال االميرفخ ارلاادين الااذي لاام يكاان

كاذلك وذلاك لتحميفا النااس واالماراا بالمبايعااة لتاوران شاان بالسامطنة قبال حضاورن الا
مصاراال ان تاوران شاان تنكار لالميار فخ ارلاادين والاذي كاان حيناذاك خارجاا فاي تجرياادة
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لسااكرية تجااان الفرنجااة الصااميبيين فااي المنصااورة ينظاار اياان الجااوزي ،م اارة ،ج،8
 ،2ص ،776ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،6ص1)333- 332

 )54ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص  1 264الناصريوس

هو الممك الناصار اباو المظفار

ابن الممك العزيز ورث الحكام لان ابيا فاي حماب سانة634هاا1236/م رام مماك لادة
مدن مان باالد الجزيارة الفراتياة لماا كسار الخوارزمياة فاي اواخار سانة 641هاا1243/م
واوائاال ساانة 642ه اا1244/م راام ممااك دمش ا والاابالد الشااامية ساانة 648ه اا1251/م
ابن خمكان ،وفيات ،ج ،4ص1)11

 )55شااجرالدر هي شااجرالدر لند ساابط اباان الجااوزي ،ماارة ،ج ،2 ،8ص )785وشااجرة
الدرلناد المقرياازي ،المااولظ ،ج ،2ص1 237وترجمتهااا لناد اباان تغااري بااردي شااجرة
الادر بنات لبااد اه جارياة السامطان الممااك الصاالح نجام الاادين اياوب وزوجتا وام ولاادن
خمي اال كان اات حظي ااة لندالص ااالح اي ااوب الا ا الغاي ااة وكان اات ف ااي ص ااحبت وه ااو ب اابالد
المشاار فااي حياااة ابي ا الممااك الكاماال ،قاساات مااج الصااالح نجاام الاادين ايااوب االه اوال
والمحن لما حبس الممك الناصر داود صاحب الكارك باالكرك ،رام قادمت ماج الصاالح

ايوب لما تسمطن لم مصار ،لااش ابنهاا خميال بعاد ذلاك وتاوفي صاغي اًر ،اليهاا كاان
تدبير تالب الديار المصرية في حيااة سايدها المماك الصاالح اياوب وفاي مرضا وبعاد
موت ا ا ال ا ا ان قا اادم ولا ااد زوجها ااا المما ااك المعظا اام تورانشا ااان ال ا ا مصا اار النجوم ،ج،6

ص1)373

 )56ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص  ،262المقريزي ،الموالظ ،ج ،2ص1 237
 )57ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص1 783

 )58اتابك العسكر مصطمح تركي مركاب مان لفظاين " تاا"وهو بمعنا االب و"باك"بمعن
الس اايد او االب االمي اار ي اب االما اراا وف ااي لص اار الممالي ااك اص اابح لق ااب االتاب ااك

يطم ا لم ا االمياار الااذي كااان يعهااد الي ا امااارة العسااكر ابااو العباااس احمااد باان لمااي
القمقشااندي ،صاابح االلش ا فااي صاانالة االنشااا ،بيااروت  ،)1987ج ،6ص،4-3
حس اان الباش ااا ،االلق اااب االس ااالميةفي الت اااريخ والور ااائ واالر ااار ،الق اااهرة ،)1958

ص ،122مادة" تا" ،م ،1ص1 )423
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 )59ايب ااك التركم اااني هو ل ازل اادين ايب ااك الجاش اانكير التركم اااني الص ااالحي احا ااد الممالي ااك
االتراك البحرية وكان ممن خادموا الممك الصالح نجام الادين ياوب مان جمماة مماليكا

ارنا ااا سمطنت ا ا وما ان ر اام ص ااارمن االما اراا المق اادمين ف ااي س اامطنة ش ااجر ال اادر ينظ اار
المقريزي ،الموالظ ،ج ،2ص1 )237
 )61ابن الجوزي ،مرة ،ج ،2 ،8ص ،785المقريازي ،الماوالظ ،ج ،2ص .237ومماا
تجاادر اشااارة الي ا ال ا ان االسااباب التااي تمرماات بتنااازل شااجر الاادرلن مقاليااد الساامطنة
في مصرلمقدم االمراا لزالدين ايباك هاو انكاار وذم الخميفاة العباساي المستعصام بااه
 656-641ه ا ا  1258-1241 /م) لمممالي ااك إلق ااامتهم اما ارااة لما ا ام ااورهم ف ااي

مصاار وهااو مااا اتضااح ماان ماان كتاااب الخميفااة الا اماراا المماليااك فااي مصاار بقولا

"ان كانا ا ا اات الرجا ا ا ااال قا ا ا ااد لا ا ا اادمت لنا ا ا اادكم فألممونا ا ا ااا حت ا ا ا ا نسا ا ا ااير الا ا ا اايكم رج ا ا ا االً

" 1ينظر المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1)368

)61ابو شامة ،تراجم ،ص ،185ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 265

)62الغوطة مجمج النبات والماا وهي تسمية تسم بها مدينة دمشا نسابة الا البسااتين
والميان التي حول دمش

ابن منظور ،لسان ،ج ،7ص1 )364

)63ابو شامة ،تراجم ،ص ،186ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص 1 265-264
)64ابو شامة ،تراجم ،ص ،186الحنبمي ،شفاا ،ص 1 413

