
 

 والع�نیني.�ام ملادة املاملیك  تقدمي

یة �شلكت من طرف مام ظهور قوة عسكر أٔ مما فتح ا�ال  ،یوبیةزئة س�یاس�یة بعد اهنیار ا�و� ا�ٔ شهدت منطقة املرشق العريب جت
 ني من �ة الغرب یبيوالصل  ،ر من �ة الرشقاالعريب و�دته الس�یاس�یة ووقفوا ضد زحف  التت�ادوا للمرشق أٔ املاملیك ا��ن 

ية مشل نفوذها ٕاسالم  اطوریة مرب إ ىل اكرب إ مارة تطورت إ  ن شلكواأٔ وسعات الع�نیني ا��ن س�بق هلم وبعد اهنیار املاملیك �زامن ذ� مع ت
ٓ مناطق من ٔأورو� و  لتارخي ومن �الل هذا ا�متهید فان ٕاشاكلیة الرب�مج تتعلق �لتطور العام  .م1924س�نة ىل إ واس�مترت  .فریقياإ س�یا و أ

 :وعن هذه إالشاكلیة تتفرع التساؤالت التالیة من النشأٔة ٕاىل �هنیار. املیك و الع�نینيملا

 صل املاملیك و الع�نیني؟أٔ ما   -                               

 مناطق نفوذهام؟يه ما  -                               

 ؟ة حمك املاملیك و الع�نینيأٔ ما يه العوامل املسامهة يف �ش  -                               

 ؟مايه العوامل املسامهة يف اهنیار املاملیك والع�نیني  -                               

 ، ويه اليت اكنت حمور اللقاء أ�ول. �ىل مجمو�ة من املصادر و املراجعالتساؤالت و �ريها �ع�د وتتطلب إال�ابة عن هذه 

 

 املاملیك
 

أ�وىل �سمى  ومر حمك املاملیك مبر�لتني   ،یوبیةٔأي بعد اهنیار ا�و� ا�ٔ م 1250�كو�ن دو� املاملیك يف مرص س�نة  أٔ بد             
املاملیك  ذوامتد نفو . م1517مرمه بعد س�یطرة الع�نیني �ىل مرص س�نة أٔ وانهت�ى مبر�� املاملیك البحریة، والثانیة مبر�� املاملیك الربجية. 

والسا�ل و�متثل حسب احلدود احلالیة يف معظم مرص وشامل السودان مث الشام و العراق  مرص ليشمل جماال �ام يف املرشق العريب من
فقوهتم يه اليت  ،للماملیك دور ٔأسايس يف �رخي إالسالمواكن  ا�مين.الغريب من ش�به اجلز�رة العربیة حبیث مشل نفوذمه منطقة احل�از و 

طامع كام وضعت �دا �ٔ ة وفتحت جز�رة قربص وجز�رة رودس هنت احلروب الصلیبيأٔ ة يف املرشق حيث طامع الصلیبيوضعت �دا ل�ٔ 
 .التتار ا��ن دمروا العراق والشام و�اصة مكتبة بغداد 

  ؟مفا املقصود �ملاملیك  -
  ؟يه املناطق اليت مشلها حمكهم ما -
 ؟و�یف فرضوا حمكهم �ىل هذه املناطق  -



 التعریف �ملاملیك 1
و أٔ دق یعترب عبدا أٔ وصوف هبا يف ملكية �ريه ومبعىن ن املأٔ �ىل سطحیا لكمة مملوك وتدل لكمة مملوك لكمة املام� لغة يه مجع ل          

 .قدراته اجلسمیة والعقلیةحسب  ره وقد ینخفض يف املاكن والزمان حلریته یباع و�شرتى مثل �يق البضائع قد �رتفع سع ارقيقا ٔأي فاقد
ٔ�هنا تدل �ىل من ٔأصبح عبدا بدون ن، ولكن دال� لكمة مملوك ختتلف عن املعىن ا�قيق للعبید واجلواري والرقيق والرساري والغلام

يف س�یاق املادة من الناحية التارخيیة يه الفئة اليت وضعت نفسها رهن ٕاشارة الطرف ا�ي ملرادفة لها يه أ��الب. وواللكمة االوراثة. 
اكنوا ىل ٔأطفال إ یعود  ،م1517م و 1250 ما بني صل املاملیك ا��ن حمكوا يف املرشق العريبأٔ و اس�تقد�م بغیة �س�تفادة من �دماهتم. 

