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 إهداء نجيبة.

 .قبل كل شيء احمد هللا تعالى واشكره ،الذي وفقني وأعانني عمى إتمام ىذا العمل 

 :ثم اىدي ثمرة جيدي المتواضع إلى من قال فييما الرحمان

 "واخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا "..

 إلى من جعمت نفسيا شمعة لتنير دربي ،وأمنيتيا أن تراني ناجحة إلى

 أمي الغالية

 إلى من أنار دربي ولم يبخل عمي بعطائو ونصائحو إلى

 أبي العزيز

لزىر ،مالك ،يزيد الذي وقف معي وساعدني كثيرا النجاز ىذه المذكرة والى أخي :إلى اإلخوة 

 حسين

  ، الى حبيبة ،مميكة ،حياةوزوجيا فريد  سميمة:إلى األخوات 

 .زىية ،سعاد ،مريم :إلى زوجات إخوتي 

 .دمحم أمين ،عبد الرحمان ،سيف اإلسالم ،إيناس ،ىند ،أسماء ،إسراء :إلى البراعم 

. إلى من شاءت األقدار أن يكون خطيبي وزوجي في المستقبل عبد الحميم والى كل عائمتو الكريمة

. منال ،مريم ،نزيية ،لويزة ،فوزية ،سارة ،أمينة:إلى رفيقات الدراسة 

 .والى جميع االقارب 

 والحمد هلل الذي وفقني



  
 إهداء منال

 

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي ارحمهما كما "... إلى من قال فيهما الرحمن 
..." ربياني صغيرا

إلى من غمرتني بنبع الحنان و العطف و إلى من حممتني جنينا في أحشائها و هنا عمى وهن و 
. إلى التي سهرت عمي، إلى التي لم تبخل عمي بدعائها و كانت رفيقتي األولى في الحياة

إلى الذي أنار دربي و حسن خمقي و عممني أن الحياة كفاح، إلى من عممني األخالق و حصد 
. األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العمم و كانت نصائحه دربا منيرا أهتدي به أبي

إلى نصفي الثاني و شريكي في الحياة، الذي شأنه عالي و مكانه في قمبي غالي زوجي العزيز - 
الذي ساندني و وقف إلى جانبي و لم يبخل عمي بوقته و نصائحه و كان صبورا معي، صهيب 

. سندي في الحياة
إلى المشاكسة التي أعطت رونقا لحياتي و أدخمت فيها البهجة و التي أعتبرها توأم روحي أختي 

. الوحيدة خولة
". جنة الرحمن"إلى أجمل هدية مّن بها عمي الرحمن ابنتي الغالية، نور حياتي، و سر وجودي - 

دون أن أنسى كل أفراد عائمة نعيجة أعمامي و عماتي و كذا خاالتي و كل أبنائهم صغارا و 
كبارا، و عائمة زوجي خاصة ولديه الذين كانا بمثابة أم و أب بالنسبة لي و كان دعمهما كبير و 

. كتاكيت العائمة سمسبيل، رنيم، سراج وسجى وأمهاتهم و إلى أخي خميل
إلى من كانت أكثر من صديقة و بمثابة األخت و شاركتي مشواري الدراسي نجيبة دون أن - 

. أنسى مريم أعز صديقاتي
. إلى كل من ساعدني و لو بكممة، إلى كل من لم يجد اسمه و غضب مني

.  كل بإسمه2016و إلى كل دفعة التاريخ 
 
 

 



  
 

الشكر و التقدير 

 

متقدم بتشكراتما ". لوق اامملا  سسرر هللا امملم لرسللل لالمممملن : "بسم هللا الرحمان الرحيم 

 من ساادما من وريب أل من بعسد امى امجاز هذا العمق المتلاضع لمخص  كقالخالصة إلى

 :بالذكر 

 األستاذ المشرف ألالد ضياف رابح

 ن كان  كرة إلى أن اخرج امى هذه الصلرةأالذي اتخذ هذا العمق ممذ 

 :إلى كق األساتذة  ي وسم التاريخ الذسن لم سبخملا امسما بالمساادة لتقديم المصائح خاصة األستاذ

 ....مرزلوي،بن مارس،ل االستاذة كلثر

 بقالمة لجامعة األمسر ابد القادر بقسمطسمة الذسن 1945 ماي 08إلى كق امال المكتبة بجامعة 

 .واملا بأامالهم امى ألمق لجل،  يسرلا لما امجاز هذا البحث

 :إلى من بذللا مجهلدات جبارة  ي كتابة هذه المذكرة 

 .ابد الرملف ، دمحم ،ابد الرزاق
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مقدمة  
 



المقدمة 

 أ 

 

تأسست دولة المماليك عمى أنقاض دولة األيوبيين،فقد بسط المماليك سمطتيم ونفوذىم عمى 

كانوا قد حكموا مصر ،وقد كان ليم دور كبير  (ىـ648)وقبميا في سنة .(ىـ658)بالد الشام في 

وبصمة بارزة عمى بالد الشام ومصر ،حيث نجد أن ليم دور في إعادة إحياء الخالفة العباسية 

في مصر ،وفي تاريخ بالد الشام خاصة وىو المجال الجغرافي الذي يمتاز بموقع استراتيجي 

جعمو منطقة جذب جعمت العديد من القبائل تطمع لموصول إلييا واالستقرار في مشارفيا ،ىام 

 في امنذ ما قبل اإلسالم كالعموريين و االراميين و الكنعانيين وغيرىم، مما جعميم يتأثروا ويؤاثرو

 االعتماد عمييم في حاالت الحرب  إلىالمنطقة من خالل وجودىم الفعال الذي دفع بالسالطين

و السمم عمى حد سواء ،سيما في العيد األيوبي ،أما عن دورىم في العصر الممموكي الذي 

يعتبر من أكثر العصور عرضة لألخطار بظيور  التتار فكانت القبائل العربية كفيمة بالقيام 

بيذا الدور، ومن ىنا فإن ىذه الفترة من العيد الممموكي ،حظيت باىتمام الباحثين ،إال أنيم 

ركزوا عمى االنجازات الكبرى التي تمت خالليا ولم يولوا نفس االىتمام بالجانب االجتماعي 

 .والعالقة بين الدولة ومختمف شرائح المجتمع 

ونحاول في ىذه الدراسة أن نقدم شيئا عن دور القبائل العربية السياسي والحربي والحضاري في 

 .بالد الشام خالل عيد المماليك

لمتابعة العالقة القائمة بين أمراء العرب و السالطين في :ومن ىنا جاء اىتماما بيذه الدراسة -

عيد الدولة الممموكية بشكل معمق، ورصدىا بدراسة عممية متخصصة لمحاولة الكشف عن 



المقدمة 

 ب 

بعض الجوانب البارزة التي أل إلييا واقع القبائل العربية خالل فترة الممموكية خاصة في الجانب 

 .الحربي

طبيعة : و من خالل ىذه الدراسة سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية الجوىرية لمموضوع و ىي

الدور الذي قامت بو القبائل العربية ببالد الشام أثناء الفترة الممموكية الذي أثر عمى سياسة و 

مواقف سالطين المماليك من ىذه الفئة؟ و ما مدى انسجام ىذه المواقف مع وزن ىذه القبائل و 

 تأثيراتيا؟ 

وقد اتبعنا في دراستنا ىذه المنيج التاريخي الوصفي لسرد األحداث ،باإلضافة إلى المنيج 

التاريخي المقارن لموقوف عمى االختالفات التي سادت العالقات بين القبائل العربية وبعض 

. سالطين المماليك 

. ولدراسة ىذا الموضوع وضعنا خطة تمثمت في المقدمة وثالثة فصول وخاتمة

فقد جاء بعنوان بالد الشام قبل االسالم وفي العيد الممموكي و تم في القسم : أما الفصل األول

األول منو تحديد جغرافية بالد الشام ،وفي القسم الثاني أعطينا لمحة عن الوجود العربي ببالد 

. الشام قبل االسالم ، وأنييناه بأوضاع البالد في الفترة الممموكية 

القبائل العربية الممموكية و موقف :وقسم الفصل الثاني إلى ثالثة عناصر ، تحت عنوان 

السالطين منيم ؛تناولنا في األول منو واقع القبائل العربية منذ الفتح اإلسالمي وحتى العيد 

األيوبي ،وفي العنصر الثاني تطرفنا إلى مجموعة القبائل العربية في بالد الشام خالل الفترة 

 ل المماليك تجاه القبائنالممموكية ،أما العنصر الثالث فقد عرجنا فيو عمى سياسة السالطي

. العربية وموقفيم منيم



المقدمة 

 ج 

 ا العيد الممموكي، فتناولنلوفي الفصل الثالث عنوناه بدور القبائل العربية في بالد الشام خال

الدور السياسي لمقبائل العربية كعنصر أول ثم الدور الحربي كعنصر ثاني ،أما في العنصر 

. الثالث فقد تطرقنا إلى الدور الحضاري لمقبائل العربية خالل العيد الممموكي 

وقد اعتمدنا في ذلك عمى مجموعة من المصادر والمراجع تفاوتت أىميتيا من مصدر ألخر 

بحسب معاصرتيا ومادتيا  الخبرية ، ومن أىم ىذه المصادر مؤلفات القمقشندي وتعني كتابة 

وكان ليا " نهاية األرب في معرفة انساب العرب"،وكتابو " صناعة االنشا"صبح األعشى في 

 تجاه الدولة، كما اأىمية كبيرة في إثراء الدراسة خاصة فيما يتعمق بنسب القبائل والتزاماتو

 لكاتبو المقريزي، الذي قدم لنا معمومات "السلوك لمعرفة دول المملوك"اعتمدنا عمى كتاب 

شاممة وواسعة عن القبائل العربية مع اإلشارة إلى انو لم يكتف بارادىا بل حاول تفسيرىا 

. وتعميميا 

مسالك األبصار "وأفادنا في دراسة توزيع القبائل وعالقتيا بالدول ابن فضل العمري في كتابو 

تشريف األيام والعصور في سيرة "وقد كانت المعمومات وافرة في كتابو ، "وممالك األمصار

.  البن عبد الظاىر "الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر" ، و"الملك المنصور

زبدة الفكر في "ومن المصادر األساسية المعتمدة مؤلفات ركن الدير بيبرس المنصوري وىي 

وكان ليا أىمية في تزويد " الدولة المملوكية في الدولة التركية"وكتابو األخر " التاريخ الهجرة

المعمومات عن عالقة الدولة وسياستيا مع القبائل العربية إضافة إلى العديد من مصادر أخرى 

 اإلسالمية والمحاسن بالمواك"و، "المختصر في اخبار البشر"بـ  فكتاريخ ابي الفداء المعرو

" بدائع الزهور في وقائع الدهور" لدمحم عيسى بن كنان الصالحي وابن إياس في كتابو "الشامية



المقدمة 

 د 

وغيرىا إضافة إلى العديد من المراجع التي استزدنا بيا ككتاب القبائل العربية في بالد الشام من 

ما قبل اإلسالم حتى العيد األموي لمؤلفو دمحم عزب الدسوقي خاصة في الفصل األول والثاني 

وكتاب محمود السيد .حيث احتوى عمى أىم القبائل التي انتشرت في بالد الشام وبين دورىا 

 والذي أفادنا في الفصل الثاني واألخير خاصة "تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي"بعنوان 

 .

.  لقاسم عبده القاسم وعمي السيد عمي وغيرىا من المراجع"االيوبيين  والمماليك"وكذلك كتاب 

 التي وضحنا من خالليا معظم المصطمحات المتعمقة ت بعض المعاجم، والموسوعاىوال ننس

 عمر كحالة م لرجب عبد الجواد إبراىيم، ومعج"ألسماء المالبس كالمعجم العربي"بالدراسة 

. وغيرىا من المراجع" موسوعة القبائل العربية"

 

: وخالل ذلك واجينا العديد من الصعوبات كانت أبرزىا

قمة المادة العممية المتخصصة في الموضوع خاصة في الفصل الثالث المتعمق بالجانب  -1

 .السياسي 

كما أن المادة العممية الخاصة بموضوعنا موزعة في المصادر األمر الذي يتطمب كثير  -2

 .من الوقت والجيد

.      صعوبة الحصول عمى بعض المصادر التي تضمنت مادة خبرية ذات صمة بالموضوع -3



 

 

 

 

 

 *الفصل األول*
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: جغرافية بالد الشام- 1

م بفتح أولو، و سكون ىمزتو وال تمد، و فييا لغة ثالثة، و ىي الشام بغير ىمزة  ْْ ْْ ْأ الشَّ

 (1). و قد تذكر أو تؤنث

و ىي بيئة طبيعية ( 2). فالشام ىي المنطقة الشمالية من األرض العربية كما يدل عمييا لفظيا

، و من (3)ذات حدود جغرافية تميزىا عن سواىا ،إذ يحدىا من الغرب البحر األبيض المتوسط 

 إلى الفرات، أما من جية الشمال فتحدىا بالد آسيا الصغرى و (4جية الشرق البادية من أيمة 

( 5). جنوبا مصر

كما توجد بيا سمسمة من الجبال، العالية التي تجعميا من أىم المظاىر التضاريسية في بالد 

( 6): الشام منيا

الذي يقطع الشام طوال ممتدا إلى مصر و البحر األحمر جنوبا، و بالد آسيا : جبل المكام

( 7). الصغرى شماال، يقع محاذيا لمسيل الشمالي الساحمي و فيو بالذات تقع ثغور الشام

، سمي (1)ىذا الجبل العديد من األسماء كمما مرى عمى منطقة فعند ما يجاور الالذقية  فيأخذ

،  (2)، و عندما يجاوز دمشق و يصبح في شماليا بجبل بيراء

                                                 

 . 111، ص 3، ج(ط د،)ياقوت الحموي ابوعبد هللا شاىين الدين ، معجم البمدان، دار صادر، بيروت،  (1)
 . 06، ص 1عفيف البيسني، الشام الحضارة، الييئة العامة لمكتبة االسكندرية، دمشق، ط (2)
 . 320، ص9، ج1997، (د ،ط)، بيروت، "القارات، المناطق، الدول، البمدان، المدن"مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية  (3)
مدينة قديمة عمى ساحل بحر القمزم مما يمي الشام، كانت مدينة جميمة، و اآلن تجتمع بيا حجيج الشام و مصر و : أيمة (4)

 .   153القزويني  زكريا بن دمحم ، آثار البالد و أخبار العباد، دار صادر، بيروت، ص .من جاء بطريق البحر 
 . 49، ص 1، ج1925، (،ط د)دمحم كرد عمي، خطط الشام، المكتبة الحديثة، دمشق،  (5)
 .  320مسعود الخوند، المرجع السابق، ص  (6)
 . 55، ص (د ،ط) االصطخري أبو اسحاق ابراىيم بن دمحم الفارسي ، مسالك الممالك، منشورات مونراة،  (7)
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، و عندما يمر بجبل قاسيون ، أما الجانب المطل عمى دمشق سمي  جبل نسيرأطمق عميو 

من اخصب " ، الذي وصفو ابن جبير خالل رحمتو أنو (3)لبنان غرب بعميك، أطمق عميو جبل 

  (4)". جبال الدنيا، فيو كل أنواع الفواكو، و فيو المياه المطردة و الظالل الوافرة

في مقدمتيا إذ يعتبر من أعظم أنيار ( 5)كما يتخمل الشام مجموعة من األنيار يأتي نير الفرات 

الشام، فيو يخترق الجزء الشمالي الشرقي من الشام، و ينحدر من ىضبة األناضول فيمر إلى 

ثم ( 6). العراق، فيقطع األراضي الشامية في ىذه الجية من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي

   (7) نير حماة

 

 

 

 

 .الذي يجري من وسط الشام ويمتد شماال غرب حمص، ثم حماة الى قرب انطاكية

                                                                                                                                                             

 أكبر المدن السورية الواقعة عمى الساحل المتوسط، و بيا يمر الطريق الساحمي الذي يصل الساحل الحدود :الالذقية (1)
  الحميري دمحم بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر األقطار، مكتبة لبنان، .المبنانية جنوبا، و بالحدود التركية شماال

 . 507، ص 1975، 1بيروت، ط
 . 320مسعود الخوند، المرجع السابق، ص  (2)
 كمم، و 145و تمتد سمسمة جبال لبنان من الشمال الشرقي إلى أواسط سورية إلى الجنوب الغربي، و طوليا : جبل لبنان  (3)

، دار السويدي، أبو ظبي، 1910األمين دمحم عمي باشا، الرحمة الشامية  . 2 كمم6500 كم، و مساحتو الكمية تبمغ 45عرضيا 
 . 62-61، ص 2002، 1ط
 . 260، ص (د ،ط)ابن جبير، رحمة ابن جبير، دار صادر، بيروت،  (4)
أمين واصف بك، معجم . و عند الصائبة فراش (بوراتو)أحد النيرين العظيمين بالجزيرة، اسمو اآلشوري : نير الفرات (5)

.  116، ص (د ،ط)الخريطة التاريخية لمممالك اإلسالمية، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، 
 . 55أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي ، المصدر  السابق، ص  االصطخري (6)
 كان يسمى كذلك نير العاصي أو نير األرنط، و ىي تسمية قديمة جدا و حماة في مدينة بين حمص و حمب :نير حماة (7)

 . 49أمين واصف بيك، المرجع السابق، ص . و ىي لبقايا مموك بني أيوب
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يمتد جنوبا إلى فمسطين، أما نير  (جبل الثمج)الذي يجري من جبال لبنان نير األردن و 

فيو يجري من جبال الخميل في فمسطين و غير ىا من األنيار التي  تتخمل بالد العوجاء 

و تجعميا تمعب دورا ىاما ىذا إضافة إلى السيول و المنخفضات التي كانت حدا فاصال . الشام

:  جزئين رئيسيين (1)بين مناطق الشام المتعددة، و حتى المنطقة الساحمية الذي ينقسم إلى 

أوسط و جنوبي، فمن الجزء األوسط من الساحل الشامي سيل ساحمي ضيق، حيث توجد 

ثغرات الثغور الساحمية لمشام، و يتموه شرقا سيل البقاع، و يعترض ىذا السيل الساحمي 

( 2). امتدادات من الجبال  تفصل بين أجزاءه

و ىضبة األردن التي  كما توجد بيا ىضاب حاجزة و صحاري واسعة منيا ىضبة الييودية

توجد بيا مسالك و أغوار تتجو إلى مصر،اما الصحاري فيي تضم مساحات واسعة من اراضي 

 (3). أو البمقاء الشام عرفت باسم بادية الشام

و ىذه المنطقة تضم مجموعة من المراكز كنقط عبور لمقوافل و الرحالت الصحراوية بين الشام 

و الجزيرة العربية و العراق، و بيذا تكون بالد الشام قد احتمت موقعا جغرافيا ممتازا فضال عن 

احتوائيا عمى سمسمة ىامة من الجبال و اليضاب، السيول و الصحاري زادت في مكانتيا من 

  (4). جية و جماليا و رونقيا من جية أخرى 

 

:  حيث نجد في ىذا الصدد عالء الدين بن المشرف المارداني يقول

                                                 

 . 33، ص (د ،ط)محمود السيد، تاريخ عرب الشام في العصر الممموكي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  (1)
 . 35نفسو، ص (2)
 .321 مسعود الخوند، المرجع السابق، ص  (3)
 .335، ص 1 دمحم كرد عمي، المرجع السابق، ج (4)
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. ليس في الحسن لمشـام نظير         ال يغرنك بالبمـد الغـرور

. كل ما تشتييو نفسـك فييا           و بيا البشر و الينا و النسور

. قمت لمركب من أنخنا عمييا          و تراءت ولـدانيا و الحـور

 (1). ىذه الجنة ادخمـوا سالم            بمد طيـب و رب غفــور

 

قبمة العالم، و محط أنظارىم : "كما وصفيا أحمد إسماعيل عمي في كتابو تاريخ بالد الشام أنيا

، و ىي ممتقى قارات العالم القديم و (بحكم موقعيا المتوسط)ىي أيضا قمبو النابض منذ القديم 

( 2)". مركزا حيويا من مراكزه المشعة بالحضارة و المعرفة

لمشام : " بقولو...كما ذكر محاسنيا دمحم عيسى بن كنان الصالحي في كتابو المواكب اإلسالمية

محاسن التاج و غير ذلك مما يأنس بسمره المجالس من منظوم و منثور، و فوائد يحق ليا أن 

تعمو في النحور يتوىميا المتأمل درا يتيما، و يختاليا المطالع سميرا فييما فيي كالزىر إذا برز 

 (3  )..."من األكمام، أو كالدر الثمين في نحور رباب المثام

كذلك أنيا وردت أحاديث بخصوص الشام فما ذكر من محاسنيا و فضائميا حيث أنيا 

قد ورد فييا من رواية أبي داود في سنة عن عبد هللا بن حوالة قال رسول هللا صمى هللا عميو و 

" جندا إلى اليمن، و جندا إلى الشام، و جندا إلى العراق: أنكم ستجدون بعدي أجنادا ثالثة" سمم 

                                                 

 .5، ص 1993، 1السمعاني الحافع أبي سعد ، فضائل الشام، دار الثقافة العربية، دمشق، ط (1)
دراسة سياسية، اجتماعية، " أحمد إسماعيل عمي، تاريخ بالد الشام منذ ما قبل الميالد حتى نياية العصر األموي  (2)