 )65اب ا ا ا ا اان الج ا ا ا ا ااوزي ،م ا ا ا ا اارة ،ج ،2 ،8ص ،781اب ا ا ا ا ااو ش ا ا ا ا ااامة ،تا ا ا ا ا اراجم ،ص186
1بعمبك مدينةقديمااة فيهااا ابنيااة لجيبااة وارااار لظيمااة وقصااور لم ا اساااطين الرخااام
بينهااا وبااين دمش ا ارنتااا لشاار فرسااخاً ياقوت ،معجاام ،ج ،1ص ،)453بصاارى بميدة
بحوران مان الماال دمشا

يااقوت ،معجام ،ج ،2ص ،)511صارخد بميادة مالصاقة

لحااوران ماان المااال دمشا وهااي قمعااة حصااينة وواليااة حساانة واسااعة ياااقوت ،معجاام،

ج ،3ص ،)411لجماون حصان وربضاة فاي جباال الغاور الشارقي قبالاة بيساان اباان
تغا ااري با ااردي ،النجا ااوم ،ج ،6ص ،)314السا اامط او الصا اامت بميا اادة وقمعا ااة جنا ااوبي
لجمون ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،6ص1 )356
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 )66اباان الجااوزي ،ماارة ،ج ،2 ،8ص ،785ابوشااامة ،ت اراجم ،ص ،186اباان الااوردي،
تاااريخ ،ج ،2ص1 264الممااك المغيااث ه ااو الممااك المغيااث ب اان المغيااث لماار اب اان
العادل اباي بكار بان اياوب بان شاادي تاوفي والادن المغياث لمار فاي حيااة ابيا العاادل

وخمف المغيث فمقب بمقب ابي

الحنبمي ،شفاا ،ص1 )392

 )67الممااك السااعيد هااو الممااك السااعيد حساان باان العزيااز لرمااان باان العااادل باان ابااي بكاار
المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1)366
 )68قمعااة الصاابيبة اساام لقمعااة بانياااس وهااي ماان الحصااون المنيعااة اباان تغااري بااردي،
النجوم ،ج ،6ص1)356

 )69اب اان الا ااوردي ،ت اااريخ ،ج ،2ص1 264المما ااك االش اار هو المما ااك االش اار مظفا اار
الاادين موس ا باان الناصاار يوس ا

اباان الممااك المسااعود اقساايس اباان الممااك الكاماال باان

العااادل باان ايااوب كااان لمارن ساات ساانوات لناادما اقاايم فااي الساامطنة الا جانااب المعااز
ايب ااك اال ان االم اار والنه ااي كما ا ك ااان بي ااد المع ااز ايب ااك المقري اازي ،الما اوالظ ،ج،2

ص1 )237

 )71ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 265

 )71ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص ،265ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 5
 )72كان بصحبة المماك الناصار يوسا

صااحب الشاام اباان حمماة 648هاا1251/م ضاد

المماليا ااك كا اال ما اان الصا ااالح اسا ااماليل با اان العا ااادل واالشرفموس ا ا صا اااحب حما ااص

والمعظاام تااوران شااان باان الساامطان صااالح الاادين واخااون المعظاام نص ارة الاادين واالمجااد
حساان والظاااهر شاااذي اباان الناصاار داود باان المعظاام ليس ا وتقااي الاادين لباااس باان

العادل ينظر ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 )266

 )73العباسااة ،بمياادة اول مااا يمقا القاصااد لمصاار ماان الشااام ماان الااديار المصارية وسااميت

بالعباسااة نساابة ال ا لباسااة بناات احمااد باان طولااون التااي لمماات فيهااا قص ا اًر واحكماات

بناان ياقوت ،معجم ،ج ،4ص1)75

 )74ابا ااو ش ا ااامة ،تا ا اراجم ،ص ،186ابا ااو الف ا اادا ،المختص ا اار ،ج ،3ص ،188المقري ا اازي،
السموك ،ج ،2 ،2ص1 375-372
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 )75سا اوادي لب ااد محم ااد الرويش اايدي ،والي ااة الموص اال ف ااي له ااد بد ارل اادين لول ااو ،بغ ااداد
 ،)1971ص241

 )76ابو الفدا ،المختصار ،ج ،3ص ،186المقريازي ،الساموك ،ج ،2 ،1ص ،385ابان
تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 11
 )77ابن الجوزي ،مارة ،ج ،2 ،8ص ،789المقريازي ،الساموك ،ج ،2 ،1ص ،385
ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 11
 )78المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1 385

 )79المقري اازي ،الس ااموك ،ج ،2 ،1ص1 385والغ ااور بع ااض م اان ارض االردن بالش ااام
قريب بيت المقدس ياقوت ،معجم ،ج ،1ص 1)165

 )81ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص ،275ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 11
 ) 81قمع ا ااة الجب ا اال ه ا ااي م ا اان انش ا اااا الس ا اامطان الناص ا اار ص ا ااالح ال ا اادين االي ا ااوبي س ا اانة
572ه اا1176/م راام اتاام بنااهااا الممااك الكاماال محمااد باان العااادل ابااي بكاار باان ايااوب

ساانة 614ه اا 1217/م وقااد احتااوت القمعااة لم ا الاادور الساامطانية فض االً لاان دواوياان
الدولااة ينظاار المقرياازي ،المااولظ ،ج 1ص ،213-212اباان تغااري بااردي ،النجااوم
ج 6ص1 )54

 )82تمرماات الطريقااة التااي تمكاان فيهااا النعااز ايبااك ماان قتاال االمياار اقطاااي بإسااتدلان ال ا

قمعااة الجباال بحجااة اخااذ ري ا ومشااورت لناادها تصاادى ل ا مماليااك المعااز ايبااك فقتمااون
ينظ اار اب اان الج ااوزي ،م اارة ،ج ،2 ،8ص ،793-792المقري اازي ،الس ااموك ،ج،1
 ،2ص1 )391