یوبیون واكن ا�ٔ  ما بني حبر قزو�ن والبحر أ�سود �الیا.�راك واملغول و الصقالبة والقوقاز و�ري ذ� من املناطق جيلبون من مناطق ا�ٔ 
 الركزية أ�ساس�یة لهذه الرتبیة يه اكنتللغة العربیة ومبادئ إالسالم و وبعد الرشاء اكن اململوك یتلقى �ربیة مبنیة �ىل تعمل ا ،رث رشاء هلمٔأك

 .غرس الوالء املطلق للس�ید وبعد ذ� یتلقى اململوك التكو�ن العسكري 
ن نقارن بني املام� يف هذه املر�� وبني اجليش �نكشاري يف �رخي الع�نیني و�يش عبید الب�اري يف �رخي أٔ وبذ� ميكن          
ىل احلمك يف إ ت هذه الفئة اململوكة من الوصول ومتكن ،ة من �دماهتمد رشاء املاملیك قصد �س�تفاون يفمراء �یوبیوتنافس ا�ٔ  املغرب.

و�یفام اكن احلال فٕان  .مرص وظل رشاء املاملیك قامئا حىت من قبل من اكن مملواك مث اعتق ٔأي اس�مترار �سرتقاق من طرف بين ��ته
  .دو� املاملیك مشل معظم املرشق العريب نفوذ

 ا��ن ف �مس املاملیك البحریة ومه كام تعر  دو� املاملیك أ�وىلتعرف �مس  مر�لتني أٔساس�یتني  أ�وىلبني  هم ویمت ا�متیزي يف حمك      
سكن عنارصه يف جز�رة الروضة �ىل هنر النیل ا�ي أٔ �شا حرسا �اصا به و أٔ ومن هذه الفئة  .یويب جنم ا��ن ٔأیوبالسلطان ا�ٔ  س�تقد�ما

وحمكت هذه ا�و� اململو�یة  .مرياأٔ  25مراهئم أٔ و البحریني و�دد أٔ � عرفوا �مس املاملیك البحریة و� .الكتا�ت املعارصة ببحر النیلتصفه 
وهو ا�ي قاد املعركة ضد امحل� الصلیبية ، وبدٔأ حمك املاملیك ٕا�ر وفاة املا� الصاحل ٔأیوب يف مدینة املنصورة .م1382م اىل1250من 
 م، وبعد �ستيالء �لهيا، تو�ت حنو املنصورة يك1249یونیو  4، حيث نزلت قواته مبدینة دمياطقادها امل� الفر�يس لو�س التاسعاليت 

واكنت نتي�ة املوا�ة  .اس�تقدام ا�ن امل� الصاحل من العراق لیتوىل القيادة �ز�امة جشر ا�ر هواملاملیك واكن رد فعل  .�زحف حنو القاهرة
صلها أٔ واكنت جشر ا�ر و م. 1250فربا�ر  ٔأصبحت تعرف �مس معركة املنصورة ة �ري متوقعة حيث انترص املاملیك يف املوا�ة اليتالعسكری

ول من م� مرص من ملوك الرتك املاملیك ودام حمكها أٔ  عتقها و�زو�اأٔ رتاها الصاحل جنم ا��ن ٔأیوب مث �ضول اش�اریة من رشق ا�ٔ 
ٓ مثانني یوما.    .هو السلطان �ا� الصاحل صالح ا��ن الثاين وك هذه املر�� أ�وىل خر ملوأ

السلطان  اس�تقد�م ،واملاملیك اجلرا�سة ،املاملیك الربجيةو  رزها املاملیك السلطانیةٔأ�فتعرف بأٔسامء ومن  ،ا�و� الثانیة للماملیكما أٔ      
م 1382مك ا�و� الثانیة من س�نة ودام ح. مرياأٔ  23و الربجيني و�ددمه أٔ ك الربجية سكهنم يف �رج قلعة القاهرة فعرفوا �مس املاملیأٔ قالوون و 