 .04، ص 1994، 3، دار دمشق، سوريا، ط"اقتصادية، فكرية و عسكرية
دمحم عيسى الصالحي الدمشقي، المواكب اإلسالمية في الممالك و المحاسن الشامية، منشورات وزارة الثقافة،  بن كنان (3)

 . 188، ص 1، ق1993، (د ،ط)دمشق، 
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عميك بالشام فإنيا خيرة هللا في أرضو يجتبي إلييا " قال " قال عبد هللا خير لي يا رسول هللا

( 1)". خيرتو من عباده، و إن هللا قد تكفل لي بالشام و أىمو

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الوجود العربي ببالد الشام قبل اإلسالم- 2

 لقد كان موقع بالد الشام الممتاز، و ما تتمتع بو من مناخ معتدل، و ما بيا من معادن 

منطقة جذب ( 2)و حمامات، و أنيار و بحيرات، و غابات مزدىرة بكل أنواع األشجار المثمرة، 

لمكثير من الشعوب، حيث تدفقت عمييا اليجرات من الجزيرة العربية، كل واحدة منيا حممت 

( 3). أعدادا ضخمة من السكان إلى البالد الغنية المجاورة

                                                 

 .09، ص 1970، 1 أبو البقاء عبد هللا البدري، نزىة األنام في محاسن الشام، دار الرائد العربي، بيروت، ط (1)
 .53، ص 1دمحم كرد عمي، المرجع السابق، ج (2)
   .43-42، ص 1979، (د ،ط)جرجي زيدان، العرب قبل اإلسالم، منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت،  (3)
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 :  تمثمت أولى اليجرات لمقبائل العربية في

، ىاجروا من الجزيرة العربية إلى بالد ما بين "أموروا"اسم  و قد أطمق عمييم:  العموريينىجرة

بما فييم ( 2 ):الكنعانيين، ثم تمتيا ىجرة (1)م .النيرين و الشام، في حدود األلف الثالثة ق

م، حيث راح الكنعانيون ينتشرون في كل أنحاد .في األلف الثالثة ق( 4)و الموايئبين ( 3)الفنيقيين 

 بيا مدن كبرى مثل غزة، عسقالن، جيزير، خيش، حاصور، شكيم، أريحا، ابالد الشام، فأسسو

( 5). بيت سان، صور، جبمة و غيرىا
    

، و استقروا (6)م ىاجر اآلرميون إلى بالد الشام.كما أنو في النصف الثاني من القرن الثاني ق

في باديتيا، حيث استطاعوا السيطرة عمى مناطق واسعة في جزيرة الرافدين بين دجمة و الفرات 

. (7)في بالد الشام

. (8)ىذا و قد كانت القبائل العبرانية و األرمية تمثل العنصر الغالب في بالد الشام قبل اإلسالم

                                                 

 . 62، ص 2004، 1عمي معطي، تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم، دار المنيل المبناني، بيروت، ط (1)
، ص 1998، 1إسماعيل راجي الفاروقي و لوس لمياء الفاروقي، أطمس الحضارة اإلسالمية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط (2)

73 . 
 تقدميم نحو الشمال عمى طور ام بدأو.ىم عبارة عن عدة قبائل تتكمم لغات سامية، و في األلف الثالثة ق: الفنيقيين (3)

ديالوف و .صور، صيدون، حبيل، ف: شاطئ البحر المتوسط، فبنيت عمى ىذا الشاطئ أولى مساكنيا التي آلت إلييا مثل
 .   105، ص 1، ج2000، 1كوفاليق، الحضارة القديمة، ترجمة نسيم واكيم اليازجي، دار عالء الدين دمشق، ط.س
أحمد . م إلى بالد الشام، كانت مساكنيم شرق بحر الميت.و ىم من القبائل التي ىاجرت في األلف الثالثة ق: الموائبين (4)

   .68إسماعيل عمي، المرجع السابق، ص 
 .  78إسماعيل راجي الفاروقي و لوس لمياء الفاروقي، المرجع السابق، ص  (5)
مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار المعرفة الجامعية، : لطفي عبد الوىاب، العرب في العصور القديمة (6)

  .60، ص (د، ط)اإلسكندرية، 
، دار أسامة، عمان،   "حضارات، شعوب، مدن، عصور، حرف، لغات"حسين فيد حماد، موسوعة اآلثار التاريخية  (7)
  . 11، ص 2000، (د،ط)
  .36ص .1893، (د ،ط)المسعودي أبي الحسن عمي بن حسن بن عمي ، التنبيو و اإلشراف، دار صادر، بيروت، (8)
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ولعل أىم ىذه اليجرات جميعا، كانت ىجرة قبائل النبط أو األنباط الذين استقروا في بادية الشام 

، و نزلوا أرض (1)م، ثم رحموا في ىجرة جماعية نحو العرب.الجنوبية في القرن السادس ق

م قد شاىد العديد من الثورات لقبائل .حيث أن القرن الرابع ق. ، و اغتصبوىا منيم(2)اآلدوميين

م و الذي كان فييا . ق312عربية، أبرزىا ثورة األنباط ضد الحكم السموقي حوالي عام 

م و ىذا ما أدى إلى اتساع نفوذىم في . ق86االنتصار ألنباط في معركة قرب مدينة حيفا سنة 

منطقة دمشق، و في البقاع، ىذا من جية و من جية أخرى تمكنت قوة عربية أخرى من 

.    (3)تأسيس إمارة جديدة

. (5)م. ق115 في عنجر سنة  االيطوريين م ،ثم. ق132سنة ( 4)ليا، حيث تأسست إمارة الرىا

. (5)م.ق

كما برز العرب التدمريين الذين كانوا قد تواجدوا في منتصف المسافة تقريبا بين الفرات من 

(6) ميال عن كل منيا150جية و، و بين دمشق و حمص من جية أخرى، و التي تبعد بـ 
 . 

و قد كان ليذا الموقع فضل كبير عمى نشوئيا و ارتقائيا، حيث أسسوا فييا العديد من الكيانات 

. (1)السياسية
                                                 

، ص 2013، 1عدنان عمي الفراجي و أحمد عمي صكر، المقتضب في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار البداية، عمان، ط (1)
110.  

م و ينسبون .ىم سكان منطقة الجنوب و جنوب شرقي البحر الميت القدماء قطنوىا منذ نياية األلف الثانية ق: اآلدوميين (2)
  .11حسين فيد حماد، المرجع السابق، ص . إلى أدوم و ىو عيسى بن إسحاق بن إبراىيم

  .111عدنان عمي الفراجي و أحمد عمى صكر، المرجع السابق، ص  (3)
تقع في اإلقميم الشمالي من بالد الرافدين في القسم األعمى من الجزيرة الفراتية، تعد من أبرز مدن الجزيرة الفراتية دمحم  :الرىا( 4)

  .348م، ص 2009،بيروت،1سييل طقوش، تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار النفائس،ط
 بالد الشام منذ ظيور االسالم حتى نياية الدولة االموية، الييئة المصرية العامة يدمحم عزب دسوقي، القبائل العربية ف (5)

  .33 ص 1898،(د ،ط)لمكتاب،
 .63ص عمي معطي، المرجع السابق، (6)
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و في القرن األول الميالدي ىاجرت إلى بالد الشام قبائل معد بن عدنان نسبة إلى عدنان من 

، حيث قال (2)أحفاد إسماعيل بن إبراىيم عمييما السالم و تنتسب إلييما العرب العدنانية

و أنو كان لعدنان سبعة أوالد منيم . أن بني عدنان و إسماعيل عشرين أبا>> القمقشندي 

. (3)<<... أياد

و في ذات القرن، ىاجرت القبائل الصفوية كما أطمق عمييا أغمب الباحثون، و الصفويين تسمية 

. (4)حديثة أطمقت عمى قبائل متنقمة شبو بدوية من مكان آلخر في بالد الشام طمبا لمكأل و الماء

وقد كان يسكن بالد الشام قبل الغساسنة قوم يعرفون بالضجاعمة من قبائل بني سميح بن حموان 

و قد تغمب عمييم الغساسنة و حموا محميم ،فوصل الغساسنة في حدود القرن . (5)من قضاعة

، فحضوا بمكانة سامية فتركوا حياة الرعي و سكنوا (6)السابع قبل اليجرة إلى جنوبي بالد الشام

و ىجمات ( 7)القصور، و استعان بيم البيزنطيين، فكانوا يحمون ليم الحدود ضد غارات البدو

. (8)عمال الفرس المناذرة

                                                                                                                                                             

  .46، ص 1،ج(د ،ط)صالح أحمد العمي، محاضرات في تاريخ العرب، دار الكتب ، الموصل،  (1)
  .09، ص 2،ج2013، (د ،ط)نجاح عودة خميفات، األنساب العربية، دار اليازوري العممية، عمان ،  (2)
  . 320، ص 1991، القاىرة، 3القمقشندي، نياية األرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتاب المصري، ط (3)
قأحمد إسماعيل عمي،  (4) ساب مرجع ال   .51، ص ال
في جبل الشيخ، و جبال فمسطين و البمقاء و الغور، و جبال الكرك و المنطقة ما بين الشام و الحجاز و  بالشام: قضاعة( 5)

 لطفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ، مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة و البقاع، تح دمحم عمي يالبغداد. العراق
   .  1354، ص 1، مج(د ،ط)البخاري، دار الجيل، بيروت،

  . 186المسعودي أبو الحسن عمي بن الحسن عمي ، المصدر السابق، ص  (6)
  .59، ص 2000، 2محمود  شاكر، التاريخ اإلسالمي قبل البعثة، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط (7)
و ىم من القبائل التي استوطنت الفرات بعد رحيميا من اليمن إثر تصدع سد مأرب، و ينسبيم العرب إلى : المناذرة( 8)

  .  65صالح أحمد العمي، المرجع السابق ، ص . التنوخيين
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و قد استمروا في دعم الرومان حتى الفتوحات اإلسالمية، حيث وقفوا أيضا بجانبيم و قاتموا 

. (1)المسممين بضرارة

 

 

 

 

 

 

 بناء عالقة وطيدة مع القبائل العربية في الحجاز، و (2)و في ىذه األثناء حاولت قبيمة قريش

كان عمى رأس ىذه القبيمة ىاشم بن عبد مناف فنمى بينيم تآلف و عالقة وطيدة في مجال 

كانت قريش تجارا، و كانت تجارتيم ال تعد و مكة >> : التجارة حيث يقول أبو ىالل العسكري 

. (3)وىذا ما أبير القبائل العربية<< ... و ما حوليا

                                                 

  .59محمود شاكر، المرجع السابق، ص  (1)
 و ىي من العرب المستعربة، حيث أن قبيمة كنانة بعد استقرارىا في الحجاز بدأت تتفرق أمام ضغط القبائل مثل :قريش( 2)

نجاح عودة . النضر، عبد مناف الذين أخذوا يتحولون إلى قبيمة باسم قريش: خزاعة، خرجت من أبنائيا فروع كثيرة أىميا
  .  26، ص 2خميفات، المرجع السابق، ج

تاريخ الجاىمية، البعثة، النبوة، الخمفاء الراشدين و الدولة األموية و العباسية، مكتبة " مجيول، التاريخ اإلسالمي العام  (3)
  . 101، ص 1963، 2النيضة المصرية، القاىرة، ط 
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اشمل، بكس، : و من قبائل الصفوية( 1)و قد خضعوا إلى الحكم الروماني مدة طويمة من الزمن

جعبر جوّا، حمد، حرم، وحظى، حضي، حمي، زد، زيد، زىر، عدل، عمرت، عمرة، فضيح، 

.  (2)و غيرىا....مسكت، ماسكة، معصي، نمرت، نمارة، ىذر،

فتمكن خالليا الرومان من السيطرة عمى بالد الشام، فحاولت جاىدة، أن تحد من تغمغل، و 

ىجرة ىذه القبائل إلى المنطقة إال أن بعض القبائل العربية من بينيم قبيمة تنوخ قد تصدت 

.  (3)ليا

فالتنوخيين كما يطمق عمييم ىم من بني تنوخ، استقروا في المنطقة المتاخمة لمضفة الغربية في 

.  (4)أوائل القرن الثالث الميالدي

ىذا و قد أسس أحدىم و ىو عمر بن عدي بن نصر بن ربيعة بن لخم إمارة في المنطقة، 

وضعت نفسيا في خدمة اإلمبراطورية الفارسية، و قد ظير ىذا واضحا في اشتراك المنذر 

 م و في قيام المنذر الثالث 421األول إلى جانب الساسانيين في حروبيم ضد البيزنطيين عام  

 م بغارات عمى سورية خربت أراضي المنطقة إلى أن تصدى ليم 554-505في حوالي 

.  (5)الحارث الغساني، فحل محميم الغساسنة

                                                 

  .51أحمد إسماعيل عمي، المرجع السابق، ص  (1)
  . 546، ص 1، ج1993، 2جواد عمي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، جامعة بغداد، ط (2)
، (د ،ط)، مؤسسة الجامعة، اإلسكندرية، "تاريخ العرب قبل اإلسالم " عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب  (3)

  . 214ص
  .75أحمد إسماعيل عمي، المرجع السابق، ص  (4)
  .251لطفي عبد الوىاب، المرجع السابق، ص  (5)
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ىكذا شاىدت بالد الشام ىجرات كثيرة ابتدأت بعد ازدىار األكاديين و البابميين، بل أن الوجود 

.  (1)م.العربي بيا يعود إلى بدايات األلف األول ق 

فتنوعت خالليا اليجرات لمقبائل العربية في بالد الشام بين القحطانية و العدنانية و اليمنية و 

، عاممة، تغمب، (3)، سميح، الغساسنة، ولخم، جذام، كمب، اشمل، بيراء(2)الصفرية، من تنوخ

 (4)... أياد، النمر و القين 

إذن الصالت بين بالد العرب و الشام القديمة، و لم تنقطع في أي وقت من األوقات، و لم يكن 

انتقال القبائل العربية إلى بالد الشام دفعة واحدة، بل كان في شكل دفعات و مراحل زمنية 

. (5)معنية، استغرقت قرونا طويمة 

     

 :أوضاع بالد الشام في العيد الممموكي- 3

 مقسمة إلى ست أقسام أو أقاليم إدارية سميت بالنيابات، (6)كانت بالد الشام في عيد المماليك

وذلك ألن المماليك الذين جعموا من القاىرة عاصمة لممكيم كانوا يعينون نوابيم عمى تمك 

(  1).األقاليم يحكمونيا نيابة عن السمطان الممموكي  وأعالىا دمشق

                                                 

  .11 ص مرجع السابق،عفيف البينسي، ال (1)
، 1987، 1من الفتح حتى سقوط خالفة بني أمية، دار طالس، دمشق، ط" نجدت خماش، الشام في صدر اإلسالم  (2)

  .55ص
  .389، ص (د ،ط)الطبري جعفر دمحم بن جرير ، تاريخ األمم و المموك، تح أبو الفضل إبراىيم، بيروت،  (3)
  .97القمقشندي  ، نياية األرب في معرفة أنساب العرب ، ص  (4)
 .67المرجع، السابق، صدمحم عزبدسوقي، ( 5)
يعرف ابن خمدون المماليك أنيم يعودون في نسبيم الى أنيم كانوا ولد يافث بن نوح عميو السالم، وىم بالنسبة لمعرب من  (6)

 .38،ص 5، بيروت،ج1ابن خمدون، العبرودوان المبتدأ والخبر، دار الكتب العممية، ط. أبناء عامور بن سويل بن يافث
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، نيابة صفد نيابة حمب، نيابة طرابمس، نيابة حماة، نيابة نيابة دمشق،: وىذه النيابات ىم

نما أنشئت في عدة مراحل(2)الكرك ألن طبيعة ( 3)، وىذه النيابات لم تنشأ في وقت واحد وا 

انتشار النفوذ المماليكي عمى بالد الشام اتصف بالتدرج، األمر الذي جعل ظيور التقسيم 

  (4).اإلداري لبالد الشام في عصر المماليك يأتي عمى مراحل

وقد امتازت كل نيابة من ىذه النيابات الشامية بوضعيا الخاص، حيث امتدت لتشمل مساحات 

كبيرة ويتبعيا من الناحية اإلدارية عدد من المدن أو الموانئ أو القالع اليامة، وقد روعي أن 

  (5) تقسم كل نيابة منيا الى اقسام إدارية صغيرة

 

أما عن نظام الحكم في تمك النيابات، فقد كان عمى كل نيابة منيا نائب سمطنة من األمراء 

 (6).أرباب السيوف

أما عن األوضاع االجتماعية فقد كان أىل الشام في عصر المماليك يخضعون ألرستقراطية 

 ،وقد كانت بنية (7 )حاكمة استأثرت بالحكم وبالوظائف وحرمتيم من المشاركة في أمور البالد

 . (1)المجتمع طبقية وقد حكم المماليك الدولة والمجتمع عسكريا

                                                                                                                                                             

القمقشندي، صبح األعشى في صناعة االنشا، شرحو وعمق عميو وقابل نصوصو دمحم حسين شمس الدين، منشورات دمحم  (1)
 .199،ص 12، ج(د ،ط). عمي بيضون، دار الكتب، العممية، لبنان

،الفرات لمنشر والتوزيع،  (م 1517-1250/ ىـ 923-648)أحمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك السياسي والحضاري  (2)
 .44 ،ص2003، لبنان،1ط
 . 165، ص 4القمقشندي، المصدر السابق، ج (3)
 . 06، ص 12نفسو، ج  (4)
. 324، ص (د ،ط) سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك، دار النيضة العربية، لبنان،  (5)
، 2009 ، 5نيمة أنيس دمحم مصطفى، أوالد الناس في مجتمع عصر سالطين المماليك مجمة كان االلكترونية، العدد  (6)

 . 99ص
 . 331سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص  (7)
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وقد انقسم أىل بالد الشام األصميون إلى حضر وبدو، فالحضر ىم أىالي المدن والقرى 

الشامية، أما البدو فقد تألفوا من العشائر المنتشرة في بادية الشام فبالنسبة لمفئة األولى فقد 

 وىذه األخيرة من المظاىر األساسية لمنشاط (2)اشتغموا بالنشاط االقتصادي من صناعة وتجارة

  (3)االقتصادي الممموكي، إضافة إلى الزراعة

وما يجدر االشارة اليو أن الشام في عصر المماليك لم تكن مجرد اقميم من أقاليم الدولة بل 

  (4). كانت الجناح األيمن الذي بدونو يتعذر عمى دولة المماليك االحتفاظ بكيانيا وتوازنيا

ومع قيام سمطنة المماليك عند منتصف القرن الثالث عشر انطمق أو صوت لممعرضة من 

 (6).دمشق، حيث رفض المماليك األكراد أن يقسموا يمين الوالء لمسمطان شجر الدر

فكان لكل * سمطانا في نيابتو*  كان في حقيقة أمره بمعنى أخر، فان كل نائب من نواب الشام

.  (5)منيم حاشيتو ومماليكو وأتباعو ولو بيوت خدمة

كما كان لكل نيابة من النيابات الشامية وزير، ىذا وان لم يسمح لموزير في نيابات الشام بمقب 

وزير إال إذا كانت قد سبقت لو والية الوزارة بمصر، أما إذا لم يكن قد سبق لو تولي منصب 

كذلك كان في كل نيابة من نيابات ( 6)<< ناظر النظار >> الوزارة في مصر، فانو كان يمقب 

الشام أربعة قضاة يمثمون المذاىب األربعة، ىذا فضال عن الوظائف األخرى المتعددة التي 

                                                                                                                                                             

 .221، ص 2003، (د، ط) مفيد الزيدي، موسوعة التاريخ اإلسالمي العصر الممموكي، دار أسامة، عمان  (1)
   .204القمقشندي، نياية االرب ، ص  (2)
 . 237مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (3)
 .338سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص  (4)
 .44أحمد حطيط، المرجع السابق، ص  (5)
 .465،ص5القمقشندي، صبح االعشى في صناعة االنشا ،ج  (6)
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وجدت في كل نيابة كان بعضيا يتعمق بأرباب السيوف والبعض األخر تعمق بأرباب القمم، 

.  (1)والقسم الثالث يشمل الوظائف الدينية

اإلنشاء وديوان ( 2)أما الدواوين التي وجدت في كل نيابة من نيابات الشام فكان أىميا ديوان

النظر وديوان الجيش، اختص ديوان اإلنشاء بجميع المراسالت التي ترد إلى النائب أو تصدر 

عنو، أما ديوان النظر فكان لو دور اإلشراف عمى األمور المالية من إيرادات ومصروفات، 

. (3)وبخصوص ديوان الجيش فكان يشرف عمى جيش النيابة وتوزيع االقطاعات

 

 

والواقع ان سيادة سمطنة المماليك لم تمتد عمى بالد الشام اال بعد موقعة عين جالوت سنة 

ومنذ تمك السنة أصبحت المتاعب التي صادفيا سالطين المماليك في بالد الشام ال . م1260

تأتي من جانب االيوبيين و التتار والصميبيين فحسب بل أيضا من جانب أمراء المماليك أنفسيم 