 )83ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص 1 191
 )84المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص ،416ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص.45

 )85ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص  ،195ابان تغاري باردي ،النجاوم ،ج ،7ص46-45
1
 )86المظفر قطز ،هو قطاز بان لباد اه الشاهيد المماك المظفار ساي

الادين المعازي كاان

ماان اكباار مماليااك المعااز ايبااك التركماااني وكااان بطااال شااجالا مقااداما حازمااا حساان
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التاادبير يرجااج ال ا دياان واسااالم وخياار ول ا اليااد البيضاااا فااي جهاااد المغااول الكتبااي،
فوات ،م ،3ص 1 )211

 )87ينظ اار المقري اازي ،الس ااموك ،ج ،2 ،1ص ،416اب اان تغ ااري ب ااردي ،النج ااوم ،ج،7
ص146-45
 )88لن الغزو المغاولي لمعا ار ينظار كماال الادين اباي فضال لباد الار از ابان الفاوطي،
الحا اوادث الجامع ااة والتج ااارب النافع ااة ف ااي المائ ااة الس ااابعة ،تحقيا ا مص ااطف جا اواد،
بغااداد  ،)1932ص ،32تريغوريااوس الممطااي اباان العبااري ،تاااريخ مختصاار الاادول،

بيااروت  ،)1891ص ،272-269محمااد صااالح داود الق ازاز ،الحياااة السياسااية فااي
الع ار في العصر العباسي االخير ،النج

 ،)1971ص1 341-327

 )89لمي شاكر لمي ،تأريخ الع ار في العهد العرماني ،الموصل  ،)1984ص1 19
)91لب ا ااد الق ا ااادر احم ا ااد اليوسا ا ا  ،لالق ا ااات ب ا ااين الش ا اار والغ ا اارب ،بي ا ااروت ،)1969
ص1 211

)91لن بدرالدين لؤلؤ ينظر الرويشيدي ،امارة الموصل ،ص24ومابعدها 1
)92ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 277-276
 )93الرويشيدي ،امارة الموصل ،ص1 249

 )94ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 251-251

 )95سالجقة الروم سالجقة الروم كاان لمساالجقة دول تفرلات مان اصال واحاد لرفات
بأسم واحد ولكنها كانت تمتاازلن بعضاها الابعض بأساماا امااكن حكمهام ومنهاام كاان
ساالجقة باالد الاروم و سياالصغاارى الاذين حكماوا مان 711-471هاا 1177 /ا1311م
1ينظر حسن الجا  ،الوجيز في تاريخ اياران ،بغاداد  ،)2113ص  )138المزياد

لاان السااالجقة ينظاار لصااام الاادين لبااد الاارؤو  ،بااالد الجزي ارة فااي اواخاار العصاار

العباسااي ،القاااهرة  ،)1976ص ،71ج1م 1هسااي ،العااالم البيزنطااي ،ترجمااة رفاات
لبد الحميد ،ط 2القاهرة  ،)1982ص1 174
 )96ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص ،287ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 278
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 )97قاار هوالكااو بااأن يحكاام ل ازلاادين قيسااارية ال ا تخااوم ارمينيااة الكباارى وان يحكاام لااركن
الاادين ماان اقسا ار الا ساااحل البحر المتوسااط)لم حاادود الفرنجااة ينظر اباان العبااري،

تاريخ ،ص)278

اداا م اان
 )98مم ااا تج اادر االش ااارة الا ا انا ا ك ااان لممغ ااول ت ااارات لما ا تم ااك المن اااط إبت ا ً
641ه اا1243/م بهااد ساامب ام اوال وتااالت المسااممين ف اي مناطا ا ممطي اة وحاايالن
لم باب حامب ينظر ابن العبري ،تاريخ ،ص1 )255
 )99ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 279

)111رشاايد الاادين فضاال اه الهمااداني ،جااامج التاواريخ ،ترجمااة محمااد صااالح نشااأت وفاؤاد
لبد المعطي الصياد ،القاهرة د1ت) ،م ،2ص1 315

)111لاشا ااور ،العالقا ااات ،ص ،84اليوس ا ا  ،لالقا ااات ،ص ،197خاشا ااج المعاضا اايدي
واخرون ،الوطن العربي والغزو الصميبي ،الموصل د1ت) ،ص221
Hennry H.howorth. The history of mongolsfrom 9th to 19th century.
Lodon. 1989. p89
)112القزاز ،الحياة السياسية ،ص ،427الصياد ،المغول ،ص1 291
)113الهمداني ،جامج التواريخ ،م ،2ص1 315

 )114الهمداني ،جامج التواريخ ،م ،2ص1 315
)115الرويشيدي ،إمارة الموصل ،صص1 257

)116ابوش ااامة ،تا اراجم ،ص1 211ومياف ااارقين اش ااهرمدينةبدياربكرال جان ااب مدين ااة آم ااد
ياقوت ،معجم ،ج ،5ص1 )237 ،235
)117اب ااو الف اادا ،المختص اار ،ج ،3ص ،213اب اان ال ااوردي ،ت اااريخ ،ج ،2ص 293ي ااذكر
ابن العبري ان صاحب ميافاارقين باان الغازو المغاولي هاو المماك االشار محماد بان

الممااك المظفاار شااهاب الاادين تااازي باان العااادل باان ابااي بكاار ايااوب تاااريخ مختصاار،

ص )277في حين شفا ص ،387ذيل مراة ،الوافي بالوفيات الوردي ابو الفدا 1
 )118ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 277