ٓ �ي الثاين  نوهلم بي� اكن طوماأٔ واكن الظاهر س�یف ا��ن �رقوق  .م1517ىل إ  �دمه جنود السلطان الع�ين سلمي أٔ خرمه وهو ا�ي أ
 46فالسلطان قالوون حمك ٔأطول مدة حبیث بلغت  ،خرمري �ٓ أٔ لفت مدة حمك سالطني املاملیك من واخت�لقاهرة.  بباب الزوی�الثاين 

 م.1341م و 1309ومابني  .م1308 ، وم1294ومابني .م1294و، م1293س�نة ومتت هذه املدة ثالث مرات مابني 
ومت هذا الشهر والنصف  .نصور خفر ا��نفه�ي شهر ونصف حمكها ع�ن �ن جقمق وهو املعروف بع�ن امل� امل  ،قرص مدة حمكأٔ ما أٔ 

 نه دفع هلم نقودا مغشوشة .م واكن اجلنود من وراء عز� �ٔ 1452س�نة 



 
 مناطق نفوذ املاملیك -2

معظم مرص مث و�الل هذه املدة الزمنیة انطلق نفوذمه من القاهرة ليشمل  ،س�نة 267لبحریة والربجية ادام حمك املاملیك بنوعهيام          
وتدرج بعض  .وبعد ذ� مد املاملیك سلطهتم �ىل العراق و �ىل السا�ل الغريب لش�به اجلز�رة العربیة .ىل فلسطني مث اكمل الشامإ امتد 

مه أٔ  بنيكام مشل نفوذمه قسام �ام من شامل السودان احلايل وتعترب فرتة حمك املاملیك من  .الكتا�ت التارخيیة ا�مين مك�ال �بع للماملیك
ففي هذه املر��  .ر احنالل اخلالفة العباس�یةٕا�مية يف املرشق العريب قد جتزٔأت مة إالسالن ا�ٔ ت التارخيیة اليت یلفها الغموض �ٔ الفرتا

ىل إ  افةضو�الٕ  .املاملیك زید الفرتة مغوضا هو كرثة سالطني � وما ،ا اقترص �ىل املدینة الوا�دةمارات وا�ویالت ونفوذ بعضهتعددت االٕ 
�او� كام یفرس البعض مغوض الفرتة مب .قوى بطرق خمتلفةاحلمك ل�ٔ  ٔأي ملن �لب،نتي�ة اع�د قا�دة احلمك �ىل منطق ذ� تأٔزم الوضع 

ؤأورد شفيق توفيق ٕاسامعیل حول القاهرة يف كتابه املاملیك الرشا�سة نقال عن  .ازاهتم العتبارات عرقيةٕاجن�شویه حمك املاملیك وطمس 
سالم  ومدرج اذر من البرش، وٕایوان االٕ وحمرش أ�مم ،ا�ن ��ون : " من مل �ر القاهرة عز إالسالم فه�ي �ارضة ا�نیا و�س�تان العامل

س بأٓفة، وتضئ البدور والكوا�ب من �لامئه، وقد مثل �شاطئ النیل و�ريس امل� تلوح القصور وأ�واو�ن يف و�ه �زهر اخلوانك واملدار 
اجلنة، و�ىل اجلانب ا�ٓخر كثريا ما �دثنا الر�ا� عن �راء ساكن القاهرة فيقول ٕاذا اكن يل ٔأن ٔأصف �راءهذه املدینة فلن �كفيين هذا 

عضها ٕاىل بعضن ٔأقسم ٔأهنا مجیعا حتتوي نصف �روة الكتاب، ٕاذ لو ٔأمكن مض رومة وميالنو ؤأدمرة وفلور�سة ٔأربعة ٔأخرى من املدن ب 
 القاهرة.