. ( 4)بالشام

 م خرج 1279ومن أمثمة الصراع بين الطرفين لما اعتمى المنصور قالوون دست السمطنة سنة 

عميو شمس الدين سنقر نائب الشام وامتنع عن مبايعتو بل انو دعا أىل دمشق الى طاعتو وفي 

                                                 

 . 328سعيد عب الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص  (1)
 .44أحمد حطيط، المرجع السابق، ص  (2)
 .45 نفسو، ص  (3)
 .439، ص 1المقريزي، المصدر السابق، ج (4)
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. أثناء النزاع بين السمطان قالوون واألمير سنقر لم يرى األخير حرجا في االتصال بالتتار

 (1 ). الصراع بفرار األمير سنقر الى صييون ىوانتو

أما اذا انتقمنا لمحديث عن الجانب الحضاري ففي ميدان التعمير نجد في بالد الشام الممموكية 

قد انتشرت في أنحاء البالد الشامية . المساجد، المدارس، و الخوانق والزوايا و البيارستانات

بدرجة كبيرة وذلك مثل المسجد الكبير بغزة الذي أنشأه سنجر الجاولي نائب السمطان الممموكي 

. (2)م 1318في غزة عام 

كما كانت لبالد الشام مركزا تجاريا ىاما بين بمدان العالم وكانت التجارة تحتل المركز األول 

بالنسبة القتصادىا وأىم دعائم الثورة والمال ويعود السبب في ذلك الى موقعيا الجغرافي حيث 

(3 ).تتوسط دول العالم االسالمي
 

وقد لعبت الصناعة دورىا في األسواق المحمية مثل سوق الشماعين وسوق النقل والياميش حتى 

 (4 ).غدت دمشق منذ عيد الظاىر بيبرس أىم مركز انتاج األواني الزجاجية

وكانت الشام تصدر األواني البدعة من الزجاج والبمور الى مصر والعراق وأسيا الصغرى اضافة 

الى ايران وبالد الصين، وقام التجار بدور رئيسي بما يممكون من رؤوس أموال في تنشيط 

 (5 ).التجارة الخارجية التي تعد مصدر التجارة الحقيقية لبالد الشام في عصر سالطين المماليك 

 

                                                 

 .34، ص 1997، 1دمحم سييل طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام، دار النفائس، بيروت، ط (1)
 .179محمود السيد، المرجع السابق، ص (2)
 .237مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (3)
 .183 محمود السيد، المرجع السابق، ص  (4)
 .07احمد اسماعيل عمي ،المرجع السابق ،ص (5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *الفصل الثاني*

 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم
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العربية في بالد الشام منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية الحكم األيوبي  القبائلواقع - 1

: (هـ658-هـ13)

 لقد شمل الفتح اإلسالمي األراضي الواقعة في بطن الشام والصحراء التي تحيطيا من 

ثالث جيات، والتي كانت مؤىمة بالعديد من القبائل العربية في ىذه المرحمة، حيث شاركت في 

 (1).ىـ20 -ىـ13عممية الفتح اإلسالمي لبالد الشام التي امتدت بين سنتي 

حيث نزلت بيا طائفة من القبائل العربية كميم من القبائل القحطانية اليمنية التي نزحت 

 بفروعيا من كمب وبيراء (2)إلييا من بالد العرب، ومن أىم ىذه القبائل عمى اإلطالق قضاعة

وجيينة، وبمى وسميح وتغمب وتنوخ ونيد، ثم قبائل غسان من األزد القحطانية من نسل مالك بن 

كيالن بن سبأ وليا الغمبة والكثرة، عريب بن كيالن من القحطانية من جذام ولخم وطئ وعاممة 

( 3).وكندة

 مواقف شتى من القبائل العربية من (4)وكان ينزل شمال الشام في الجزيرة المعروفة بجزيرة أقور،

ياد والنمر بن قاسط من ربيعة العدنانية الذي استقروا في مناطق متفرقة من بالد  تغمب وا 

 (5).الشام

                                                 

  .349إسماعيل راجي الفاروقي ولويس لمياء الفاروقي، المرجع السابق، ص - (1)

تعتبر قبائل قضاعة من أىم القبائل العربية التي شاركت في الفتح، ولعبت دورا فعاال في تاريخ الشام وأحداثو لكثرة قبائميا - (2)
وبطونيا وانتشارىا في ربوع الشام، أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي المسعودي، مروج النيب ومعادن الجوىر، تح دمحم 

  .  87-76، ص 1967محي الدين عبد الحميد، بيروت، 

  .125دمحم دسوق، المرجع السابق، ص - (3)

  .237، ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج. ىي مدينة تقع بين الموصل والفرات: اقور- (4)

  .125دمحم دسوق، المرجع السابق، ص - (5)
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فقد لعبوا دورا ىاما في فتوح الشام بانضماميم إلى الخميفة أبو بكر الصديق، حيث توافدت عميو 

العديد من القبائل العربية فكان كمما انضمت إليو قبيمة زادت فرحتو وأممو، فقد كانت أولى ىذه 

 (1).الكالع الحميري  القبائل من اليمن منيا قبيمة حمير وكان عمييا ذو

 وعمييا سيدىم قيس بن ىبيرة بن مكشوح المرادي، ثم قبائل طئ، وكان عمييا (2 )ثم تمتيا مذحج

 التي تراسيا جندب ابن عمر الدوسي، ثم (3)حابس بن سعد الطائي، وبعدىا أتت قبائل األزد

أقبمت قبائل قيس بما فييا بنو عبس وعمييم األمير مسيرة بن مسروق العبسي، وبعدىا جاءت 

قبيمة كنانة ويتقدميم غيثم بن أسمم الكناني، ثم ىمدان وعمييم حمزة بن مالك اليمداني فساروا 

( 4).م من أجل أخذ فمسطين وفتح الشام234-ىـ13في يوم الخميس صفر 

كما شاركت كذلك قبائل خوالن وخثعم وعبس وقضاعة ولخم وجذام وغسان وكندا وحضرموت، 

  (5).والسكاسك، وبصفة عامة فإن غمبية جيش الزحف في فتح الشام كانوا من قبائل اليمن

 

                                                 

، 1االزدي إسماعيل دمحم بن عبد هللا ،فتوح الشام، تح عصام مصطفى وعقمو ويوسف أحمد بن ياسين، دار اليازوري، ط-  (1)
  .121، ص 2011

 ويضم اسم منجح جميع القبائل والبطون المتفرعة من مالك بن أبد النخع و مراد وزبيد وسعد العشيرة وبنو :مذحج(- 2)
  .372القمقشندي، نياية األرب، ص . الحارث بن كعب، وغس وصداء وغيرىم

ليو : بنو األزد(- 3) ىي نسل أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كيالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وا 
جماع قبائل األزد كميا فييا غسان المياجرة وبطونيا وىم من أضخم قبائل كيالن القحطانية عمى اإلطالق وتتفرع منيم قبائل 

 .215، ص3المسعودي، مزوج الذىب، ج. وغيرىم...وبطون كثيرة منيا الغساسنة، خزاعة، األوس

 .125دمحم دسوق، المرجع السابق، ص- (4)

  . 129، 128نفسو، ص- (5)
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م حيث كانت القبائل 636-ىـ15كما كان ليم دور كبير في معركة اليرموك في رجب 

، وتأتي عمى رأس ىذه القبائل (1)اليمنية خالل ىذه المعركة من حمير وزبيد ومنجح وىمدان

 (2).جمعيا قبائل أزد اليمن ببطونيا عشائرىا، تقاتموا ببسالة وشجاعة منقطعة النظير

 في مواجية (3)كذلك قبائل قيس لم تكن أقل شجاعة من قبائل اليمن منيم بني سميم

الدوم، فتدفقت خالليا عمييم الخيرات، وىيأت ليم حياة رغدة مكافئة ليم إثر مشاركتيم في 

الجياد ضد الروم، وىذا ما سمح لألمويين بإقامة عالقات وطيدة طوال فترة حكميم التي دامت 

ىـ، مع بعض القبائل العربية، وكان أول ما مساكنيم في وضع بذور الفرقة بين 132ىـ41من 

القبائل العربية في بالد الشام بين القيسية واليمنية سياسة المصاىرات التي درج عمييا خمفاء 

بني أمية إبتداءا من معاوية بن أبي سفيان، وذلك حين أصير إلى قبيمة كمب اليمنية، وصارت 

 (4).قريبة من بيت الخالفة، وتميزت في المناصب والعطاء

كذلك كان معاوية وابنو يزيد يقربون اليمانية منيم، وىو ما ثار غضب القيسية وحقدىم 

عمييم، وراو أنيم لم يعامموا معاممة حسنة رغم أنيم كان ليم دور، ال يستيان بو في معارك 

  (5)أن العرب قد فتحوا أركة وتدمر والسخنة"الشام والفتح حيث يقول الواقدي 

                                                 

 ىم بنو ىمدان بن مالك بن زيد بن أوسمة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كيالن بن سيئ بطونيم كبيرة :همدان(- 1)
  . 389وليم عدة أفخان، كانت مساكنيم بشرق اليمن، القمقشندي، نياية األرب ، ص 

  .164دمحم دسوق، المرجع السابق، ص - (2)

وىي قبيمة كبيرة من قيس عيالن العدنانية، وىم بنو سميم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن : بنو سليم(- 3)
  .271بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، القمقشندي نياية األرب ، ص 

  .89، ص2المسعودي، مروج الذىب، ج- (4)

  .33، ص1، ج2، مج(د ،ط)الواقدي أبو عبد هللا دمحم بن عمر ، فتوح الشام، دار الجيل، بيروت،  (- 5)



 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم:                           الفصل الثاني

 26 

 

، وىم كانوا من "وبصرى، وقد توجيوا إلى الربوة ففتحوىا فواكرباه ألن دمشق جنة الشام

 (1).بين ىذه القبائل العربية التي مثمت ىذا الدور

وىذا ما آثار الصراع بين القيسية واليمنية والذي تمثل في أكبر معركة ىي مراج راىط 

بنواحي دمشق كانت نتائجيا وخيمة، إنتصر فييا اليمنيين وىزم خالليا القيسيين ثم تمتيا حروب 

( 2).دامية

وىكذا انتشرت الحروب والفتن والقبمية سبب العصبية في كل أنحاء الدولة، وقد ىيأت 

 التي اندلعت بين اليمانية والقيسية انغماس الخمفاء األمويين فييا (3)ىذه الصراعات والحروب

( 4).مباشرة منذ عيد يزيد ابن عبد الممك ىيأت بيئة مناسبة لظيور الدعوة العباسية

وقد حاولت ىذه األخيرة إصالح الوضع والتدخل بين القيسية واليمنية خاصة أحد 

ىـ، كذلك الخميفة الرشيد ألنو كان ال يريد لمعرب 187خمفاءىا وىو دمحم بن منصور بن زياد سنة 

خماد الصراع بين القبائل،  أن تتمزق، الذي أرسل جعفر بن يحي إلى الشام إلصالح الوضع، وا 

ه، كانت 227ىـ، 196ىـ،195ىـ، 191إال أن الوضع قد تأزم من جديد حيث أنو في سنة 

 (5).ثورات متوالية في بالد الشام، حيث كانت نتائجيا وخيمة عمى البالد

                                                 

  .33، ص1الواقدي أبو عبد هللا دمحم بن عمر ، المصدر السابق،ج (- 1)

  .533، ص5الطبري، المصدر السابق، ج- (2)

، 1985، 5ابن االثير عز الدين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم ، الكامل في التاريخ، دار الكتاب، العربي، بيروت، ط- (3)
  .323، ص3ج

  .262، ص 8الطبري، المصدر السابق، ج- (4)

فاطمة قدرة الشامي، تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري من العصر الجاىمي إلى العصر األموي، دار النيضة - (5)
  .75، ص1997، 1العربية، بيروت، ط
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فتدىورت أحوال القبائل العربية في بالد الشام خالل ىذه الفترة وفي المقابل قامت الدولة 

في الموصل واقاميا بنو حمدان من بني  ( م1003- م929/ ىـ394- ىـ317 )(1)الحمدانية

، وأقام بنو عقيل ( م1079- م1023/ ىـ472- ىـ414)تغمب، والدولة المرداسية في حمب 

( 2).( م1095 -م996/ ه489- ىـ386)دولتيم في ديار بكر والجزيرة والعراق 

وقد لعبت ىذه الدول دورا كبير في طرد النفوذ التركي والفارسي من بغداد والشام 

 وسيطروا (3)وحاربت في سبيل استعادة النفوذ العربي في الشام وبغداد إال أن ظير البويييين

عمى الخالفة العباسية وأعادت ىيمنة الفرس من جديد عمييا، فأصبحت الشام مسرحا لمتنافس 

بين الفاطميين الذين نشأوا في المغرب ثم نقموا  خالفتيم إلى مصر، وبين الخالفة العباسية 

التي سيطر عمييا البويييون إال أن تحالف بعض القبائل العربية من بني كالب وبني عقيل، 

وبني طيء وبني كمب، سمح بقيام دولة تحت راية بني حمدان إبان ضعف الدولة العباسية 

والفاطمية وىو ما جعل، الفاطميين يشعرون بالخوف عمى ممتمكاتيم في الشام وفي ىذه األثناء 

ظيرت قوة مغايرة تماما حاولت فرض نفوذىا عمى بالد الشام وىي األتراك السالجقة وحاولوا 

( 4).االستيالء عمى حمب المرادسية

                                                 

وىم شيعة رافضة، ينتسبون إلى حمدان بن حمدون من قبيمة تغمب العربية، قام حمدان بدور ىام في : الدولة الحمدانية(- 1)
الحوادث السياسية في الموصل وحمب في ىذه الفترة، أحمد معمور العسيري، موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم عميو السالم 

  . 228م، ص1996، 1إلى عصرنا الحاضر، مكتبة الممك فيد، ط

  . 169، 168، ص 3القمقشندي، الصبح األعشى، ج- (2)

وىم شيعة حاقدين عمى اإلسالم، سيطرت عمى،  (جنوب بحر قزوين)بنو بويو وىم يعودون إلى بالد الديمم : البويهيين(- 3)
  . 228- 227نفسو، ص . ىـ320العباسيين وأصبحت تتحكم في جميع خمفاءىا كما أعادة سيطرة الفرس حيث بدأ نفوذىم عام 

  .112، ص (د ، ط)محمود السيد، العرب في أخطر المعارك الحربية في تاريخ العالم، منشأة المفكرين، اإلسكندرية، - (4)
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 (2).ىـ473 لمسالجقة، وقد تمكنوا من إسقاطيا عام(1) رغم مسايرة بني مرداس

وأثناء ىذه الظروف الصعبة عمى القبائل العربية التي حاولت جاىدة السيطرة عمى 

الوضع والوقوف في وجو القوة الصميبية، منيا قبيمة بني طىء وكالب فقد توجيوا في سنة 

ىـ إلى مياجمة الصميبيين في غربي بحيرة طبرية ،كما قام عرب وادي عربة بشن غارات 506

متعددة عمييم ،اال ان ىذا لم يؤدي الى انقاف زحف الصمبيين بل زاد نفوذىم في المنطقة، فقد 

خربو ودمروا وأحرقوا، وىيمنوا عمى طريق المواصالت والحج جنوبي بالد الشام في كل من 

 (3).األردن وفمسطين

ىذا وقد وصل األيوبيين عمى نفس سياسة الزنكيين من خالل مساندة القبائل العربية 

، حيث جعل صالح الدين األيوبي أمير الغرب من البحتريين حجي بن تومنحيم اإلقطاعا

    (4).كرامة بن بحتر وريثا ألبيو وجده في إقطاعاتيم، كما أقطعو غيرىا وجعميا محبوسة عميو

 

 

 

                                                 

استولى بني مرداس من قبيمة كالب العربية، عمى حمب من يد الفاطميين، فأحسن السيطرة في الرعية، : بني مرداس(- 1)
ىـ، حين سير إليو الظاىرة صاحب مصر جيشا، والتقوا في طبرية فإنيزم صالح فعاد 420ومالك من بعميك إلى غاية في عام 

ىـ، أحمد معمور 473ىـ ثم احتواىا ممك السالجقة وأسقطوىا عام 472إلى حمب وممكيا، واستمرت الدولة حتى قضى عمييا عام 
  . 243العسيري، المرجع السابق، ص 

 272، ص 7ابن األثير، المصدر السابق، ج (-2)

، رسالة مقدمة لنيل (ىـ784ىـ ،  657)آمنة محمود عودة الذيابات، القبائل العربية في بالد الشام في السياسة الممموكية  (-3)
 .36، ص 2006شيادة الدكتوراه، تاريخ، 

 . 38 -37نفسو، ص - (4)



 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم:                           الفصل الثاني

 29 

 

وفي المقابل ظل العرب عونا لصالح الدين وخمفائو من سالطين بني أيوب وفي قمع 

األعداء، وكانوا في الحقيقة األمر يمثمون طالئع الجيش ويتولون القيام باألعمال الفدائية التي 

لتحام الجيوش المقاتمة  (1).تسبق عادة المعارك الحربية وا 

م كما لعبوا 583، ضد الصميبيين عام (2)وكانت أبرزىا ىو مشاركتيم في معركة حطين

دورا كبيرا قبل ىذا في عيد األتابك زنكي صاحب الموصل حيث كان ظيور قبائل ربيعة وولي 

 تولى نور الدين  محمود  اولم. ربيعة إمارة عرب الشام في عيد طغتكين السمجوقي حاكم دمشق

،ووفد عمية ال ربيعة اكبرىم نور الدين ، وىذا يوضح  (م 1154-ىـ 549)بن زنكي حكم الشام 

  (3).العالقات الوطيدة التي جمعت السالطين الزنكيين بالقبائل العربية في تمك الحقبة

وىكذا لعبت القبائل العربية دورىا خالل فترة حكم الزنكيين و األيوبيين عمى السواء، إال 

أن بعض القبائل العربية كانت تعمل لحساب الصميبيين نتيجة ضغطيا عمييا مما أدى 

 . (4)باأليوبيين إلى معاقبتيم و طردىم مثل قبيمة بني عباد في الكرك

 

 

                                                 

(   د، ط)محمود السيد، تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين األيوبية و الممموكية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،- (1)
  .12،ص 

ىـ الموافق لمنصف األول من أفريل 583قادىا صالح الدين األيوبي ضد الصميبيين في أواخر محرم : معركة حطين(- 2)
، كانت من نتائجيا انتصار صالح الدين، وزرع الرعب في نفوس الصميبيين، واسترجاع السيادة (تقع بين عكة وطبرية)م 1187

، 1فايد حماد عاشور ،الجياد االسالمي ضد الصمبيين في العيد االيوبي، دار االعتصام، القاىرة، ط .عمى بالد الشام
 .121-120ص

  .118محمود السيد، العرب في أخطر المعارك الحربية في تاريخ العالم، المرجع السابق، ص - (3)

  .43آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (4)
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نتيجة أعماليم الدنيئة من السرقة، والسمب والنيب إضافة إلى الجوسسة، ولكنو يبدو أن 

ىذا النوع من السموك لم يكن باإلمكان السيطرة عميو كمية، وىو ما يفسر إستمرار بعض 

، كما أن (1)ىـ 578األعراب بمساعدة الصميبيين ضد القائد األيوبي حسام الدين لؤلؤ سنة 

بعضيم قام بنقل أخبار تحركات قوافميم التجارية إلى القائد الصميبي الممك ريتشارد قمب األسد 

الفرنج حركة "ىـ وكل ىذا كان تحت ضغط قوة الفرنج، حيث وصفيم ابن شداد قائال، 587سنة 

  (2)."لم يكن ليم مثميا عادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .42آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص - (1)

ابن شداد بياء الدين ، النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية، سيرة صالح الدين، تح جمال الدين الشيال، مكتبة - (2)
  .168، ص 1964، 1الخناجي، القاىرة، ط
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: مجموعة القبائل العربية في بالد الشام خالل الفترة المملوكية- 2

:   مجموعة القبائل التي تركزت في بالد الشام- أ

: قبيلة ربيعة- 1

. (1)و ىم أوالد ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، و تسمى ربيعة الفرس

. (2) و يعرفيم العمري بأنيم مموك البر و أمراء الشام، و العراق و الحجاز

و ربيعة لغة ىو الصخرة التي تربع و تحمل باليد أو البيضة من حديد، أما عن لقبيم ربيعة 

الفرس فيناك رواية تقول أن نزار بن معد حين أدركتو الوفاة أوصى البنو ربيعة بفرسو فسمي  

. (3)ربيعة الفرس

و أول ظيور لربيعة كان في عيد األتابك زنكي صاحب الموصل ولي ربيعة إمارة عرب الشام 

. (4)في عيد طغتكين السمجوقي حاكم دمشق

وقد تعظم دور . آل ِمرا و آل عمي- آل فضل:  أفخاذ منيم و آل ربيعة انقسموا إلى ثالثة

القبيمة في العيدين   

و خاصة أن أمراءىا ظموا يشغمون  (ىـ648/ ىـ570)و األيوبي  (ىـ 569-ىـ 521)الزنكي 

 .(5)منصب إمرة الشام

 

                                                 

، 1، دار األىمية لمنشر و التوزيع، األردن، ط"حضارة- دول- ممالك- تاريخ"عبد عون الروضان، موسوعة تاريخ العرب  (1)
   .85، ص 1، ج2004