)119لاشور ،الحركة ،ج ،2ص ،1121الصياد ،المغول ،ص،294
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j. j. saunders. Thehistory of the mangolsconguests. London. 1971. p.
113
 )111ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،213ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 293
 )111ابوالفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،213ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص،294-293
saunders. Thehistory. p. 113
 )112ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،213ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 289
 )113ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 277

 )114ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 278-277
 )115ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 278

 )116ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 279-278
 )117ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 278

 )118المظفر قطز تمرمات االوضااع التاي جااات بقظ ازلا السامطنة الممموكياة فاي مصار
بمقتاال المعااز ايبااك لم ا يااد مماليااك زوجت ا شااجر الاادر وذلااك لخطبت ا البنااة صاااحب
الموصاال بد ارلاادين لولااو ليتزوجهااا اال ان مماليااك المعااز ايبااك تمنك اوا ماان قتاال شااجر

الاادر وتنصاايب اباان المعااز ايبااك لمااي باان ايبااك 1257/657-655ا ا1259م) الااذي
لقب بالممك المنصورلمي اال انا خماج مان قبال قطاز باان تعارض باالد الشاام لمخطار
المغااولي لعاادم مقاادرة لمااي باان ايبااك تاادبر االمااور فااي مواجهااة المغااول وذلااك لصااغر

ساان فتااول االماار لنا قطااز ولقااب بالممااك المظفاار قطز ينظاار المقرياازي ،السااموك،
ج ،2 ،1ص ،414-413ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص)55 ،43-42
 )119ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،199ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 289
 )121ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 75
 )121ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص1 279

 )122ممطياة ممطياة ،بماادة مان باالد الااروم مشاهورة تتااخم الشااام وهاي لممساممين ،بنااهااا
اإلسكندر وجامعها من بناا الصحابة .ياقوت ،معجم ،م ،5ص .)192

 )123قمعااة الااروم قمعااة حصااينة فااي تربااي الفارات مقاباال البيارة ،بهااا مقااام بطاارك االرماان
خميفا ااة المسا اايح لنا اادهم ويسا اامون باالرمينيا ااة كتا اااتيكوس يا اااقوت ،معجا اام ،م ،4ص
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العدد )9

ايمول )2118

 .)391 -391وقااد تمكاان الساامطان المممااوكي االشاار خمياال ماان دخااول القمعااة فااي
رجاب  691هاا1292 /م وسااماها قمعاة المسااممين المقريزي ،السااموك ،ج ،3 ،1ص

.)773

 )124قرقيسااياا بمااد لما نهاار الخااابور لنااد مصااب الخااابورلم الفارات ياااقوت ،معجاام،
م ،4ص1)328
 )125اب اان تغ ااري ب ااردي ،النج ااوم ،ج ،7ص1 75س ااممية 1بمي اادة م اان ناحي ااة البري ااة م اان
المااال حماااة بينهمااا مس اايرة يااومين وكاناات تعااد م اان المااال حمااص ايض ااً ي اااقوت،
معجم ،م ،3ص1 )241حيالن قرياة مان قارى حماب فيهاا لاين مااا فاوارة تسايح مناا
الماااا الا جميااج انحاااا مدينااة حمااب ياااقوت ،معجاام ،م ،2ص 1)332الحااارى اساام
موضج لكل محمة دنت منازلها فهم اهل حارة ياقوت ،معجم ،م ،2ص1 )25

 )126ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 75
 )127ابن تغري باردي ،النجاوم ،ج ،7ص1 75وبانقوساا جبال بظااهر مديناة حماب مان
جهة الشمال ياقوت ،معجم ،ج ،1ص1 )331

 )128ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،211ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 75
)129إلزاز ناحية من نواحي مدينة حمب ياقوت ،معجم ،ج ،1ص1 )316

 )131اب اان العب ااري ،ت اااريخ مختص اار ،ص  ،279اب ااو الف اادا ،المختص اار ،ج ،3ص،211
ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص ،289ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 76

 )131اب اان العب ااري ،ت اااريخ مختص اار ،ص  1 279والره ااا مدين ااة ب اااجزيرة ب ااين الموص اال
والشام بينهما ستة فراسخ ياقوت ،معجم ،ج ،2ص ،494ج ،3ص1 )116

 )132سروج بمدة قريبة من حران شرقي الفرات نحو الرقاة وشمشااط وتال ماوزن يااقوت،
معجم ،م ،2ص ،494م ،3ص1 )216

 )133ابان العبااري ،تاااريخ مختصار ،ص ،279المقرياازي ،السااموك ،ج ،2 ،1ص،419
ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 74
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 )134اباان العبااري ،تاااريخ مختصاار ،ص1 279ومناابف مدينااة قديمااة كبي ارة واسااعة ذات
خيارات كريارة بالشااام بينهااا وبااين الفارات رالرااة ف ارسااخ وبينهااا وبااين حمااب لشارة ف ارسااخ
ياقوت ،معجم ،م ،5ص1 )216-215

 )135ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،211-199ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص.289
 )136اب ا ااو الف ا اادا ،المختص ا اار ،ج ،3ص ،211-211اب ا اان ال ا ااوردي ،تا ا اااريخ ،ج ،2ص
.291
 )137ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،211ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 291

 )138ابوش ااامة ،تا اراجم ،ص ،213اب ااو الف اادا ،المختص اار ،ج ،3ص ،211اب اان ال ااوردي،
تاريخ ،ج ،2ص291

 )139ابن العبري ،تاريخ مختصر ،ص ،279ابو الفادا ،المختصار ،ج ،3ص ،211ابان
الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 291-291
 ) 141المنجنيق ااات م اان األس اامحة الرقيم ااة المهم ااة ال ااذي ك ااان لا ا ت ااأرير فع ااال ف ااي ته ااديم
الحصون واشعال الحرائ بواسطة المقذوفات مان الحجاارة و كارات الناار التاي كانات
ترما لمساافات بعيادة خالاد جاسام الجناابي ،تنظيماات الجايس العرباي االساالمي فاي