  

 عوامل قيام دو� املاملیكـ  3

 
ة واقتصادی ىل عوامل س�یاس�یةإ وميكن تصنیفها  ،م مبجمو�ة من العوامل13یفرس قيام حمك املاملیك يف املرشق العريب يف ٔأواسط القرن 

 مبارش.. كام ميكن تصنیفها ٕاىل عوامل ممهدة، و�امل ودینية
 مفا يه هذه العوامل؟-                    

  العامل ا�یينـ    1ـ  3
فٕاهنم عرفوا �یف یغلفون سلطهتم  ینعتون �لعبید،صلهم حيث اكنوا أٔ رب�ر ا�یين لقيام سلطهتم نتي�ة ىل التإ ون ذا اكن املاملیك یفتقر إ       

هــ موافق 656س�نة  بعد استيالهئم �ىل بغداد�لهيا املغول خلالفة إالسالمية اليت قىض حياء اإ طار معلوا �ىل ويف هذا االٕ  .�لغالف ا�یين
رسة العباس�یة بعد �نتصار يف �د ٔأبناء ا�ٔ أٔ  �س�تد�اءقطز  ويف مقدمهتمزعامء املاملیك  قيام  يف ٕاحياء اخلالفة إالسالميةو�متثل م. 1258

وبعد ذ�  من طرف بين ��ته. ن احملاو� فشلت الغتیال قطزأٔ  الإ  .محدأٔ وهو ٔأبو العباس  م،1260هـ موافق 658 معركة �ني �الوت
ٓ مريا عباس�یا أٔ ربس حيث اس�تدعى ويه اليت قادها الظاهر بی ،متت احملاو� الثانیة محد ا�ن اخللیفة الظاهر محمد �ن أٔ هو ٔأبو القامس و  خرأ
 .النارص ��ن هللا

عیان لوز�ر وقايض القضاة والعلامء وا�ٔ ومعه امن طرف بیرب�س  ،م1261 مشارف القاهرة س�نة�ىل ومت اس�تقبال أ�مري العبايس     
وبعد  .�لیفة ولقب �ملستنرص ��یع بو  ،ن شهد الشهود بنسب أ�مريأٔ وبعد . �جيلهمأٔ بوأ�قباط  ىل �انهبم ا�هيود بثوراهتم إ والشهود و 

ىل ذ� مما س�یفت�ه هللا إ یضاف  ويه مرص وجزء من الشام وما ،اخلاضعة حلمكه ٔأي يةویض بیربس حمك البالد إالسالم مبایعته قام بتف



 لٔ��داث. و�ىل أ�قل يف عیون املعارص�ن رشعیهتا فنالت سلطة املاملیك البعد ا�یين ا�ي یؤكد .�لیه
فاكنت خطة بیربس  ،اململويك جمرد �بع �حلامك عرف املاملیك �یف یت�لصون من اخللیفة حىت ال�كون ا ،الرشعیة احلصول �ىلوبعد    

حيث  ،ىل املوتإ هو بعثه يف �مة اكن لكن الهدف مهنا و  .بدعوى �رس�یخ سلطته ،رسال اخللیفة �ىل رٔأس مح� عسكریة ملوا�ة املغولإ 
ٓ �لیفة  ىاس�تدعو  .�د املغول امحل� العسكریة �اكملهاأٔ  يف اس�تعادة  �كون �یه ٔأطامع  الحىت و  .اخللیفة احلامك بأٔمر هللا العباسخر وهو أ

و�لتايل مل �كن  .ال حبضور بیربسإ  سؤولني �د امل بني ٔأ ميكن االتصال بينه و  حبیث الحامیته، بدعوى   احصار ه فرض �لیجمد اخلالفة، 
  .صالة امجلعةثناء أٔ ا��اء �ىل املنا�ر � سوى  ومل یبق ،ا�هن�ي والمر ذ مل �كن � صالحية ا�ٔ إ شلكیة  الإ �مة اخللیفة 

اكن املاملیك كام  .احلرم النبوي هاشهد�ٕالصال�ات والرتم�ت اليت و ،دسةق�س�یطرة املاملیك �ىل أ�ما�ن املومتت �ز�یة الغالف ا�یين 
 واس�تغل هذه الفرصة جفعل اخلطبة يف ،م1269دى بیربس هذه الوظیفة س�نة أٔ و  .ثناء مومس احلجأٔ ىل الكعبة لك س�نة إ یبعثون �لكسوة 

 .كام قام برتممي قبة الصخرة واملس�د أ�قىص وٕا�ادة بناء مس�د اخللیل �لیه السالم. ة العبايس مث لسلطان مرص من بعدهاحل�از لل�لیف
 ظاهر دینية خمتلفة .مببذ� سلطة املاملیك  غلفف ،ىل تقریب العلامء والفقهاء والقضاةإ زهر �ٕالضافة ن رمم ا�ٔ أٔ وس�بق � 

