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الملخص 

في الفترة الواقعة في مصرالقة الممالیك مع القبائل البدویةعتتناول هذه الدراسة

ثورات القبائل العربیة م، وبشكل خاص ١٥١٧-١٤٦٠/ هـ٩٢٣-٨٦٥بین عامي 

طین الممالیك للتصدي لهذه الثورات وما رافقها من وأسبابها والحمالت التي أرسلها السال

ما ترتب تبن الدراسة أعمال القتل والتعذیب واألسر والسجن لشیوخ القبائل وأفرادها، كما 

.على الثورات من نتائج اقتصادیة واجتماعیة وأثرها على الدولة المملوكیة والقبائل العربیة

.العصر المملوكي المتأخرالقبائل العربیة في مصر،: كلمات مفتاحیة 
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The Mamluk relationship with the Arab tribes in Egypt
(865-923 AH/ 1460-1517 AD)

Abstract

This study deals with the relations between the Mamluks and

the Arab tribes (Bedouins) in Egypt between 865-923 AH/ 1460-

1517 AD, in particular the tribe revolutions and its causes. In

Addition, the research sheds light on the Mamluks campaigns

against the tribes and the accompanying the campaigns from killing,

torture and imprisonment of the persons and of the leaders of the

tribes  (Shaeikhs). The study also explores the economic and social

results and the impacts of upon the Mamluke state and Arab tribes.
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المقدمة 
فتح اإلسالمي واستمر توافد القبائل إلیها خالل انتقلت القبائل العربیة إلى مصر منذ ال
، ففي المنطقة الشرقیة أقامت قبائل )٢(والقبلي)١(العهد المملولكي، وانتشرت في الوجهین البحري

انتشرت قبائل الكنور وغزالة ) الغربیة(لبحیرة ، وفي ا)٣(العاید وبني سعد وبني وائل وبني حرام
فقد انتشرت قبائل هوارة وعرك وفزارة ومحارب ) الصعید(، أما في الوجه القبلي )٤(والهدادجة ولبید

. )٥(وبني هلبا وغزالة

ات منذ بدایة العصر فتمیزت العالقة بین القبائل العربیة والدولة المملوكیة بالعداء والخال
ا لطبیعة القبائل البدویة التي كانت تنتقل من منطقة إلى أخرى كما أنها كانت المملوكي نظر 

فة إلى أن القبائل وشیوخها كانوا یمارسون التعدي تعارض السیطرة المباشرة للدولة علیها، إضا
م توفي جمیل بن أحمد بن ١٤٦٠/ هـ٨٦٥على السكان ویستولون على أموالهم، فذكر أنه عام 

كنور في الغربیة الذي وصف بأنه كثیر العبادة ومع ذلك فانه كان ال یكف عمیر شیخ عرب ال
.)٦(عن الظلم وجمع المال من أیة جهة كانت

كما أن الممالیك أساءوا التعامل مع القبائل فكانوا ینظرون إلیها بأنها من عناصر 
لقبائل الفوضى والفساد، ولذلك تشدد السالطین الممالیك في محاولة فرض سیطرتهم على ا

وأفرطوا في استخدام العنف والقوة ضدها، كما كان التصدي للقبائل یترافق مع االستیالء على 
أموالها، ولذلك كانت هذه القبائل دائمة الثورة والتمرد طلبا للثأر واالنتقام من الممالیك، ففي عام 

لتي قاد إحداها م ثارت هوارة في الصعید فأرسلت الحمالت للقضاء على الثورة ا١٤١٨/ هـ٨٢١
، الذي عاد إلى القاهرة بعد القضاء على الثورة وقد جرف األموال جرفا واستولى )٧(فخر اإلستدار

.  )٨(على ما للقبیلة من غنم وابل ورقیق وأعسال، قدرت قیمته زیادة على ألف دینار

:ثورات القبائل العربیة : أوال 

ایة العصر المملوكي وسوف یتناول هذا انتشرت الثورات وحركات التمرد القبلیة منذ بد
٨٦٥البحث عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في أواخر العصر المملوكي في الفترة عامي 
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م، وقد اعتمدت الدراسة على المصادر المملوكیة التي أسهبت في ١٥١٧-م١٤٦٠/هـ٩٢٢-هـ
صیالت عن أسباب هذهذكر ثورات القبائل والحمالت التي أرسلت لمواجهتها دون إعطاء تف

.الثورات واألحداث التي رافقتها

:خالل حكم السلطان خشقدم -أ

م واستمر في الحكم حتى ١٤٦٥/ هـ٨٦٥تولى السلطان سیف الدین خشقدم الحكم عام 
، وقد شهدت فترة حكمه العدید من حركات التمرد التي قامت بها )٩(م١٤٦٧/ هـ٨٧٢عام 

م ثارت قبیلة محارب قي ١٤٦٤كانون الثاني / هـ٨٦٩ولى القبائل العربیة، ففي جمادى األ
مما دفع السلطان خشقدم إلرسال حملة یقودها عدد من األمراء الممالیك إلى )١٠(الجیزة

وقعت الحرب بین خشقدم الزیني ١٤٦٥تموز/ هـ٨٦٩، وفي ذي القعدة من عام )١١(المنطقة
.)١٣(شخص٥٠٠-٣٠٠بین البحیرة وعرب خطاب والهدادجة قتل فیها ما)١٢(كاشف

م أرسل السلطان المملوكي خشقدم حملة إلى ١٨٦٥أیار / هـ٨٦٩وفي شوال عام 
/ هـ٨٦٩، وفي جمادى األولى من عام )١٥(، بعد نزولهم فیها)١٤(البحیرة  لمواجهة عرب لبید

مرة م خرج عدد من القادة الممالیك  لمواجهة عرب محارب في  الجیزة الذین ثاروا فیها ١٤٦٥
.)١٦(أخرى

م خرج األمیر قرقماس الجلب أمیر ١٤٦٧أیار / هـ٨٧١وفي جمادى الثاني عام 
إلى الجیزة للتصدي للعربان الذین هاجموا ) ١٨(وقایتباي المحمودي أحد مقدمي األلوف) ١٧(السالح

.)١٩(المنطقة واستولوا على خیول عددا من األمراء الممالیك فیها

م ویتبین ذلك من خالل الحمالت ١٤٦٥/ هـ٨٧٠الصعید عام كما ثارت قبیلة هوارة في
إلى العسكریة التي أرسلت للقضاء على الثورة، حیث خرج قایتباي المحمودي أحد مقدمي األلوف

الوجه القبلي نجدة لیشبك بن مهدي الكاشف بعد ثورة القبیلة بقیادة الشیخ یونس بن عمر 
ن لما بعد وفاة السلطان خشقدم، ففي ربیع األول عام ، وقد استمرت الثورة لمدة عامی)٢٠(علیه
كل من قرقماس الجلب ویشبك )٢١(م أمر السلطان المملوكي بلباي١٤٦٧تشرین أول / هـ٨٧٢



١٠٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
، وخالل استعداد الحملة )٢٢(الفقیه ومن معهما من الجنود بالتوجه إلى الصعید لمحاربة هوارة

السلطان بین فیه أن ال حاجة لحملة للتحرك وصل كتاب من یشبك بن مهدي الكاشف إلى
.)٢٣(أخرى النتهاء الثورة، ولكن السلطان أصر على إرسالها

:خالل حكم السلطان قایتباي - ب

- ١٤٦٨/ هـ٩٠١-٨٧٢تولى السلطان قایتباي الحكم في الفترة ما بین عامي 
ت العسكریة ، وقد استمرت الثورات القبلیة في فترة حكمه، وهذا ما یتبین من الحمال)٢٤(م١٤٩٦

م ثار ١٤٦٧تشرین الثاني / هـ٨٧٢التي أرسلت للقضاء على هذه الثورات، ففي ربیع الثاني 
عربان البحیرة بعد أن تحالفوا على الخروج على الطاعة وحاصروا األمیر الجین من مقدمي 
األلوف الذي أرسل للتصدي للثورة مما دفع السلطان قایتباي إلرسال حملة أخرى یقودها 

.)٢٦(أزبك للقضاء على الثورة) ٢٥(تابكاأل

م خرج األتابك أزبك إلى البحیرة لمساندة األمیر ١٤٧٠تموز / هـ٨٧٥وفي محرم عام 
م ١٤٧١حزیران /هـ٨٧٥، وفي أواخر ذي الحجة عام )٢٧(یشبك الذي خرج لمواجه عرب لبید

مراء المقدمین إلى الشرقیة وجه السلطان قایتباي حملة عسكریة یقودها تمر الحاجب وعدد من األ
لقتال بني حرام وبني سعد وبني وائل، وقد هاجمت الحملة المنطقة الشرقیة وشتت القبائل فیها 

) ٢٩(وٕارسالهم إلى القاهرة حیث وسطوا) ٢٨(وقبض على عدد من مشایخ العربان تم تسمیرهم

.)٣٠(فیها

ني وائل في الشرقیة م ثارت قبائل بني حرام وب١٤٧٢أیار / هـ٨٧٦وفي ذي الحجة 
م ١٤٧٦نیسان / هـ٨٧٦، وفي خبر أخر أنه في ذي القعدة عام )٣١(وأعملوا فیها السلب والنهب