العصر االموي ،بغداد  ،)1984ص 1 )148
 )141ابن العبري ،تاريخ ،ص1 279

 )142ابا ا ااو الفا ا اادا ،المختصا ا اار ،ج ،3ص ،212ابا ا اان الا ا ااوردي ،تا ا اااريخ ،ج ،2ص،292
العبري ،تاريخ ،ص1 279
 )143ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص1 212

 )144الهما ااداني ،جا ااامج الت ا اواريخ ،م ،2ج  ،1ص ،316الا ااذهبي ،العبا اار فا ااي خبا اار ما اان
لب اار ،تحقيا ا اب ااو ه اااجر محم ااد الس ااعيد بس اايوني ،بي ااروت د1ت) ،ج 3ص،288

الذهبي ،دول االسالم ،الدوحة د1ت) ،ج 2ص1 163

)145ابو شامة ،تراجم ،ص ،213ابن تغري بردي ،ج ،7ص1 76
)146المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1 422
)147ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص1 213
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ايمول )2118

العدد )9

 )148المعاضيدي ،الوطن ،ص1 222
 )149المعاضيدي ،الوطن ،ص1 222

 )151ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص1 212
 )151ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،212ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 293
 )152اب ا ا اان ال ا ا ااوردي ،ت ا ا اااريخ ،ج ،2ص ،291-289المقري ا ا اازي ،الس ا ا ااموك ،ج،2 ،1
ص421
 )153اب ا ا ااو الف ا ا اادا ،المختص ا ا اار ،ج ،3ص ،213اب ا ا اان ال ا ا ااوردي ،ت ا ا اااريخ ،ج ،2ص293
 1والزردخانا ا ا ااة بيا ا ا اات السا ا ا ااالح ما ا ا اان سا ا ا اايو

ورما ا ا اااح ونشا ا ا اااب واق ا ا ا اواس المزيا ا ا ااد

ينظر القمقشندي ،صبح ،ج ،4ص)12-11

 )154ابو الفدا ،المختصر ،ج ،3ص ،213ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 293
 )155سا ااتيفن رنسا اايمان ،تا اااريخ الحا ااروب الصا ااميبية ،ترجما ااة البا اااز العربا ااي ،بيا ااروت
 ،)1967ج ،3ص.526

 )156الصياد ،المغول ،ص ،294العريني ،المغول ،ص1 245
)157اب اان ش ااداد ،تا اراجم ،ص ،213اب اان تغ ااري ب ااردي ،النج ااوم ،ج ،7ص1 76وحرس ااتا
قرية كبيارة لاامرة وساط بسااتين دمشا لما طريا حماص بينهااا وباين دمشا اكرار

من فرسخ ياقوت ،معجم ،م ،2ص1)241

)158الحنبم ااي ،ش اافاا ،ص1 417اراد الناص اار يوسا ا

التوجا ا الا ا مص اار اال انا ا انرنا ا

لزما لاان قصااد مصاار وذلااك لمااا كااان قائمااً بينا وبااين المماليااك فااي مصاار رتاام ان
المماليااك اظهااروا رتبااتهم فااي مسااالدت امااام تهدياادات المغااول اال ان الناصاار يوسا

تياار ريا واراد التوجا الا الحجاااز اال ان احااد ام ارئا اتاران بالتوجا الا هوالكااو اال

ان لاام يفعاال ذلااك ،اال ان الخباار لاان مكااان الناصاار انفااذ الا كتبغااا الااذي ساارلان مااا
ارساال اللقاااا القاابض لمي ا وهااو مااا تاام وجاايا بالناصاار يوس ا

المغول بوشاية من احد امرائ

ال ا لجمااون حيااث

ينظر ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1)294

 )159العريني ،المغول ،ص1 247

361

االوضاع السياسية في بالد الشام قبيل الغزو المغولي خالل الفترة...
جاسم محمد جاسم محمد

 )161الهما ا ااداني ،جا ا ااامج الت ا ا اواريخ ،م ،2ج ،1ص ،318-317الا ا ااذهبي ،العبا ا اار ،ج،3
ص288

 )161الذهبي ،العبر ،ج ،3ص1 288
 )162ابو شامة ،تراجم ص1 214
 )163ابو شامة ،تراجم ص ،217الذهبي ،العبر ،ج ،3ص1 288
 )164الااذهبي ،دول االسااالم ،ج ،2ص ،164اباان تغااري بااردي ،النجااوم ،ج ،7ص،81
لماد الدين لبدالحي الحنبمي ،شذرات الذهب فاي خباار مان ذهاب بياروت د1ت)،

ج1 291 ،5

 )165المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص1 225
 )166ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 81
 )167ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 81
 )168ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 81

 )169الكتبي ،ليون ،ج ،21ص 1 223وباالد حاوران كاورة واساعة مان الماال دمشا
ما اان جها ااة القبما ااة ذات قا اارى وم ا ازارع كري ا ارة وقصا اابتها بصا اارى يا اااقوت ،معجا اام ،م،2

ص1 )317نااابمس مدينااة مشااهورة بااأرض فمسااطين بااين جبمااين مسااتطيمة ال لاارض

لها ااا كري ا ارة الميا ااان بينها ااا وبا ااين بيا اات المقا اادس لش ا ارة ف ارسا ااخ يا اااقوت ،معجا اام ،م،5

ص1 )248

)171ابااو الفاادا ،المختصاار ،ج ،3ص1 213وحااارم حصاان حصااين ماان الماااال حمااب
تجان انطاكياة ساميت باذلك لحصاانتها لما الادائها وكونهاا حرمااً لمان فيهاا يااقوت،
معجم ،م ،2ص1)215

 )171ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 294
 )172ابن خمدون ،العبر ،ج ،5ص .379

 )173ابا اان تغا ااري با ااردي ،النجا ااوم ،ج ،7ص 73 -72؛ ها اااممتون جا ااب ،صا ااالح الا اادين
االيوبي ،تحرير يوس

بيش ،بيروت  ،)1973ص .234
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العدد )9
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 )174القمقش ا ا ااندي ،ص ا ا اابح ،ج ،8ص 65 -64؛ المقري ا ا اازي ،الس ا ا ااموك ،ج ،2 ،1ص
.429 -427

 )175ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص1 295
 )176المقريزي ،السموك ،ج ،2 ،1ص .429
 )177ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص  295؛ الكتبي ،ليون ،ج ،2ص .226
 )178ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 78
 )179ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 78

 )181الهمداني ،جامج التواريخ ،م ،2ج ،1ص1 318
 )181الهمداني ،جامج التواريخ ،م ،2ج ،1ص1 318

)182الكتبي ،ليون ،ج ،21ص ،224ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 77
 )183الهما ا ااداني ،جا ا ااامج الت ا ا اواريخ ،م ،2ج ،1ص ،313با ا ااو الفا ا اادا ،المختصا ا اار ،ج،3
ص ،215الكتبااي ،ليااون ،ج ،21ص ،228-227اباان تغااري بااردي ،النجااوم ،ج،7
ص1 79ولااين جااالوت بمياادة بااين نااابمس وبيسااان ماان المااال فمسااطين اليهااا انته ا

لس ااكر المغ ااول فمق اايهم به ااا الممالي ااك وكس ااروهم وك ااان ذل ااك انته اااا فت ااوحهم .ص اافي

الاادين لباادالمؤمن اباان لبااد الح ا البغاادادي ،م ارصااد االطااالع لم ا

سااماا األمكنااة

والبقاع ،تحقي محمد لمي البجاوي ،بيروت  ،)1954م ،2ص 1 )977

 )184ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 79

 )185ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 81-79
 )186ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 82

 )187كااان المظفاار قطااز قااد اسااتناب االمياار لماام الاادين ساانجر الحمبااي فااي دمشا وبعااث
الي ا الممااك االشاار موس ا  -صاااحب حمااص ونائااب هوالكااو باابالد الشااام -يطمااب

االمااان ماان المظفاار قطااز فامنا وبعااث قطااز ايضااا بالممااك المظفاار لااالا الاادين لمااي
بن بادر الادين لؤلاؤ صااحب سانجار الا حماب نائباا بهاا ،واقار المماك المنصاور لما
حماة وبارين و لاد لمي المعرة واخذ سميمة من و لطاها األميار شار الادين ليسا

بن مهنا بن مانج مير العرب ،ورتب األمير شمس الدين اقوش البرلاي العزيازي ميا ار
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بالسا اااحل وت ا ازة ابا اان الا ااوردي ،تا اااريخ ،ج ،2ص  ،298-295المقريا اازي ،السا ااموك،
ج ،2 ،1ص .)432

 )188ابن الفوطي ،الحوادث ،ص ،344ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،7ص1 83

أوالً  :المصادر

املصادر واملراجع

ا ابن االرير ،لزالدين ابو الحسن لمي بن ابي الكرم محمد الجزري ت 631ها1232 /م)
 )1الكامل في التاريخ .بيروت .دار صادر.)1966 .

ا ابن تغري بردي ،جمال الدين بي المحاسن يوس

ت 874ها  1469 /م).

 )2النجااوم ال ازه ارة فااي خبااار مصاار والقاااهرة .األج ازاا  7-6نسااخة مصااورة لاان طبعااة
المؤسسة المصرية العامة لمتألي

ا ابن الجوزي ،شمس الدين يوس

والترجمة والنشر .القاهرة.)1963 .

بن قزاو تمي التركي سبط654 .ها1256/م)

 )3م ا اارة الزم ا ااان ف ا ااي ت ا ااأريخ االلي ا ااان.الهند.مطبع ا ااة مجم ا ااس دائا ا ارة المع ا ااار العرماني ا ااة
بحيدرابادالدكن 1 )1951 1

ا الحنبمي ،احمد بن ابراهيم ت 678ها)/

 )4شافاا القماوب فاي مناقااب بناي اياوب ،تحقيا ناااظم رشايد .بغاداد .دار الحرياة لمطبالااة.
.)1978

ا بن خمدون ،محمد بن لبد الرحمن ت 818ها  1416 /م)

 ) 5العب اار وديا اوان المبت ااد والخب اار ي ااام الع اارب والعج اام والبرب اار وم اان لاص اارهم م اان ذوي
السمطان األكبر .بيروت مؤسسة جمال لمطبالة والنشر.)1979 .

ا بن خمكان ،بو العباس حمد بن محمد ت 681ها1282/م)

 )6وفيات األليان و نباا بناا الزمان .تحقي إحسان لباس .بيروت.1972 .

ا الهمداني ،رشيد الدين فضل اه ت718ها1318/م)
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المجمد )15

ايمول )2118

العدد )9

 )7جااامج التاواريخ ،ترجمااة محمااد صااالح نشااأت وفاؤاد لبااد المعطاي الصااياد .القاااهرة .دار
احياا الكتب العربية  1د1ت).