 الس�یايسالعامل  - 2ـ  3
متكن من  ،ىل �انب القضاء �ىل املعارضة ا�ا�لیةإ ف ،املاملیك �اصة الظاهر بیربس هن�هعامل يف ا�هاء الس�یايس ا�ي �متثل هذا ال   

بزينطیة اليت اكنت يف رصاع حتالف مع إالمرباطوریة ال  ،طارويف هذا االٕ  .بناء س�یاسة �ارجية ار�كزت �ىل الت�الف مع القوى اخلارجية
 .لفو�سو العارش م� قش�تا�أٔ ني العالقة بينه وبني تكام �اول مت  .مارات مس�یحیة يف الغربإ وضد  ،مارات الصلیبية يف الشاماالٕ  ضد

يف  ةحیی املس� إالمارات  وبذ� متكن من �رس قوة  .ن الطلب مل یتحققأٔ  الإ  ،ولضامن اس�مترار هذه العالقة عرض �لیه الزواج من ابنته
الت�الف مع قوة الترت  واكنت النتي�ة حتقيق ،ىل القوى الس�یاس�یة اليت اكنت معارضة لهوال�وإ بعوثني مب  رسلأٔ  ،لرشقيةويف اجلهة ا الشام .

 من الت�الفات اخلارجية. يدایة قيام حمك املاملیك �یف �س�تف وبذ� عرف الظاهر بیربس يف بد
 العامل �قتصادي - 3ـ  3
اعمتد  ،طاريف هذا االٕ و .السلطةاليت متكن من ٕارساء إالماك�ت املادیة تتوفر  �ضفبف  ،الس�یاس�یةيف قيام الكيا�ت �م لالقتصاد دور   

وفرض جبا�ت خمتلفة �ىل الساكن �مس حماربة ٔأ�داء إالسالم  ،یوبینيمراء ا�ٔ متثل يف مصادرة ممتلاكت بقا� ا�ٔ املاملیك �ىل موارد مالیة � 
كام اعمتد املاملیك �ىل   .ويف مقدمهتم امل� الفر�يس لو�س التاسع ،رسى معركة املنصورةأٔ ىل فدیة إ �ٕالضافة  ،وحامیة ا��ر إالسالمية

 .ٔأمهیة املرشق العريب يف الوساطة الت�اریة بني الرشق والغرب فتوفرت �هيم موارد مالیة مولوا هبا ٕارساء حمكهم
 

لس�یاسة وا��ن و�قتصاد مثل مرشوع توحيد املرشق العريب والبعد يف ٕارساء حمكهم عوامل ٔأخرى اىل �انب ااس�تغل املاملیك        
ت هذه أٔ ومع مرور الزمن بد، ةأٔ عتربوه عربیا مسلام مو�ا و�شىل �د اإ د �شلك �اص خشصیة الظاهر بیربس العسكري مث �سج خيال جم

 .العوامل تتفكك
 فكيف اهنارت سلطة املاملیك؟  
 

 عوامل اهنیار احلمك اململويكـ  4
و�متثل هذه  .رازها يف ثالثة عوامل تتشعب عهنا عوامل ٔأخرىٕا� وميكن ،فرس اهنیار احلمك اململويك يف املرشق العريب بعوامل خمتلفةی 

 ، حيثو�ىل حساب املاملیك �شلك �اص ،الع�نیون �ىل حساب القوى أ�وروبیة �شلك �ام ققهامل الثالثة يف التقدم ا�ي حالعو 



رضارا أٔ  وا حلقأٔ س�توى �كتشافات اجلغرافية حبیث مث التقدم ا�ي حققه الربتغال �ىل م  .مام صعود الع�نینيأٔ �راجعت ماكنة املاملیك 
ما العامل الثالث فيمتثل يف الرصاع ا�ا�يل بني املاملیك أٔ  .واملغرب واملاملیك �شلك �اص، مادیة ومعنویة �لعامل إالساليم �شلك �ام

 .م16وبدایة القرن م15القرن هنایة داد �دة يف ا�ي از 
 ؟م1517ل يف القضاء �ىل احلمك اململويك �شلك رمسي س�نة امفكيف سامهت هذه العو 