وقعت الفتنة في الشرقیة بین قبیلتي بني حرام وبني وائل، وقد انتشرت الفوضى فیها حتى امتنع 
بعض من هذه مرور الناس منها والیها وكثر القتل وقطع الطرق وسلب المسافرین حتى أن

القبائل تراجعت إلى القاهرة وقامت فیها بأعمال السلب والنهب للمارة، فعین السلطان قایتباي 
حملة قادها كل من األتابك أزبك وجانبك قلقسز أمیر سالح وأزدمر الطویل وقانصوة الخسیف 

. )٢٣(السجنللخروج إلى الشرقیة لردع القبائل الثائرة وقد قبض على عدد من أمرائها وأودعوا 
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م ثار عرب غزالة وهاجموا منطقة الجیزة وعاثوا فیها ١٤٧٥آذار / هـ٨٧٩وفي القعدة 
وأطلقوا من به ) ٣٣(فسادا وأخذوا منها عددا من خیول الممالیك السلطانیة وهاجموا سجن الجیزة

ة م ثار العربان في كل من الشرقی١٤٧٤أیار / هـ٨٧٩، وفي ذي الحجة عام )٣٤(من السجناء
فهاجم المنطقة وقبض على ) ٣٥(والغربیة فعین السلطان قایتباي حملة یقودها یشبك الدوادار

.) ٣٦(جماعة من العربان ووسط جماعة أخرى واستولى على كثیر من الخیول ورسلها إلى القاهرة

:خالل حكم السلطان محمد قایتباي - ج

/ هـ٩٠٢-٩٠١ین عامي تولى السلطان محمد بن قایتباي الحكم لفترة قصیرة ما ب
، وقد شهدت فترة حكمه ثورة شاركت فیها مجموعة من القبائل التي تحالفت )٣٧(م١٤٩٧-١٤٩٦

م تحالفت قبائل الغربیة بقیادة الشیخ حسن بن ١٤٩٨/ هـ٩٠٤فیما بینها على الثورة، ففي عام 
ذكر ابن إیاس أن مرعي مع قبائل البحیرة بقیادة محمد الجویلي وأعلنت رفضها دفع الخراج، وی

حلف أنه لن یمكن أحدا من أرباب الدولة أن یأخذ خراجا من بالد الغربیة في هذه : "الجویلي 
وعندما استعدت الدولة إلرسال حملة عسكریة إلى الغربیة أوعز محمد الجویلي إلى ". السنة

یتباي بسرعة إرسال القبائل في الغربیة والبحیرة بنهب البالد وتخریبها، فأمر السلطان محمد بن قا
حملة للقضاء على الثورة وٕاعادة االستقرار إلى البالد، ولكن األمراء الممالیك لم یوافقوا على 

.)٣٨(الخروج بسبب الفتن والخالفات فیما بینهم

شهدت الفترة ما بین وفاة السلطان قایتباي وتولي السلطان قانصوة الغوري صراعا على 
شاركت فیه أحیانا القبائل العربیة،  ففي األیام األخیرة من حكم السلطة بین األمراء الممالیك

السلطان قایتباي وخالل مرضه فان األمیر قانصوة خمسمائة استطاع اقناع السلطان قایتباي أن 
م وتلقب ١٤٩٦/ هـ٩٠١ذي القعدة عام ٢٦یعین ابنه محمد سلطانا من بعده فتولى الحكم في 

شرف، ولكن قانصوة خمسمائة ثار على السلطان محمد وتولي بالملك الناصر ثم بالملك األ
السلطة ولكن عددا من األمراء الممالیك عارضوه وتمكنوا من إعادة محمد بن قایتباي إلى 

.)٣٩(السلطة وفر قانصوة خمسمائة إلى فلسطین
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خالل ذلك استدعى السلطان محمد بن قایتباي األمیر أقبردي من غزة وهو من أشد 

لقانصوة خمسمائة وفي طریق عودته إلى القاهرة إشتبك مع قانصوة خمسمائة وأتباعه المنافسین
.)٤١(، حیث قتل قانصوة خمسمائة)٤٠(قرب خانیونس

وقد شارك في قتال قانصوة خمسمائة كل من أقبردي نائب طرابلس واقباي نائب غزة 
أسر عدد من أتباع قانصوة وانضم إلیهم إبراهیم بن نبیعة شیخ قبیلة بني حرام، وقد تمكنوا من

خمسمائة نقلوا إلى القاهرة وتم تسلیمهم إلى شیخ العرب أحمد بن قاسم الذي قام بقتلهم في 
.)٤٣(من أعمال الشرقیة وألقى بجثثهم في بئر مهجورة)٤٢(فاقوس

عاد الخالف من جدید بین األمراء الممالیك وبشكل خاص بین قانصوة األشرفي خال 
األمیر أقبردي الذي هزم في هذا الصراع وفر إلى الصعید، ثم استدعاه السلطان محمد و 

السلطان محمد إلى القاهرة، فعادإلیها ومعه أنصاره من قبیلتي غزالة وبني وائل فوقع الصراع 
بینهما من جدید حیث استعان األمیر قانصوة األشرفي بقبیلة بني حرام مستغال عدائها لبني 

ار بین الطرفین كان الممالیك یقاتلون بعضهم بعضا والقبائل تقاتل وائل، وفي القتال الذي د
بعضها البعض حیث قتل من العربان ما یزید عن ألف شخص، وفي أعقاب ذلك فر قانصوة 
األشرفي إلى بالد الشام وقتل السلطان محمد بن قایتباي من قبل األمیر طومان باي األول 

.)٤٤(م١٤٩٨أوائل كانون األول / هـ٩٠٤ام ربیع األول ع١٥المحتسب في القاهرة في 

عاد األمیر قانصوة األشرفي من بالد الشام وتولى الحكم لفترة قصیرة ما بین عامي 
ولعل أهم األحداث في زمن قانصوة األشرفي أنه في شوال . م١٤٩٩-١٤٩٨/ هـ٩٠٥-٩٠٤
ب غزالة في البحیرة ثار عر )٤٥(م، في فترة حكم السلطان قانصوة األشرفي١٤٩٨/ هـ٩٠٤عام 

فخرج إلیها عدد من األمراء الممالیك ودارت بین الطرفین معركة قتل ) ٤٦(ثم رحلت إلى المعیصرة
فیها عددا كبیرا من الممالیك وجرح بعض قادة الحملة المملوكیة، وكانت معلركة قاسیة على 

، ثم توجه عرب غزالة الممالیك اضطروا بعد انتهائها إلى طلب النعوش من القاهرة لنقل القتلى
في أعقاب ذلك إلى الصعید، ولما علم طومان باي الدوادار الذي كان متواجدا في الوجه القبلي 
بما فعلته غزالة بالممالیك هاجمها وقبض على ثالثمائة من الرجال والنساء واألوالد فقید الرجال 
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لرجال في رقاب النساء ونقل والنساء واألوالد في حبال وعلق رؤوس من قتل من ا) ٤٧(في زناجیر
الجمیع إلى القاهرة، فلما عرض المقبوض علیهم على السلطان قانصوة األشرفي، أمر بتسمیر 

وعلقوا على أبواب المدینة، أما النساء فقد  وضعن في الحجز ) ٤٨(الرجال على الجمال ثم كلبوا
.)٤٩(حتى یتخذ القرار في أمرهن

على عرب غزالة بالترحیب من الممالیك والمؤیدین لهم وقد قوبل هذا االنتقام الذي وقع 
:)٥١(في ذلك) ٥٠(فیقول الشیخ بدر الدین الزیتوني

خالقا الجسم والعصبنحمد اهللا ونشكر           

صبـــــــبالدوادار والعإن نصرنا على العرب      

ة وعزلواـــــي غزالــــفثروا الفساد     ذا العرب أك

في الضواحي وحملواأهلكوا الحرث والنسال      

بـــــتهم بما ذهـــواقعجتهم الترك ورخوا       

وبقي في الوجود عدمصار عزیز العرب ذلیل   

ة األشرفي وبین األمیر طومان باي ففر األمیر قانصوة األشرفي عاد الخالف بین قانصو 
إلى االسكندریة ولكن قبض علیه ووضع في السجن، فتولى األمیر جان بالط السلطة في ذي 

م وتلقب بالملك األشرف ثم عزل وتولى طومان باي ١٥٠١أول تموز / هـ٩٠٥الحجة عام 
/ هـ٩٠٦لحكم حتى قتل في ذو الحجة عام األول الحكم وتلقب بالملك األشرف واستمر في ا

.)٥٢(م، وتولى الحكم السلطان قانصوة الغوري١٥٠١حزیران 

:خالل حكم السلطان قانصوه الغوري -د

/ هـ٩٠٦الحكم عام ) ٥٣(استمر تمرد القبائل العربیة بعد تولي السلطان قانصوة الغوري
م ثارت قبائل ١٥٠١/ هـ٩٠٧م وامتدت إلى مختلف مناطق مصر، ففي رجب سنة ١٥٠١



١٠٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
الشرقیة وقتلت الكاشف فیها فأرسل أخر إلیها ولكنه عجز عن تحصیل األموال المطلوبة فأرسل 
السلطان قایتباي نامق الخازن إلى المنطقة لجبایة األموال المطلوبة فتشدد في جبایتها وضیق 