   .174العمري، أحمد بن عمي بن فضل هللا، مسالك األبصار في مماليك األمصار، أصدره فؤاد سزكين، اسطنبول، ص (2)
   . 85عبد عون الروضان، المرجع السابق، ص  (3)
   . 203، ص 4القمقشندي، صبح األعشى، ج (4)
   .48، ص 2بن كنان دمحم عيسى الصالحي الدمشقي،  المصدر السابق، ج (5)
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: آل فضل- 

بطن من آل ربيعة، من طيء، من القحطانية، و ىم بنو فضل بنو ربيعة كانت تمتد منازليم 

 من حمص إلى قمعة جعبر، إلى الرحبة اخذين
عمى شقي الفرات، و أطراف العراق، حتى  (1)

ينتيي حدىم قبمة بشرف إلى الوشم، آخذين يسارا إلى البصرة، و كانت ليم مياه كثيرة و مناىل 

. (2)مورودة

و لقد تفرع آل فضل إلى عدة بيوتات ىم آل عيسى و ىم كذلك تفرعوا إلى عدة بيوتات أىميا 

بيت مينا بن عيسى، بيت فضل بن عيسى و أوالد حديثة بن عيسى، و آل ىبة بن عيسى و )

 آل مسمم و آل – آل سميط –و من بيوت آل فضل كذلك آل فرح  (أوالد دمحم بن عيسى

. (3)عامر

امتاز آل فضل بمبدأ الرياسة و ذلك منذ عيد بني أيوب، و اتسموا بذلك حتى عيد سالطين 

 قد شارك في معركة عين جالوت ضد (4)المماليك فنجد أن رئيسيم عيسى بن مينا بن مانع

. (5)التتار، فكافأه السمطان قطز بأن أقطع لو مدينة سميمة من أعمال حماه

 

                                                 

   .137العمري، المصدر السابق، ص  (1)
 .156، ص 1985، 5عمر رضا كحالة، معجم القابل العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (2)
 .215، ص 4القمقشندي، صبح األعشى، ج (3)
 األمير شرف الدين، عيسى بن مينا بن مانع بن حديثة بن عضية بن فضل بن ربيعة كان شجاعا  ىو: عيسى بن مينا (4)

خير الدين الزركمي، األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال و . فولى مكانو ابن حسام الدين مينا. ىـ683بطال جوادا، توفي سنة 
 . 135، ص 3، ج2002، 15النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، دار العمم لمماليين، بيروت، ط

   .217، ص 4القمقشندي، صبح األعشى، ج (5)



 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم:                           الفصل الثاني

 33 

 

كما تميز آل فضل بارتفاع مكانتيم بين القبائل العربية و ذلك لقوتيم و ألنيم كانوا متمكنين 

. (1)اقتصاديا بفضل األراضي الخصبة التي يممكونيا

و ىم ينسبون إلى عمي بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة و ىم بطن من طيء،  :آل علي

. (2)من القحطانية، صارت ليم الرياسة عمى طيء بعد بني مراد بن ربيعة، أحد بطون طيء

امتدت ىذه القبيمة في البالد المحيطة بدمشق و غوطتيا كما سكنوا الجوف و الجنانية ،ثم واحة 

. (3)تيماء فالبرادع باتجاه الحجاز و قد أعطاىم موقعيم ىذا أىمية كبيرة

و من أشير أمراء آل عمي زامل بن عمي بن حديثة في عيد الظاىر بيبرس، و األمير دمحم بن 

في عيد السمطان الناصر  (ىـ720)أبي بكر بن عمي بن حديثة الذي ولي إمرة آل فضل سنة 

 (ىـ761)دمحم، و ابنو عز الدين جماز بن دمحم ثم ابنو رممة بن جماز ابن دمحم بن أبي بكر سنة 

(4) .

و ىم بطن من آل ربيعة كانت ديارىم في بالد الجيدور و الجوالن، إلى الزرقا و : آل مرا

الضميل، إلى بصرى و مشرقا إلى الجرة المعروفة بجرة كشب قرب مكة، إلى شعبة، إلى نيران 

مزيد، إلى اليضب المعروف بيضبة الراقي، و ربما طال ليم البر، و امتد بيم المرعى، أوان 

  (5)خصب الشتاء، و سعوا في

                                                 

   .45آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (1)
   .460عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص  (2)
   .155العمري، المصدر السابق، ص  (3)
   .52آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (4)
   .615عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص  (5)
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في األرض، و أطالوا عدد األيام و الميالي، حتى تعود مكة وراء ظيورىم و يصيرون مستقمين 

 .(1)بوجوىيم الشام

و يقول فيو العمري أن آل مرا ىم أبطال مناجيد، و رجال صناديد، و اإلمرة فييم قريبا مما 

 .(2)تقدم

 )كان أمير قبيمة آل مرا عند قيام دولة المماليك البحرية في بالد الشام ىو أحمد بن حجي 

آل مسخر و آل : و قد كانت القبيمة في عيده مترابطة ثم انقسمت إلى عدة فروع (ىـ682ت

 .(3)نمي، و آل بقرة، و آل شما، و آل أحمد بن حجي

حارثة، الحاص، و بني : عقد آل مرا العديد من التحالفات مع قبائل عربية شامية نذكر منيا- 

الم و سعيدة و مدلج و بنو صخر و زبيد حوران، كما كان ليم تحالفات مع عرب البرية في 

بالد الشام و ىم آل طفير و المفرجة و آل سمطان، و آل غزي و آل برجس و آل خرسان و 

 .(4)آل المغيرة

 

 

 

 

 
                                                 

   .615عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص (1)
   . 50بن كنان دمحم عيسى الصالحي الدمشقي، المصدر السابق، ص  (2)
   . 51آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (3)
   .156العمري، المصدر السابق، ص  (4)
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  :قبيلة زبيد- 2

و ىي بطن من زبيد األكبر، من سعد العشيرة، من القحطانية، و ىو منبو  األصغر بن ربيعة 

و زبيد ىم فرق شتى  (1)بن سممة ابن مازن بن ربيعة بن منبو األكبر و يعرف ىذا بزبيد األصغر

بصرخد منيم و بغوطة دمشق، و ببالد سنجار و بالحجاز و باليمن و الذين بصرخد منيم آل 

مياس و آل صيفي و آل كرة و آل محسن و آل َجُحش و آل رجاء و بغوطة دمشق آل رحال 

. (2)و آل بدال و الدوس الحريث و ىم جماعة نوفل الزبيدي

و األمير ىالل ابن ساعد  (ىـ675) و من بين أمراء زبيد في مرج دمشق األمير نوفل الزبيدي 

الزبيدي، و من المالحظ أن ىؤالء ليس ليم أمرة إنما عمييم شيوخ و يرتبطون مباشرة بنائب 

. (3)و ال سمطة لألمراء العرب اآلخرين عمييم. الشام

 

: القبائل العربية التي تركزت في جنوبي بالد الشام- ب

تركزت مجموعة من القبائل في ىذه المنطقة منيا قبيمة بني عقبة، و ىم بطن من جذام، من 

كانت ديارىم من الكرك إلى األزلم من برية . القحطانية، و ىم بنو عقبة ابن محزمة بن حرام

. الحجاز، و عمييم درك الطريق ما بين مصر و المدينة النبوية، إلى حدود غزة من بالد الشام

 توجد فرقة بالحجاز، من بني واصل  بن عقبة وبإفريقية من بالد المغرب منيم، و برية توكان

. (4)كبيرة ينتجعون مع ذياب بن سميم بنواحي طرابمس

                                                 

   .328عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص  (1)
   .193العمري، المصدر السابق، ص  (2)
   .53آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (3)
   .453عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص  (4)
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، الذي كان أميرا عمييا .و من أبرز أمراء ىذه القبيمة األمير عبيو، ثم أوالده سابق ابن عبيو

. (1)ىـ، ثم أخوه بدر الدين شطي بن عبيو674سنة 

كما نجد قبيمة بني ميدي و ىي بطن من جذام في منطقة البمقاء و باير و الصوان و حتى 

أطراف الكرك، و منيم بنو داود، و جماعة فضل بن حميم من المشاطبة و جماعة رائد بن 

بشير من العناترة، و جماعة قرسة بن جريان من السماعة و جماعة غصبان بن عمرو بن 

. (2)جرير من العجابرة و جماعة سممان العبادي

و جماعة عساكر بن جياش، و ىؤالء ديارىم حول الكرك، و الحسبة من بني عقبة و عقبة من 

جذام، و آخر أمرائيم كان شطي بن عبية، و كان السمطان الممك الناصر قد أقبل عميو إقباال 

أحمو فوق السماكين و ألحقو بأمراء آل فضل و آل مرا، و أقطعو اإلقطاعات الجميمة و ألبسو 

. (3)التشريف الكبير

. (4)و أجزل لو الجباء و عمر لو و ألىمو البيت و الخباء

و الجدير بالذكر أن أمراء بني ميدي كانت تربطيم عالقات وطيدة مع السالطين خاصة في 

. (5)عيد السمطان أشرف خميل حيث كانوا يرافقونو أثناء جوالتو لبالد الشام و يحضرون مجالسو

كذلك نجد عرب بني صخر من جذام و منازليم حول الكرك و من بطونيم الدعجيون و 

و منو جذام بنو فيض و بنو مرة في . الصوتيون و العطويون و ىم من أحالق آل فضل

                                                 

   .54آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (1)
   .172العمري، المصدر السابق، ص  (2)
   .174نفسو، ص  (3)
   .174العمري، المصدر السابق، ص  (4)
   .55آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص  (5)
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القدس، و بنو مر نمير خفراء الكفرين و نمرين و بنو جوشن، و بنو عجرمة خفراء الرقطانة و 

. (1)الحسة

و من القبائل المنتشرة جنوب بالد الشام قبيمة العايد و ىم بطن من جذام يتواجدون عبر منطقة 

. (2)الحدود البرية بين مصر و بالد الشام و الحجاز و يتركزون في مدينة غزة

و لم تكن عالقتيم جيدة بالسالطين المماليك خاصة السمطان بيبرس الذي ألزميم القيام بالعداد 

و اشترط عمييم خدمة البريد و إحضار الخيل برسمو و قد خفت عنيم األعباء في عيد الناصر  

دمحم أن ىناك قبيمة ثعمبة و ىم بطن من طيء و ديارىم من مصر إلى الخروبة و ليم أحالق 

. (3)كثيرة

 

 

 

 

 

: القبائل العربية في وسط و شمال بالد الشام/ج 

 :قبيلة تنوخ -

                                                 

   .286القمقشندي، نياية اإلرب في معرفة أنساب العرب،  ص  (1)
   .423عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص  (2)
   .56امنة الديابات ،المرجع  السابق ،ص  (3)
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نزار و األحالف و سموا بذلك ألنيم حمفوا :  بطون 3و ىم من قبائل قضاعة و ينقسمون إلى 

عمى المقام و قيل أنيم تنخوا عمى مالك بن زىير بن عمرو بن فيم ابن يتيم هللا بن أسد بن 

وبرة بن تغمب ابن حموان، ومن الناس من يطمق تنوخ عمى الضجاعمة و دروس الذين  تتنخوا 

 .(1)بالبحرين و كانت تنوخ تقيم بحمب و بالمعرة

 : كلب و كالب -

و ىما قبيمتان تواجدتا عمى أطراف حمب، فكالب بن ربيعة ىم بطن عظيم من عامر بن 

بنو كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر :  من العدنانية و ىمصعصعة

بن ىوزان بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن كانت ديارىم حمى ضرية و 

 (2)ىو حمى كميب، و حمى الربذة في جيات المدينة المنورة

 بني نصير المعروف بالتتري و الذي واله السمطان الناصر دمحم إمرة القبيمة، و من أبرز أمرائيم

و كانت كمب قد انتشرت في شيز و بيدوم و المناظر، و كانت أخبارىم نادرة مما يعني 

، و تعتبر قبيمة كمب من (3)انصيارىم في المجتمع الشامي و استقرارىم في المدن و القرى 

 .(4)أضخم قبائل قضاعة القحطانية

 

: عرب العشير/د

                                                 

   .168، ص 1، ج2009، 3عبد الحكيم الوائمي، موسوعة قبائل العرب، دار أسامة لمنشر و التوزيع، عمان، ط (1)
   .1864، ص 5نفسو، ج (2)
   .1865، ص 5عبد الحكيم الوائمي، المرجع السابق، ج (3)
   .190دمحم خضري بك،  المرجع السابق، ص  (4)
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و ىم قبائل عربية قيسية و يمنية استقرت حول المدن و في القرى و امتينت الزراعة مع 

احتفاظيا بالقيم و العادات و التقاليد القبمية و يعرفون إما العشير أو العشران أو العشيرات و ىم 

 .(1)بطن من بني بحر من لخم من القحطانية كانت مساكنيم الحي الكبير بالديار المصرية

. (2)كذلك أن من مميزاتيم أنيم كانوا كثيري الحروب ضد المماليك

 

 

 

 

 

 

 

:  سياسة بعض السالطين المماليك تجاه القبائل العربية وموقفهم منهم- 3

  :سياسة بعض السالطين تجاه القبائل العربية/ أ

يعتبر السمطان الظاىر بيبرس بحق ىو المؤسس الفعمي لدولة سالطين المماليك، التي 

ظمت تقوم بدور القوى المدافعة عن الحضارة العربية اإلسالمية عمى مدى ما يزيد عمى القرنين 

. (1)و نصف من الزمان

                                                 

   . 1360، ص 4عبد الحكيم الوائمي، المرجع السابق، ج (1)
ابن تغري البردي جمال الدين أبو  المحاسن  يوسف ، النجوم الزاىرة في مموك مصر و القاىرة، دار الكتب العممية، لبنان،  (2)
   .115، ص 9، ج2ط



 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم:                           الفصل الثاني

 40 

 

و في المرحمة األولى من سمطتو، أخذ بيبرس يتقرب من الخاصة و العامة، فخفف عن 

األىالي عبء الضرائب، و ألقى األموال التي كان قطز قد فرضيا و استحدثيا بدعوى محاربة 

. (2)التتار

من بالحبوس من أصحاب عفا ع»و يقول ابن تغري بردي في كتابو النجوم الزاىرة أنو 

. (3)«الجرائم و أفرج عنيم

و لكن الوزير زين الدين بن يعقوب أشار " القاىر"و قد تمقب بيبرس في أول األمر بمقب 

السمطان الممك الظاىر ركن الدين بيبرس »و غدا لقبو " الظاىر"عميو بأن يتغير المقب إلى 

و أرسل إلى المموك و األمراء في الشام و اليمن و سائر األقطار ليعترفوا « ىقداردالبن

 .(4)بسمطتو

لم يكن الظاىر بيبرس بعيدا عن مجتمع بالد الشام فقد اختمط بتكويناتو المختمفة إبان 

ىاربا إلييا مع مجموعة من أمراء  (ىـ 657-ه 652)إقامتو في ىذه البالد قرابة خمس سنوات 

المماليك البحرية المعارضين لمسمطان المعز أيبك و معرفتو ىذه أثرت في تحديد و توجيو 

لدولة المماليك البحرية، فقد ارتكزت سياستو عمى ثالث  (5)سياستو تجاىيا عندما أصبح سمطانا

تفعيل دورة إمارة  الشام، ثم احتواء ىذه القبائل بما يتضمن والءىا لمدولة ثم ربط : أسس و ىي

                                                                                                                                                             

دار الدراسات و البحوث " التاريخ السياسي و العسكري " قاسم عبد القاسم و عمي السيد عمي، األيوبيون و المماليك (1)
 .147، ص(ط د،)اإلنسانية و االجتماعية، مصر، 

 .203، ص1992 سعيد عبد الفتاح عاشور، األيوبيين و المماليك في مصر و الشام، دار النيضة العربية، مصر، (2)
 .103، ص9غري البردي، المصدر السابق، جت ابن (3)
 .204 سعيد عبد الفتاح عاشور،  االيوبيين و المماليك ،المرجع السابق، ص(4)
 .157 العمري، المصدر السابق، ص(5)



 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم:                           الفصل الثاني

 41 

 

موقف الدولة منيا سمبا أو إيجابا بمدى تنفيذىا لما عمييا من التزامات و اتخاذ اإلجراءات 

. (1)الرادعة اتجاه من يخرج عن ذلك

 لم يحدث أي تغيير في ىذا سفبالنسبة لتفعيل دور إمرة عرب الشام فإن الظاىر بيبر

المنصب الذي يعود تاريخو إلى اتابكية دمشق السمجوقية، التي كانت أول من فكر في اتخاذ 

و التي كانت تيدف إلى  (ىـ522-ىـ497)أمير لعرب الشام و ىذا في عيد األمير طغتكين

تنسيق العالقة بين األتابكية و القبائل العربية في الشام، و قد احتفظت قبيمة ربيعة بيذا 

. (2 )(ىـ658-ه570)و األيوبي  (ىـ 570-ه 521)المنصب خالل العيدين الزنكي 

و استمرت اإلمرة في قبيمة ربيعة إال أنو انتزعيا من آل عمي و منحيا إلى آل فضل، و 

. (3)ذلك ألنيم األكثر قوة في إطار قبيمتيم بل و في إطار القبائل األخرى 

و مع أن الظاىر بيبرس أعطى منصب أمرة العرب اىتماما كبيرا، و تعامل مع شاغميو 

باحترام كبير، أال أنو تحرى في الوقت ذاتو أال يحمل األمرة أكثر من دور معنوي اعتباري، يؤيد 

. (4)ىذا أنو لم يجعل ألمير عرب الشام أية سمطنة إدارية عمى بقية أمراء القبائل الشامية

أما عن سياستو في احتواء القبائل العربية الشامية فقد منحيم اإلقطاعات و أغدق عمييم 

األعطيات و كذلك كوسيمة الحتوائيم و ضمان كسب والئيم، و قد كان ذلك بطرق متباينة بين 

                                                 

 .67 آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص(1)
 .138- 137 العمري، المصدر السابق، ص(2)
 .127 محمود السيد، العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم ، المرجع السابق ، ص(3)
 .118، ص12 القمقشندي، الصبح األعشى، ج(4)



 القبائل العربية المملوكية و موقف السالطين منهم:                           الفصل الثاني

 42 

 

و ىذا ما يمكن . قبيمة و أخرى من حيث ثقميا السكاني و اتساع أراضييا و مدى حيوية مرابعيا

. (1)مالحظتو من إتباع السياسة التي اتبعيا مع قبيمة ربيعة و غيرىا من القبائل العربية الشامية

فإذا تطرقنا لمحديث عن عالقتو أو السياسة التي اتبعيا مع قبيمة ربيعة التي كانت إمرة 

العرب في عيده ىي حكر عمى أكبر فروعيا و ىم آل فضل فإنو تحرى دوما كسبيا بفروعيا 

. (2)الثالثة الرئيسية آل فضل، آل عمي، آل مرا

و قد ذكر المقريزي في كتابو السموك أن الظاىر بيبرس في األشير األولى لتسممو 

أعطاىم أو "اجتمع في دمشق بأمراء آل ربيعة و  (ىـ 658)السمطنة و بالضبط في شوال سنة 

. (3)"أقطعيم اإلقطاعات

 

 

و ىو األمير شرف الدين عيسى بن مينا  (ه 663)كما اجتمع ببعضيم في القاىرة سنة 

، و (أمير آل عمي)، و األمير زامل بن عمي (أمير آل مرا)و أحمد بن حجي  (أمير أل فضل)

منح األخير إقطاعا و أعاده إلى إمرتو عمى قومو و حين عمم السمطان بالدور الذي أبداه األمير 

عيسى بن مينا أمير عرب الشام و أمير فضل في محاربة المغول الذين ىاجموا مدينتي البيرة 

                                                 

 .213، ص4 نفسو، ج(1)
 .70 آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص(2)
 .465، ص1 المقريزي، المصدر السابق، ج(3)
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و خروجو من المعركة جريحا، و كذلك خسارتو كثيرة من خيولو  (ىـ 664)و حران سنة 

. (1)فعوضو و فرسانو عن كل رأس من الخيل برأسين من البقر

و إذا انتقمنا لمحديث عن سياستو مع عرب الكرك فتجده قد عمل عمى احتوائيم و جمبيم 

إلى صفو، خاصة ألنيم كانوا يدينون بوالئيم عمى الممك المغيث عمر صاحب الكرك و 

. (2)الشوبك، فخطط الظاىر بيبرس لزرع الثقة بينو و بينيم فأعمن العفو عن إساءاتيم لو

تمكن الظاىر بيبرس من إلقاء القبض عمى الممك المغيث  (ىـ 661)و بعدىا في سنة 

عمر، إال أنو عمل بعد ذلك عمى استجالب قموب أىل الكرك، فمما تطورت األمور لصالحو، و 

عفو "أعمن فور دخولو إلييا  (ىـ 661) جمادى األخيرة من سنة 24تمكن من دخول الكرك في 

.  (3)"عما مضى من ذنوب أىل الكرك و إساءتيم إلى المماليك البحرية في األيام المغيثية

 

 

و حال بني عقبة كحال عرب الكرك و الشوبك فقد سعى الظاىر إلى استمالتيم و 

احتوائيم باتخاذ العديد من اإلجراءات التي كانت تسعى إلى جعميم يصفون في صفو، و يبدو 

أن خطواتو ىذه أثمرت في كسبيم إلى جانبو فقد ذكر العيني أنو عادوا و قد انتظموا في 

. (4)خدمتو

 
                                                 

 .599- 535، ص1 المقريزي، المصدر السابق، ج(1)
 .522 نفسو، ص(2)
 .72 آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص(3)
 .75آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص(4)
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السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في بالد الشام عقب وفاة الظاهر بيبرس و حتى /ب

: (هـ697-676)بداية عهد الناصر دمحم 

بعد وفاة الظاىر بيبرس تولى السمطنة ابنو إال أنو و بعد عامين من توليو الحكم تمت 

خمعو و حل محمو السمطان، األشرف صالح الدين خميل االبن الثاني لمسمطان سيف الدين 

. (1)منصور بن قالوون 

: و قد واجيت دولة المماليك البحرية في عيده ثالثة تحديات كبرى في بالد الشام، و ىي

 ثورة السمطان المخموع الممك السعيد بن الظاىر بيبرس في مدينة الكرك سنة :أوال

. (2)، ثم تولييا بعد وفاتو، من قبل الممك المسعود خضر بيدف استعادة السمطنة(ه 678)

 

خروج نائب السمطنة في الشام األمير سنقر األشقر عن طاعة السمطان : ثانيا

. ، و إعالن نفسو سمطانا و اتخاذ لقب الكامل(ه ـ976)المنصور قالوون سنة 

 تجدد تحركات الدولة اإليمخانية في العراق و إيران لتنفيذ مشروعيا القديم :ثالثا

. باحتالل بالد الشام ثم مصر

 الشامية ليا، ضد (1)و لقد حاولت ىذه القوى أن تعمل عمى كسب مواالة القبائل العربية

. (2)السمطان قالوون و دولتو

                                                 

ه 693-689) فمسطين تيسير إبراىيم جندي، السمطان األشرف خميل بن قالوون و سياستو الخارجية و الداخمية (1)
، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستير في التاريخ اإلسالمي، كمية الدراسات العميا و البحث العممي، جامعة (م1290-1294/

 .126، ص2012الخميل، 
 المقريزي  تقي الدين أبي العباس أحمد بن عمي بن عبد القادر العبيدي ، السموك لمعرفة دول المموك، تح دمحم عبد القادر (2)

 .269، ص2، ج1997، 1عطا، دار الكتب العممية، لبنان، ط
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فقد تمكن الممك السعيد من كسب بعض القبائل العربية لجانبو، بعد أن قام بإغداق 

. (3)األموال عمييا في الكرك

قد استغموا  (ه 680-663) أبغا (4)كما أن الدولة اإليمخانية المغولية و زعيميا اإليمخان

األوضاع لتحقيق أىدافيم في الوصول إلى بالد الشام، و أمام ىذه األوضاع أدرك السمطان 

المنصور قالوون أن الخطر يحيط بو و يتربصو من قبل القبائل الموالية ألعدائو، فعمل ىذا 

. (5)األخير عمى إتباع سياسة الترىيب و الترغيب مع القبائل

 فنجد أن التوتر ساد العالقة بين السمطان قالوون و آل ربيعة خاصة أمير آل فضل 

عيسى بن مينا و أمير آل مرا شياب الدين أحمد بن حجي، و ذلك ألنيما كان في صف 

. (6)المتمرد الثائر نائب الشام ستقر األشقر

وقف السمطان منصور في وجو ىذا التجمع بقوة و أرسل قوات عسكرية عمى رأسيا 

، الذي دخل مع أطرافو في معركة عرفت بمعركة الجسور في (7)األمير عمم الدين سنجر الحمبي

و انتيت بانتصاره، ىذا ما دفع بالمنيزمين إلى االتصال بالدولة اإليمخانية و  (ه ـ679)صفر 
                                                                                                                                                             

 .177 قاسم عبد القاسم و عمي السيد عمي، المرجع السابق، ص(1)
 .178 نفسو، ص (2)
 .85 آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص(3)
و ىي كممة تركية تعني رئيس قبيمة أو عشيرة كانت لقبا ألمراء مغول إيران دمحم التنوخي، المعجم الذىبي، دار : اإليلخان (4)

 .86، ص1868، (د، ط)العمم لمماليين، بيروت، 
 .87 امنة الذيابات ،المرجع السابق ،ص(5)
و ىو سنقر األشقر الصالحي، النجمي، نائب دمشق، و لما اعتمى المنصور قالوون السمطنة خرج سنقر : سنقر األشقر (6)

الصفدي الحسن بن أبي دمحم عبد هللا الياشمي . ىـ692األشقر عن طاعتو و تسمطن بدمشق و لقب بالممك الكامل، توفي عام 
العباسي ، نزىة المالك و الممموك في مختصر سيرة من ولي مصر من المموك، تر عمر عبد السالم تدمري، المكتبة 

 . 59، ص2003، (د، ط)العصرية، بيروت، 
إيناس حسني البيجي، دولة المماليك . كان نائب المظفر قطز في دمشق في أعقاب معركة عين جالوت:  سنجر الحمبي(7)

 .196، ص2015، 1البداية و النياية، دار الكتب المصرية، اإلسكندرية، ط
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زعيميا آنذاك أبغا بن ىوالكو، و ىذا ما دفع بالسمطان إلى عزل األمير عيسى بن مينا أمير 

، (1)آل فضل، إضافة إلى إجراءات أخرى، و ىذا ما دفع باألمير شياب الدين أحمد بن حجي

، و قد أعقبو في طمبو األمير عيسى بن مينا (2 )(ىـ 679)أمير آل مرا بطمب األمان في صفر 

في ذي الحجة من السنة نفسيا، و ىذا ما دفع بالسمطان قالوون إلى تحويل سياستو مع قبيمة 

.  (3)من التشدد إلى المين

أما عن عالقة المنصور قالوون و عرب الكرك فقد سعى السمطان لكسبيم الى صفو و 

، و قد خمط المنصور في (4)خاصة أن السمطان المخموع الممك السعيد حاول استمالتيم لطرفو

سياستو تجاىيم بين الترىيب و الترغيب، كما استغل عرب العشيرة األوضاع المضطربة و قاموا 

بنيب مدينة غزة و قتموا كثيرا من الناس، فاتبع السمطان سياسة متشددة تجاىيم فأرسل األمير 

عالء الدين إيدكين الفخري من دمشق و شمس الدين سنقر البدوي من القاىرة لمخروج 

. (5 )(ىـ 680)بعساكرىما لمقضاء عمى حركة العشيرة و إخمادىا في رجب من السنة نفسيا 

أما عرب العشيرة البقاع فقد وقفوا خالفا لسابقييم إلى جانب الدولة فتم استخداميم مع 

.        (6)العساكر في محاربة أمراء الغرب التنوخيين و إخماد فتنتيم

   
                                                 

بن كثير . ىو شياب الدين أحمد بن حجي بن يزيد، أمير آل مرا و يعرف عمى أنو ممك األعراب بالحجار:  أحمد بن حجي(1)
 .339، ص13، ج(د، ط)اسماعيل ، البداية و النياية، دار إحياء التراث العربي و دار الكتب العممية، بيروت، 

 .87 آمنة الذيابات، المرجع السابق، ص(2)
 ابن الفرات ناصر الدين دمحم بن عبد الرحيم ، تاريخ ابن الفرات تح قسطنطين زريق، منشورات كمية العموم و اآلداب، (3)

 .181، ص8مج (د، ط)الجامعة األمريكية، بيروت، 
 .181، ص8 أبو الفرات، المصدر السابق، مج(4)
 .170 فمسطين تيسير إبراىيم جندي، المرجع السابق، ص(5)
 .174 نفسو، ص(6)
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: الدور السياسي للقبائل الشامية خالل الفترة الملوكية- 1

عند بداية العصر المممككي كاف الييكل السياسي لدكلة سالطيف المماليؾ ما يزاؿ في طكر 

التككيف ،إذ لـ يكف ىناؾ نظاـ مستقر لكالية العرش ،كما أف المؤسسات كانت ال تزاؿ ىي 

نفسيا المؤسسات األيكبييف ،ثـ بعد فترة صارت دكلة المماليؾ تسير عمى مبدأ سياسي ىك 

الحكـ لمف غمب إال أف اعتمى بيبرس العرش بفضل انجازاتو العظيمة كبفضل دكره الكبير في 

 .(1)مجاؿ السياسي ك اادارر ك العسكرر 

كليذا فقد لعب سالطيف المماليؾ ادكارا سياسية ال يستياف بيا بدأ بالظاىر بيبرس ثـ جميع 

 كلكف ىذا لـ يقتصر عمى السالطيف المماليؾ فحسب ،بل  ،(2)السالطيف مف مف جاءكا بعده

كاف أيضا لبعض أمراء العرب دكر سياسي فعاؿ خالؿ ىذه الفترة ،حيث كانكا يتكلكف المياـ 

. (3)السياسية التي كانت تككل إلييـ بأمر مف السمطاف أك حتى مف تمقاء أنفسيـ

حيث كانكا يكمفكف مف فبل بعض السالطيف في بعض األكقات بالقيض عمى نائب الشاـ 

المممككي الخارج عف طاعة السمطاف في مصر ،مثل ما فعل األمير مكسى بف مينا الذر كمفو 

 (ـ1340- ػق740)السمطاف دمحم بف قالككف بالقبض عمى شكر نائب الشاـ المممككي في عاـ 

. (4)عندما خرج عف طاعة السمطاف

                                                 

 .142، 137 قاسـ عبد القاسـ كعمي السيد عمي  ،المرجع السابق ، ص  (1)
، ثـ عبد الحميد صالح 702بيبرس المنصكرر ،اختيار األخيار تاريخ الدكلة األيكبية كدكلة المماليؾ البحرية حتى سنة  (2)

 . 23، ص 1993 ،1حمداف ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ط
 .130،ص 12 القمقشندر ،صبح األعشى ،ج  (3)
 .108،109 ،ص ،1، ؽ1 المقريزر ،المصدر السابق ،ج (4)
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مثل سميماف بف عيسى بف  كما أنيـ كانكا يتمتعكف بحق إصدار العفك عف المعتقميف منيـ ،

مينا الذر استطاع أف يحصل عمى العفك عف أخيو األمير فياض ،الذر كاف معتقال بالقاىرة 

 ثإضافة إلى تقمدىـ المناصب السياسية في الدكلة، حي، (1 )( ـ1342-ػ ق743)خالؿ عاـ 

 ابف الحنش أمير العرب حماة مياجمة  عيف سميماف بف عيسى بف مينا إمارة أؿ فضل،كعيف

. (2)العثمانييف

كما عيف دمحم بف أبي بكر بف عمي أمير لمعرب عمى بالد الشاـ كىك مف عرب أؿ عمي كىذا 

 ،كما عيف قبمو زامل (3)بعدما أمره السمطاف المممككي بعزؿ أؿ فضل عندما خرجكا عف طاعتو 

فكلى سيف  ( ـ1343- ىػ744)بف عمي بف حديثة أمير أؿ عمي أما في عيد الصالح إسماعيل 

. (4)بف فضل إمارة عرب الشاـ ،كألنو كاف أميرا عمى عرب بيت فضل بف عيسى

أما في عيد الكامل شعباف فقد عزلو كعيف احمد بف مينا بدال منو أميرا عمى عرب الشاـ ،ألنو 

كاف أميرا عمى أؿ مينا ك سائر أؿ فضل ،ثـ كلى حيار بف مينا إمارة عرب الشاـ ثـ اختمف 

نائب حماة ثـ عزؿ مرة أخرى في مع السمطاف حسف فعزلو عف اامارة ثـ أعاده إلييا بكاسطة 

 . (5)عيد األشرؼ شعباف ،ككلي مكانو زامل بف مكسى بف عيسى

                                                 

 .31ص  ،9ج المصدر السابق، ابف تغردر البردر، (1)
ابف إياس دمحم بف احمد ،بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، تح دمحم مصطفى زيادة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة  (2)
  .1052 ،ص 9 ، ج1951،
 .20 -19 ،ص 6مج  المصدر السابق، ابف خمدكف، (3)
 .203 ،ص 4صبح األعشى،ج   القمقشندر، (4)
 .164المرجع السابق، ص تاريخ عرب الشاـ، محمكد السيد، (5)
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كلي إمارة أؿ فضل معيقل بف مكسى بف  ( ـ1379- ىػ781)كفي عيد السمطاف المنصكر 

. (1)عيسى

ىكذا تقمد أمراء العرب مناصب قيادية في الدكلة المممككية كنكاب كأمراء عمى العرب في بالد 

كنتيجة لذلؾ . الشامية ككاف اليدؼ مف كراء ذلؾ ىك محاكلة فرض األمف كاالستقرار في البالد

كاف السمطاف المممككي يصدر ألمراء العرب إما تقميدا سمطانيا بتكليتو أميرا عمى أؿ فضل 

،كصدر لجماز بف دمحم بف أبي بكر مرسكما شرفيا بتكليتو أميرا عمى أؿ عمي في عيد السمطاف 

. (2)دمحم بف قالككف في أكؿ كاليتو لعرش السمطنة

كما أصبحت ليـ ألقاب في ديكاف اانشاء يخاطبكف بيا نتيجة لدكرىـ كمساىمتيـ في الدفاع 

عف البالد مف جية كدكرىـ السياسي مف جية أخرى حيث كانت ىذه األلقاب تصدر مف 

: األبكاب السمطانية عمى طبقتيف متمايزتيف

تمقب بالمجمس العالي كالتي لقب بيا مينا بف عيسى أميرا عمى أؿ فضل في عيد : األولى

 .السمطاف الجيف

كبدكرىا تنقسـ إلى مرتبتيف المجمس السامي ،مثمما لقب األمير شطي بف عمر بإمارة :الثانية 

. أؿ مرا ،مع إضافة ياء إلى لقب األمير مثمما األمير نكفل بف سعيد أميرا عمى العرب زبيد

 . (3)ككمما تصدر بمرسـك مف السمطاف المممككي

                                                 

 .22-21ص ،6ابف خمدكف، المصدر السابق ،مج  (1)
 .130ص  المرجع السابق، محمكد السيد، تاريخ عرب الشاـ، (2)
 .130ص ،12ج  صبح االعشى، القمقشندر، (3)
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كرغـ ما تمتعكا بو مف مناصب سياسية منحت ليـ مف طرؼ السالطيف المماليؾ إال أنو ثمة 

ىناؾ حاالت خرج فييا بعض أمراء العرب عف طاعة سالطينيـ ككمثاؿ ،عمف ذلؾ ما حدث 

مع األمير زامل ،بف عمي الذر كانت لو خالفات مع بقية زعماء القبائل اآلخريف ،فأمر الظاىر 

بيبرس بإلقاء القبض عميو كعزلو عف اامرة كنزع إقطاعاتو عنو ثـ نقمو إلى القاىرة ليستقر في 

 . (1)قمعة الجبل 

كما خرج األمير مينا عف طاعة السمطاف الناصر دمحم ،ىذا األخير الذر سمؾ سمكؾ مغاير 

لمسمطاف الظاىر بيبرس فقد عمل عمى دعكة مينا لمعكدة إلى طاعتو مستخدما في سبيل ذلؾ 

خكتو ،كمنعما عميو بالكثير مف اانعامات كالعطايا كعمى الرغـ مف سياسة الترغيب  أكالده كا 

،إال أف السمطاف لـ يتردد في استعماؿ الشدة في حاؿ تعرض ألمف الدكلة كما كاف الحاؿ ( 2)ىذه

خراج إقطاعاتيـ سبب تعرضيـ لقكافل التجار  مع أؿ فضل حيث قاـ بمصادرة ممتمكاتيـ كا 

. (3)كالمسافريف 

 

 

 

 

                                                 

 .599ص ،1ج المصدر السابق،  المقريزر، (1)
 ،دار المعرفة، بيركت، ابف الكردر ابك حفص زيف الديف عمر، تتمة المختصر في اخبار البشر، تح احمد رفعت بدراكر  (2)

 .376ص ،2ج ،1970
 .65-64احمد حطيط، المرجع السابق ،ص (3)
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كقد كاف مكقف القبائل العربية مشرفا حيث كانكا منحازيف إلى المماليؾ ضد العدكاف المغكلي 

عمى بالد الشاـ ،فنجد  أف األمير  عمـ الديف سميماف بف مينا بف عيسى مف جماعة أؿ فضل 

 .(1)عمى المنطقة الكاقعة بيف ىيت ك تكريت ك خربكا بيكت المغكؿ الذيف يقيمكف بتمؾ المنطقة

إال أف أمراء القبائل قد استغمكا فرص النزاع القائـ بيف الدكلتيف االيمخانية ك المممككية، فاخذكا 

يتأرجحكف بيف  الجانبيف حسب مصالحيـ كالحصكؿ عمى المغانـ ك المكاسب االقتصادية ك 

  .(2)السياسية ك لميركب مف بطش المماليؾ 

كقد تحالفت قبيمة كالب تحالفا معاديا لممماليؾ ضـ كل مف الحاكـ االرميني ىيتـك كالسمطاف 

الرـك قمج أرسالف كقياميما بمياجمة قبيمة عنتاب الكاقعة في شماؿ مدينة حمب مما شكل تيديدا 

،كىذا ما دفع بالظاىر بيبرس بإصدار أكامر إلى عساكر مدينتي حمص (3)لبقية بالد الشاـ 

. (4)كحماة بالتكجو لمعالجة المكقف ،الذيف تمكنكا مف إخضاع القبيمة كاستعادة المدينة 

كعمى الرغـ مف ىذا المكقف العدائي تجاه المماليؾ ،إال أنو ال يمكننا أف ننكر المكقف اايجابي 

  ( .5)المساند لجميع السالطيف المماليؾ في مختمف عيكدىـ 

       

                                                 

، 1976، 1 ،الرياض ،طر إبف عبد الظاىر محي الديف ،الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر ،تح عبد العزيز الخك يط (1)
 .194ص 

الصراع بيف المماليؾ ك القكى السياسية في المشرؽ "مصطفى ىاشـ عبد العزيز الحنكف ،قياـ دكلة المغكؿ االلخانية  (2)
 .59، ص2013،(د ،ط)، المكتب الجامعي الحديث ،"ااسالمي

 .192 ابف عبد الظاىر محي الديف ،المصدر السابق ،ص  (3)
 88،ص1997بيبرس المنصكرر ،زبدة، الفكر في تاريخ الفكرة، تح دكنالدس رتشالد ،الشركة المتحدة لمتكزيع ،بيركت  (4)
 .448 ،ص 1 المقريزر ،المصدر السابق ،ج (5)
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فقد لعب األمير عيسى بف مينا دكرا سياسيا ىاما في إحياء الخالفة لعباسية في مصر كذلؾ 

 8عندما حضر إلى مصر مع جماعة مف أمراء العرب فقابميـ السمطاف الظاىر بيبرس في

 قاـ الخميفة 545ىػ ،فاحتفمت مصر بقدـك الخميفة العباسي ثـ بيع بالخالفة ،كبعدىا659رجب 

بكتابة تقميد بالسمطنة لمظاىر بيبرس عمى مصر كالشاـ كديار بكر كالحجاز كاليمف كالعراؽ في 

. ( 1)ىػ656 رجب 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .109،ص 7ابف تغرر البردر، المصدر السابق، ج  (1)
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: الدور الحربي للقبائل العربية في بالد الشام في العهد المملوكي- 2

اشترؾ العرب في الكقائع الحربية اليامة في عصر المماليؾ ،كقد تميز عصر دكلة المماليؾ 

بكقكع اشير المعارؾ الحربية كأخطرىا في التاريخ ااسالمي ،كأكؿ ىذه المعارؾ التي كقعت 

حكادثيا قريبا مف الحدكد الشرقية لمصر كعمى ارض الشاـ بفمسطيف معركة عيف جالكت ،التي 

 كىذا األخير (1)ىػ658كقعت بيف المسمميف كالتتار في العيد السمطاف المظفر سيف الديف قطز 

كاف قد أظير دىاء كحنكة سياسية في سبيل تكحيد كممة المسمميف في مكاجية المغكؿ كقد نجح 

 .(2)في نجاحا ممحكظا

ثـ تكرر كقكع المعارؾ الحربية بيف العرب المغكؿ بعد معركة عيف جالكت عمى ارض سكريا 

 .(3)المماليؾ في عيكد سالطيف

ك الجدير بالذكر أف العرب ك منذ الفتح ااسالمي كانكا يمثمكف العنصر الرئيسي في الجيش 

ك قد ظل تمثيل العرب في الجيش يتـ بنفس النظاـ القديـ أر أف النظاـ القبمي  ااسالمي،

  (4)اما عف القادة العرب فمنيـ مف كاف.بمعنى أف كل قبيمة كاف ليا راية يقاتل أفرادىا تحتيا 

 

 

                                                 

 .96محمكد السيد،  العرب في اخطر المعارؾ، المرجع السابق، ص  (1)
 1984 ،1أحمد عبد الكريـ سميماف ،المغكؿ كالمماليؾ حتى نياية عصر الظاىر بيبرس ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، ط (2)

 .57،ص 
 .96العرب في اخطر المعارؾ الحربية، المرجع السابق،  ص  محمكد السيد، (3)
فف الحضارة العربية ااسالمية ،الجيش ،البحرية ،أسمحة القتاؿ "أحمد مختار العبادر ،تاريخ العصر ااسالمي الكسيط ، (4)

 .246 ،ص 2013، (د ،ط)في العصر ااسالمي ،مؤسسة شباب الجامعة 
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يحمل القابا عسكرية ك قد كاف الظاىر بيبرس سخيا في عطائو لألمراء ك القادة العرب الذيف 

يفركف مف بالد الشاـ قدـ إليو جماعة مف أؿ ربيعة مف طئ مف القحطانية فأكـر  قادتيـ ك 

منحيـ مف الذىب العيف ك الدراىـ مئات األلكؼ ،ك الخمع األطمسي ك القيابي مف السكندرر ك 

. (2) المكرر ك األشربة المختمفة بالقناطير المقنطرة ك يقطع بأسمائيـ المدف ك البالد(1)السكر

كما صار ألمراء العرب في ديكاف اانشاء ألقابا محددة يخاطبكف بيا تعظيما لشأنيـ كتقديرا 

ألدكارىـ كمساىمتيـ الفعالة في الدفاع عف البالد ضد الغزاة كالمعتمديف كما يؤيدكنو مف ادكار 

: سياسية، فكانت ألقاب األمراء العرب تصدر مف األبكاب السمطانية عمى طبقتيف متمايزتيف 

مثمما لقب مينا بف عيسى أميرا عمى أؿ فضل في عيد السمطاف "المجمس العالي" األكلى تمقب بػ

مثمما لقب " المجمس السامي"الجيف أما الطبقة الثانية مف أمراء العرب فيـ عمى مرتبتيف األكلى 

بغير اضافة الياء الى "المجمس السامي "األمير شطي بف عمر بأمرة  اؿ مرا ،ك المرتبة الثانية 

. (3)لقب االمير عكس االكؿ مثل األمير نكفل بف سعيد أميرا عمى عرب زبيد

كفي ظركؼ الحرب كاف لمعرب كأمرائيـ دكر عسكرر فكانكا يشارككف في المعارؾ الكبرى ضد 

الغزاة كالمعتديف،كيشكمكف ميمنة الجيش المممككي أحيانا كأحيانا الميسرة بل كانكا في بعض 

 .(4)المعارؾ يشكمكف قكة الدفاع الرئيسية

 في الحركب التي استخدمت لمحديث عف أسمحة القبائل العربية في الشاـ ك انتقمناك إذا 

ستخداميا ك في اك القكس ك الترس ك كانت ليـ عناية كبرى في ،لرمح  ،االسيف: فإننا نجد 
                                                 

 .247أحمد مختار العبادر، تاريخ العصر ااسالمي ،المرجع السابق، ص  (1)
 . 100محمكد السيد،العرب في خطر المعارؾ الحربية ، المرجع  السابق ، ص (2)
  .122أحمد مختار العبادر ،تاريخ العصر ااسالمي ،المرجع السابق، ص  (3)
 .123 أحمد مختار العبادر ،تاريخ العصر ااسالمي، المرجع السابق، ص  (4)
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 عمى متف الخيكؿ ،السالح  حامميف العصر المممككي كانت قبائل العرب تمبي نداء الحرب

 (1).  البسيف الدركع الحديد،المكسكمة

الحديد ة قيا معطف قصير مصنكع مف القطف أك الحرير المبطف ك عمى رؤكسيـ الخكذكك ؼ

 (2)ف سيكفيـ ك بأيدييـ الرماح ك مقمد،لكقاية الرأس

 ألنيـ كانكا أىل فركسية ك خيكؿ العرب مشيكرة بخفتيا ،كما إعتنى العرب بالخيكؿ عناية فائقة

 (3). ة الرئيسية في قتاؿ العدك ك النيل منوؿ ك كاف الفرس الكسي،ك سرعتيا ك سيكلة قيادتيا

 

 

 

 الخيكؿ في حركبيـ حيث ألـز نائب حمب بتحصيل باستعماؿد أف مشايخ العرب قد إىتمكا جفف

 (4).عشريف ألف خياؿ مف العشير مف فرساف العرب ك يكزعكا ذلؾ عمى سائر البالد

ؿ فضل يممؾ فرس خاص بو ك كانت تسرج  اك كداللة كذلؾ عمى إىتماميـ بيا فقد كاف أمير

     (5) .بسراج مف ذىب

أؿ مرا : " ااسالمية ك المحاسف الشامية أفالمكاكب  ك يذكر دمحم عيسى بف كناف في كتابو 

  ك عمييـ ، ك الجياد المطيمة،في السالح الخيل المسرمة يممككف أربعة آالؼ فارس شاكيف

                                                 

 .259 ص ،1 ط، منشكرات جامعة مؤتة، سمير الدركبي، تح، التعريف بمصطمحات الشريف هللا، فضلابفالعمرر  (1)
 .691 ص ،1 ج،سابقاؿمصدر المقريزر، اؿ  (2)
 .695 ص ،1نفسو،ج  (3)
 ،(د، ط)، المختار مف بدائع الزىكر مف بدائع الزىكر ،الييئة المصرية  العامة لمكتاب، مصر ،دمحم بف أحمد ابف اياس  (4)

 .17ص 
 .49 ص ،2 ج، المصدر السابق،لصالحي الدمشقيادمحم عيسى  بف كناف   (5)
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, مقمديف بالسيف, ك عمى رؤكسيـ البيض, الديباج الركمي, األطمس المعدني, الحمرالكزغندات 

 (1 )."(اابل)يممككف اليكادج ,  صقكر عمىك بأيدييـ الرماح كأنيـ صقكر

 ك كما أشرنا سابقا فإف العرب كانكا يمثمكف قكة أساسية في الجيش المممككي ك ما يجب أف ال 

 ك الرقيق الذيف تـ ؾ،لو أف عناصر الجيش المممككي كانت مف أجناس مختمفة منيا الترنغف

رس بعث التجار ليشتركا لو بجد أف السمطاف الظاىر بيفؼ, جمبيـ عف طريق تجارة الرقيق

  (2 ).المماليؾ مف بالد التتار ك سار قالككف عمى نيجو

 ك ىناؾ العديد مف األمثمة الحية الدالة عمى التعاكف الذر كاف قائما بيف المماليؾ ك القبائل 

ت حدكد العالـ حتاجفضل ىذا التعاكف تمكنكا مف إيقاؼ سيكؿ المغكؿ الجارفة التي إب ؼ،العربية

 مف قيرىـ مانع فتمكنكاااسالمي ك العربي مف الشرؽ إلى الغرب آالؼ األمياؿ دكف عائق أك 

 (3). في مكقعة عيف جالكت

 ىػ عاكد التتار اليجـك عمى الشاـ ك تقدمكا نحك حمص ك ىـ في ستة 659 محـر 5ك في 

   (4) .آالؼ ك التقى الفريقاف في منطقة حمص ك سميت المعركة بمعركة حمص

ك يقكؿ المقريزر أف عرب آؿ فضل ك أميرىـ زامل بف عمي شارككا في القتاؿ ضد التتار في 

ىذه المعركة، كما كاف العرب في الشاـ يقكمكف بدكر طالئع االستكشاؼ لمعرفة أخبار األعداء 

 (1 ).مف التتار ك الصميبييف ،كما كانكا يكمفكف بشف الغازات

                                                 

 .51 ص ، نفسو (1)
 .56-53 ص ،(ط ،د)، ببيركت، دار النيضة العربية،المماليؾ، الباز العريني  (2)
 ، دار الكتب العممية، دمحم عمي بيضكف   تح، تاريخ أبي الفداء،أبك الفداء إسماعيل بف عمي بف محمكد بف عمر بف شاىيف  (3)

 .218 ص ،1 ط،بيركت

 .434 ص ،1 ط،اليند، دائرة المعارؼ العثمانية، ذيل مرآة الزماف،اليكنيني قطب الديف مكسى بف دمحم( 4)
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ك قد كاف لظاىر بيبرس منذ تكليو عرش السمطنة ىاجس كاحد ك ىك مكاجيتو لمغكؿ فارس، ك 

 (2). ليذا فقد تحالف مع مغكؿ القفجاؽ ك تزكج أبنة زعيميـ

ك قاـ بالعديد مف ااجراءات لمكقكؼ في كجو أعدائو ك التغمب عمييـ، حيث أنو ذىب بنفسو 

 (3 ). ـ لتفقد قكاتو ك ااشراؼ عمى تكزيعيا تكزيعا إستراتيجيا1261/ ىػ659إلى بالد الشاـ سنة 

ك قد استعاف السمطاف بيبرس في دركبو ضد أعدائو مف التتار ك الصميبييف، بقبائل العرب 

  .باعتبارىـ مف جنكد الدكلة يقاتمكف في صفكؼ الجيش في الحركب ضد األعداء

 ـ كمف السمطاف بيبرس األمير مينا بف عيسى مع أحد 1264فيفرر /  ىػ673ففي شعباف 

 (4 ).ك كذلؾ ىذه الحممة بالنجاح, القادة المماليؾ بشف غارة عمى بالد التتار ك تخريب ثغكرىـ

شارؾ عرب آؿ فضل في محاربة الفرنج الصميبييف في حصف األكراد  (ىػ664)ك قبميا في سنة 

 (5 ).بألفي فارس كاف عمى رأسيـ األمير عيسى بف مينا الذر جرح في المعركة

بعربو نحك منطقة حراف ك مرعش  ( ىػ670)كما تكجو أمير عرب الشاـ عيسى بف مينا سنة 

 (6 ).التي كاف المغكؿ قد تغمغمكا فييا، ك تمكنكا مف قتميـ

فتح السمطاف الظاىر بيبرس حصف القصر ك ذلؾ بمساعدة جماعة مف ( ىػ 674 )ك في سنة

 (7 ).فرساف العرب

                                                                                                                                                             

 .463-462ص ، 1 ج، السمكؾ،المقريزر  (1)

 .201 ص ،1995 ،(ط ،د) ، بيركت، دار النيضة العربية، ك المماليؾفاأليكبيي في تاريخ ،أحمد مختار العبادر  (2)

 .174 ص ،2000 ، دار المعرفة الجامعية، دراسات في تاريخ األيكبييف ك المماليؾ،حمدر عبد المنعـ دمحم حسيف( 3)

 . 144ص ، 5 ج، المصدر السابق ،ابف خمدكف ( 4)

 . 78 ص ، مرجع سابق،آمنة الذيابات( 5)

 .  258-252 ص ، المصدر السابق،ابف عبد الظاىر دمحم الديف( 6)

 . 844 ص ،5 السابق،جمصدراؿ ،ابف خمدكف ( 7)
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لـ ينحصر الدكر الذر لعبتو القبائل العربية خاصة في الناحية الحربية في عيد السمطاف بيبرس 

فقط، فتعدى إلى عيد سالطيف آخريف بعده تجد أف القبائل العربية مف آؿ مينا ك آؿ فضل ك 

 (1).آؿ مرا، ك بني كالب

- ىػ 690)في حرب األشرؼ خميل ضد فرنجة الشاـ، أثناء فتح عكا ك مدف الساحل عاـ 

 (2).(ـ1292ىػ 691)ك تحرير قمعة الرـك مف األرمف ك حمفائيـ مغكؿ فارس عاـ ( ـ1292

 

 

ك اشتركت فرؽ ىذه القبائل مع أمراء المماليؾ سنقر األشقر بدر الديف بكتاش ك بيبرس  

المنصكرر، في مالحقة الجيش المغكلي، الذر كاف مترصدا بالعساكر المممككية عندما كانت 

 ىػ كصمت أخبار إلى 680ك قبميا في جمادر األكؿ مف عاـ . العساكر تحاصر قمعة الرـك

ك جمع الجنكد مف , السمطاف قالككف بمجيء التتار فأسرع ىذا األخير إلى االستعداد لمقتاؿ

يحممكف , سائر البالد فاجتمعت قبائل الشاـ مف آؿ عيسى بف مينا ك آؿ فضل ك آؿ مرا

   (3)ك قد التقى الجيشاف, أسمحتيـ استعدادا لمالقاة التتار ك قد شكمت ىذه القكى ميمنة الجيش

 ىػ بكطأة حمص ك في األخير ىـز التتار ك أسرعكا باالنسحاب عائديف 680 رجب 14في 

 (4). لبالدىـ تاركيف كرائيـ مف الخيكؿ ك السالح ماال يحصى غنائـ لممسمميف

                                                 

 .222 ص ،2 ج، السمكؾ،المقريزر ( 1)

   .151 ص ، المرجع السابق،الحربية المعارؾ أخطر في العرب ،السيد محمكد( 2)
 . 225 ص ،2 ج، السمكؾ،المقريزر ( 3)
   .96 ص، 7ج ،سابق مصدر ،بردر تغرر  ابف (4)
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كما عمل كل مف سنقر األشقر ك بدر الديف بكتاش، ك بيبرس المنصكرر ك جماعات آؿ مينا 

ك آؿ فضل، كبنك كالب، ك آؿ مرا، بالكقكؼ إلى جانب السمطاف قالككف في حصار قمعة 

(1 ).الرـك الذر كاف  سقكطيا في أيدر المماليؾ
 

إلى جانب السمطاف دمحم بف قالككف ضد  (2)كما شاركت القبائل العربية في معركة مرج راىط  

جيش التتار الذر تسمل إلى حمب بحجة أنيـ أتك إلى شراء ما يمزميـ مف الطعاـ لما أصاب 

 (3)بالدىـ الجدب ك قد انتيت المعركة بانتصار المسمميف 

ك الجدير بالذكر أف السمطاف المنصكر قالككف كاف قد أعد جيشا كبيرا كاف فيو العرب أكثر 

عددا مف العناصر األخرى ك اتجو بيـ لالستيالء عمى عكا إال أنو مات ك ىك في طريقو 

.  (4)إلييا

ك استمر دكر القبائل العربية متكاصال إلى عيكد السالطيف المكاليف فقد أشادت المصادر 

 ىػ الذر ساند 702التاريخية بمكقف أمير عرب الشاـ مينا بف عيسى في معركة مرج الصفر 

السمطاف الناصر دمحم ضد المغكؿ الذيف قادىـ السمطاف محمكد غازات، ك قد شكل العرب في 

 (5 ).ىذه المعركة ميمنة الجيش ك كانكا عامال ميما في تحقيق النصر

                                                 

 المصرية الدار ،حمداف صالح الحميد عبد :تحقيق ،التركية الدكلة في ،المممككية التحفة ،المنصكرر  بيبرس الديف ركف( 1)
   .31 ص ،1ط ،بيركت ،بنانيةؿاؿ
بيف بيت  كقعت التي لمحرب المركج أشير مف ىك ك عذراء مرج بعد دمشق شرؽ  الغكطة في مكضع ىي ،راىط مرج( 2)

 . 22-21 ص ،3ج ،سابقاؿ مصدراؿ ،الحمكر  ياقكت ،أىكاؿ مف صاحبيا ما ك اليمنية كالقيسية 

 .05 ص ،سابقاؿ مصدراؿ ،بردر تغرر  ابف( 3)

 دار ،الحضارية ك األثرية ك التاريخية الثقافة مكسكعة ،الكسطى الحركب في الصميبية الحركة ،عاشكر الفتاح عبد سعيد( 4)
 .47 ص ،3 مج ،القاىرة ،العربي الفكر

 . 104 ص ،السابق المرجع ،الذيابات آمنة( 5)
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 :الدور الحضاري للقبائل العربية في بالد الشام خالل عهد المماليك- 3

لقد عاشت بالد الشاـ خالؿ العيد المممككي حالة مف الصراع الدائـ بسبب الكجكد المغكلي مف 

جية ثـ الكجكد الصميبي مف جية أخرى في المنطقة، السيما في عيد الظاىر بيبرس، ك 

 (1 ).السمطاف قالككف ك أبنيو األشرؼ خميل ك الناصر دمحم

إال أنو رغـ ذلؾ الطابع الحربي الذر غمب عمى المنطقة، إال أننا نجد الدكر أك الطابع 

الحضارر خالؿ ىذه المرحمة قد لعب دكرا ال يستياف بو، حتى يمكف القكؿ أف دكلة المماليؾ 

شيدت إحياء حركة النيضة ااسالمية خالؿ القرنيف السابع ىجرر ك الثامنة ىجرر عف طريق 

                                                 

   .393 ص ،1989 ،1ط، بيركت ،النيضة دار ،ااسالمية الحضارة تاريخ في دراسات ،حالؽ حساف( 1)
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التجارة، ك إقامة العمارة ك البنياف، ك مف رعاة العمـك ك الفنكف ك اآلداب إضافة إلى المنشآت 

 (1 ).الدينية

ك بيذا فقد اىتـ السالطيف المماليؾ خالؿ ىذه المرحمة بإنشاء الفنادؽ ك الحمامات ك القصكر ك 

المساجد بما فييا الزكايا إضافة إلى الجسكر مثل ما قاـ بو الظاىر بيبرس الذر يعد مف بيف 

السالطيف الذيف اىتمكا بالمنشآت العمرانية سكاء في مصر أك الشاـ عمى حد سكاء فقد قاـ إعادة 

بناء القالع التي ىدميا المغكؿ في بالد الشاـ مثل قمعة الصمت ك قمعة عجمكف، ك بناء 

 (2 ).الجسكر ك غيرىا

فيناء القالع ك الحصكف كانت ضركرة ممحة فرضتيا عمييـ طبيعة الحياة الجديدة بعد دخكؿ 

 (3 ).الصميبييف ألنيا كسيمة رئيسية لحماية الحدكد ك إدارة ااقطاعات

حيث , ىذا فضال عف ازدىار الصناعة ك التجارة ك الزراعة في بالد الشاـ خالؿ عيد المماليؾ

مف مصدر  (4 ).لعبت القبائل العربية خالليا دكرىا الفعاؿ بعد أف كانت قبل ااسالـ بدكية تعيش

كعندما يجف ,كاحد، ىك تربية الماشية ال يجتمعكف تحت لكاء كاحد ك ال يعترفكف بسمطة عامة

 (5 ).الماء ك يخف الكأل يذىبكف إلى اليجرة

                                                 

  .301 ص ،2004 ،(ط،د )،ااسكندرية المعارؼ منشأة ،ااسالـ دكلة في الفنكف  ك العمارة ،الحميد عبد ؿلكزغ سعد( 1)

. 154-153 ص ،السابق المرجع ،طقكش سييل دمحم( 2)

، 4ع ،ااسالمية التربية كمية أبحاث مجمة ،الصميبي ااسالمي الصراع في دكره ك األكراد حصف ،نجـ حمادر مصعب( 3)
. 248، ص 7مج، 2008

 .23 ص ،السابق المرجع  ،حسف الحاج حسيف( 4)
 . 25 ص نفسو ، (5)
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كلكف بيجرتيـ إلى بالد الشاـ ك االستقرار فييا، فقد تحكلكا إلى الزراعة، فنجد مف بيف القبائل 

 فيي مف القبائل  التي استقرت في مناطق كاسعة ببالد ـالتي مارست مينة الزراعة بنك جذا

الشاـ، امتدت مف تبكؾ إلى اذرح ك مما يمي طبرية مف أرض األردف، اشتغمت بالزراعة ك كانت 

 (1 ).تممؾ مزارع كاسعة في المنطقة

كذلؾ أف آؿ مينا ك آؿ فضل كانكا في عيد السمطاف الناصر دمحم بف قالككف يممككف عدة 

 (2 ).ضياع بأراض حماة ك حمب، بل أنيـ كانكا يممككف بالد أمراء حمب ك دمشق

 

 

كما أنو ىناؾ مف أمراء العرب مف منح إقطاعات كبيرة مثل األمير شطي بف عقبة أمير الكرؾ، 

 (3 ).ك ىـ بنك عقبة مف جذاـ عرب الجنكب

فمـ ييتـ العرب بالزراعة فحسب بل عممكا كحراس لمطرقات، كحماية القكافل التي تعبر 

الصحارر مف المصكص كقطاع الطرؽ مثل قبائل جذاـ كزبيد التي كانت تقـك بأعماؿ الحراسة 

(4 ).كحفع األطراؼ
 

 إلى (1)كذلؾ أف أؿ مينا كأؿ فضل مف العرباف الذيف امتدت منازليـ مف حمص إلى قمعة جعبر

إلى الرحبة، فيذا المكقع جعميـ يتحكمكف في الطرؽ التي تعبرىا القكافل التجارية في بالد 

 (2 ).الشاـ

                                                 

 . 129 ص ،1ج ،السابق المصدر ،الحمكر  ياقكت ( 1)

 . 186 ص ،المرجع السابق ،المممككي العصر في الشاـ عرب تاريخ ،السيد محمكد( 2)
  .188 ص ، المرجع السابق،المممككي العصر في الشاـ عرب تاريخ ،السيد محمكد( 3)

 .364القمقشندر، نياية األرب، ص  (4)
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إضافة إلى اعتناءىـ بالحيكانات خاصة الخيل، منذ القدـ كزاد اىتماميـ بو خالؿ العصر 

المممككي، حيث كانت الفرس ىي الكسيمة الرئيسية في الحركب المممككية كفي قتاؿ العدك 

فاستعانكا بيا في معاركيـ، كما اىتـ قبائل أؿ ميف كأؿ فضل كأؿ مرا بتربية اابل كالغنـ 

 في تربية الخيكؿ كالبغاؿ (3)كالخيل، كقد اشتغمكا في ذلؾ مع جيرانيـ األرمف ككذلؾ التركماف،

   (4 ).كاابل مف خالؿ بيعيا كشراءىا

ىكذا فإف المكقع الجغرافي لبالد الشاـ كطبيعتيا الخصبة سمحت لمعديد مف القبائل العربية مف 

ممارسة الزراعة كتربية الحيكانات عمما أف بالد الشاـ كانت مميئة بأنكاع المزركعات مثل التيف 

كالزيتكف كالقمح كالشعير، الذرة، العدس، الفكؿ، الركماف، التفاح، المكز، البطيخ، إضافة إلى أف 

 (5 ).جباؿ لبناف كانت مميئة بأشجار الصنكبر كغيرىا

إضافة إلى ازدىار الصناعة خاصة صناعة الزجاج كالبمكر كاألكاني الزجاجية، حيث بمغت 

صناعة التحف المعدنية في دمشق كحمب غايتيا في عيد الناصر دمحم بف قالككف، فقد كانت 

التجارة قائمة بيف بالد الشاـ، كالتجار األكركبييف كخاصة اايطالييف، الذيف كانكا يحرصكف 

 كبيذا أصبحت جنكة سادة التجارة الشرقية سكاء في (6)عمى حسف العالقات بينيـ كبيف الدكلة

                                                                                                                                                             

"  كمـ عنيا في البر الشمالي مف الفرات، ككانت تعرؼ قديما 50تقع أطالؿ ىذه القمعة غربي الرقة عمى بعد :  قمعة جعبر (1)
نسبة إلى دكسر كأكؿ مف بناىا كاف عبد المنذر، ثـ تممكيا سابق الذيف جعبر القشيرر في أياـ السالجقة فعرفت " بالدكسرية 

 .390، ص1بو، ياقكت الحمكر، المصدر السابق، ج
 .63أحمد حطيط، المرجع السابق، ص  (2)
قبائل مغكلية األصل تعيش منذ عيد قديـ حياة فاضمة في آسيا الكسطى أك فيما يعرؼ ببحر قزكيف، كانت : التركماف (3)

 .69، ص 2منتشرة في آسيا الصغرى كبعض أجزاء بالد الشاـ، بف كناف دمحم بف عيسى الصالحي، المصدر السابق، ج
 .189-188محمكد السيد، تاريخ عرب الشاـ في العصر المممككي، المرجع السابق، ص  (4)
 .410-409حسف حالؽ، المرجع السابق، ص  (5)
 .54، ص 1984، (د ،ط)، دار المعارؼ، القاىرة، (الشاـ- مصر)شكقي ضيف، عصر الدكؿ كاامارات  (6)
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مصر أك بالد الشاـ السيما بعد أف عقدكا معاىدة تجارية مع السمطاف قالككف ككلده األشرؼ 

 (1 ). ىػ كىي تعتبر أىـ معاىدة تجارية عقدة في حينو689 جمادى األكلى 2خميل في 

كىكذا اشتغمت جذاـ كبطكنيا الكاسعة في تجارة النكى ،الشعير ،العمف، كالتمر كقد عممكا حتى 

( 2).عمى تصديره إلى سائر األقطار

 

 

أف أكؿ مف تعمـ >>  كقد ذىبكا إلى أبعد مف ذلؾ حيث تعممكا  الكتابة العربية، يقكؿ البالذرر 

الكتابة العربية مف أىل مكة ىك سفياف بف أمية بف عبد، كأبك قيس بف عبد مناؼ بف زىرة بف 

 (3).<<كالب، كقد تعمميا مف بشر بف عبد الممؾ الذر تعمميا مف الحيرة 

كما عرفكا الفنكف كاىتمكا باآلداب كالعمـك كعممكا عمى تأليف الكتب في التاريخ كاآلداب كالمغة 

كعمـك الديف، كفي فركع العمـ األخرى المختمفة، فإنيـ لقكا تشجيع كتأييد الحكاـ المماليؾ نظرا 

لدكر الفكرر كالحضارر الذر قامكا بو، كفي المقابل كذلؾ كانكا يعطكف ليـ ااقطاعات 

  (4 ).كالمكافئات المالية

، حيث يعتبر  فأصبحت الضركرة إلى المدارس، فعممكا عمى إنشاء المدارس لتمقي مختمف العمـك

المماليؾ مف مف أكثركا بصفة عامة مف إنشاء المنشآت الدينية، كمف بينيا المدارس التي 

                                                 

 .415-414حساف حالؽ، المرجع السابق، ص  (1)
   .189، ص 1ياقكت الحمكر، المصدر السابق، ج (2)
 .457، ص1350، (د ،ط)البالذرر أحمد بف يحي ، فتكح البمداف، تح  رضكاف دمحم رضكاف، القاىرة،  (3)
 .206محمكد السيد، تاريخ عرب الشاـ في العصر المممككي، المرجع السابق، ص  (4)
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كصمت إلى أرقى مستكى مف التنظيـ كاادارة، كلمستكى العممي الذر ينعكس بصكرة جمية في 

 (1 ).المكسكعات العممية كالتاريخية كالمخطكطات األخرى 

فشجعكا عمى إقامتيا كخصصكا ليا األكقاؼ الكبيرة، كعميو فقد أصبح بناء المدارس كالمساجد 

كغيرىا مف األماكف الدينية كالتعميمية، كرصد األكقاؼ ليا ليس مف أىـ أعماؿ السالطيف 

نما عمل جميل يقـك بو كل قادر عمى البذؿ كالعطاء، طمبا لمفكز بالدنيا  كأمرائيـ فحسب كا 

 (2 ).كاآلخرة

 كقد كانت المدارس تمحق بالمساجد عادة كبعضيا كاف مستقل عف المسجد مثل دار القرآف 

الصابكنية ،كتقع خارج دمشق أنشأىا المقر الخكاجكي أحمد الشيابي القضائي ابف عمـ الديف 

( 3 ).ابف سميماف دمحم البكرر الدمشقي المعركؼ بالصابكني

كالمدرسة الخيضرية كتقع في دمشق، أنشأىا قاضي القضاة قطب الديف أبك الخير دمحم بف عبد 

 (4 ).هللا بف خيضر الخيضرر الدمشقي الحافع

كالمدرسة الجقمعية أسسيا سنجر الياللي ككلده شمس الديف فأنتزعيا الممؾ الناصر حسف سنة 

 كىكذا ازدىر بناء المدارس ااسالمية كتنكع (5) ىػ، كأمر بعمارتيا فبنيت بالحجر األبمق791

خالؿ ىذه الفترة كما أدرككا أىمية المكتبات بالنسبة لممدارس، فقد عنكا بالكتاب كالمكتبة عناية 

فائقة، كألحقكا بكل مدرسة خزانة كتب يرجع إلييا المدرسكف كالطالب في البحث كاالستقصاء، 
                                                 

 .217، ص1988، (د ،ط)دمحم عبد الستار عثماف، المدينة ااسالمية، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت،  (1)
 .63 أحمد حطيط، المرجع السابق، ص  (2)
أحمد خالد حيده، المدارس كنظاـ التعميـ في بالد الشاـ في العصر المممككي، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  (3)

 .107، ص 2001، 1كالتكزيع، بيركت، ط
 .7، ص 1990، (د، ط)النعيمي عبد القادر دمحم ، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العممية، بيركت،  (4)
 .373نفسو، ص  (5)
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الذر عيد إليو بترتيب الكتب،  (خازف الكتب )كقاـ بااشراؼ عمى خزانة الكتب بالمدرسة 

 (1 ).كتنظيميا كحفظيا كحبكيا كترميميا بف الحيف كاآلخر

كقد كاف المدرسيف كالعامميف في المدارس المممككية يتقاضكف الركاتب ك األجكر مقابل عمميـ، 

 (2 ).فبرع الكثير مف العرب في العديد مف العمـك

 

مف بينيـ ابف عربي الذر ينتسب إلى قبيمة طيء مف عرب الجنكب قد برع في عمـ التصكؼ، 

" ، في عشريف مجمد "الفتكحات المكية" كلو فيو مصنفات كثيرة، كلو مؤلفات شتى منيا 

كقد عرؼ بالذكاء قكة الخاطر، " فصكص الحكـ " ، ك"كالتدبيرات االليية كالتنزيالت المكصمية 

كما برع في النحك عربي مف بني كنانة ىك أبك األسكد الدؤلي حيث أمره بذلؾ عمي بف أبي 

، " عمـ المغة" طالب، كذلؾ خكفا عمى فساد ممكة  ، كخشية انغالؽ القرآف كالحديث عمى المفيـك

 (3 ).نتيجة النتشار العرب في البالد المفتكحة كمخالطتيـ لممستعربيف مف أىميا

كما برع جغرافييف مف عمماء العرب تخصصكا في كصف البمداف كدراسة األقاليـ مف بينيـ، 

إضافة إلى اليعقكبي كالمسعكدر    " المسالؾ كالممالؾ" لو كتاب  [ىػ215ت]الخكارزمي 

 (4 ).كغيرىـ

فيؤالء العرب قد اعتنكا بالعمـ كالطالب حيث ازدىر العمـ داخل المدارس المنظمة كالمرتبة، 

( 1 ).حيث قدـ العرب بمدارسيـ

                                                 

 .404أحمد خالد جيده، المرجع السابق، ص  (1)
 .214محمكد السيد، تاريخ عرب الشاـ في العصر المممككي، المرجع السابق، ص  (2)
 .215-214محمكد السيد، تاريخ عرب الشاـ في العصر المممككي، المرجع السابق، ص  (3)
 .210-209نفسو، ص  (4)
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التي بدأت تزدىر منذ القرف التاسع ميالدر، نظاما جذب إلييا حتى الغربييف، ألف العرب قدمكا 

 (2 ).نمكذجا حيا اعداد المتعمميف لميف الحياة العامة كلمبحث العممي

كىكذا لعبت القبائل العربية في بالد الشاـ خالؿ عيد سالطيف المماليؾ دكرا حضاريا كثقافيا 

ليس لو مثيل مف حيث ممارستيا لتجارة كالزراعة إضافة إلى تربية الحيكانات كالرعي كحراسة 

 (3 ).الطرقات كغيرىا مف الحرؼ األخرى 

كيعتبر اعتناء العرب بالزر كارتداء أرقى المالبس مف مظاىر التحضر في العصر المممككي، 

فقد ارتدى العرب في ىذا العصر أرقى كأفخـ المالبس حيث كاف لباسيـ مطرزا خاصة لألمير 

 (4 ).العرب أك الذر يممؾ إقطاعا

أما السراكيل كالقمصاف فقد لبسيا العرب كالمماليؾ كالرجل كالمرأة عمى حد سكاء حيث يطمعنا 

فبطمت الفتكة في البالد جميعا إال مف لبس سراكيميا >> المقريزر بذلؾ في كتابو السمكؾ بقكلو 

 (5).<<منو 

إضافة إلى ارتدائيـ العمائـ كىي لباس لمرأس، حيث أطمق العرب عمى العمامة قطعة القماش، 

التي تمف الرأس كحدىا أك قطعة القماش التي تمف عدة لفات حكؿ الطاقية، كالعمامة في العادة 

 (6 ). بيضاءاكاف العرب يرتادكنو

 (1 ).ىذا بااضافة إلى ارتداء العرب لمشاش ممكطة بأكماـ كبيار
                                                                                                                                                             

 .178أحمد خالد جيده، المرجع السابق، ص  (1)
 .180نفسو، ص (2)
 .205، ص 4القمقشندر، صبح األعشى، ج (3)
 .123، ص 1، ؽ2المقريزر، المصدر السابق ، ج (4)
 125نفسو، ص (5)
 .335-334، ص 2002، 1رجب عبد الجكاد إبراىيـ، المعجـ العربي ألسماء المالبس، دار األفاؽ العربية، القاىرة، ط (6)
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 عمى الرأس، كقد استخدمت في العصر (2)كفي عيد السمطاف أشرؼ خميل أمر بمباس الكمكتة

األيكبي ككانت بالمكف األصفر أما في العصر المممككي فقد أمر السمطاف أشرؼ خميل 

بتغييرىا، فأصبحت تضع مف خامة صكفية خشنة يحيط بحافتيا شريط عريض، كيمف حكليا 

 (3 ).منديل صغير كحكؿ لكنيا إلى المكف األحمر ثـ كضع عمى ىذه الكمكتة العمامة

زيادة عمى ذلؾ فقد ارتدكا العباءة حيث كانت تعتبر الثكب الخاص بالبدك، ككانت مفتكحة 

 (4 ).كقصيرة كال أكماـ ليا

 فكؽ رؤكسيـ، يركى البدك العيني أف األشرؼ خميل قد (5)ىذا كقد عرؼ العرب كذلؾ الطراطير

رأى العرب يضعكف الطراطير عمى رؤكسيـ فأبدا سخرية منيـ، كنصح األمير حساـ الديف مينأ 

 (6 ).بف عيسى بكضع بكضع الكمكتة عمى رأسو مثل عسكره

 

 

 
                                                                                                                                                             

 .107بف اياس دمحم بف أحمد، المختار مف بدائع الزىكر ، ص  ا(1)
رجب عبد الجكاد إبراىيـ، المرجع السابق، . تجمع عمى كمكتات ككالكت كىي غطاء لمرأس تمبس كحدىا أك بعمامة: الكمكتة (2)

 .434ص 
 .146 فمسطيف تيسير إبراىيـ حيدر، المرجع السابق، ص  (3)
 .316رجب عبد الجكاد إبراىيـ، المرجع السابق، ص  (4)
أك طنطكف أك طرطكر، كىي عبارة عف قمنسكة طكيمة كمف يمبسيا األعراب، ككانت مف مالبس النساء في بالد : الطراطير (5)

 .170، ص 6، ج(د، ط)الشاـ أيضا، جماؿ الديف دمحم بف مكـر ابف منصكر، لساف العرب، الدار المصرية، القاىرة، 
 .177فمسطيف تيسير إبراىيـ جندر، المرجع السابق، ص  (6)
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 (1)أما النساء الشاميات فقد لبسكا الطرحة التي كانت عبارة عف كساء يمقى عمى الكتف كالمختـ

إضافة إلى تزينيا بالخالخيل كاألطكاؽ المرصعة بالجكاىر الثمينة، كغيرىا، أما عف االحتفاظ 

بأغراضيـ أك حمميا أثناء السفر فقد عرفكا التعبية كىي عبارة عف قطعة قماش تكضع فييا 

 (2 ).الثياب كالبقجة ككانت معركفة خاصة في العصر المممككي

ىكذا كانت القبائل العربية في بالد الشاـ قد لعبت دكرا حضاريا كثقافيا ال بأس بو إذ ساىمت 

في كل شيء حق في تحضير الطعاـ، حيث استخدمت آالت الغرابيل لغربة الحبكب كتنظيف 

 (3 ).الدقيق

   

  

                                                 

 .245رجب عبد الجكاد إبراىيـ، المرجع السابق، ص. كىي ضرب مف األقمشة المصنكعة مف الحرير كالصكؼ: المختـ (1)
 .319رجب عبد الجكاد إبراىيـ، المرجع السابق، ص  (2)
 .201محمكد السيد، تاريخ عرب الشاـ في العصر المممككي،  المرجع السابق، ص  (3)
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يعود وجود القبائل العربية في بالد الشام إلى تاريخ بعيد منذ األلف األولى قبل الميالد ،واستمر 

. ذلك عمى كامل بقاع المنطقة األمر الذي سمع بتشكيل نفوذ تعاظم شانو مع مرور العصور 

وكان لمموقع الجغرافي أىمية كبيرة في توزيع تمك القبائل نظرا لتوفر الظروف المالئمة لمعيش 

خاصة لما امتازت بو القبائل في عيشيا كالبدو الرحل ،والتي أصبحت عامال مؤثرا ومتأثرا سواء 

. كان ذلك قبل ظيور اإلسالم حيث برزت قبائل العموريين واالراميين والكنعانيين أو بعده 

  ونالحظ ذلك من خالل الدولة الحمدانية والدولة المرداسية المتان تمثالن دويالت عربية 

. مستقمة كان ليا دور في الدفاع ضد األعداء خالل عيد الخالفة العباسية 

وفي عصر الدولة األيوبية شارك العرب في الشام بالدفاع عن األراضي اإلسالمية ضد  -

 .الصميبيين ،وقد عمت مراتبيم وتقمدوا المناصب واأللقاب العسكرية مقابل جيودىم

كما شيد عصر السالطين المماليك انتشارا واسعا لمقبائل، وبروز واضح لشخصيات  -

وقبائل دون غيرىا لما كان ليا من دور في مجاالت متعددة ،فنرى أن قبيمة ربيعة وقبيمة 

آل فضل كانتا أكثر بروزا من غيرىما من القبائل وذلك راجع لقوتيما ،ولجيود السالطين 

 .المماليك في كسبيم واستمالتيم

ومن خالل دراستنا لواقع القبائل في عيد السمطان بيبرس والمنصورقالوون  الحظنا أن  -

امتدادا انتشارىا لم يقتصر عمى بالد الشام بل تجاوزىا ،وىذا ما زاد في القوة نفوذىا 

ودورىا ،لذا سعا السالطين المماليك إلى التحالف مع ىذه القبائل وا عطائيا امتيازات 

 .عديدة تنوعت بين منحيم األراضي واليدايا إلى جانب النقود 
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إال إن ىذه السياسة المتبعة من قبل السالطين المماليك لم تكن واحدة في كل العصور بل 

فقد كانوا يستنفرون لمجياد اختمفت من سمطان ألخر ،ونظرا لصبر العرب وثباتيم في القتال 

إلى جانب المماليك ضد أعدائيم ،فقد شاركوا ضد قوى المغول وجعموا ارواحيم رخيصة فداء 

اإلسالم ،ومن اشير المعارك التي ظير فييا الدور الحربي لمقبائل العربية موقعة عين جالوت 

.... ه680 ه ،ومعركة حمص 658

فنجدىم كانوا يمثمون قوى ثابتة في صفوف الجيش الممموكي كما أن السالطين المماليك  -

يطمبون المساعدة من أمراء القبائل مثل عيسى بن مينا الذين وقف في كثير من 

 .بمساندة من قبيمتواألحيان إلى جانب الجيش الممموكي 

و اليدف الذي كانت القبائل ترمي اليو ىو القضاءعمى اعداء الدين  الدولة االسالمية  -

 . بدرجة االولى

أما عن الموقف من القبائل فمم يتردد السالطين في منح القادة العرب االقطاعات  -

،ومنحوا األلقاب تقديرا لدورىم البطولي وىذا دال عمى السياسة التي قامت بين المماليك 

كما أن لألمراء العرب دور لممحافظة عمى األمن .والعرب عمى قاعدة من الود والتقدير 

في أنحاء البالد واإلخالص لمسالطين واالجتياد في مصالح الدولة ،كما كانوا يفصمون 

 .في النزاعات ويقرون القرارات 

عمى الرغم من ىذه االمتيازات ظير ىناك بعض الصراعات والخالفات بين بعض القادة  -

 .العرب والسالطين المماليك 
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وقد كان لعرب الشام دور في نشر الثقافة وعموم الدين والدفاع عن مصالح أىالي الشام  -

،ومواجيتيم لمحكام المماليك ،كما قاموا بدور ىام في نشر المغة ،وعموم الدين ،وبمغ 

 تأثير عمماؤىم الديني والثقافي مختمف أنحاء العالم اإلسالمي  
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نسب القبائل العربية : (10)الملحق 

 (1)العرب العاربة
 

قحطان  
 

َيُعرب 
 

َيشُجب 
 

 سبأ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .38 اسماعيل راجي الفاروقي، ولوس لمياء الفاروقي، المرجع السابق، ص  (1)

  انحيشج–نخى  

  انيًٍ–ُخزاو  

  شًال عىسيا، –عايهح 

 خثال عايهح

  انيًٍ–يزحح 

  ٌوعظ انيًٍ، تالد –هًذا

 انعشب تديهح انيًٍ

  وعظ انحداص، –طيئ

ًَّش  خثم ش

 حمير كهالن

ٌقضاعة 

 

  خُىب انحداص–عزسج  .

  شًال انحداص–ُخهيُح  .

  شًال ششق انثحشيٍ–تُىذ  .

  شًال ششق تالد انعشب –كهة 

. انكىفح

  شًال انحداص–تهشاء  .

  وعظ تالد انعشب–َخشو  .

 انيًٍ–َهش . 

األزد 

 

  عاتك

  حثانح

  انحيشج، –تُى َصشج 

 تهايح

  ٌعًاٌ–أصدعًا  

  (يكح)ُخضاعح  

  تُى حاسث، األوط و

 (يثشب)انخضسج 

  ٌتُى ثعهثح، غغا

. (عىسيا)
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 ستيعح إياد أًَاس ُيضش

 َضاس

 َيعذ

 عذَاٌ

 قيظ

 ُهزيم خضيًح

 يذسكح

 قيظ عيالٌ

 إنياط
 قيظ يضش

 قًعح طاتخح

 ُعهيى هىصاٌ غطفاٌ

 تًيى

 دَسيى يَشتُع

 ثقية عقيم

 رتياٌ

 قُشيش

 عثظ

 كالب

 كُاَح أعذ انَهىٌ

 يانك

 انُصش

 (قشيش)قهش 

 وائم َعُتشج

 ثغهة تكش

 حُيفح شثياٌ
 كهية َعًشو تٍ كهثىو  انًهههم

 ستيعح

 (1)العرب المستعربة: (02)الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 

 .39 اسماعيل راجي الفاروقي، ولوس لمياء الفاروقي، المرجع السابق، ص  (1)
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 فهش أو قشيش

 انحاسث غانة  يحاسب

 نؤي 

 كعة تيى

 تيى تيى

 كالب 

 قصي

ُيشج 

قثيهح أتي تكش 

عثذ انذاس 

تُى شيثح 

 عثذ يُاف عثذ انعضي

 أًعذ

 صهشج

 عثذ يُاف

 

 وهة

 عثذ شًظ 

 أييُح

 حذب

 أتى عفياٌ

 هاشى 

 عثذ انًطهة 

 َىفم

 أو انثُي/آيُح

 ععذ تٍ أتي وقاص

 عثذ انشحًٍ تٍ عىف

 انًطهة 

 انحاسث  انعثاط

 قثاو عثيذاٌ

 ضشاس 

 حًضج

 حدال 

 حدال 

 عثذ هللا

 عثذ انكعثح  انضتيش

 

 (1)العرب المستعربة: (03) الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .40 اسماعيل راجي الفاروقي، ولوس لمياء الفاروقي، المرجع السابق، ص  (1)
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قائمة بأسماء سالطين المماليك و من عاصرهم من زعماء العرب في بالد  (04)الملحق

 (1 ):الشام

                                                 

 .5 محمود السيد، تاريخ عرب الشام في العصر الممموكي، المرجع السابق، ص  (1)

زعماء القبائل العربية السالطين السنون 

 (م1257-م1250/ه655-ه648)

 (م1260-م1259/ه658-ه657)

 (م1277-م1260/ه676-ه658)

 (م1279/ه678)

 (م1290-م1279/ه693ه678)

 

 (م1293-م1290/ه693-ه689)

 

 (م1293/1294/ه694-ه693)

 (م1296-م1294/ه696-ه694)

 

 

 (م1297-م1297/ه698-ه696)

 (ه1341-م1310/ه741-ه709)

 

المعز بيك 

السمطان قطز 

الظاهر بيبرس 

العادل سالمش 

المنصور قالوون 

 

خميل قالوون 

 

دمحم بن قالوون 

العادل كتبغا دمحم بن قالوون 

 

المنصور الجين 

دمحم بن قالوون 

 

 

زامل بن عمي بن حديثة 

زامل بن عمي 

عيسى بن مهنا 

 

عيسى بن مهنا 

أحمد بن حجي  

دمحم بن أبي بكر بن هبة 

 فخر الدين عثمان

 جماز بن دمحم بن أبي بكر

مهنا بن عيسى 

فضل بن عيسى بن مهنا 

موسى بن مهنا 

مهنا بن عيسى 

سميمان بن مهنا 

أحمد بن نضير 
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 (م1342/ه743-ه742)

صالل بن نصير الناصر أحمد 

سميمان بن مهنا 

زعماء القبائل العربية السالطين السنون 

 (م1345-م1342/ه743)

 

 (م1346-م1345/ه737-ه746)

 

( 1351-م1347/ه752-ه748)

 (م1361م1354/ه762-ه755)

 

 

 (م1381-م1377/ه783-ه778)

 

 (م1382-م1381/ه784-ه783)

 

 

 (م1399-م1390/ه801-ه796)

 (م1405-م1399/ه808-ه801)

الصالح إسماعيل 

 

الكامل شعبان 

 

الناصر حسن 

الناصر حسن 

األشرف شعبان 

 

المنصور عمي  

 

الصالح حاجي 

الظاهر برقوق 

 

الظاهر برقوق 

الناصر فرج 

فياض بن مهنا 

أحمد بن مهنا 

سيف بن فضل 

أحمد بن مهنا 

يغير بن حيار   

حيار بن مهنا 

حيار بن مهنا 

زامل بن موسى بن عيسى  

معيقل فضل بن عيسى 

عيسى بن مهنا 

عيسى بن مهنا 

عيسى بن زيد بن جماز 

فضل بن حجي  

عمي بن فضل بن حجي  

يغير بن حيار  
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(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .6 محمود السيد، تاريخ عرب الشام في العصر الممموكي، المرجع السابق، ص  (1)

 (م1496-م1468/ه901-ه873)

 (م1516-م1500/ه922-ه906)

 (م1517-م1516/ه923/923)

األشرف قايتباي 

الغوري 

طومان باي 

سيف بن فضل 

دمحم بن ساعد 

 ناصر الدين بن الحنش
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(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .236 محمود السيد، العرب في أخطر المعارك الحربية، المرجع السابق، ص  (1)

القبائل العربية في وسط الشام : 05الملحق رقن 
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 .237 محمود السيد، العرب في أخطر المعارك الحربية، المرجع السابق، ص  (1)

توزيع القبائل العربية في شمال الشام : 06الملحق رقن 
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 .238 محمود السيد، العرب في أخطر المعارك الحربية، المرجع السابق، ص  (1)

 توزيع القبائل العربية في جنوب الشام: 07الملحق رقن 
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: المصادر - 1

ت ) ابن االثير عز الدين أبي الحسن عمي بن ابي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم  -1

 .7مج  (ط  د،) ،الكامل في تاريخ ،دار صادر ،بيروت ، (م 1232/ىـ 630

فتوح الشام تح عصام مصطفى  (م 794- ىـ178)إسماعيل دمحم بن عبد هللا ،األزدي  -2

  .2011، 1عقمو ويوسف أحمد بن ياسين دار اليازوري، ط

،مسالك  (م 951/ ىـ 340ت  ) األصطخري أبو اسحاق ابراىيم بن دمحم الفارسي  -3

 .(د، ط  )الممالك ، منشورات موانراة ،

، بدائع الزىور في وقائع الدىور ،تح  (م 1523/ ىـ 930ت  )ابن إياس دمحم بن أحمد -4

 .1850، (د، ط  )رضوان دمحم رضوان ،القاىرة ،

 .(د، ط  )ـــــ، المختار من بدائع الزىور ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،امصر ،- 5

،مراصد االطالع  (م 1231/ ىـ 629ت )البغدادي لكفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق - 6

  .1عمى أسماء االمكنة والبقاع ،تح عمي دمحم البخاري ،دار الجيل ، بيروت ،مج

 1أبو البقاء عبد هللا البدري ،نزىة االنام في محاسن الشام ،دار رائد العربي ،بيروت ،ط-7

،1970.   

،فتوح البمدان ،تح رضوان دمحم رضوان ،  ( م 892/ ىـ 279ت  ) أحمد بن يحي يالبالذر-8

 .1850، (د، ط)القاىرة 

، النجوم الزاىرة  (م 1470-ىـ 874ت ) ابن ثغري البردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف -.9

 ،9، ج2في مموك مصر و القاىرة ،دار الكتب العممية، لبنان ط
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 .9، ج (د، ط)، رحمة ابن جبير، دار صادر بيروت ،(م 1217/ىـ 614ت )ابن جبير،-10

،العبر وديوان المبتدأ أو الخبر  ( م 1406/ىـ 808ت  )ابن خمدون عبد الرحمان بن دمحم -11

 5،بيروت ،ج1في أيام العرب والعجم والبربر ومن ذوي السمطان االكبر ،دار الكتب العممية ،ط

. 

سيرة "،النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية ،(م 1230-ىـ 632ت )أبو شداد بياء الدين -12

 .1964، 1،تح جمال الدين الشيال ،مكتبة الخناجي ،القاىرة ،ط" صالح الدين

،نزىة  ( م 1317/  ىـ 717ت  )الصفدي الحسن بن أبي دمحم عبد هللا الياشمي العباسي -13

المالك والممالك في مختصر سيرة من ولي مصر من المموك ،تر عمر عبد السالم تدمري 

  .2003، (د، ط)المكتبة العصرية ،بيروت، 

،تاريخ األمم والمموك ،تح أبو الفضل  ( م1922/  ىـ310 )الطبري أبو جعفر دمحم جرير -14

. (د، ط)ابراىيم ،بيروت ،

،الروض الزاىر في سيرة الممك الظاىر (م1292/ ىـ749ت )ابن عبد الظاىر محي الدين -15

.   1976، 1،تح عبد العزيز الخويطر ،الرياض ،ط

، مسالك األبصار في مماليك ( م1347/ ىـ 749ت  )العمري أحمد بن عمي بن فضل هللا -16

  .4األمصار، أصدره فؤاد سزكين ،اسطنبول،ج

  .1ـــــ ،التعريف بمصطمحات الشريف ،تح سمير الدروبي ،منشورات جامعة مؤتة ،ط-17

تاريخ , (م 1339/ىـ 732 ) أبو الفداء إسماعيل بن عمي بن محمود بن عمر بن شاىين-18

  .1ط,  بيروت، دار الكتب العممية، تح دمحم عمي بيضون الفداء،أبي 
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،تاريخ ابن الفرات ( م 1468/  ىـ 807ت  )ابو الفرات ناصر الدين دمحم بن عبد الرحيم -19

  .(د ط)،تح قسطنطين زريق، منشورات كمية العموم واآلداب، 

،آثار البالد وأخبار العباد دار صادر، (م 1441/ ىـ 845ت  )القزويني زكريا بن دمحم -20

  .(د، ط)بيروت ،

، نياية األرب في معرفة (م 1418/ ىـ 821ت  )القمقشندي أبو العباس أحمد بن عمي -21

  .1983، 1أنساب العرب، دار الكتب العممية، بيروت ط

ــــــــ، صبح األعشى في صناعة األنشاء، شرحو وعمق عميو وقابل نصوص دمحم حسين - 22

  .12، ج5، ج4 ،ج2شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت،ج

، البداية والنياية،دار احياء التراث (م1372/ىـ 774ت )ابن كثير عماد الدين اسماعيل -23

  .7العربي و دار الكتب العممية، بيروت، ج

، المواكب االسالمية في (م1740/ىـ 1157ت )ابن كنان دمحم عيسى الصالحي الدمشقي -24

. الممالك والمحاسن الشامية، تح حكمت اسماعيل،منشورات وزارة الثقافة 

،تتمة المختصر في اخبار  (م1348/ىـ749ت )ابن الوردي ابو حفص زين الدين عمر-25

 .2،ج1970البشر، تح احمد رفعت بدراوي  ،دار المعرفة ،بيروت،

، التنبيو واإلشراف تح (م 957ىـ ، 346ت )المسعودي أبو حسن عمي بن الحسن عمي -26

  .  1894دغوية، دار صادر، بيروت، 

  .1894ــــــــ، مروج الذىب ومعادن الجوىر، تح دمحم محي الدين عبد الحميد، بيروت، -27

المقريزي تقي الدين أبي العباس أحمد بن عمي بن عبد القادر العبيدي  -28
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، السموك لمعرفة دول المموك، تح دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، (م 1441/ىـ845) 

  .2، ج1997، 1لبنان، ط

، التحفة الممموكية في الدولة التركية، (م 1324/ىـ 725ت )بيبرس المنصوري ركن الدين -29

  .1تح عبد الحميد حمدان، الدار المصرية المبنانية، بيروت، ط

، تح عبد الحميد "702تاريخ الدولة ودولة المماليك البحرية حتى سنة "ـــــــ، مختار االخبار - 30

  . 1993، 1صالح حمدان، دار المصرية المبنانية، القاىرة، ط

د )بيروت ، الشركة المتحدة لمتوزيع، تح دونالدس رتشالد، زبدة الفكر في تاريخ الفكرة، ــــــــ،-31

  .1997،(ط

، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب (م1565/ىـ978ت  )النعيمي عبد القادر دمحم-32

  .1990، (د، ط)العممية، بيروت، 

، فتوح الشام، دار الجيل، بيروت، (م 833/ىـ 207ت )الواقدي أبو عبد هللا دمحم بن عمر -33

 ،1، ج2، مج(د، ط)

، ذيل مرآة الزمان دائرة (م 1326/ ىـ 726ت  )اليونيني قطب الدين موسى بن دمحم -34

  .1المعارف العثمانية، اليند، ط

 

:  المراجع - 2

أحمد اسماعيل عمي، تاريخ بالد الشام منذ ما قبل الميالد حتى نياية العصر االموي  -1

  .1994، 3، دار دمشق ،سوريا، ط "دراسة سياسية، اجتماعية، اقتصادية، فكرية وعسكرية "



 قائمة المصادر و المراجع

 92 

ىـ 693 –ىـ 648 )أحمد حطيط، قضايا من تاريخ الممميك السياسي والحضاري  -2

  .2003، 1، الفرات لمنشر والتوزيع، لبنان، ط(م 1517- م1250/

أحمد خالد حيده، المدارس ونظام التعميم في بالد الشام في العصر الممموكي، المؤسسة  -3

 .2001، 1الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

أحمد عبد الكريم سميمان ،المغول والمماليك حتى نياية عصر الظاىر بيبرس ،دار  -4

  .1984 ،1النيضة العربية ،القاىرة ، ط

 أحمد معمور العسيري، موجز التاريخ االسالمي منذ عيد آدم عميو السالم الى عصرنا  -5

  .1996، 1الحاضر،مكتبة الممك فيد، ط

فن الحضارة العربية " ، تاريخ العصر االسالمي الوسيط أحمد مختار العبادي  -6

،مؤسسة شباب " فن الجيش والبحرية وأسمحة القتال في العصر االسالمي" اإلسالمية

 .2013،(د، ط)الجامعة،

  .1995 ،(ط،د) ، بيروت، دار النيضة العربية، و المماليكناأليوبيي في تاريخ ـــــــ،  -7

 اسماعيل راجي الفاروقي ولوس لمياء الفاروقي ،أطمس الحضارة االسالمية ،مكتبة  -8

  .1998، 1العبيكان، الرياض، ط

 .2002، 1، دار السويدي، أبو ظبي، ط1910 أمين دمحم عمي باشا، الرحمة الشامية  -9

ايناس حسني البيجي، دولة الممميك البداية والنياية، دار الكتب المصرية،  -10

  .2015، 1اإلسكندرية، ط

  .(د، ط)الباز العريني، المماليك، دار النيضة العربية، بيروت،  -11
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 .1979،(د،ط)جرجي زيدان، العرب قبل اإلسالم، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، -12

، 2جواد عمي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، جامعة بغداد لمنشر، ط -13

 .1، ج1993

 ،1ط، بيروت ،النيضة دار ،اإلسالمية الحضارة تاريخ في دراسات ،حالق حسان -14

1989. 

حمدي عبد المنعم دمحم حسين، دراسات في تاريخ االيوبيين والمماليك، دار المعرفة  -15

  2000، (د، ط)الجامعة، 

 ، 1الحافظ أبي سعد السمعاني، فضائل الشام، دار الثقافة العربية، دمشق، ط -16

1993. 

دياكوفاوس كوفاليف، الحضارة القديمة، تح تسيم واكيم اليازجي، دار الدين، دمشق،  -17

  .1، ج2000، 1ط

سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر والشام في عصر االيوبيين والمماليك، دار النيضة  -18

  .(د، ط)العربية، لبنان، 

 1992،(د، ط)ـــــــ، االيوبيين والمماليك في عصر الشام، دار النيضة العربية، مصر،  -19

. 

سعد زغمول عبد الحميد، العمارة والفنون في دولة االسالم، منشأة المعارف،  -20

 2004، (د، ط)اإلسكندرية، 
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 ]شوكت رمضان حجة، العالقات بين دولة المماليك االولى ودولة ايمخانية فارس  -21

  .2005، (د، ط)، مؤسسة حماد، االردن،[ىـ736- 648

مدخل حضاري في تاريخ العرب " صالح أحمد العمي، محاضرات في العصور القديمة -22

  .1893،(د، ط)،دار المعرفة الجامعة، اإلسكندرية، "قبل اإلسالم 

 .1،ج(د،ط)ـــــــ، محاضرات في تاريخ العرب، دار الكتب،الموصل،  -23

تاريخ العرب قبل اإلسالم مؤسسة شباب " عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب -24

 .(د، ط)الجامعة، اإلسكندرية 

عدنان عمي الفراجي وأحمد عمي صكر، المقتضب في تاريخ العرب قبل اإلسالم دار  -25

  . 2013، ، 1البداية، عمان ،ط

 ،1عفيف البيسني، الشام الحضارة، الييئة العامة لمكتبة اإلسكندرية دمشق، ط -26

، تعمي معطي، تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم، دار المنيل   المبناني، بيرو -27

 .2004، 1ط

عيسى الحسن، تاريخ العرب من بداية الحروب الصميبية الى نياية الدولة العثمانية،  -28

 .2000،  1االىمية لمنشر والتوزيع، عمان، ط

فاطمة قدرة الشامي، تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري من العصر الجاىمي  -29

 ،1997، 1إلى العصر األموي، دار النيضة العربية، بيروت، ط

فايد حماد عاشور، الجياد االسالمي ضد الصميبيين في العيد االيوبي، دار  -30

  .1االعتصام، القاىرة، ط
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التاريخ السياسي و "قاسم عبد القاسم و عمي السيد عمي، األيوبيون و المماليك  -31

 .(د، ط)، دار الدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية، مصر، "العسكري 

تاريخ الجاىمية، البعثة، النبوة، الخمفاء الراشدين "مجيول، التاريخ االسالمي العام  -32

  .1963، 2، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ط" والدولة االموية والعباسية 

، 1دمحم سييل طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام، دار التفائس، بيروت، ط -33

1997.  

 .2009، 1ـــــــ،تاريخ العرب قبل االسالم، دار النفائس ،بيروت،ط -34

دمحم عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب  -35

 .1988، (د، ط)الكويت، 

دمحم عزب الدسوقي،القبائل العربية في بالد الشام منذ ظيور االسالم حتى نياية  -36

  .1898، (د، ط)العصر األموي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 .1898، (، طد)دمحم كرد عمي، خطط الشام، المكتبة الحديثة، دمشق،  -37

محمود السيد، تاريخ عرب الشام في العصر الممموكي، مؤسسة شباب الجامعة،  -38

 .(د، ط)اإلسكندرية، 

ـــــــ، تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين االيوبية والممموكية، مؤسسة شباب  -39

  .(د، ط)الجامعة، االسكندرية،

 المفكرين، اإلسكندرية، ةـــــــ، العرب في أخطر المعارك الحربية في تاريخ العالم، منشأ -40

 .(، طد)
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 2000، 2محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي قبل البعثة، المكتب االسالمي، بيروت، ط -41

. 

مصطفى ىاشم  عبد العزيز الحنون، الصراع بين المماليك والقوى السياسية في  -42

  .2013، (د، ط)المشرق االسالمي، المكتب الجامعي الحديث، 

مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل "لطفي عبد الوىاب، العرب في العصور القديمة  -43

  .1893، (د، ط)، دار المعرفة الجامعية االسكندرية، "االسالم

، (د، ط)نجاح عودة خميفات، االنساب العربية، دار اليازوري، العممية، عمان  -44

  .2، ج2013

نجدت خماش، الشام في صدر االسالم من الفتح حتى سقوط خالفة بني أمية، دار  -45

 .1987، 1طالس، دمشق، ط

 

 

 

 

:   الرسائل الجامعية-3

آمنة محمود عودة الذيابات، القبائل العربية في بالد الشام في السياسة الممموكية  -1

 ،2006، رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، تاريخ، (ىـ 784ىـ ، 657)
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فمسطين تيسير إبراىيم جندي، السمطان األشرف خميل بن قالوون و سياستو الخارجية و  -2

، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستير في التاريخ (م1294-1290/ىـ693-689)الداخمية 

    .2012اإلسالمي كمية الدراسات العميا و البحث العممي، جامعة الخميل، 

 

:  الدوريات - 4

 مجمة ،الصميبي اإلسالمي الصراع في دوره و األكراد حصن ،نجم حمادي مصعب -1

   .    2008، 04ع اإلسالمية التربية كمية أبحاث

 نيمة أنس دمحم مصطفى، أوالد الناس في مجتمع عصر السالطين المماليك، مجمة كان  -2

 .2009، 50االلكترونية، ع

 

:  المعاجم - 5

، لسان العرب، الدار المصرية، (م1311/  ىـ70ت ) ابن منظور جمال دمحم بن مكرم -1

 .6، ج(، طد)القاىرة، 

 المالبس، دار االفاق العربية، ءابراىيم رجب عبد الجواد، المعجم  العربي ال سما -2

  .2002، 1القاىرة، ط

، الروض المعطار في خبر االقطار، معجم ( ىـ 900ت ) الحميري دمحم بن عبد المنعم  -3

 .(د، ط)جغرافي مع فيارس شاممة، تح احسان عباس، مكتبة لبنان،
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قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب " خير الدين الزركمي، االعالم  -4

  .3، ج2002، 15، دار العمم لمماليين، بيروت، ط"والمستعربين والمستشرقين

 .1985، 5عمر رضا كحالة، معجم  القبائل  العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -5
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