   دور الرصاع بني املاملیك - 1ـ  4
فٕان القا�دة  ،شلكیا حياء اخلالفة العباس�یة والتحمك يف الوضع جبعل اخللیفة منصباإ �سب الرشعیة عن طریق يف  املاملیك ا جنحٕاذ       

ؤأدت  .بني املاملیكحمصورا  اكناحلمك  ٕا�دى عوامل �هنیار �لرمغ من ٔأن اكنتاليت اعمتدوا �لهيا يف حتدید من یتوىل التس�یري املبارش 
 .ل مت اغتیاهلممفعظم الزعامء أ�وائ ،واكنت معلیة �غتیاالت �رافق هذا �نتقال .ىل ٔأخرىإ رسة أٔ من  ٕاىل انتقال احلمك القا�دة ملن �لب

  .مث قطز ،ول �امكةأٔ مر مع جشر ا�ر وبدٔأ ا�ٔ 
ذ� یمت عزهلم مراء یولون السالطني وبعد حيث اكن ا�ٔ  ي،غتیاالت و�اصة بعد السلطان قيتباارتفعت وثرية � ،م15ويف القرن       

ه س�تاذیة اليت اكنت جتمع بني اململوك وس�یدو�راجعت رابطة ا�ٔ  ،املاملیكونتج عن ذ� ضعف أ�سس اليت قامت �لهيا دو�  ٔأو اغتیاهلم.
  .ن یغتال اململوك س�یده لی�ل حم� يف السلطةأٔ صبح �اد� وأٔ  .وتدریبهه صاحب الفضل يف �ربيته نحيث اكن اململوك وفيا لس�یده �ٔ 

بني الرصاع اش�تد  ٕامناو  ،ىل العرشإ وى املاملیك الكبار هبدف الوصول وليس فقط �ىل مس�ت ،كام ازدادت وثرية الرصا�ات بني املاملیكو 
احلصول �ىل  طامع يفول هذه الفئة يف الرصاع نتي�ة ا�ٔ دخٔأدى و  .�البو �مس ا�ٔ أٔ یعرفون �مس اجللبان  املاملیك الش�باب ا��ن اكنوا

 .تحمك يف املوارد املالیةتنصيب سالطني من فئة أ�طفال لل  ، وٕاىلق الرصا�اتیتعم  ٕاىل  رواتب مرتفعة

ويف  ما ینتظره. خطورة املعين �ٔ�مردراك منصب تويل العرش �ري مرغوب فيه الٕ م 15لك هذه الرصا�ات جعلت يف هنایة القرن          
ومما  ،الغوري صوونقروایة �رخيیة حول السلطان  17ىلا16�س يف كتابه <بدائع الزهور> اجلزء الرابع من الصف�ة إ یذ�ر ا�ن ، طارهذا االٕ 

 الأٔ حلوا �لیه اشرتط �لهيم أٔ وه وهو ميتنع من ذ� ویبيك و�ني �لسأٔ حسبوه (املاملیك)و  1501حلمك س�نة �ني عرض �لیه ا: "ورد فهيا 
 ".دوا عز�ٔأرا ذاإ ن یرصفوه �ملعروف أٔ یقتلوه و 

ورفع  ،مكس الغ�مثل مما جعل احلاكم یفرضون رضائب �دیدة  ،فرغت اخلزینةأٔ و ، ا�لیةالرصا�ات بني املاملیك هیبهتم ا�ؤأفقدت      
 .عنت حمل انتقاد �يق فئات ا�متىل قيا�م بترصفات اكإ افة ضقمية الرضائب القدمية �الٕ 

 التقدم الع�ين - 2ـ  4
ىل إ م تطورت العالقة بني الكيانني 15لكن يف القرن  ،مه بيهنامافساد التف ،خطار و�اصة خطر التتارأٔ من   املاملیك والع�نیون�اىن     

لزتمع العامل  وٕامنا ،احلدود ىل �القة الرصاع ليس فقط حولإ  تطورت العالقة ف  .املبارش بني الكيانني االتصال نتي�ة�القة الرصاع 
م يف 1453القسطنطینة س�نة الهئم �ىل مدینة يوازدادت قوة الع�نیني �ىل حساب املاملیك بعد است  .إالساليم واكتساب الرشعیة ا�ینية