ا الذهبي ،محمد بن حمد بن لرمان ت 748ها 1347 /م).
 )8دول اإلسالم .الدوحة .دار إحياا التراث اإلسالمي .د .ت).
 )9العباار فااي خباار ماان لباار .تحقيا

بااو هاااجر محمااد السااعيد باان بساايوني .بيااروت .دار

الكتب العممية .د .ت).
ا الرازي ،محمد بن بي بكر لبد القادر ت 666ها 1267 /م).
 )11مختار الصحاح .الكويت .دار الرسالة.)1982 .

ا ابو شامة ،شهاب الدين ابي محمد لبد الرحمن بن اسماليل ت 665ها1267/م)
 )11تراجم رجال القرنين السادس والسابج.بيروت.دار الجيل.)1974 .

 )12الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصالحية.بيروت .د.ت).
ا ابن شداد ،بهاا ابو المحاسن يوس

ت 632ها 1234 /م)

)13النا اوادر الس اامطانية والمحاس اان اليوس اافية ،تحقيا ا

جم ااال ال اادين الش اايال.الق اااهرة .دار

الكتب المصرية.)1964 .

ا ابن لبدالح  ،صفي الدين لبدالمؤمن البغدادي ت  739ها 1338 /م)
)14م ارص ا ا ا ااداالطالع لما ا ا ا ا
بيروت.)1954 .

س ا ا ا ااماااألمكنة والبق ا ا ا اااع.تحقي محم ا ا ا ااد لم ا ا ا ااي البج ا ا ا اااوي.

ا ابن العبري ،تريغوريوس الممطي ت685ها1286/م)
)15تاريخ مختصر الدول.بيروت .المطبعة الكاروليكية.)1891 .

ا ابن العماد ،ابي الفالح لبد الحي الحنبمي ت  1189ها  1678 /م).
)16ش ا ااذرات ال ا ااذهب ف ا ااي خب ا ااارمن ذهب.بيروت.المكت ا ااب التج ا اااري لمطبال ا ااة والنش ا اار
والتوزيج .د.ت)

ا بن فارس ،بي الحسين حمد بن فارس بن زكريا ت 395ها1114 /م).
 )17معجم مقاييس المغة .تحقي محمد لبدالسالم هارون .القاهرة .مطبعاة ليسا الباابي
الحمبي.)1969 .
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ا ابو الفداا ،جمال الدين إسماليل ت  732ها  1332 /م).
 )18المختصاار فااي خبااار البشاار .بيااروت .دار الكتاااب المبناااني .دار البحااار .د .ت) ا ا
ابن الفوطي ،كمال الدين بي الفضل لبدالر از

ت 723ها 1323 /م)

 )19الحا اوادث الجامع ااة والتج ااارب النافعا اة فا اي المائ ا اة الس ااابعة .تحقيا ا مصط ا اف ج ا اواد.
بغاداد .المكتبة العربية.)1932 .
ا القمقشندي ،بي العباس حمد بن لمي ت 821ها 1418 /م)
 )21صبح األلش في صنالة اإلنشا .بيروت .دار الكتب العممية.)1987 .

ا بن كرير ،بو الفداا إسماليل بن لمر ت 774ها 1372 /م)
 )21البداية والنهاية .بيروت .مكتبة المعار  .د .ت).

ا الكتبي ،محمد بن شاكر ت  764ها  1363 /م)

 )22فوات الوفيات .تحقي إحسان لباس .بيروت .دار الرقافة.)1974 .
ا المقريزي ،تقي الدين حمد بن لمي ت  845ها  1441 /م).

)23الموالظ وااللتبار بذكر الخطط واارار .القاهرة .مكتبة الحياة .د .ت).
)24الس ااموك لمعرف ااة دول المم ااوك .تحقيا ا محم ااد مص ااطف زي ااادة.الق اااهرة .لجن ااة الت ااألي
والترجمة والنشر.)1956 .

ا ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكارم األنصاري ت  771ها  1311 /م)
 )25لسان العرب .القاهرة .الدار المصرية لمتألي

ا ابن الوردي ،زين الدين لمر بن مصطف

والترجمة .د .ت).

ت  749ها 1348 /م)

 )26تاريخ بن الوردي .ط .2النج  .المطبعة الحيدرية.)1969 .

ا ابن واصل ،جمال الدين محمد بن سالم ت697ها1295/م)

)27مفاارج الكااروب فااي اخبااار بنااي ايااوب .القاااهرة .مطبولااات ادارة احياااا الكتااب القديمااة.
جامعة فؤاد االول.)1953 .

ا ياقوت ،شهاب الدين بو لبد اه الحموي ت  626ها  1228 /م)
)28معجم البمدان .بيروت .د .ت).
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العدد )9
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ثانياً :المراجع

ا الباشا ،حسن.
 )1األلقا ا اااب اإلسا ا ااالمية فا ا ااي التا ا اااريخ والورا ا ااائ واارار.القا ا اااهرة .دار النهضا ا ااة العربيا ا ااة.
.)1958

ا الجنابي ،خالد جاسم
 )2تنظيمات الجيش العربي االسالمي فاي العصاراالموي 1بغاداد 1دارالشاؤون الرقافياة دار
الحرية لمطبالة 1 )1984 1

ا جب ،هاممتون.

اب ا اايش .بيا ااروت .المؤسس ا ااة العربيا ااة لمد ارس ا ااات

)3صا ااالح الا اادين األي ا ااوبي .تحا ا اريريوس
والنشر)1973 .

ا حتي ،فميب وآخرون.

 )4تاريخ العرب مطول .ط .3بيروت.)1961 .
ا حمدي ،حافظ احمد

 )5الشر االسالمي قبيل الغزو المغولي 1بيروت.دار الفكرالعربي.)1951 .

ا رؤو  ،لماد لبد السالم

 )6معركة لين جالوت .بغداد.)1986 .

ا الرويشيدي ،سوادي لبد محمد
 )7والية الموصل في لهد بدرالدين لولو .بغداد.مطبعة االرشاد.)1971 .
ا رنسيمان ،ستفين.
 )8تاريخ الحروب الصميبية .ترجمة الباز العريني .بيروت .دار الرقافة.)1967 .

ا الزبيدي ،محمد مرتض .

 )9تاج العروس .بنغازي .دار ليبيا لمنشر والتوزيج .د .ت).

ا الشيال ،جمال الدين

 )11تاريخ مصر االسالمية.القاهرة.دار المعار 1 )1967 .
ا شمبي ،حمد.
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 )11موسا ا ااولات التا ا اااريخ اإلسا ا ااالمي والحضارةاإلسا ا ااالمية .ط.4القاهرة.مكتبا ا ااة النهضا ا ااة
المصرية.)1979 .

ا الصياد ،فؤاد لبد المعطي
 )12المغول في التاريخ.بيروت.دار النضة العربية.)1981 .
ا لاشور ،سعيد لبد الفتاح.
 .)13مص ا اار ف ا ااي لص ا اار دول ا ااة الممالي ا ااك البحري ا ااة .الق ا اااهرة .مكتب ا ااة النهض ا ااة العربيا ا اة.
.)1959

 .)14العصا اار المم ا االيكي فا ااي مصا اار والشا ااام .ط .2القا اااهرة.مكتبا ااة النهضا ااة المص ا ارية.
)1976

.)15الحركااة الصااميبية صاافحة مشاارفة فااي تاااريخ الجهاااد العربااي فااي العصااور الوسااط .
القاهرة .مكتبة األنجمو مصرية.)1963 .
ا لاشور ،فايد حماد.

 )16العالقااات السياسااية بااين المماليااك والمغااول فااي الدولااة الممموكيااةاألول .القاهرة .دار
المعار .)1974 .

ا العبادي ،حمد مختار.

 )17قيا ااام دولا ااة المماليا ااك األول ا ا فا ااي مصا اار والشا ااام .بيا ااروت .دار النهضا ااة العربيا ااة.
.)1969

ا العريني ،الباز.
 )18المماليك.بيروت .دار النهضة العربية.)1967 .
 )19المغول.بيروت .دار النضة العربية.)1981 .
ا لمي ،لمي شاكر 1

 )21تاريخ الع ار في العهد العرماني .الموصل .منشورات مكتبة تموز.)1984 .

ا لبد الرؤو  ،لصام الدين
 )21با ااالد الجزي ا ارة فا ااي اواخا اار العصا اار العباسا ااي.القا اااهرة.دار الق ا اران لمطبالا ااة والنشا اار.
.)1976
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المجمد )15

العدد )9
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ا القزاز ،محمد صالح داود
 .)22الحياة السياسية في الع ار في لهد السيطرة المغولية .النج .)1971 .

ا لسترنف ،كي.

 )23بمدان الخالفة الشرقية 1ترجمة بشيرفرنسيس وكوركيس لاواد .بغاداد .مطبعاة الرابطاة
1 )1954
ا المعاضيدي ،خاشج و خرون
 .)24الوطن العربي والغزو الصميبي .الموصل .دار الكتب لمطبالة والنشر .د .ت).

ا هسي ،ج1م1

 )25العا ا ااالم البيزنطا ا ااي ،ترجما ا ااة رفا ا اات لبا ا ااد الحميا ا ااد ،ط.2القاهرة.دارالرقافا ا ااة لمطبالا ا ااة
والنشر.)1982 1

ا اليوس  ،لبدالقادر حمد.
 )26العالقااات ب ااين الشاار والغ اارب ب ااين الق ارنين الح ااادي لشااروالخامس لش اار .بي ااروت.
المكتبة العصرية.)1969 .

ا يوس  ،جوزي

نسيم

 )27الع ا اادوان الص ا ااميبي لما ا ا مص ا اار.بي ا ااروت.دار النهض ا ااة العربي ا ااة لمطبال ا ااة والنش ا اار.
.)1981

ثالثاً  :المراجع االجنبية :
- Encyclopaedia of IsIam.
(1) "MAMLUK".
- Howorth. Hennry H.
(2) The history of mongols from 9th to 19th century. Lodon. 1989.
- Lane-Poole, Stanly
(3) A history of Egypt in the middle ages. 4 ed. Hoarlem. 1968.
- saunders. j.j.
(4) The history of the mangols conguests.London.1971.
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رابعاً  :الموسوعات ودوائر المعارف :
 )1دائرة المعار االسالمية.

خامساً

البحوث والدراسات

ا البكر ،راتب حامد لبد اه 1
 )1الحااروب الصااميبية باادايات االسااتعمار االوربااي ،رسااالة ماجسااتير تياار منشااورة ،كميااة
االداب ،جامعة الموصل 1)1983 1

ا خميل ،لالا محمود.

 )2المغ ااول ف ااي الموص اال والجزيا ارة 736-656ه ا ا 1335-1258 /م .رس ااالة ماجس ااتير
تير منشورة .كمية ااداب .جامعة الموصل.)1985 .

ا رشيد ،ارسن موس

 )3زي اان ال اادين يوسا ا

امي اار ارب اال ،مجم ااة جامع ااة ده ااوك ،المجم ااد  ،)1الع اادد  )2لس اانة

 )2111ا لزت ،فائزة محمد
 )4لقارة والشااوش ودور الكااورد الحميديااة فيهمااا ،مجمااة جامعااة دهااوك ،المجمااد  ،)1العاادد
 )2لسنة .)2111
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