یقودها قانصوة بن على الناس مما أدى إلى عصیان السكان فعاد السلطان وأرسل حملة أخرى 
سلطان جركس الذي عین كاشفا على الشرقیة ولكنه عاد بعد أربعین یوما إلى القاهرة دون طائل 

.)٥٤(بسبب استمرار التمرد وامتناع أمراء القبائل العربیة عن مقابلته

م ثارت القبائل العربیة في الشرقیة والغربیة ١٥٠٤أیار / هـ٩٠٨وفي ذي القعدة عام 
تى كادت تسیطر علیها مما دفع السلطان قانصوة الغوري لعقد  اجتماع مع األمراء والصعید ح

للتشاور بشأن هذه األحداث، فتقرر توجیه الحمالت العسكریة إلى هذه ) ٥٥(الممالیك في الدهیشة
إلى الغربیة، واألمیر قاني بك قرا أمیر خور ) ٥٦(المناطق، فأرسل األمیر طراباي رأس نوبة النوب

وقانصوه بن اللوفا من األمراء المقدمین إلى الصعید ) ٥٧(لشرقیة وخایر بك حاجب ألحجابإلى ا
.)٥٨(وأزبك المكحل من األمراء المقدمین ودوالت باي قرموط إلى البحیرة

وقد اختلفت طبیعة المواجهات بین القبائل واألمراء الممالیك من منطقة إلى أخرى، ففي 
ة من صد األمیر قاني بك قرا وجرحه في وجهه، مما دفع السلطان الشرقیة تمكنت القبائل العربی

قانصوة الغوري إلرسال حملة أخرى إلى المنطقة بقیادة تمر الزردكاش أحد األمراء المقدمین، أما 
في المناطق األخرى فقد تشدد القادة الممالیك في قمع الثورة فقد كانوا یقطعون رؤوس شباب 

التبن على الجمال وأن األمیر طراباي كان ینشر من اهرة في شلفالعربان ویرسلونها إلى الق
یقبض علیهم بالمنشار من رؤوسهم إلى أقدامهم وأنه سلخ عددا أخر منهم ووصل عدد من قتل 

. )٥٩(شخص٢٠٠من العربان إلى 

/ هـ٩١٣عادت الثورات القبلیة إلى منطقة الشرقیة والغربیة مرة أخرى، ففي صفر عام 
م، ثار العربان في منطقة الشرقیة ونهبوا الضیاع، فعین السلطان حملة یقودها ١٥٠٧حزیران 

، ولكنهم عادوا إلى القاهرة  دون أن یتمكنوا من القضاء )٦٠(عدد من األمراء الممالیك لمواجهتهم
.)٦١(على ثورة القبائل فیها
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اي الدوادار وفي صفر من نفس العام ثارت العربان في الغربیة فأرسل األمیر طومان ب
على رأس حملة للتصدي للثورة وعند وصوله إلیها الغربیة هرب العربان منها ولم یتمكن من 

.)٦٢(الظفر بأي منهم فعاد إلى القاهرة دون أن یتمكن من مواجهتهم

م ثارت غزالة وغیرها من قبائل البحیرة بزعامة محمد ١٥١٢/ هـ٩١٨وفي محرم  سنة 
ا الغالل فیها وطردوا كاشف الغربیة منها، فعین السلطان حملة یقودها شیخ البحیرة ونهبو الجویلي

طومان باي الدوادار الكبیر مع عددا أخر من األمراء الممالیك منهم خایر بك كاشف الغربیة 
واألمیر عالن الدوادار الكبیر الثاني، ولكن الحملة عادت دون فائدة ودون القضاء على 

. )٦٣(الثورة

:ان باي في زمن طوم- هـ

بعد خروج السلطان قانصوة الغوري إلى حلب لمواجهة الجیش العثماني فانه عین طومان 
، ویبدو أن طومان باي كان متخوفا من هجمات القبائل )٦٤(باي إلدارة شؤون الدولة في غیابه

البدویة ولذلك طلب من األمراء المقدمین الخروج إلى األقالیم لحفظ البالد من فساد العربان 
فتوجه األمیر قاني بك النجمي إلى الشرقیة واألمیر أزبك المكحل إلى الغربیة واألمیر قانصوة 

. )٦٥(الفاجر إلى المنوفیة واألمیر قانصوة أبو ستة إلى البحیرة واألمیر یخشیاي إلى الفیوم 

وبعد تولى السلطان طومان باي الحكم وبعد هزیمة الممالیك في معركة مرج دابق عام 
م، وانتشار خبر مقتل السلطان قانصوة الغوري ازداد تمرد القبائل، ففي شعبان ١٥١٦/ هـ٩٢٢
٤٠٠م قام عربان بني عطیة والنعایم بنهب ضیاع الشرقیة واستولوا على ١٥١٦/ هـ٩٢٢عام 

من ٥٠٠رأس من األغنام العائدة للسلطان واألمیر الدوادار فخرج إلیهم األمیر الدوادار مع 
. )٦٦(بوا منه، ولكنه تمكن من استعادة ما نهب من والمواشي والغاللالجنود فهر 

وفي شعبان من نفس العام ثار عربان الشرقیة ونهبوا المنطقة وأخذوا ما فیها من األغنام 
واألبقار حتى أنهم أخذوا صیغة النساء وقتلوا عددا من الفالحین وانقطع المرور من الطرق بعد 

، وكان أحمد بن بقر أمیر عربان الشرقیة قد تمرد  فطرد )٦٧(السلطانأن تحقق العربان من موت 



١٠٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
رجال الدولة منها واستولى على أموالهم بل انه قتل الجنود الممالیك العائدین من الشام إلى 
مصر، بل إنه قتل التجار المارین من المنطقة وأخذ أموالهم وجمالهم وسیطر على المنطقة بین 

.)٧٠(في محاولة منه لمنع عساكر الممالیك من العودة إلى القاهرة)٦٩(والصالحیة) ٦٨(قطیا

وعلى الرغم من ذلك أبقى السلطان طومان باي على الشیخ أحمد بن بقر في منصبه 
أمیرا على عربان الشرقیة، على الرغم مما حصل منه ومن أوالده من الفساد  وقتل النفوس 

وقد حاول السلطان . )٧١(وهي عائدة إلى مصرونهب األموال وما فعلوه بالعساكر المملوكیة
طومان االستعانة بالقبائل العربیة في التصدي للجیش العثماني المتقدم نحو مصر، فیذكر ابن 

م وصلت إلى القاهرة جماعة من طوائف ١٥١٦/ هـ٩٢٢ذي الحجة عام ٧إیاس انه في 
ان الذي ألزم مشایخ العربان بأن العربان من غزالة ومحارب وهوارة والعاید بناء على طلب السلط

یحضروا فرسانهم للتوجه مع الجیش المتجه لمحاربة العثمانیین، ولكن السلطان عاد وطلب منهم 
العودة إلى بالدهم بعد أن أشار علیه بعض األمراء بأن ال فائدة من خروج العربان مع الجیش 

.)٧٢(المملوكي

لى الممالیك بل إن بعضها شارك في القتال لم یقتصر األمر على تمرد القبائل وثورتها ع
إلى جانب الجیش العثماني ضد الممالیك في معركة الریدانیة ومنها قبیلة غزالة حیث كان 

الیوم یا بني جركس ترون الموت األحمر وتذوقون ...نحن فرسان غزالة: "فرسانها یتصایحون 
، وكان سالم بن )٧٣("أصلكم وفرعكممن سیوفنا الوبال األكبر ویفنى جمعكم وتفرغ كثرتكم ویقطع

وقد یكون ذلك صحیحا نظرا لما فعله طومان . خیبر وأخوه حماد هم أكثر المرددین لذلك
.)٧٤(م١٤٩٨/ هـ٩٠٤الدوادار الكبیر في الصعید بغزالة من قتل وأسر عام 

وقد كان لموقف القبائل من الممالیك وعدم مساندهم لهم في معركة الریدانیة دور في 
تحسین عالقة هذه القبائل مع السلطان العثماني سلیم الذي استقبل شیوخها وعینهم على بعض 
المناطق في مصر، فعندما كان السلطان سلیم في طریقه إلى مصر أرسل كتابا إلى شیخ العرب 
أحمد بن بقر في الشرقیة یحثه على الدخول في طاعته كما ان إبنه عبد الدایم التقى السلطان 

، ولذلك فانه عند وصول السلطان سلیمان إلى قطیا استقبل الشیخ أحمد بن بقر )٧٥(ي غزةسلیم ف
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وأوالده وخلع علیهم  وأقر الشیخ أحمد على بالده وأرزاقه، كذلك خلع السلطان على حماد بن 
. )٧٦(جبیر شیخ غزالة وأقره على اقلیم الجیزة

:أسباب الثورات القبلیة : ثانیا 

تي دفعت القبائل العربیة إلى الثورة وكان استخدام القوة والعنف من قبل تعددت األسباب ال
السالطین واألمراء الممالیك في التصدي للثورات القبلیة یدفعها للثورة من جدید للثأر من 
الممالیك، ویظهر ذلك من خالل عملیات العنف والقتل التي قامت بها القوات المملوكیة ضد 

كبیرا من أفرادها واجبارها على الرحیل من البحیرة مما دفع القبیلة قبیلة غزالة وقتل عددا 
لمهاجمة فرقة من الجیش المملوكي في المعیصرة وقتل معظم أفرادها، ولتجنب اإلنتقام من 
الممالیك رحلت القبیلة إلى الصعید، فقام طومان باي الدوادار المتواجد فیه بمهاجمة القبیلة وقتل 

من رجالها ونسائها حیث علق رؤوس القتلى في رقاب النساء ٣٠٠ا وأسر عددا كبیرا من رجاله
.)٧٧(وأرسل الجمیع إلى القاهرة حیث شنكل الرجال األسرى على أبواب المدینة

كذلك ترافقت الحمالت على القبائل مع االستیالء على أموال القبائل وثرواتها الحیوانیة 
وزع على السالطین واألمراء الممالیك فیزداد ثرائهم على كاألبقار واألغنام واإلبل  والتي كانت ت

م أرسل السلطان قایتباي، ١٤٨٥/ هـ٨٩١ففي جمادى الثاني عام . )٧٨(على حساب القبائل
كرتباي األحمر الدوادار الكبیر إلى الشرقیة لیجمع له األموال والخیول مما أثار قبائل المنطقة 

مد الجویلي، فأرسل السلطان حملة للتصدي لها ولكنها لم التي أعلنت العصیان بقیادة الشیخ مح
.)٧٩(تتمكن من مواجهة الثورة والقضاء علیها

م وفي فترة حكم قانصوة بن قانصوة األشرفي ١٥٠٠/ هـ٩٠٥وفي جمادى األخرة سنة 
خرج األمیر طومان باي الدوادار متوجها إلى الشرقیة والغربیة فتجول في البالد نحوا من عشرین 

وما ثم عاد إلى القاهرة وقد استولى على عدد من الخیول واألغنام والجمال العائدة لعرب ی
.)٨٠(المنطقة



١١١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
م وجه السلطان قانصوة الغوري األمیر طومان باي الدوادار ١٥١١/ هـ٩١٧وفي عام 

ا الكبیر في حملة إلى الشرقیة والغربیة لجمع األموال ففرض األموال الكثیرة على الناس حتى أنه
. )٨١(فرضت على األوقاف العائدة  للجوامع والمدارس

كما شاركت القبائل العربیة أحیانا في الصراع على السلطة بین األمراء الممالیك 
وهذا كان یجلب علیها المتاعب وعملیات اإلنتقام، فانتصار أحد الممالیك وتولیه السلطة كان 

م، بعد وفاة السلطان األشرف ١٤٩٥/ هـ٩٠١عام یدفعه لالنتقام من القبائل المعارضة، ففي 
قایتباي وقع النزاع على السلطة بین األمراء الممالیك شاركت فیه قبائل بني حرام وغزالة وبني 

.)٨٢(وائل

:أسالیب الممالیك في مقاومة القبائل :ثالثا 

رة لتشمل أخذ تنوعت الوسائل واألسالیب التي استخدمها الممالیك في معاقبة القبائل الثائ
الرجال أسرى والنساء سبایا ونقلهم إلى القاهرة وبیعهم رقیقا فیها أو معاقبتهم بالتعلیق 

) ٨٦(والخوزقة) ٨٥(والسلخ)٨٤(على أبواب المدینة وبین القتل بالتسمیر والتوسیط والنشر)٨٣(والشنكلة

.والشنق

ض على الرجال والنساء لقد كانت القوات المملوكیة خالل مواجهتها لثورات القبائل تقب
/ هـ٨٧٣وتنقلهم إلى القاهرة ویتم بیعهم فیها جواري ورقیق، ففي شهر جمادى األولى عام 

م هاجم یشبك الدوادار عرب بني هلبا في الوجه القبلي وأسر عددا من الرجال واألوالد ١٤٦٩
ت الكثیر منهن امرأة عاد بهن إلى القاهرة وهن في غایة الجهد والجوع حیث ما٤٠٠من بینهم 

.)٨٧(مما دفع أهل الصدقات لتقدیم الطعام لهن

م أحضر القائد المملوكي برقوق عددا من سكان الغربیة ١٤٦٩/ هـ٨٧٤وفي محرم عام 
إلى القاهرة وهم مقیدین في السالسل ومعهم أربعة آخرین مقطعي الرؤوس ومائة وعشرین فرسا 

.)٨٨(استولى علیها منهم
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م عاد یشبك الدوادار من الوجه ١٨٧٠شباط / هـ٨٧٤في عام ویذكر ابن إیاس أنه
القبلي ففعل ببالد الصعید من المظالم ما لم یسمع بمثله فقیل أنه شوى الرجال بالنار وخوزق 
جماعة من العربان وسلخ جلودهم ودفن آخرین في التراب وهم أحیاء وفعل في العربان من أنواع 

. )٨٩(العذاب ما لم یفعله أحد قبله

م أرسلت حملة إلى عرب األحامدة في الوجه القبلي یقودها ١٤٨٥/ هـ٨٩٠وفي عام 
أقبرداي الدوادار فقتل عددا منهم وعذب جماعة أخرى في النار ودفن جماعة في التراب وهم 
أحیاء وأسر عددا من نساء القبیلة وأوالدها وبعث بهم إلى القاهرة فباعهم فیها كما یباع 

. )٩٠(الرقیق

ان السالطین یكافئون القادة الممالیك الذین یرسلون للقضاء على ثورات القبائل على وك
ما كانوا یقومون به من القتل والسبي، كما كانت األموال التي یتم االستیالء علیها من القبائل 
توزع بین السلطان والقادة الممالیك، فلما عاد یشبك الدوادار من الوجه القبلي في شعبان عام 

علیه ونزل  إلى داره في موكب حافل بعد أن )٩١(م فان السلطان قایتباي خلع١٨٧٠/ هـ٨٧٤
حافلة ما یزید على مائتي ألف دینار ما بین ذهب وخیول وجمال ورقیق )٩٢(قدم للسلطان تقادم

.)٩٣(وأعسال وسكاكر وغالل استولى علیها من قبائل الوجه القبلي

للقبائل العربیة واإلستیالء على أموالها لم تؤد إلى إن سیاسة العقاب الشدید في التصدي 
قبض طومان باي الدوادار الكبیر / هـ٩٠٤وضع حد لثوراتها على الدولة، ففي شعبان عام 

على حمید بن عمر أمیر عربان هوارة وقطع رأسه ونقله إلى القاهرة وعلق على باب زویلة، فرد 
. )٩٥(السكر وذبح المواشي انتقاما لما فعل بأخیهوالغالل ومزارع قصب ) ٩٤(أخوه باحراق الشون

وبعد عوة یشبك بن مهدي الدوادار من الوجه القبلي إلى القاهرة وقتله عددا من أفراد قبیلة بني 
امرأة من نسائها ونقلهن إلى القاهرة في حالة شدیدة من الجوع والبؤس تطلعت ٤٠٠هلبا وأسره 

بقى من أفرادها عودته إلى القاهرة  وثاروا من جدید واستولوا القبیلة للثأر واالنتقام فانتهز ما ت
.)٩٦(على المراكب التي تنقل الحبوب عبر نهر النیل وأخذوا ما فیها من الغالل ثم أحرقوها



١١٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
وقبض على ) بني سعد وبني حرام وبني وائل(وعندما هاجم تمر الحاجب قبائل  الشرقیة 

لقاهرة ونهبت الدكاكین فیها، مما دفع السلطان عدد من شیوخهم فان هذه القبائل هاجمت ا
.)٩٧(قایتباي إلرسال حملة إلى الشرقیة لوضع حد لتعدیات القبائل مما دفعها للرحیل عن المنطقة

وفي حاالت محدودة ونادرة كان یتم العفو عن المقبوض علیهم من أبناء القبائل، ففي 
السلطان المملوكي قانصوة الغوري م حضر إلى مقر ١٥١٣أب / هـ٩١٩جمادى الثاني عام 

السیفي طومان باي الدوادار الكبیر من الصعید ومعه عدد من مشایخ العربان والفالحین وهم في 
الحدید بسبب ما تأخر علیهم من الغالل، فلما عرضوا على السلطان أمر بإطالق سراحهم لوجه 

.)٩٨(اهللا تعالى

كانوا یطلبون من السالطین عدم معاقبة من وفي حالة أخرى فإن األمراء الممالیك هم من
یقبض علیهم من أبناء القبائل لیس رحمة بهؤالء ولكن خوفا من ردة الفعل من أبناء القبائل، ففي 

م هاجم األمیر طومان باي الدوادار عرب غزالة قرب ١٥١٣تموز / هـ٩١٩جمادى األولى عام 
شیوخ وأبناء القبیلة ونقلهم إلى القاهرة وقبض على مئة وثالثة وستین شخصا من) ٩٩(البدرشین

وعندما هم السلطان قانصوة أن یكبلهم على أبواب القاهرة منعه بعض األمراء من ذلك قائلین له 
متى قتلت هؤالء العربان نهبت غزالة إقلیم الجیزة عن أخره فتراجع عن ذلك وأمر بحبسهم في 

.)١٠٠(سجن المقشرة

الممالیك یجبرون السالطین على التراجع عن قراراتهم في وفي أحیان أخرى كان األمراء 
م منح السلطان قانصوة ١٤٩٧حزیران / هـ٩٠٢منح األمان لشیوخ القبائل، ففي شوال عام 

الغوري شیخ قبیلة بني حرام األمان، فلما مثل أمام السلطان لكمه قانصوة الفاجر والي الشرقیة 
جموعة من الممالیك السلطانیة قائلین هذا قتل وأخذ منه مندیل األمان كما ثارت علیه م

فكیف یعطى مندیل األمان فصعب ذلك على السلطان والتزم الذین قتلوا بالحراسة)١٠١(خشداشینا
.)١٠٢(الصمت

كان السجن والقتل بالتوسیط والتسمیر والشنكلة من األسالیب التي استخدمها الممالیك كما 
م أمر السلطان ١٤٦٩تموز / هـ٨٧٤محرم عام ١٥، ففي في معاقبة أمراء القبائل وشیوخها
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١١٤

قایتباي بالقبض على عیسى بن بقر أمیر عربان الشرقیة ألنه لم یقدم األموال المطلوبة منه 
، وفي خبر أخر أورده ابن الصیرفي أن )١٠٣(وضرب ضربا مبرحا ثم حبس في سجن المقشرة

السلطان قایتباي قبض على خضر بن عیسى بن بقر أمیر الشرقیة في حیلة دبرت له، ثم 
أحضر إلى القاهرة وضرب أمام السلطان وحبس في سجن المقشرة بعد أن خرج عن الطاعة 

ابلة وأعلن العصیان وخرب قطیا وحرق أشجارها وقتل عددا من سكانها وامتنع عن مق
.)١٠٤(السلطان

م  توفي في سجن البرج في القاهرة سلیمان بن عیسى بن ١٤٧٦/ هـ٨٨١وفي عام 
م عمد السلطان ١٤٧٨/ هـ٨٨٣، وفي سنة ) ١٠٥(یوسف بن عمر بن عبد العزیز أمیر هوارة

، )١٠٦(قایتباي إلى التخلص من قاسم بن بقر أحد أمراء العرب في الشرقیة حیث وجد مشنوقا
م، أمر السلطان قایتباي بقتل مجد الدین بن بقر من أعیان الشرقیة ١٤٨٨/ هـ٨٩٣ة وفي سن

وتطیب هو وأوالده ) ١٠٧(بمقتل یشبك الدوادار) فرح(بتوسیطه ألن السلطان حقد علیه ألنه شمت 
م قبض الدوادار الكبیر طومان باي على ١٤٩٩آذار / هـ٩٠٤وفي شعبان . )١٠٨(بالرعفران

.)١٠٩(ع رأسه ونقل إلى القاهرة وعلق على باب زویلةحمید بن عمر وقط

استمر التخلص من شیوخ، ففي عهد السلطان قانصوة الغوري حیث قبض على سلیمان 
، وفي )١١١(بن قطام وأمر السلطان بأن یشنكل على باب زویلة حیث بقي معلقا ثالثة أیام بلیالیها

ر السلطان بشنق شرف الدین بن موسى م أم١٥٠٠تشرین الثاني / هـ٩٠٦جمادي الثاني عام 
م ١٥٠٧أب / هـ٩١٣، وفي ربیع الثاني عام  )١١٢(أحد مشایخ بني وائل وعلق على باب زویلة

أمر السلطان بشنق أحمد بن مهنا من مشایخ قبیلة بني وائل فسمر مع عدد من أقاربه وطیف 
لعام أمر السلطان بتوسیط ، وفي نفس الشهر وا)١١٣(بهم في القاهرة ثم شنقوا على باب النصر

.)١١٤(عبید بن أبي الشوارب وقاسم الغریب الذین وصفا بأنهما من كبار المفسدین في الشرقیة

م أمر السلطان بشنق عمر بن ١٥١٠تشرین الثاني / هـ٩١٦وفي شهر رجب عام 
١٣، وفي )١١٥(موسى النفعي من عربان ثعلبة الذي وصف بالشیخ الجلیل وأحد شجعان العرب

قتل الشیخ عیسى بن یوسف المعروف بابن جمیل من ١٥١١أیار ١١/ هـ٩١٧صفر عام 



١١٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
ذي ٣وفي . )١١٥(أعیان مشایخ الغربیة فقتل مع والده وعدد من أفراد حاشیته كما نهبت أمواله

م أمر السلطان بشنق ابن حمادة شیخ العرب ١٥١٢كانون الثاني ٩/ هـ٩١٨القعدة عام 
.)١١٦(بالقلیبوبیة

صفر ١٣ي حاالت قلیلة ونادرة كان یتم إطالق سراح شیوخ القبائل المسجونین، ففي وف
م أطلق السلطان المملوكي شیخ العرب أحمد بن بقر من ١٥١٢نیسان ٢٩/  هـ٩١٨عام 

ولعل السبب ) ١١٧(شیوخ الشرقیة وكان قد قضى مدة طویلة في سجن القلعة بعد أن شفع فیه أبوه
لى أن السلطان قانصوة الغوري أراد كسب ود القبیلة بإطالق سراحه في إطالق سراحه یعود إ

سیما أن الخالفات المملوكیة العثمانیة ازدادت في هذه الفترة وأن السلطان قانصوة الغوري أراد 
.كسب القبیلة وقبائل الشرقیة إلى جانب الممالیك في صراعهم مع العثمانیین

عربیة إلى وقوفها ضد الممالیك في صراعهم مع أدت السیاسة المملوكیة نحو القبائل ال
العثمانیین مما ساهم في انتصار العثمانیین وهزیمة الممالیك، وقد أدرك الممالیك ذلك ولكن في 
وقت متأخر ویظهر ذلك من خالل حدیث األمیر المملوكي قیت الرجبي الذي بین ذلك بوضوح 

نا وعونا لعدونا ولیس فیهم من یقاتل معنا إن العربان كلها صارت أعداء ل: "حیث ذكر أنه قال 
ویكافح عنا ألنه ما منهم أحد إال قتلنا إما أباه وٕاما أخاه وٕاما ابنه أو ابن عمه أو أحد أقاربه 
وذلك لما كانوا یعصون علینا فهم اآلن كل واحد منهم یطالبنا بثأره القدیم أما عدونا فانه قد 

لعداوة فانه یذهب إلهیه أكابرهم فیعطیهم ویرضیهم جاءهم جدید ولیس بینه وبینهم شيء من ا
ویعلق أمالهم بجزیل المطامع ویحلف له أنه لن یؤذیهم وال یقتل منهم امرأ وال یؤخذ منهم 

.)١١٨("خراج

ولم یقتص األمر على ذلك بل غن القبائل وشیوخها ساهمت في تعقب الممالیك والقبض 
ذلك من لجوء طومان باي إلى البحیرة واستقباله من علیهم وتسلیمهم للعثمانیین ولیس أدل على 

حسن بن مرعي شیخ البحیرة وكان بینهما صداقة قدیمة، وعلى الرغم من ذلك فان حسن بن 
. )١١٩(مرعي أخبر السلطان سلیم بذلك فأرسل جماعة من جیشه قبضت علیه
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الخاتمة 
تر والنزاعات المستمرة منذ تمیزت العالقة بین الممالیك والقبائل العربیة في مصر بالتو 

.بدایة وحتى نهایة العصر المملوكي، وقد ساهمت عوامل عدیدة في ذلك

إن نظرة الممالیك للقبائل العربیة كانت في الغالب نظرة دونیة حیث أنهم كانوا یعتبرونها 
عنصرا من عناصر الفساد والفوضى في البالد وهذا ما یفسر وصف المصادر التاریخیة للثورات 
القبلیة ولشیوخ القبائل بأنهم من عناصر الفساد والفوضى حیث أن أحد الشعراء اعتبر قمع 

.الممالیك للثورات القبلیة انتصار للممالیك على العرب المفسدین

إن سیاسة السالطین الممالیك التي كانت تقوم على استخدام القوة المفرطة في التصدي 
ت تؤدي إلى باستمرار إلى تمرد القبائل وثورتها على للقبائل هي أحد أهم األسباب التي كان

السلطة المملوكیة، حیث كان یتم أسر شیوخ القبائل وأفرادها من رجال ونساء حیث یقوم 
الممالیك بالتنكیل بهم والمبالغة في معاملتهم بأشد أسالیب اإلهانة والقتل والتوسیط والتسمیر 

یة كانت تترافق مع االستیالء على ثروات القبائل كما أن الحمالت المملوك. والتشهیر والسجن
من الحیوانات والمحاصیل الزراعیة، وهذا كان یدفع القبائل إلى الثورة والتمرد على الدولة رغبة 

وهذا یفسر استمرار ثورات القبائل . في الثأر واالنتقام من الممالیك على أعمالهم ضد القبائل
ترسل للقضاء علیها فما أن تعود الحملة إلى القاهرة بعد على الرغم من كل الحمالت التي كانت

.قضائها على الثورة حتى تعود الثورة من جدید

إن الممالیك لم یقوموا بأیة محاولة لتحسین األوضاع االقتصادیة للقبائل  بل إنهم على 
حیان العكس من ذلك اتخذوا من االستیالء على ثروات القبائل وسیلة لإلثراء حیث أنه  في أ

كثیرة كان یتم توزیع ما یتم االستیالء علیه من ثروات وأموال بین السالطین واألمراء الممالیك 
على اعتبار أنها غنائم حرب، وهذا أحد األسباب التي تفسر تضخم الثروات التي كان علیها 

.السالطین الممالیك وبشكل خاص من اإلبل والخیول واألغنام



١١٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر
ك المتشددة نحو القبائل وردود فعل القبائل علیها كانت أحد إن سیاسة السالطین الممالی

األسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع القبائل االقتصادیة وأحد األسباب وراء ضعف الممالیك 
وقوتهم العسكریة وانخفاض عدد السكان في مصر بشكل عام وظهر ذلك من خالل المئات من 

.لون في االشتباكات بین الطرفینالممالیك وأفراد القبائل الذین كانوا یقت

إن سیاسة الممالیك نحو القبائل والمبالغة في عملیات القتل واألسر والتعذیب دفعت 
القبائل للوقوف موقف معاد للممالیك في حروبهم مع العثمانیین وال سیما بعد هزیمتهم في معركة 

عساكر المملوكیة وقتلهم، بل مرج دابق، فبدأت القبائل في الثورة على الممالیك والقبض على ال
إن بعض هذه القبائل تحالفت مع العثمانیین وشاركت في محاربة الممالیك والقبض عیهم 
وتسلیمهم للعثمانیین انتقاما لما فعله الممالیك بهم، وهذا ما أدركه أحد الممالیك وبینه بشكل 

.واضح بعد هزیمة الممالیك والقضاء علیهم من قبل العثمانیین

لنهایة فان السالطین الممالیك وقادتهم العسكریین لم یستطیعوا فهم طبیعة القبائل وفي ا
العربیة القائمة على عدم الرغبة في الخضوع للدولة وقوانینها المختلفة، وأنها كانت تتطلع 
باستمرار للثأر واالنتقام من المعتدین علیها، وان إهانة شیوخها بشكل مبالغ فیه كان یعتبر إهانة 

ل فرد من أفراد القبیلة سواء كان هؤالء الشیوخ على الحق أو على الباطل، فإن إهانتهم هو لك
إهانة وتحقیر لكل أفرادها، ولذلك فان الممالیك لم یحاولوا التعامل معها على هذه األسس بل 
أصروا على استخدام القوة بشكل مبالغ فیه، ولكن هذه القوة نجحت بشكل مؤقت ولكنها على 

البعید كانت في غیر صالح الممالیك وساهمت بشكل أو بأخر في إضعاف دولتهم المدى
.وسقوطها
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الهوامش
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؛ ابن ٤٠٥-٤٠٢، ص ٣؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج ١١٨، ١١٧، ص ١المقریزي، الخطط، ج 
.٢٢؛ ابن شاهین، زبدة كشف الممالك، ص ٢٥٠فضل اهللا العمري، التعریف، ص 
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.٣٢١، ٣٢٠، ٢٦١؛ الصیرفي، إنباء الهصر، ص ٣٥ص 
؛ ابن شاهین الحنفي، نیل ٢٥٧، ٢٥٦، ص ٤، ج ٤٣٠، ص ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٤(

.٥٩، ص ٣ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج ؛ ٢١٨- ٢١٦، ١٤٨، ص ٦األمل، ج 
، ص ٤؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ٢١٨، ٢١٧، ص ٦ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج )٥(

كانت غزالة من قبائل .  ١٥٨، ٦؛ السخاوي، الضوء الالمع، ج ٤١٦، ٤١٥، ٢٥، ص ٣، ج ٣٥١
، كما أن ٤١٦، ٤١٥، ص ٣بدائع الزهور، ج ابن إیاس،. منطقة الجیزة وانتقل قسم منها إلى البحیرة

الوجه (هوارة انتقلت من شمال إفریقیا إلى منطقة البحیرة ثم أجبر قسم منها على الرحیل إلى الصعید 
؛ ابن تغري ٦٩، ص ٤؛ صبح األعشى، ج ١٦٩، ١٦٨، ٣٣القلقشندي، قالئد الجمان، ص ). القبلي

.٥٨، ٥٧ن، ص ؛ المقریزي، البیا١٢٢، ص ١٢بردي، النجوم، ج 
.١٠٣، ص ٦ابن شاهین الحنفي، نیل األمل، ج )٦(
القلقشندي، صبح األعشى، ج . من یتولى قبض المال وصرفه وتنفیذ أوامر السلطان فیه: االستدار )٧(
. ١٧؛ حالق صباغ، المعجم الجامع، ص ٢٠، ص ٤
.٢٠-١٧، ص ٤ابن شاهین الحنفي، نیل األمل، ج )٨(
، ص ٩؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج ١٧٧، ١٧٦، ص ٣الالمع، ج السخاوي، الضوء )٩(

٤٦٨- ٤٦٧.
القلقشندي، صبح . وهي أقربها إلى القاهرة)  الصعید(أحد أقالیم الوجه القبلي ) : الجیزه(الجیزیة )١٠(

؛ رمزي، القاموس الجغرافي، ٢١٩؛ ابن فضل اهللا العمري، التعریف، ص ٣٩٦، ص ٣األعشى، ج 
.٦، ص ٣، ج ٢قسم 
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؛ ٤٨، ص ٣؛ ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج ٤٢٧، ص ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )١١(

.٢٠٦، ص ٦ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج 
. یشرف على األراضي الزراعیة وقنوات المیاه في النیابة وینوب عن النائب في أعماله: الكاشف )١٢(

. ٢٥، ٤القلقشندي، صبح األعشى، ج ؛١٨٥حالق صباغ، الجامع، ص 
، ٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٤٨، ص ٣ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج )١٣(

.٢١٧ص 
القلقشندي، قالئد . من عرب برقة شرق لیبیا ثم انتقلوا إلى منطقة البحیرة وأقاموا فیها: عرب لبید )١٤(

، ٦؛ المقریزي، السلوك، ج ١٨١-١٨٠عمري، مسالك، ص ؛ ابن فضل اهللا ال١٢٦-١٢٥الجمان، ص 
.٣٠٧، ص ٣؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٣٩٢، ٣٨٨، ٣٤٠ص 

، ٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٥٩، ص، ٣ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج )١٥(
. ٤٣٠، ص، ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ٢١٦ص 

، ٣٩، ص، ٣؛ ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج ٤٢٧، ص ٢لزهور، ج ابن إیاس، بدائع ا)١٦(
٥٣.

حالق، صباغ، . مصطلح یطلق على من یتولى أمر سالح السلطان الخاص: أمیر سالح ) ١٧(
.٢٢العجم، ص 

القلقشندي، صبح . مصطلح أطلق على من یقود ألفا من العساكر المملوكیة) : ألف(مقدم األلوف )١٨(
؛ دهمان، معجم األلفاظ، ١٠٢-١٠١؛ ابن فضل اهللا العمري، التعریف، ص ٢٥٣، ص ٩األعشى، ج 

.٢٢ص 
.٢٥٦، ص، ٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٤٤٧، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )١٩(
.٢٦١، ص ٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٤٤٨، ص ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٢٠(
. م١٤٦٢/ هـ٨٧٢الملك الظاهر سعید بلباي اإلینالي، تولى الحكم لفترة قصیرة عام : بلباي ) ٢١(

؛ ابن إیاس، ٢٦٨، ص ٩، ابن العماد، شذرات الذهب، ج ٢٨٧، ص ٩السخاوي، الضوء الالمع، ج 
.٤٥٩-٤٥٨، ص ٢بدائع الزهور، ج 

.٢٧٤، ص ٣ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج )٢٢(
، ص ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ٢٧٥، ص ٣ظاهري، الروض الباسم، ج ابن شاهین ال)٢٣(

٤٥٩.
، ص ١؛ الغزي، الكواكب السائرة، ج ١٤-١٢، ص ١٠ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٢٤(

٣٠١- ٢٩٨  .
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١٢٠

، ص ٤القلقشندي، صبح األعشى، ج . قائد العسكر ویحمل أیضا لقب األمیر الكبیر: األتابك) ٢٥(
.٢٣٧لطراونه، مملكة صفد، ص ؛ ا١٨

، ص ٣؛ ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج ٢٤٦،٢٤٧، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع) ٢٦(
، ٢؛ االسخاوي، الذیل التام، ج٣٥٧، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣؛ ابن شاهین الحنفي، نیل األمل، ج٣٩٤، ٥|٣

.٤٩٩، ٤٩٨ص، 
، ابن شاهین، ١٩٢صیرفي، إنباء الهصر، ص ؛ ابن ال٥١، ص، ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٢٧(

.٤٢٥، ص ٦الظاهري، نیل األمل، ج 
من أسالیب اإلعدام في العصر المملوكي حیث یصلب المحكوم علیه وتدق أطرافه : التسمیر )٢٨(

.٥٤، ٥٣حالق، صباغ، المعجم، ص . بالمسامیر على خشب صلب
ي حیث یعرى الشخص من المالبس ثم یشد على من أنواع اإلعدام في العصر المملوك: التوسیط )٢٩(

حالق، صباغ، . خشبة على األرض ویضرب بالسیف أسفل صرته بحیث یقسم جسده إلى قسمین
.٥٧المعجم، ص 

؛ ابن ٣٢٧؛ ابن الصیرفي، إنباء الهصر، ص ٦٢، ٦٠ص ،٣، جالزهورابن إیاس، بدائع)٣٠(
.١٥، ص، ٧شاهین الظاهري، نیل األمل، ج 

.٣٣، ١٦، ١٥ص ٧ن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج اب) ٣١(
؛ ابن ٣٥، ص ٧؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٧٣، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٣٢(

.١٤٣الصیرفي، إنباء الهصر، ص 
ابن . ، ولم تعرف به المصادر المتوفرة)الجیزة(یقع هذا السجن في منطقة الجیزة : سجن الجیزیة ) ٣٣(
.٣٧القطقطي، السجون، ص : ؛ وأنظر ٤٥٦، ص ٢، ج الزهوریاس، بدائعإ
.١٠٥، ص ٣، ج الزهور؛ ابن إیاس، بدائع١٢٣، ص ٧ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ) ٣٤(
القلقشندي، صبح . مهمته تبلیغ الرسائل للسلطان وٕابالغه عامة األمور، وتقدیم البرید له: الدوادار )٣٥(

. ١٩ص ، ٤األعشى، ج 
.١٢٤، ص ٧ابن شاهین الحنفي، نیل األمل، ج )٣٦(
. ١٥، ١٤، ص ١٠ابن العماد، شذرات الذهب، ج )٣٧(
.٣٩٨، ٣٩٧، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٣٨(
- ٤٧١؛ طقوش، تاریخ الممالیك، ص ٣٤٥-٣١٢، ٣٣٢، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٣٩(

٥١٢ .
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.١٤٤-١٣٥، ص ٢، قسم ١الدباغ، بالدنا فلسطین، ج . لسطینمن مدن جنوب ف: خان یونس )٤٠(
. ٤٧٢؛ طقوش، تاریخ الممالیك، ص ٣٥٧، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ) ٤١(
یاقوت، . مدینة في المنطقة الشرقیة من مصر وهي أخر مدن مصر من جهة الشام: فاقوس ) ٤٢(

.٢٣٢، ص ٤معجم البلدان، ج 
.٣٥٦- ٣٥٠، ص ٣هور، ج ابن إیاس، بدائع الز )٤٣(
؛ طقوش، تاریخ الممالیك، ص ٣٦٧-٣٦٥، ٤٠٥-٤٠٤، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٤٤(

٤٧٣.
٩٠٥-٩٠٤تولى الحكم بعد الناصر محمد بن قایتباي في الفترة ما بین عامي : قانصوة األشرفي )٤٥(
.٤٠٦-٤٠٢، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج . م١٥٠٠-١٤٩٨/ هـ
، ص ٢، قسم ١رمزي، القاموس الجغرافي، ج . من أعمال المنطقة الشرقیة في مصر: لمعیصرة ا) ٤٦(

٢٥٢ .
. ٣٠٧المنجد، ص . كلمة عامیة تعني السالسل الحدیدیة:  الزناجیر )٤٧(
.ربطهم بالكاللیب اتي تستخد لربط الذبائح في المسالخ: التكلیب )٤٨(
.٤٢٠- ٤١٤، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٤٩(
/ هـ٩٢٤م، وتوفي سنة ١٤٢٧/ هـ٨٣١ولد سنة : بدر الدین بن محمد الزیتوني العوفي )٥٠(

.٢٦٧- ٢٦٤، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج . ، كان بارعا في الشعر، وعمل في القضاء١٥٣٥
.٤٢٠- ٤١٦، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٥١(
.٤٧٧-٤٧٦، ٤٤٠-٤٣٨، ٤٣٦- ٤٣٥، ص ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٥٢(
| هـ٩٥السلطان المملوكي قانصوة الغوري بن عبد اهللا الغوري، تولى الحكم عام : قانصوة الغوري)٥٣(

الغزي، الكواكب، ج . م١٥١٦/ ه٩٢٢م، قتل في معركة مرج دابق مع الجیش العثماني عام ١٥٠٠
، ٥، ج الزهورإیاس، بدائع؛ ابن١٦٢- ١٥٩، ص ٥؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ج ٢٩٨-٢٩٥، ١

.٩٠- ٨٧ص 
.٢٥، ٢٤، ص ٤ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٥٤(
بدأ . قاعة كبیرة في قلعة، استخدمت كقاعة اجتماعات للممالیك ثم استخدمت كسجن: الدهیشة )٥٥(

ابن تغري . م١٣٤٤/ هـ٧٤٥الناصر محمد بنائها وأكملها ابنه الصالح عماد الدین إسماعیل  عام 
؛ عثمان علي عطا، مجالس ٢٠٢؛عامر نجیب، السجون، ص ٢٥١، ص ١٦دي، النجوم، ج بر 

. ٨، ٥٧الشورى، ص 
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١٢٢

حالق، المعجم، . وهو أمیر نوبة النوب وهو لقب أطلق ألمر الممالیك السلطانیة: نوب النوب ) ٥٦(
.٢٤،٢٥ص 

طان یبلغه طلبات لقب اطلق في العصر المملوكي على من یقف بین یدي السلحاجب الحجاب،) ٥٧(
؛ حالق، صباغ، ٢٩٨؛ عطااهللا، نیابة غزة، ص ١٩، ص ١القلقشندي، صبح األعشى، ج . الناس

.٩٥؛ دهمان، معجم االلفاظ، ص ٧٢المعجم الجامع، ص 
.٥٢، ص٤ج ،الزهورابن إیاس، بدائع) ٥٨(
.٥٢، ص ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٥٩(
.٢٥٦، ص ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٦٠(
..١١٦، ١١٥، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٦١(
.٢١٧- ٢١٥، ص ٤، الزهورابن إیاس، بدائع)٦٢(
. ٢٥٨-٢٥٦، ص ٤ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٦٣(
.٤٦، ٢٦، ١٢، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ) ٦٤(
. ٤٧، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ) ٦٥(
. ٧٩، ص ٥الزهور، ج ابن إیاس، بدائع) ٦٦(
. ٨٢، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٦٧(
یاقوت، معجم . قریة على الطریق من مصر إلى بالد الشام وهي من قرى منطقة الشرقیة: قطبا ) ٦٨(

.٢٢٤؛ ابن فضل اهللا العمري، التعریف، ص ٣٧٨، ص ٤البلدان، ج 
أها الملك الصالح نجم الدین أیوب لتكون من قرى المنطقة الشرقیة في مصر، أنش: الصالحیة )٦٩(

. ١١٢رمزي، القاموس الجغرافي، ص . مركز للعساكر عند خروجهم للشام وعودنهم إلى مصر
.٨٢، ص ٥بن إیاس، بدائع الزهور، ج ا)٧٠(
.١١٠، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٧١(
.١٣٦، ١٣٠، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ) ٧٢(
.٨٤ل، تاریخ السلطان سلیم، ص ابن زنب)٧٣(
.٤٢٠-٤١٤، ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ) ٧٤(
. ١٠٠، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، ج ) ٧٥(
..... ابن زنبل، تاریخ السلطان سلیم، ص)٧٦(
. ٤٢٠- ٤١٤، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٧٧(
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.٤٣، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع) ٧٨(
.٨٢البخیت، القبائل العربیة، ص : ؛ أنظر٢٣١، ٢٣٠، ص، ٣، جالزهوراس، بدائعابن إی)٧٩(
.٤٣٨، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٨٠(
.٢١٠، ص٣، ج الزهورابن إیاس بدائع)٨١(
. ٣٦٧-٣٦٣، ٣٥٦-٣٥٠، ٣٣٤- ٣٣٣، ص٣، ج الزهورابن إیاس بدائع)٨٢(
حالق صباغ، المعجم . معقوفة یعلق علیها الجزار ذبائحهمن الشنكل وهي آلة حدیدیة: الشنكلة )٨٣(

.  ١٣١، ١٣٠الجامع، ص 
.٨٠٨المنجد، ص، . من النشر أي تفریق الشيء ونعني خنا تقطیعه بالمنشار: النشر )٨٤(
أنظر عن معنى . عقوبة طبقها الممالیك بحیث یسلخ جلد اإلنسان كما تسلخ الحیوانات: السلخ ) ٨٥(

.٢٤٤، ص المنجد: السلخ 
.وسیلة للعقاب واإلعدام بحیث یجبر الشخص على الجلوس على خازوق حدیدي: الخوزقة )٨٦(
؛ ابن ٢٥ص، ،٣، ج الزهور؛ ابن إیاس، بدائع٤٥، ٤٤ابن الصیرفي، إنباء الهصر، ص )٨٧(

.٣٧٥، ص، ٦شاهین الظاهري، نیل األمل، ج 
، ٦؛ ابن شاهین الظاهري، میل األمل، ج ١٨٦، ص، ٤ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج )٨٨(

.١١٨؛ ابن الصیرفي، إنباء الهصر، ص ٣٩١ص، 
.٤٣، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٨٩(
٢٤٠، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع) ٩٠(
حالق، خالف، المعجم . حلة من القماش من حلل السلطان یلبسها لمن یرید تكریمه: الخلع )٩١(

.٨٤الجامع، ص 
مصطلح أطلق في العصر المملوكي على الهدایا واألموال التي یقدمها النواب والكشاف : التقادم )٩٢(

.٥٥حالق، صباغ، المعجم الجامع، ص . والقادة العسكریین وغیرهم للسالطین
.٤٣، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع) ٩٣(
: الشون ) ٩٤(
.٤١٠، ص٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٩٥(
، ٥٢، ص٤؛ ابن شاهین الحنفي، الروض الباسم، ج ٢٥، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٩٦(

.٣٥٧، ٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ٤٥، ٤٤؛ ابن الصیرفي، إنباء الهصر، ص ٥٣
.٤٤٣؛ ابن الصیرفي، إنباء الهصر، ص ٧٢- ٧١، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)٩٧(
.٣٢٧، ص ٣، ج هورالز ابن إیاس، بدائع)٩٨(
.٤، ص ٢، قسم ٣قریة من أعمال الجیزة، رمزي، القاموس الجغرافي، ج : البدرشین )٩٩(
كان یقع بین باب الفتوح والجامع : سجن المقشرة . ٣٧٢، ص ٤ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )١١٠(
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ابن تغري بردي، .الحاكم جوار مقشرة یقشر بها القمح وكان المساجین یعانون فیه من الغم والكآبة
. ٣٤-٣٢؛ القطقطي، السجون، ص ٣٨٥، ص ١٥النجوم الزاهرة، ج 

مجموعة من الممالیك نشئوا عند سید واحد، والخشاشیة من أقوى الروابط عند : خشداشینا )١٠١(
.٨٣حالق، صباغ، المعجم الجامع، ص . الممالیك

.١١٢، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١٠٢(
.٦٠، ص ٣، ج الزهوربدائعابن إیاس،)١٠٣(
.٢٩٠-٢٨٩ابن الصیرفي، إنباء الهصر، ص )١٠٤(
.٢٦٨، ٤، ج ٢٦٨، ص ٣السخاوي، الضوء الالمع، ج )١٠٥(
١٨٠، ص ٦؛ السخاوي، الضوء الالمع، ج ١٨٧، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١٠٦(
، أرسله الظاهر خشقدم سنة ف بالصغیریشبك بن مهدي الظاهري جقمق ویعر : یشبك الدوادار ) ١٠٧(

فیها مع قبیلة هوارة، كما عینه السلطان قایتباي في إلى الصعید، واشتبك م كاشف١٤٦٦/ هـ٨٧١
الدواداریة الكبرى، قاد احدى الحمالت المملوكیة إلى حلب وشمال العراق فقتل من قبل یعقوب بن حسن 

، ص ١٠ج الضوء الالمع،لسخاوي،ا. م.١٤٨٠/هـ٨٨٥باك أحد األمراء العرب في المنطقة سنة 
٨٧٥- ٨٧٢ .

.٢٤٨، ص ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١٠٨(
.٦٠، ص ص٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١٠٩(
.٤٢٧، ص، ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٠(
.٤٦، ص، ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١١(
.١١٦، ١١٥، ص، ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٢(
.١٢١، ٣، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٣(
.٢١٦، ص ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٤(
.٢١٧، ص ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٥(
.٢٩٤، ص، ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٦(
.٢٥٩، ص ٤، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٧(
...........ابن زنبل الرمال، تاریخ،)١١٨(
. ١٧٥، ١٧٤، ص ٥، ج الزهورابن إیاس، بدائع)١١٩(



١٢٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

عالقة الممالیك مع القبائل العربیة في مصر

:المصادر والمراجع 

:المصادر . أوال

.  بدائع الزهور في وقائع الدهور). ٢٠٠٧). (م١٥١٤/هـ٩٢٠ت (ابن إیاس، محمد بن أحمد ـ١
.، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب٢ط. محمد مصطفى: تحقیق 

). م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت (أبو المحاسن ابن تغري بردي، جمال الدین ـ ٢
، القاهرة، ١ط. محمد كمال الدین عز الدین: حوادث الدهور في مدى األیام والشهور، تحقیق * 

.م١٩٩٠/هـ١٤١٠دار الكتب، 
.م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مصر، وزارة الثقافة، * 

. عجم الجامع في المصطلحات األیوبیة والمملوكیةعباس، الم). م١٩٩٩. (حالق، حسان، صباغـ ٣
. ، بیروت، دار العلم للمالیین١ط
). ن.د). (م١٤٩٧/هـ٩٠٢ت ( السخاوي، شمس الدین أبي الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمدـ ٤

الكویت، مكتبة . حسن إسماعیل مروة، محمود األرناؤوط: تحقیق . الذیل التام على دول اإلسالم للذهبي
. عروبة، بیروت، دار ابن العماد للنشر والتوزیعال
١٤١٢). (م١٤٩٧/هـ٩٠٢ت ( السخاوي، شمس الدین أبي الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمدـ ٥
.  ، بیروت، دار الحیاة١ط). مجلد١٢. (الضوء الالمع ألهل القرن التاسع). م١٩٩٢-هـ
). م١٥١٤/ هـ٩٢٠ت (خلیل بن شاهین الحنفي الظاهري، عبد الباسط، زین الدین عبد الباسط بن ـ ٦
، بیروت، المكتبة ١ط. عمر عبد السالم تدمري: تحقیق . نیل األمل في ذیل الدول). م٢٠٠٠(

.العصریة
). م١٥١٤/ هـ٩٢٠ت (الظاهري، عبد الباسط، زین الدین عبد الباسط بن خلیل بن شاهین الحنفي ـ ٧
باریس المطبعة . بولس روابس: تحقیق . والمسالكزبدة كشف الممالك وبیان الطرق). م١٨٩٤(

.   الجمهوریة
). م١٥١٤/ هـ٩٢٠ت (الظاهري، عبد الباسط، زین الدین عبد الباسط بن خلیل بن شاهین الحنفي ـ ٨
. عمر عبد السالم تدمري: تحقیق . الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم). م١٤٣٥/ هـ٢٠١٤(
.ة العصریة، صیدا، بیروت، المكتب١ط
.م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦). (م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت (ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد ـ ٩

دمشق، دار ابن . عبد القادر األرناؤوط: تحقیق ). أجزاء١٠(.شذرات الذهب في أخبار من ذهبـ١٠
.كثیر
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). م٢٠١٠/ ـه١٤٣١). (م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت (العمري، ابن فضل اهللا شهاب الدین أحمد بن یحیى ـ ١١
.، بیروت١ط. مسالك األبصار في ممالك األمصار

. الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة). ١٩٤٥). (م١٦٥١/هـ١٠٦١ت (الغزي، نجم الدین ـ ١٢
. بیروت، دار األفاق الجدیدة. جبرائیل سلیمان جبور: تحقیق 

صبح األعشى في ).م١٩٢٢). (م١٤١٨/ هـ٨٢١ت (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي ـ ١٣
.القاهرة، دار الكتب المصریة). أجزاء٤( صناعة االنشا 

).م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢). (م١٤١٨/ هـ٨٢١ت (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي ـ ١٤
، القاهرة، دار الكتاب ٢ط. بیاريإبراهیم اآل: تحقیق . قالئد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمانـ ١٥

.المصري
٨(السلوك لمعرفة دول الملوك ). م١٩٩٧/ هـ١٤١٨. (المقریزي، أحمد بن علي بن عبد القادرـ١٦

.القاهرة، دار الكتب العلمیة. محمد عبد القادر عطا: تحقیق ) . أجزاء
ابن فضل اهللا العمري، أحمد بن یحیى، التعریف بالمصطلح الشریف، بیروت، لبنان، دار الكتب ـ ١٧

. م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ولى، العلمیة، الطبعة األ
الصیرفي، عي بن داود الجوهري،  إنباء الهصر بأبناء العصر، تحقیق حسن حبشي، القاهرة، دار ـ ١٨

.م١٩٧٠الفكر العربي، 
المقریزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، البیان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب، نشره ـ ١٩

.م١٩١٦/ هـ١٣٣٤إبراهیم، 
: اجع المر . ثانیا-

في الوجه البحري في مصر في العصر الملوكي الثاني القبائل العربیةعبد المطلب محمد،البخیت،ـ ١
.م٢٠٠١، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة، )م١٥١٧-١٣٨٢/ هـ٩٢٣- ٨٧٤(
١٤١٠م ١٩٩٠/هـ١٤١٠. (معجم األلفاظ التاریخیة في العصر المملوكي. دهمان، محمد أحمدـ ٢
.، بیروت، دارالفكر، دمشق،  دار الفكر المعاصر١ط. )م١٩٩٠/هـ
م، ١٥١٧- ١٢٥٨/هـ٩٣٠-٦٥٦عامر نجیب، السجون والتعذیب في مصر في زمن دولة الممالیك ـ ٣

.٢٠٠٥، ٦مجلة جامعة القدس المفتوحة، عدد 
- ٣٦٧عبد الرؤوف جبر القطلي، السجون في مصر وبالد الشام في الدولتین األیوبیة والمملوكیة ـ ٤

.م٢٠١٢-هـ١٤٣٣م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، ١٥١٧-١١٧١/هـ٩٣٢
م، ١٥١٧-١٢٥٠/ هـ٩٢٣-٦٤٨عثمان عطا علي، مجالس الشورى في عصر سالطین الممالیك ـ ٥

.م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩القاهرة، الدار الثقافیة للنشر، الطبعة األولى، 
، بیروت، دار ١ط. نیابة غزة في العهد المملوكي).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦. (عطاهللا، محمود علي خلیلـ ٦

. األفاق الجدیدة
.  م١٩٩٤محمد رمزي، القاموس الجغرافي للبالد المصریة، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، ـ ٧
.في اللغة، بیروت، المطبعة الكاثولیكیةالمنجدلویس معلوف، ـ ٨