ع ا�و� الصفویة واحلفاظ �ىل وواصل الع�نیون زحفهم يف املرشق العريب لتحقيق هدفني وهام وضع �د لتوس عهد محمد الثاين الفاحت .
واندلعت بيهنام ون واس�مترت املوا�ات العسكریة بني املاملیك والع�نی .من وما �رافقه من �ائدات بعد فشل املاملیك يف احلفاظ �لیها�ٔ 

، اندلعت أٓخر 1517�لشام، اهنزم �اللها �يش املاملیك، وواصل الع�نیون زحفهم حنو مرص. ويف س�نة  1516معركة مرج دابق س�نة 
هنایة احلمك التقدم الع�ين السبب املبارش � عتربو�لتايل ی  موا�ة بيهنام ويه معركة الریدانیة اليت انهتت �هنزام املاملیك وهنایة حمكهم.

 اململويك.



 
   دور الربتغال - 3ـ  4

�ىل مدینة سبتة  هئمفبعد اس�تال، يف �ون الربتغال �لقوا مصاعب للماملیك �اصة �ىل املس�توى املايل وا�یين �متثل هذا ا�ور       
واكن الهدف من ذ� جتاوز الوساطة  .ل ومواد ٔأخرىبىل الرشق مصدر التواإ وا ر�الهتم البحریة بغیة الوصول واصل�ملغرب، م 1415

ا اكنت عسكریة ٕامن. ومل �كن الر�الت جتاریة فقط و  ٕاىل �انب أ�هداف أ�خرى للر�الت �كتشافية الت�اریة إالسالمية وإالیطالیة
ن مراكز �ىل السوا�ل ٔأثناء هذه الر�الت اكنوا یؤسسو، و ٔ�سل�ة املتطورة (البارود)� اجلنودمن  ا�دد ایضا، �عتبار السفن اكنت تقل

�ىل السوا�ل  اكما دي الر�ا� فاسكو بقيادةال جهومات شن الربتغم 15هنایة القرن  . ويفوا�د للزتود �ملؤن و�سرتا�ةفریقية كقاالٕ 
�ائدات املاملیك من الت�ارة البعیدة املدى و�لتايل  راجعوجنم عن ذ� �فت�اوزوا الوساطة إالسالمية  .ىل الهندإ فریقيا ووصلوا الرشقية الٕ 

منا إ و  ،�ىل اجلانب الت�اري ومل یقترص الربتغال .�الق منفذ البحر أ�محر وسوا�ل اخللیج العريبربتغال املاملیك من �ة اجلنوب �ٕ خنق ال
 .من طرف البا� جيدها�مع ا�ي اكن الربتغال  اكنت هلم ٔأطامع دینية نتي�ة

وجعز املاملیك عن دفع اخلطر  ،�دى ٔأهدافهمإ صبحت أ�ما�ن املقدسة أٔ ف��مين هامج الربتغال مدینة �دن م 1513يف س�نة و        
ىل مكة واملدینة من خطر قطاع إ مني طریق احل�اج أٔ ىل �انب �دم قدرهتم �ىل ت، إ یبهتم ا�ا�لیة ورشعیهتم ا�ینيةالربتغايل مما افقدمه ه 

أ�ما�ن �ددة من قبل قوة مس�یحیة واكنت هذه أ�وضاع ورقة اس�تغلها الع�نیون للتو�ه حنو املرشق العريب �ىل الطرق ٔأصبحت هذه 
، ٔأساس دفع اخلطر الربتغايل و�لتايل ٔأصبحت �كتشافات اجلغرافية �ز�امة الربتغال �امال من العوامل الرئيس�یة الهنیار احلمك اململويك

  أ�ما�ن املقدسة، وخنق الوساطة الت�اریة للماملیك.حيث ٔأدى وظیفتان هام هتدید 
 

 
قد سامهت يف اهنیار حمك املاملیك حبیث تفسخت أ�سس اليت ار�كز  ،�هياإ ىل �انب العوامل الثالثة املشار إ ن عوامل ٔأخرى أٔ الشك 

 .مرباطوریة يف التارخي إالساليمإ كرب أٔ قام أٔ ي بل �ل حم� احلمك الع�ين ا�ىل فراغ احلمك إ ومل یؤد اهنیار املاملیك   .لهيا هذا احلمك�


