
1 

 

 
 السياسة المملوكية تجاه بيت المقدس 

 دراسة كمية 
 الدكتورة حنان  الخريسات

 المركز في األردن والبلدان المجاورةممثلة 
 

الكيانات السياسية؛    أفرزت         بالد الشام قيام عدد من  اجتاح  الحمالت الصليبية والغزو المغولي الذي 
التي حكمت كاًل من    يلخانيةاإل)الدولة  ومنها    صليبية ومغولية -654والعراق ثمانية عقود )   إيرانالمغولية( 

في    (، م1335-1253هـ/ 736 معها  دخلت  التي  المملوكية  الدولة  على  خطرًا  الكيانات  هذه  شكلت  وقد 
 المقدس.على استقرار بيت  أثرت عالقات 

في    كبيراً   وبيت المقدس تشغل حيزاً   وتاريخنا،خاصة في عقيدتنا    أهميةللقدس    أنمما ال شك فيه  و 
العربي   وديني    واإلسالمي، فكرنا  عقدي  منطلق  من  انطلقت  المقدس  بيت  تجاه  المملوكية  السياسة  فان  لذا 

  الطامعة،أنها تشكل مركز الصراع السياسي والديني بين القوى  خاصة  وب  ،عليهاللمحافظة    وتاريخي وحضاري 
من قبل    نازل والتكانت نقطة المساومة  إذ  ،  هيبتها بغياب صالح الدين األيوبي   األيوبية فقدت الدولة    أنبعد  و 

   . إليها للوصول  تمت في ظل الغزو المغولي والحمالت الصليبية والتحالفات التي  للحفاظ على ملكهم  أبنائه 
 تجيب بهذا الخصوص على التساؤالت التالية  أن أمامها هدفًا  الدراسة وقد وضعت

   -وهي:  
 لها؟ في ظل القوى المعاصرة تجاه بيت المقدس المماليك  انتهجها ما السياسة التي  -أوال: 

 ذلك؟ هل كان قيام دولة المماليك ضرورة للحفاظ على بيت المقدس وكيف تم  -ثانيًا: 
 أهدافها؟ ما مدى نجاح هذه السياسة في تحقيق  -ثالثًا: 

 
 .المقدسفي بيت  الصليبية الطامعةالسياسة األيوبية تجاه القوى 

تنامى    أنمختلفة في تعاملهم مع الصليبيين بعد    أبعادنهج األيوبيون تجاه بيت المقدس سياسة ذات  
الدين   الدولة    األيوبيهاجس دفع الخطر الصليبي عن مصر وبالد الشام لدى صالح  اثر    األيوبيةقبل قيام 

ثم   م، 1168-1167هـ / 564-559مصر بين سنتي    إلى  أرسلتمشاركته في الحمالت الزنكية الثالث التي  
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-555نيابة عن نور الدين محمود وعن الخليفة الفاطمي العاضد باهلل   إدارتهاهو المهيمن على  أصبح أنبعد 
 (.1)  م 1171هـ/ 567الخالفة الفاطميةسنة إلغاءم ثم بعد 1171-1167هـ/ 567

في وجه   الوقوف  إلى مصر هو  إليها  المشار  الثالث  الحمالت  إرسال  الزنكيين وراء  دوافع  أهم  إن 
 (.2طموحات الملك عموري األول ملك مملكة بيت المقدس في مد نفوذه نحوها )  

كان لتزايد إرسال الحمالت الصليبية إلى مصر بما عرفته من تحديات أثرها في بلورة ذهن صالح  
األيوبي المنطقة    الدين  في  الصليبية  التحركات  تزايد  ومن  الخطر  هذا  لمواجهة  عمله  عليه  يجب  ما  تجاه 

خاصة بعد الفراغ السياسي الكبير الذي حصل في صفوف الزنكيين بعد وفاة نور الدين محمود ،  وب،  العربية  
الرسائل بإرسال  لألمراء  االستنهاض  سياسة  الدين  صالح  اتبع  واض  لذا  تصويرا  تضمنت  للمخاطر  التي  حا 

،  التي برزت نتيجة لتخاذل البيت الزنكي في الدفاع عن بعض المدن ، وتوقيع معاهدة صلح مع الصليبيين  
وزيادة أطماع الصليبيين في البالد اإلسالمية   ، مما يعني تفرق الكلمة المجتمعة وانعزال مصر عن بالد الشام

  (3.) 
  الصليبيين،( من  4")    بعد تكاثر أطماع العداةالضرورة "    إن جمع أمر المسلمين ووحدتهم أمر تقتضيه     
الدين األيوبي مما  ال  على رغم أن التحالف الزنكي كان جليا في دمشق وحمص مع الصليبيين ضد صالح 

 (.5م) 1186هـ/ 582أدى إلى قيام حرب استمرت ذيولها حتى سنة 
م( مواجهة  1186-1174هـ/ 582-570لم يكن بإمكان صالح الدين خالل السنوات األثني عشر ) 

التحالف   هذا  ت  مجتمعة، عناصر  أنها  الفراتية  خاصة  الجزيرة  منطقة  من  وبقواته  به  يحيط  طوقا  شكل 
وحت )الموصل )حلب   ى(،  الشام  بالد  )اإلسماعيلية   (، شمال  لبنان  جبال  عبر  المتوسط    (، ثم  البحر  وسواحل 

 وهي: ةولمواجهة هذا الوضع تبنى صالح الدين سياسة أو خطة ذات مسارات ثالث (، وفلسطين )الصليبيون 
اعتمد سياسة الحرب تارة والمهادنة تارة أخرى مع أطراف التحالف لغرض مواجهتهم منفردين ولكي يفرغ    -1

عقد صلحا مع الملك عموري األول    فعال حين(، وهذا ما حصل  6تحالفهم من مضمونه كلما أمكنه ذلك )  
وعقد اتفاقية مع بلدوين الرابع    (،7م مما وفر له مهاجمة الصليبيين في مناطق فلسطين)  1177هـ/ 570سنة  

وال وفاة  سنة  بعد  األول  عموري  إمارة    عليه، عرض صداقته  م  1174هـ/ 570ده  مع  أخرى  معاهدة  عقد  كما 
 (.8طرابلس في السنة التالية أمدها أربع سنوات )  

القالع  فبنى  في ضوء هذه الترتيبات أعد صالح الدين األيوبي نفسه عسكريا وعالج جوانب الضعف  
منواألسوار   توفير   في   العلماء  رأىوقد    السالح،  ووفر التحصينات    وأكثر  النظرة  لهذه  المالئمة  ا  لظروف 

وف قواته والدخول  م وأعلن التعبئة العامة في صف 1187هـ/ 583أعلن الوحدة سنة    المقدس، ثم لتحرير بيت  
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الجمعة   يوم  حطين  بمعركة  ابتدأت  الصليبيين  مع  حرب  سنة    24في  اآلخر  وانتهت  1187هـ/ 583ربيع  م 
   ( 9م )  1192هـ/ 588بصلح الرملة سنة 

العوامل   من  مجموعة  ظهرت  الصليبيين  مع  حربه  في  األيوبي  الدين  صالح  حرب  مسيرة  بدراسة 
 وهي:مرور خمس سنوات من الحرب  اضطرته إلى الدخول في مفاوضات معهم بعد

التي كان على رأسها ثالثة من ملوك    -1  الثالثة  للحملة  القوات الصليبية المصاحبة  إدراكه لمدى ضخامة 
 (.  10أوروبا)  

الحملة    -2 في  الصليبيين  على  تفوق  تحقيق  من  يمكنه  إسالمي  عسكريا  إسناد  على  الحصول  في  فشله 
        (11)    إليها. المشار  

أن ظهرت في صفوفهم معالم الضجر، مما يبدو مفهوما في أعقاب    -3 الجيش األيوبي بعد  تراجع قدرات 
دفعت    هذه العوامل مجتمعة هي التي  (، إن12حروب طويلة دامت عقود دون توفر قوات إضافية بديلة لها )  

 الرملة.إلى عقد صلح 
بيت   نحو  الصليبيين  تقدم  إيقاف  في  نهائي  بشكل  لصالحه  الموقف  حسم  الدين  صالح  يستطع  لم 

مما يخبئه المستقبل من متغيرات   كان متخوفاً  فقد وإسالمياً  المقدس ، وتحت وطأة الظروف المحيطة به أيوبياً 
، إن هذا ما يفهم من حديث له مع كاتب سيرته بهاء   قد تتجاوز حدود هذا الصلح لغير صالح المسلمين 

أخاف  الدين بن شداد حين اسر له بما يختلج في نفسه من مخاوف قبيل توقيع صلح الرملة حيث قال له : "  
ى هذا العدو ، وقد بقي لهم هذه البالد فيخرجوا الستعادة  أن أصالح وما ادري أي شيء يكون مني ، فيقو 

س  قد قعد في رأ_ أي أوالده _    وبقية األمراء األيوبيين   بقية بالدهم ، وترى كل واحد من هؤالء الجماعة 
 ( .13)  ال انزل ويهلك المسلمون "    وقال_ ويعني االقطاعات التي كانت بأيديهم _  تلة

إذ لم يتوقع لو قدر غيابه   تخوفه،هي موضع  أن الجبهة األيوبية يتضح من تخوف صالح الدين هذا 
مصالحهم   تجاوز  وأقربائه  أبنائه  من  األيوبيون  األمراء  يستطيع  أن  آلخر  أو  لسبب  السياسية  الساحة  عن 

من  الخا يمكنهم  الصليبيين،  قوة  من  يزيد  مما  شروط  صة  عن  ال  الصلح،الخروج  حرب  بيت  وشن  ستعادة 
 حصوله هالكا للمسلمين . ةوهذا ما اعتبره صالح الدين في حال حطين،المقدس وما كان بأيديهم قبل معركة 

إذ انغمرت الدولة األيوبية   وفاته،يخشى حدوثه قد حصل بعد   كان ويبدو أن تخوف صالح الدين وما 
يما يعرف بحرب الوراثة التي  م ف1199-1193هـ/ 596-589من بعده بصراع على السلطة دام سبع سنوات  

سنة   السلطنة  إلى  وصوله  ثم  ومن  الصراع،  أطراف  على  الدين  صالح  أخي  العادل  الملك  بهيمنة  انتهت 
 (.14م )  1299هـ/ 596
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سكها السياسي  بما اكتنفها من أحداث أفقدت الدولة األيوبية هيبتها وتماأن حرب الوراثة  ليس من شك 
تجاه الصليبيين الذين كانوا يحتفظون ببعض    التراجع  والضعف في مسيرتهاا من  مزيد  والعسكري ، مما يعني 

، وهؤالء  قياسا على ما كانت عليه في عهد صالح الدين األيوبي،  (  15المدن مثل صور، وحيفا ،وعكا، ويافا)
م أي عقب وفاة  1193هـ/ 589نوسنت الثالث سنة  ية البابوية حيث وجه لهم البابا أكان طموحهم موضع رعا

على   تساعدهم  التي  اإلجراءات  يتخذ  لكي  الشام  بالد  في  موقفهم  بدقائق  إعالمه  منهم  يطلب  الدين  صالح 
 (  16إعادة بيت المقدس إلى ما كانت عليه من قبل . )

واقع   يظل  أن  الدين  صالح  وفاة  بعد  الصليبية  القوى  تجاه  األيوبية  السياسة  تحرت  ذلك  ضوء  في 
ص حددها  التي  بالصيغة  سنة  الصليبيين  الرملة  سنة  1192هـ/ 588لح  معاهدة  ثم  ثم  1204هـ/ 601م   ، م 

ما شنوا حمالت لتغيير    إذا  األوروبي   مسانديهم في الغرب التصدي ألية محاولة من قبل صليبيي المشرق أو  
من    هذا أعقبه  ومن  العادل  بن  الكامل  الملك  عهد  في  أخرى  أبعادا  أخذت  السياسة  هذه  أن  غير   ، الواقع 

األيوبية   الدولة  سنة    تتجاوز فقد  سالطين  واتفاقية   ، الرملة  صلح  أسس  1198هـ/ 494مضمون  إلى   ، م 
كة بيت المقدس إلى  الدولة األيوبية ونعني بذلك طرح فكرة إعادة مملالتي قامت على أسسها  سياسة  التناقض  

 ما كانت عليه قبل معركة حطين .
بين   وقع  الذي  للخالف  الملك  واألشرف    والمعظم،  الكامل،الملك  نتيجة  والدهم  وفاة    العادل،بعد 

ا هذا  أوروبا  تعميقانتهزت  في  فساهمت  منه  االستفادة  محاولة  يستنجد  حتى    ه لخالف  منهم  كل    بها صار 
حماية   الملك  ف  أمالكه، ليضمن  تحالف  الخوارزميةقد  مع  فر   ،  المعظم  مع  تحالف  الكامل  ؛  دريك  يوالملك 

 المعظم مقابل منحه بيت المقدس. الملك اإلمبراطور األلماني ضد أخيه 
إن هذا الطرح الذي تم عرضه على الصليبيين في عهد الملك الكامل األيوبي حين سلم بيت المقدس  

سنة   ألمانيا  إمبراطور  فريدريك  اإلمبراطور  أيوب    م، 1229/هـ626إلى  الدين  نجم  الصالح  ابنه  عهد  وفي 
حساب   على  ذلك  كان  ولو  حتى  الصليبيين  مع  وعسكري  سياسي  توازن  على  الحفاظ  تبنت  سياسة  يعكس 

 حطين.معركة  أعقاب  التنازل عن جميع األراضي التي سبق أن استنقذها صالح الدين في
سنة محمد  الكامل  الملك  يعززون 1238هـ/ 635بوفاة  الصليبيون  اخذ  في    م  فقرر    القدس، وجودهم 

  هـ/637الملك الناصر داود ملك الكرك استعادة القدس فتم تحريرها بعد حصار دام سبعة وعشرين يوما سنة
  هـ 641الصليبيين سنة  بعد هذا الفتح فما لبثت أن عادت إلى   غير أن القدس لم تنعم باالستقرار   م ، 1239

 (.17)م 1244/  هـ642ةـسن  ـةم ثم استعادها الخوارزمي 1243/ 
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صالح الدين األيوبي عامال من عوامل    غياب  بعدمن خالل ما ذكر آنفا كان تفكك الدولة األيوبية  
بيت   مدينة  في  االستقرار  الصراع اإلسالمي    المقدس،عدم  أن  األيوبي   الصليبي،كما  أثره    والصراع  له  كان 

 .هاالحياة فيالسلبي على استقرار 
 القوى الطامعة في بيت المقدسالسياسة المملوكية تجاه 

 الصليبيين: السياسة المملوكية تجاه  أوال: 
  تاريخها،م إيذانا بدخول مدينة القدس مرحلة جديدة من  1250هـ/ 648كان قيام دولة المماليك سنة  

ننسى أن المماليك كان لهم الدور الفاعل في محاربة الصليبيين في عهد السلطان نجم الدين أيوب    أالويجب  
م في خطة للوصول إلى  1249هـ/ 647وصول ملك فرنسا لويس التاسع إلى مشارف مدينة دمياط سنة    عند

 المقدس.بيت 
عمل المماليك ضمن خطة دفاعية وهجومية في أن واحد مع الصالح نجم الدين أيوب بقيادة األمير  

المماليك على شن الغارات المتعاقبة  ( ، وكان لهذه الخطوة أثرها في تشجيع  18)بيبرس البندقداري الصالحي 
( ، كما أن السلطانة شجر الدر تولت قيادة المقاومة والدفاع عن مصر  19على الصليبيين واسر الكثير منهم )

وأدارت المعركة إلى حين وصول السلطان الجديد المعظم تورانشاه بن الصالح نجم الدين أيوب ، وتمخض  
الصليبيةذلك   الحملة  على  الضغط  التاسع    عن  لويس  الملك  مع  التفاوض  باب  الملكفتح  المعظم    اشترط 

( ،  20على أن يكون بهما والة من المسلمين )،  وفتح ساحل قيسارية وعسقالن  ،  تورانشاه إعادة بيت المقدس  
دامت   ما  انه  وهي  األوروبي  الغرب  على  عامة  فكرة  سيطرة  وبدعوى  الشروط  لهذه  الصليبي  الرفض  وأمام 

د  ب  لذا ال ى ما هي عليه من القوة والبأس ، فان المشاريع الصليبية في الشام فاشلة ال محالة  مصر باقية عل
سع وسيلة لتحقيق هدفه والتي جعلها لويس التا،  من حرمان الجبهة اإلسالمية من تلك القاعدة الحربية الهامة  

 .ذلك لن يتم إال بملك الديار المصرية  أنفي حملته السابعة حين حدثته نفسه بأن يستعيد بيت المقدس وعلم 
انه لم يحقق من ذلك شيئا حيث استمرت قوات المماليك بمالحقة الجيش الصليبي ونجحت مع    غير        

 (  21)األسر.  في نفسه كور ووقع الملك لويس التاسع  في موقعة فارس بهماأليوبيين بإنزال هزيمة ساحقة 
إلى أن تسلمت زمام السلطة شجر الدر،    المعظم تورانشاهالملك  ظل باب المفاوضات مفتوحا بوفاة  

وانتهى    ،والتي رأت أن من المصلحة عقد هدنة مع الصليبيين بإطالق سراح الملك لويس مقابل فدية يدفعها
 الصراع.القدس مركز   تتعلق بمدينةإلى عقد صلح أمده عشر سنوات لم يذكر فيه أية بنود  األمر

دون    القدس  موضوع  الدر  شجر  تتجاهل  أن  بمكان  الغرابة  الصليبيين    أنومن  موقف  من  تستفيد 
مدينة   على  بالتركيز  مكتفية  الملك    دمياط،الضعيف  مع  النزاع  بسبب  مستقرة  تكن  لم  الدولة  أمور  أن  كما 
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ن األمير عز الدين  الناصر األيوبي واحتالله دمشق مما دفعها إلى تقوية مواجهتها للملك الناصر بزواجها م
 ( 22)  المماليك. م إيذانا بانتقال الحكم من األيوبيين إلى 1250هـ/ 648أيبك ثم تنازلها عن الحكم له سنة 

وبين األيوبيين في الشام والمماليك في مصر،    والصليبيين، بقيت القدس ميدانا للصراع بين المسلمين  
  السلطان وبين المماليك بزعامة    دمشق،حيث دخلت في دائرة الصراع ممثلة بالملك الناصر يوسف صاحب  

منهما لجأ إلى التحالف مع الصليبيين واالستنجاد بهم ضد اآلخر    المعز أيبك ، ونتج عن هذا الصراع أن كال
 ( .23دس ، ومال الصليبيون إلى التحالف مع عز الدين أيبك ضد الملك الناصر)مقابل التنازل عن بيت المق

أسرى   إطالق  فيها  يطلب  المماليك  إلى  رسالة  التاسع  لويس  الملك  أرسل  الصراع  هذا  ظل  في 
المماليك   الناصر صاحب دمشق إال إذا أرسل له أمراء  المحجوزين لديهم ، وانه لن يتحالف مع  الصليبيين 

م 1252/ هـ650ة  برؤوس القتلى الصليبيين الذين علقوا على أسوار القاهرة ، فوصلت موافقة المماليك له سن
الملك لويس انه سوف يسلمه بيت   أيبك أرسل إلى  المعز  ، كما أن  المقدس  وبأنهم سوف يسلمون له بيت 

الملك الناصر يوسف العباسي أنقذ    المقدس بمجرد االستيالء عليه من  المستعصم  الخليفة  ، غير أن تدخل 
طين بما في  للمماليك مصر وجنوب فلس  الموقف بالصلح بينهما تحسبا للزحف المغولي القادم على أن يكون 

 ( .24الشام تبقى للملك الناصر يوسف )ذلك غزة وبيت المقدس أما 
بعد ثالث سنوات للملك الناصر  عنها  تنازل المعز أيبك    فقد  طويال،لم تخضع بيت المقدس للمماليك  

الناصر  1260-1256هـ/ 658-654  سنتي  بين  حكمه  تحتظلت    وقد  يوسف،  الملك  بيد  حتى  أي  م 
 تذكر.( ولم يسفر التحالف المملوكي الصليبي عن نتائج 25) الشام،االجتياح المغولي لبالد 

الن أوضاعهم   الشام،االجتياح المغولي لبالد   إبان مواجهات مع المماليك أية الصليبيون في  يدخل لم 
الحرب   أو  بالتحالف  لهم  تسمح  تكن  أو  لم  المماليك  وقفوالذا    المغول، مع  انتصار    فقد  وكان  الحياد  على 

 المقدس.الصليبيين في الوصول إلى بيت   نهاية لطموحاتم 1260هـ/ 658المماليك في عين جالوت سنة 
سنة      الشام  بالد  في  الصليبيين  ضد  بيبرس  الظاهر  هجمات  الدعم  1261هـ/ 659بدأت  قدموا  عندما  م 

( ، وظلت  26وبوهيموند السادس أمير أنطاكيا )  الصغرى، للغزو المغولي وخص بهجومه هيثوم ملك أرمينيا  
 . المدن الصليبية عرضة لغارات المماليك

من   الشام  بالد  تطهير  من  المماليك  سنتي  تمكن  بين  ،  1262-1261هـ/ 660-659الصليبيين  م 
صليبي    واواهتم تحرك  ألي  الالزمة  االستعدادات  ضدهم  باتخاذ  أبراجا  محتمل  بيبرس  الظاهر  بنى  حيث 

م 1264هـ/ 663وجدد القالع المالصقة للمغول في البيرة سنة  ،  للمراقبة في المناطق الحدودية مع الصليبيين  
كما  ،    ، بالعتاد  أخرى  وزودها  حمالت  إرسال  من  الصليبيين  لمنع  دمياط  ثغر  عند  النيل  مصب  بردم  أمر 

( المقدس  المعاقل الصليبية في السنوات  27للوصول إلى بيت  ، واستأنف حمالته على  ، م1264هـ/  663( 
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التي    إسقاط  وتمكن من،    م1267هـ/ 666، م  1266هـ/  665، م  1265هـ/  664 أنطاكيا  السند    كانتإمارة 
للمملكة الصليبية التي أقاموها في بالد الشام والقدس بشكل خاص    اومثل سقوطها انهيار ،  يبيين األقوى للصل

(28  .) 
الخارجية عالقاته  المقدس،  وفي  بيت  سنة    لحماية  الحفصيين  ملك  إلى  رسالة  الظاهر  أرسل 

لويس  1270هـ/ 669 بقيادة  تونس  إلى  القادمة  للحملة  للتصدي  نجدة  بإرسال  فيها  يخبره  أن    التاسع، م  غير 
 (.29)منهما  فشل الحملة في الوصول أوقفت استعدادات كل 

معهم   للصليبيين وعقد  فقد تصدى  قالوون  السلطان  لجأ   االتفاقيات، أما  انه  الوجود    إال  إلى تصفية 
نقضهم   بسبب  المتبقية  الصليبية  اإلمارات  بفتح  سنة    فأسقط   ، المنعقدة لالتفاقيات  الصليبي  طرابلس  إمارة 

وصية والده بفتح إمارة    فنفذ وصية والده   أبيه خليل على نهج    األشرفوسار السلطان    (،30م )1289هـ/ 688
 م. 1291هـ/ 690عكا سنة 

استمرت السياسة المملوكية بتصفية الوجود   (، 31بعد سقوط أهم اإلمارات الصليبية في طرابلس وعكا )
الباقية من  1302هـ/ 702الصليبي حيث أرسل الناصر محمد حملة عسكرية سنة   البقية  فيها على  م قضى 

 (  32م ) 1306هـ/ 706أرواد ورودس سنة معاقل الصليبيين في جزيرة 
نظرا لفشل المحاوالت العسكرية الستعادة بيت المقدس من المماليك حاول الملك فيليب السادس ملك   

م طالبا منه تسليم بيت المقدس  1329هـ/ 730فرنسا إرسال سفارة إلى السلطان المملوكي الناصر محمد سنة  
 .( 33)رجال السفارة وطردهم بإهانة  عليه رد الملك الناصر ف إليه، والساحل 
ملك    الثاني  بجيمس  ممثلة  األوروبي  الغرب  مع  عالقاته  محمد  الناصر  تبادل    أراغون وطد  حيث 

بين   ما  الفترة  في  الرسائل  تمح1328-1300هـ/ 728-699الطرفان  لمملكة  م  تجارية  امتيازات  حول  ورت 
  لهم، ونيين إلى بيت المقدس وإعادة فتح بعض الكنائس  راغوتسهيل سبل الحجاج األ  الشام،د  راغون في بالأ

 ( .34)المقدس كما حرصت فرنسا على التودد إلى الناصر محمد الستعادة نفوذها في بيت 
البابا يوحنا  إال أن    األوروبي،للغرب  السلطان الناصر محمد    التسهيالت التي قدمها   على الرغم من 

والعشرين   فيليب  1335هـ/  736سنة  جدد  الثاني  بقيادة  الشرق  إلى  الصليبية  الحمالت  مشروع  إحياء  م 
ى الفشل بسبب وفاة البابا يوحنا  السادس ملك فرنسا على أن يكون هدفها مصر أوال، غير أن المشروع الق

ظلوا  طردوا عسكريا من بيت المقدس    مما يشير إلى أن الغرب األوروبي والصليبيين في الشرق ممن  (، 35)
لحصول على امتيازات دينية وتجارية المتالك حقوق رعاية المسيحيين ثم  يحاولون العودة إلى بيت المقدس ل

 الوصول إليه .



8 

 

م وبين سقوط الدولة المملوكية سنة  1340هـ/ 741شكلت الفترة الواقعة بين وفاة الناصر محمد سنة  
من  م1382هـ/ 784 فأرسلواداخلي  ال  االستقرارعدم    حالة  األوروبيون  سنة    استغلها  صليبية  حملة 
( ،  36م() 1365-1362م للوصول إلى بيت المقدس بقيادة ملك قبرص بطرس األول لوزنيان ) 1359هـ/ 760

يت  بعد وصولها نقطة االنطالق للوصول إلى بلتكون وقد اختار بطرس األول مدينة اإلسكندرية قاعدة للحملة 
عن بيت المقدس مقابل استرداد  التنازل على بالسلطان المملوكي  وحمل المقدس باالستيالء على ثغر دمياط ، 

أكثر م  اإلسكندرية  في  تبق  لم  الحملة  أن  غير   ، على رأالثغر  الناصر محمد  أسبوع لوصول  الجيش  ن  س 
 المملوكي وطردهم منها.

   المقدس. إلى بيت  لمحاولة العودة كانت هذه الحملة آخر الحمالت الصليبية العسكرية
 السياسة المملوكية تجاه المغول  األيلخانيين : ثانيا:  

شكل الخطر المغولي مصدر قلق لدولة المماليك حين اجتاحوا بالد الشام من الشمال إلى الجنوب  
657-658  / الخطر  1260-  1259هـ  هذا  لمواجهة  االستعداد  أهبة  على  يكونوا  الن  بهم  دفع  مما  م 

ورت إلى  والتصدي له في ظل أطماع دولة المغول األيلخانيين التي أقامت تحالفات للوصول إلى مصر ثم تط
 يلخاناتها.إاسترجاع بيت المقدس وإعادته إلى الصليبيين طوال فترة حكم 

كانت الدولة المملوكية المسيطرة على سواحل البحر المتوسط تقف عائقا أمام تقدم الجيوش المغولية  
بما يحقق لها القدرة    أنشأها، على توفير أمن الدولة التي  جوهري، في عهد هوالكو الذي انصب اهتمامه بشكل 

العراق   في  عليها  هيمنتها  فرضت  التي  األراضي  على  والحفاظ  البقاء  تنفيذ    الشام،   الدوبعلى  من  ويمكنها 
 مصر.أوامر الخاقان منكوخان بخصوص إخضاع 

اقتضى سياسة خارجية فاعلة    مصر،والتخطيط إلخضاع    النشأة،إن تحقيق األمن في دولة حديثة   
من   وخلفائه  هوالكو  طموح  مع  بالجيش    بعده،تتناسب  اصطدامهم  أن  غير  مصر  إلى  زحفهم  بذلك  ونعني 
 لوكي على المغول مأول انتصار م  (، وتسجيل 37م)  1260هـ/ 658المملوكي في معركة عين جالوت سنة  

 ( . 38األيلخانيين  دفعهم إلى االنسحاب من بالد الشام والعودة إلى العراق)
التي  بروز  تجاه المتغيرات التي نجمت عن   القوة المملوكية وامتداد حكم المماليك ليشمل بالد الشام 

من   جزءا  أن    دولتهم،أصبحت  المغول  أي  عليهم  كان  بالمغول  لحقت  التي  سياسةوالهزيمة  جديدة    يرسموا 
 الشام. األكبر في بالد القوة  الذين يشكلون   المماليك لمواجهة

  وعلى  كاهله السلطان قطز للعبء الذي وقع على  بدأ التهديد الحقيقي للدولة المملوكية يتضح بتحمل  
لم يبق من يدفعهم عن العباد والبالد إال عسكر الديار اجتياح المغول لبالد الشام حيث "    ثرإدولته الفتية  
 خطرهم.لذا فقد عمل على ترسيخ استعداداته لمواجهة  ( 39)المصرية "
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تحركاته   خالل  من  ذلك  كان  سواء  إرهابهم  في  المماليك  مع  األولى  هوالكو  محاولة  تفلح    أو لم 
الخطاباتلدب في  إلى    وماسيته  أرسلها  ما    المماليك، التي  غير  على  قطز  السلطان  لدى  الفعل  وجاءت ردود 

أمر... بقتلهم ،  ز " ( ، إذ يذكر بيبرس المنصوري أن قط 40توقعه الزعيم المغولي حين رد عليه بقتل رسله )
 .(    41") فقتلوا وطوفت رؤوسهم األسواق

  ردا على أسلوب الترهيب والوعيد الذي اتبعه هوالكو في سياسته   السلطان قطز إلى هذا اإلجراء   لجأ  
المماليك واضح  كما   تجاه  سنة  ،  المكتوبة    هيت رسال  في   هو  قطز  المظفر  السلطان  إلى  والشفوية 

 بذل الطاعة وتعبئة الضيافةيذكره بما فتح من بالد أصبحت تحت سيطرته ويدعوه إلى "  ،  م  1260هـ/ 658
( ، مما يعني انه كان  43" )  "حمل الفدية وقبول شحنة في بالدهيعلن التبعية ويسارع إلى  والى أن    ( ،42" )

بقوله له     به   االزدراء  معاني وقد تضمنت رسالة هوالكو    ،  يك  سيطرة الممال  ينوي إخضاع البالد الواقعة تحت 
يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا اإلقليم يتمتعون  : "  

" ... أن سلموا إلينا األمر تسلموا قبل أن    كما خاطبه مهددا( ,  44" )  بإنعامه , ويقتلون من كان سلطانه
لشرطنا أطعتم , وما قلنا سمعتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا , وان    انتم  فان , "    ينكشف الغطاء فتندموا " 
 .    ( 45)سواكم “ تهلكوا أنفسكم بأيديهم .. فما بقي لنا مقصد   انتم خالفتمونا هلكتم فال

غادر   هوالكو  أن  بعيدومع  رسالته    الشام  القائد    هذه، إرسال  منه  وبتكليف  بعده  المهمة  تولى  فقد 
فتوجه هو اآلخر    الشام لمواجهته، الذي فوجئ بأخبار تحرك الجيش المصري نحو بالد    نوين، المغولي كتبغا  

يوم الجمعة الخامس  بقواته نحوه وهو ما تمخض عن المعركة الشهيرة والحاسمة ؛ معركة عين جالوت في  
م حيث حقق المماليك انتصارا ساحقا  على المغول  وتمكنوا  1260هـ/ 658والعشرين من شهر رمضان سنة  

 ( .46من قتل قائدهم المشار إليه .)
احتالل   بعد  ما  في مرحلة  اتبعها هوالكو  التي  للسياسة  ذريعا  فشال  النصر  لم    العراق، شكل هذا  إذ 

كما انه اجبر على الخروج من بالد الشام بعد احتالل دام بضعة    مصر،يتمكن من تنفيذ أحالمه باحتالل  
إضافة إلى    م (,1260هـ/ 658م /الخامس والعشرين من رمضان سنة  1259هـ/ 657رمضان سنة    أشهر من 

من   بحلفائهم  االتصال  على  قدرتهم  إضعاف  إلى  أدى   ، وإيران  العراق  في  قواعدهم  إلى  المغول  تراجع  أن 
 (   47الصليبيين . )

  التراجع   أصبح المماليك يشكلون خطرا على سياسة المغول التوسعية ودفعت هذه المتغيرات بهم إلى 
 اتجاه:التفكير برسم سياسة جديدة لمواجهة الوضع الجديد وهو ما يالحظ في أكثر من و 
لَ   -  1 وأصبح همهم األول بعد خروجهم من    الدفاع، المغول األيلخانيون عن سياسة الهجوم إلى سياسة    َتَحوَّ

 بالد الشام االحتفاظ بنهر الفرات حدًا طبيعيًا يفصلهم عن المماليك القوة المسيطرة .  
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و بدأوا يتحينون الفرصة لرد االعتبار لجيشهم ومقتل  قائده كتبغا ,  ،  حولوا العراق إلى ترسانة عسكرية   -2 
فرصة   المماليك,  صفوف  بين  انقسامات  وحصول  قطز,  المظفر  المملوكي  السلطان  مقتل  في  وجدوا  وقد 

(    49استولت على حلب وحماة ودمشق)( ,  48م )1261هـ/  659إلرسال حملة عسكرية  إلى بالد الشام سنة  
سنة   مشتركا  هجوما  وشنوا   , الروم  وسالجقة  الصغرى  أرمينية  مع  تحالفوا  ثم  أعقابهم,  على  ردوا  ولكنهم   ,

)1213هـ/ 662 والبيرة  عينتاب  مدينتي  فيه  , هاجموا  في  50م  التالية  السنة  في  بهم  الحقوا  المماليك  ولكن   )
 (.   52)( خسائر كبيرة  51منطقة المحروسة )

الدولة المملوكية    استمالتهم ضدهم ممن حاول هوالكو  ئكما نجح المماليك في القبض على بعض أمرا
 .( 54( كاألمير فارس الدين أقطاي )53م )1264هـ/ 662سنة 

والقضاء    , إلى مصر  الشام والوصول  بالد  إلى  بالتغلغل  أهدافه  تحقيق  في  فشل هوالكو  في ضوء 
, نهجت   المماليك  المغولية في عهده إلى االنفتاح على قوى الغرب األوروبي واستقبال ممثلين  على  الدولة 

كما أن هذه القوى كانت متحمسة هي األخرى للتحالف مع المغول بهدف القيام بعمل عسكري مشترك  ،   عنها
ية مع  الجتياح بالد الشام واسترجاع بيت المقدس من المسلمين، غير أن فشلها في الوصول إلى صيغة عمل

الدولة   مؤسس  هوالكو؛  نجاح  وجاء  هذا،  سعيها  مواصلة  جدوى  في  تتردد  جعلها  أهدافها  لتنفيذ  المغول 
 م  لينعش هذه اآلمال .1258هـ/ 656األيلخانية في السيطرة على العراق وإسقاط الخالف العباسية سنة 

ة األيلخانية حتى حدود  مالهم يمكن أن تتحقق وبخاصة بعد أن امتدت حدود الدولآشعر الغربيون أن  
بغداد سنة  وقد    الفرات. نهر     ي ـــــم قيام هوالكو باتصاالت مع قوى الغرب األوروب1258هـ/  656تبع سقوط 

البابا أوربان    (،55) (  1264  –  1261هـ/  URBAN IV ()660  –  663 ) الرابع  و بدأ ذلك بمبادرة من  م 
تضمنت دعوة هوالكو إلى اعتناق المسيحية وتمكينه من الوصول إلى بيت المقدس مؤكدا على سرعة    برسالة

م وما بعدها ، رسل عدد من الباباوات وهم  1259هـ /  658كما تردد إلى بالطه  ابتداء بسنة     (، 56التعميـد)  
: 
 ( 57)   م(. 1261_  1254هـ/ 660 – 652) الرابع  ألكسندر البابا - 1
 (   58م( )  1264 –1261هـ/660– 663)  IV rbanU() الرابع  البابا أوربان  - 2
 (   59م )1260هـ/ 659البابا بونيفاس وقد أرسل رسالته إلى هوالكو سنة  - 3

وقد ركز معظمهم على دعوة هوالكو العتناق المسيحية وجاء في رسالة ألحدهم انه فرح بما سمعه   
 فعال.من انه اعتنقها 

)    رسائل أما    مفقودة  أنها  حديثة  دراسة  أظهرت  فقد  األوروبي  الغرب  إلى  ثمة    (، 60هوالكو  أن  إال 
 البابا أوربان الرابع  بعثة إلىأرسل  ومنها انه عنها، معلومات مقتضبة وصلت 
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 (Urban IV   ( )660 – 663 /ورسالة حملها رسله إليه .1264 – 1261هـ ) م 
( ، إال أن تقريرا مغوليا ، يفيد بان هدفها األساس كان  61ومع أن تفصيالت هذه الرسالة غير معروفة )  

يركز على دعوة هوالكو إلى عقد تحالف دائم ليس مع البابوية وحدها ، بل مع ملوك وأمراء الغرب جميعا  
للوصول إلى بيت المقدس، يدلل على ذلك تقرير مغولي تقدم به األيلخان الذي حل محل هوالكو في الحكم  

م ، حيث جاء فيه    1273هـ/    673أرسله إلى المؤتمر الديني في فرنسا والذي عقد سنة    وهو ابنه أباقا ،
هو الذي بعث بأفضل ما عنده من مبعوثين إلى السيد البابا قدس هللا    ]هوالكو  أي   [...الملك هيلي أن  "  

احد من  سره ، كما بعث بهم إلى جميع الملوك واألمراء بهدف الوصول إلى تحالف دائم معهم ، واقل و 
بين هؤالء السفراء هو أنا ريخالدوس كاتب العدل عند الملك العظيم والمترجم الخاص للغة الالتينية له  
السابق فريدريك   ابن اإلمبراطور  مانفريد ملك صقلية ، وهو  السيد  المبعوثين  وقد اعترض طريقنا نحن 

( . غير أن رد البابا تضمن الطلب  62)    الثاني ، ومنع مواصالتنا للسفر، وأجبرنا بالقـوة عـلى الرجوع " 
   (.63السابق في سرعة اعتناق المسيحية )  

يبدي فيها    التاريخ،هوالكو إلى الغرب مفقودة سوى رسالة غير محددة    َب ت  ويذكر عادل هالل أن ك  
  كو البابا سعادته لما سمعه من الرسول من رغبة هوالكو في اعتناق المسيحية ، ومما أرسله البابا إلى هوال

سيرى كيف ستزيد قوتك في حربك مع المسلمين لو أن الجنود المسيحيين يساعدونك عالنية وبكل  انه :  
قوتهم بفضل معونة الرب ومن ثم فانك ستزيد قوتك في الدنيا وبالتأكيد سوف تضمن المجد الخالد في  

 م. 1264هـ/ 663لم يتمكن هوالكو من الرد على رسالة البابا بسبب وفاته سنة    ( . 64اآلخرة.. " )
إقامة تحالف معه للحصول   الغرب األوروبي كانت تعتمد  يتضح مما سبق أن سياسة هوالكو تجاه 

هذا   في  مندفعا  كان  وانه  المقدسة،  األراضي  إلى  حملة  بإرسال  دعم  عن    االتجاه، على  الصورة  أن  بيد 
وضوحا.    تفصيالت ما جرى بين الطرفين حول ذلك تبقى غامضة بانتظار اكتشاف ما قد يجعل الصورة أكثر

 يلخانات.اإلم لتنقل هذه المهمة لمن أعقبه من 1264هـ/ 663وجاءت وفاته سنة 
عرش    خان  أباقا  اعتالء  ومع  المغولية  األطماع  أمام  ضاغطة  قوة  يشكل  الملوكي  الخطر  ظل 

  البالد، أولى اهتمامه باستمرار سياسة المغول في السيطرة على    م، 1265هـ/  664األيلخانية المغولية سنة  
وفي نطاق هذه السياسة وجه إخوته لحفظ حدود المناطق الواقعة ضمن األيلخانية الفارسية حتى ضفاف نهر  

 ( .65جيحون وبالد الروم وديار بكر وحدود الشام لتأمين حدوده من خطر المماليك  )
تج المملوكية  السياسة  ظهر  تميزت  ما  يتبعها وهذا  التي  والوعيد  التهديد  خان برفض سياسة  أباقا  اه 

كما رفض الظاهر أسلوب المساومة الذي    بيبرس، فيما تضمنته الرسائل المبعوثة من قبل أباقا إلى الظاهر  
" اعلمـوه إنني وراءه بالمطالبة وال أزال حتى    يقول: وحمل رسله جوابا شفويا لأليلخان    الرسائل، عبرت عنه  
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, كما حملهم  (  66انتزع من يده جميع البالد التي استحوذ عليها من بالد الخليفة وسائـر أقطـار األرض." )
( , وكانت رسائل األيلخان أباقا إلى  67جوابا مكتوبا يهدد فيه بإعادة ما جرى عليهم في معركة عين جالوت )

سنة   مليء     ،  م1268هـ/ 667المماليك  باطنها  و   , معهم  صلح  إقامة   طلب  ظاهرها  شروطا  تضمنت  قد 
بالتهديد والوعيد ونعني بذلك الرسالة المكتوبة التي بعث بها  إلى السلطان الظاهر بيبرس , اظهر فيها رغبته  

إقامة الصلح, وعدم اخذ ذنب األب بذنب االبن) فيها قول  ،( 68في  .. أنت  ه :  أما رسالته الشفوية ، جاء   "
ملوك   تخالف  أن  لك  يصلح  فكيف  بسيواس  بعت  أو    األرض؟ مملوك  السماء  إلى  لو صعدت  انك  واعلم 

ويبدو أن  أباقا  ،  (    69)  أبغا.. “هبطت إلى األرض ما تخلصت مني فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان  
سنتي   بين  مملوكية  ضربات  إلى  قواته  تعرضت  الذي  مدى 1273-1272هـ/  672ـ    671خان  أدرك  م  

السلطان   شروط أغضبت  فرضه من  ما  بسبب  فشلت  المماليك ولكن محاولته  إقامة صلح مع   إلى  حاجته 
 ( . 70الظاهر بيبرس فأعاد الرسل دون أن يتحقق شيء )

م( : أن  1265هـ/  664)تفي ظل رفض المماليك إقامة صلح مع المغول يقول ابن شاكر الكتبـــي  
( كما  لجأ إلى إرسال حملة    71)  مقتلة عظيمة "  " فقتل منهمي الظاهر بيبرس توجه إليهم  السلطان المملوك

( وكان ذلك  بعد أن بادر    72م , إلى بالد الشام نجحت في الوصول إلى حلب )1269هـ/  668أخرى سنة  
, وفي ضوء تحقيق أهدافه سعى  (   73م إلى البيرة )1265هـ/  664أباقا بإرسال أولى حمالته في أوائل سنة  

 م .1269هـ/ 668هجوم على حلب سنة  أباقا خان للحصول على مساعدة فرنج الساحل في
السلطان  أن  عطية  حسين  تحالفات    ويقول  إقامة  في  نجح  بيبرس  القبيلة  الظاهر  خان  بركة  مع 

في معظم    لعزل فرنج الساحل عن تقديم أي عون للمغول  ،وعز الدين كيكاوس حاكم سالجقة الروم  الذهبية، 
( العسكري  المستوى  على  الحمالت  دعم  في  فاعل  دور  للحلفاء  يكن  لم  لذا   , على  74األحوال  ,, وحرص   )

م , بإرسال كتاب إلى ادوارد األول ملك انجلترا  1273هـ/  672إقامة تحالفات مع الصليبيين في الغرب سنة  
إلرسال حملة صليبية إلى الشرق الستعادة بيت المقدس , إال انه لم يلمس تعاونا لتعلق أمر إرسال الحملة  

 ( .75بالبابا )
بدليل   المماليك  دولة  في  بالهدوء  اتصفت  األوضاع  أن  الواضح  للدولة  من  العسكري  النشاط  أن 

م ، قد توقف  1295هـ/  695م حتى سنة  1281هـ/  680ي الفترة التي أعقبت وفاة أباقا خان سنة  األيلخانية ف
بعد   إذ   , أيلخاناتها  من  ثالثة  قتل  في  ساهم  مما   , األيلخانية  عرش  على  والنزاع  الداخلية  الخالفات  بسبب 

يصمد طوياًل    م وقتله وصل بايدو إلى السلطة ولم1295هـ/ 695إقصاء كيخاتو عن العرش في آذار سنة  
محمود   األيلخان  بعده  األيلخانية  عرش  يتولى  لكي  نفسها  السنة  من  الثاني  تشرين  في  الحكم  عن  فانسحب 

خال  76غازان.)  ، اشهر    ل(  ثالثة  تقارب  قصيرة  فترة  إال  المماليك  سلطة  عن  القدس  تخرج  لم  الفترة  هذه 
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كانون الثاني وحتى أواسط نيسان سنة   هـ/أواخر699ونصف ، في أواخر ربيع الثاني وحتى أواسط رجب سنة  
على  1300 وزحفوا   ، دمشق  على  واستولوا  محمود  غازان  األيلخان  بقيادة  الشام  بالد  المغول  غزا  عندما  م 

المناطق فسادا وخاصة في   القدس باستثناء ما كان للصليبيين حيث عاثوا في هذه  فلسطين وسيطروا على 
ر  نص  القلقشندي  أورد  وقد   ، القدس  غازان  مدينة  األيلخان  إلى  الناصر  المملوكي  السلطان  بها  بعث  سالة 

.. وأما قول الملك انه ومن معه اعتقدوا اإلسالم قوال وفعال  يستنكر فيها أفعاله في بيت المقدس قائال : "  
بهذا  دنية.  متمسك  هو  من  وال  المسلمين  فعل  هو  هذا  وليس  فيه    الدين، .  تشرب  المقدس  البت  وحرم 

مع    (   77)"    وتهتك الستور، وتفتض البكور ، ويقتل فيه المجاورون ويستأسر خطباؤه والمؤذنون   الخمور،
أنها سلكت   المماليك أي  تجاه  التقليدية  الدولة إلى سياستها  ، عادت  تولي األيلخان أرغون عرش األيلخانية 

السلوك الذي أرسى قواعده هوالكو ، ح الغرب األوروبي مشجعا  ذات  يث حول األيلخان الجديد وجهته نحو 
 على التحالف معهم وإرسال حملة مشتركة للقضاء على المماليك والوصول إلى بيت المقدس.

   أرغون. ومهما يكن من أمر، فان هذه التحالفات لم تسفر عن أية خطوة عملية في عهد األيلخان 
لمست دولة المماليك تحوال مهما في سياسة المغول تجاههم بتولي األيلخان اولجايتو خدابنده، حين  

فقد   سبقه،م بإتباع سياسة جديدة عمن 1303هـ/ 703بادر فور اعتالئه العرش بعد وفاة األيلخان غازان سنة 
( ،    78ق روابط الصداقة )أرسل سفارة تحمل رسالة إلى السلطان الناصر محمد يؤكد فيها حرصه على توثي

م في الوقت ذاته إلى  1304هـ/   704رغم انه أرسل سفرائه سنة( ،  79بعقد صلح إلخماد الفتن بين الجانبين )  
 ( . 80أوروبا يشجعهم على غزو المماليك ويعدهم باإلمدادات للوصول إلى القدس )

المماليك في الحرب مع المغول   الشام سنة    أن  إلى   األيلخانيين استمر  القدس وبالد  تم طردهم عن 
 جديد.وحدة مصر وبالد الشام من  وأعادوا م. 1300هـ/ 699

 سياسة المماليك الدينية تجاه بيت المقدس.
الغزو   من  بحمايتها  السياسي  الجانب  على  المقدس  بيت  في  المماليك  اهتمام  يقتصر    الخارجي، لم 

المقدسة لدى    األماكنابرز    أحداهتمامهم بالجانب الديني للمدينة باعتبارها    أبرزت  أخرى نهجوا سياسة    وإنما
المقدس  المسلمين،  بيت  في  العمارة  خالل  من  االهتمام  هذا  السالطين  بو   وترجم  الدينية  العناية  المؤسسات 

 االهتمام.يبين جوانب هذا  والجدول التالي  تفقدية لبيت المقدسواالجتماعية والخيرية وقيام السالطين بزيارات 
 

 المصدر  مظاهر االهتمام  اسم السلطان
الظاهر   -1

 بيبرس
 هـ 616الصخرة سنة عمر قبة *
هـ وعمر  668وزار المدينة سنة    موسى،عمر قبة  و 

 491ص، 3ق، 1السلوك،  المقريزي،
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قبة    خانا،  الصخرة    السلسلة،وجدد  شعث  ورمم 
 مشهدا.وبنى على باب عبيدة بن الجراح 

من    وأمر*   ضياع  عدة  الخليل    أوقافبارتجاع 
وعوض    اإلقطاععليه السالم كانت قد دخلت في  

التربة    وأنشأ   عنها،  األمراء بجوار  الحديث  دار 
 الجالقية على طريق باب السلسلة  

 
عبد   في    الظاهر،ابن  الزاهر  الروض 

الظاهر،  سيرة تحقيق:    الملك 
 89،ص1956فاطمةصديق،اكسفورد 

دار    القدس،تاريخ    العارف،عارف  
 87، ص1961المعارف، 

المنصور  -2
 قالوون 

الناظر    أنشأ* بباب  المنصوري    أبواب   أحدالرباط 
األ  األقصى،د  المسج المسجد  سقف  قصى  وعمر 

 القبلة   جهةمن 

السيد   في    علي،علي  القدس 
 27ص المملوكي، العصر 

باب    أنشأ* السلطان برقوق -3 قرب  الغزية  عمارة    األسباط، المدرسة 
 الغرب  جهة بركة السلطان بظاهر القدس من 

القدس،    العارف، عارف   تاريخ 
 96ص

فرج   -4 الناصر 
 بن برقوق 

زار بيت المقدس والخليل وعلق بالمسجد الستائر  *
 األضرحة الحريرية على 

في   القدس  علي،  السيد  علي 
 28ص المملوكي، العصر 

 األشراف-5
 رسباي ب

عدة    األوقافعمرت  * واشتريت  الشريف  بالقدس 
المسجد   برسم  القرى  من  للوقف    األقصى جهات 

الشريفة   وتمقبة    وأصلحت والصخرة  في    الصخرة، 
الحرم  الباالمدرسة    إنشاء  عهده شمال  سطية 

الغرب   من  حطة  باب  بين  القادرية  والمدرسة 
 الحرم.والمدرسة الحسينية بباب الناظر غربي 

الدين     األنس   الحنبلي، مجير 
القدس   تاريخ  في  الجليل 

بالقاهرة  والخليل،  الوهبية  المطبعة 
 438ص 2جهـ ، 1283

 
تاريخ   العارف،  القدس،  عارف 

 96ص
تكون جوالى الذمة بالقدس والخليل وبيت    أنرسم  *   الظاهر-6

 لحم ورصده لعمارة بركة في الخليل  
 713،ص3،ق1، ك المقريزي،السلو 

 
الصخرة  * العادل كتبغا  -7 فصوص  وجددجدد  عمارة    الشريفة 

 السور الشرقي المطل على مقبرة باب الرحمة
السيد   في    القدس  علي،علي 

 29العصر المملوكي، ص
المنصور  -8

 الجين 
داود محراب  عمارة  مهد    جدد  عند  القبلي  بالسور 

 األقصى عيسى ب
تاريخ   العارف،    القدس،عارف 

 229ص
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 الناصرمحمد-9
 بن قالوون 

بالقدس    إنشاء* السور    وعمارة   وحمامين،رباط 
محراب   عند  المسجد    داوود، القبلي  صدر  ورخم 

عليه    األقصى،  الخليل  وجددومسجد    السالم، 
المسجد   في  القبتين  الصخرة    األقصىتذهيب  وقبة 

الشماليتينوعم الدرجتين  على  القناطر  بصحن    ر 
 الصخرة .

تغري     الزاهرة،النجوم    بردي، ابن 
 29ص ، 9ج

شرف األ-10
 شعبان بن حسين

باب  * عند  التي  المغارة  وجدد    األسباط، عمر 
المسجد    األبواب بوابات  على  المركبة  الخشبية 

في    األقصى،  الغربية  الدرجة  على  القناطر  جددت 
 ، الناظر  لباب  مقابل  الصخرة  مغارة  صحن  وجدد 

في الحرم    األروقة ، وانشأ بعض    عند باب األسباط 
 الشمال. جهةمن 

  القدس،تاريخ    العارف، عارف  
 300ص

الظاهر  -11
 جقمق

،    العارف، عاف   عمارة دكة المؤذنين * القدس  تاريخ 
 300ص

المسجد  * أينال  األشرف-12 سبيل    إنشاء  الشريف،  األقصى عمارة 
 قايتباي 

 98ص نفسه، المرجع 

 األشرف-13
 خشقدم 

 97صنفسه، المرجع  عمارة قناة السبيل *

 األشرف-14
 قايتباي 

وعمارة    األقصى النحاسية للمسجد    األبواب صناعة  
 شرفيةاألقناة السبيل والمدرسة  األقصىالمسجد 

  الجليل،  األنسمجيرالدين الحنبلي،  
 619، ص 2ج

قانصوه    -15 
 الغوري 

المسجد  * عمارة  عهده  في    األقصى جددت 
وتم والفصوص   ودهان    أصلحت،  الجدران  بياض 

 .األبواب

السيد   القدسعلي  في    علي، 
 31، صالعصر المملوكي 

التاريخية المعطيات  ضوء  المقدس،    في  بيت  تجاه  المملوكية  السياسة  عمق  حول  الدراسة  كشفت 
واالنتصار على المغول    والتاريخية،الدينية    ألهميتهاانتماء المماليك بتولي مسؤولية الدفاع عن بيت المقدس  

ممن تحالفوا  وكان هذا نهاية لطموحات الصليبيين    م، 1260هـ/ 658في معركة عين جالوت سنة    األيلخانيين
 بيت المقدس . إلى لوصول مغول لمع ال
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  ألية وانتهجت سياسة المواجهة والتصدي    أوروبية، تحالفات مغولية    أية السياسة المملوكية    أفشلت كما  
 المقدس.بيت   إلىمحاولة للوصول  

الخارجية فحسب بل لرعاية بيت    األخطار شكل قيام دولة المماليك ضرورة ليس لحماية البالد من  و  
الجوانب   بهدف    واالجتماعية،  الدينية،  األخرى المقدس من  الطيبة  والخيرية  الحياة  في    وتنشيطتوفير  الحياة 

خليل بن    األشرفمقتل السلطان  في الدولة المملوكية في بعض الفترات ك  رغم االضطراب السياسي و   المدينة، 
 أمرها.ولم يغفلوا عكس المماليك صورة واضحة عن هذا االهتمام فقد وقانصوه الغوري  قالوون، 

التاريخ   المقدس باالستقرار والهدوء عبر مراحل  وهي ليست مجرد مدينة من    المختلفة، لم تنعم بيت 
المنطقة    أجيال ولكنها رمز دار حوله الصراع على مدى    األرض،عشرات األلوف من مدن   عدة في تاريخ 

القوى    العربية،  قديم بين  اليوم رمز صراع جديد  المنطقة ، وهي في    العربية، وهي  القادمة من خارج  والقوى 
فيها كيانًا   المنطقة تزرع   التي وفدت إلى  الصليبية  القريب كانت رمزًا لصراع بين العرب ، والقوى  ماضينا 

 دخيال ، فما أشبه اليوم بالبارحة .
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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ــالم(  (1 ــل ،  محمــــد بــــن ســ ــي أيــــوببــــن واصــ ــيال، مفــــرج الكــــروب فــــي أخبــــار بنــ ، تحقيــــق: جمــــال الــــدين الشــ
 قيــام الدولــة األيوبيــة فــي مصــر والشــام؛ وفــاء محمــد علــي ،  150، ص 1،جد.ط،المطبعــة األميريــة ، القــاهرة 

 39،دار الفكر العربي، القاهرة، ص1،ط
ــوري ، (   (2 ــيم الصـ ــليبيةولـ ــاريخ الحـــروب الصـ ــار،طتـ ــهيل زكـ ــر،ج1،ترجمة سـ ــعيد  878، ص 2،دار الفكـ ؛ سـ

 679، ص  2،مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ج1،ط  حركة الصليبيةالعاشور ،  
مالمــح الجانــب العربــي اإلســالمي فــي ؛ علــي الســيد علــي ،  18، ص 2،ج مفــرج الكــروبابــن واصــل ، (   (3

 60،  39، ص 102، المستقبل العربي ، عدد   المواجهة ضد الغزو الصليبي
 18، ص  2،ج  مفرج الكروبابن واصل ،  (     (4
،مؤسســة عبــد الحميــد 1، تحقيــق :فــالح حســين ،ط البــرق الشــاميالعمــاد األصــفهاني ، (  محمــد بــن محمــد  (5

  ،  الكامـل فـي التـاريخ؛ علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن عبـد الكـريم بـن األثيـر ،  41، ص 5شومان،عمان ، ج

مضــــمار األيــــوبي ،  هنشــــا؛محمــــد بــــن عمــــر األيــــوبي بــــن شاه 58، ص 10م، ج 1966دار صــــادر ، بيــــروت
؛  112تحقيــق :ســامي الــدهان،د.ط، المعهــد الفرنســي للدراســات العربيــة، دمشــق، ص وســر الخالئــق،  قالحقــائ

 124، ص  2، ج  مفرج الكروبابن واصل ،  
 49،ص  2،ج  مفرج الكروبابن واصل ،  (     (6
7)  ),Philadelphia,Pennsylvania University A history of the crusades,Setton,K.M

press, vol.1, p07 
الدبلوماسـية اإلسـالمية والعالقـات السـلمية ، عمر كمـال توفيـق ،  1016، ص 2، ج الحروبالصوري ، (    (8

 setton , vol,1, p580؛    157،د.ط ،مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية ، صمع الصليبيين

 9، صم 2007، رسالة ماجستير غير منشورة    األيوبية تجاه الصليبيين  السياسةحنان خريسات , (     (9
(،تحقيــق النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية )ســيرة صــالح الــدين األيوبي( يوســف بــن رافــع بــن شــداد ،  (10

ــال الــــدين الشــــيال، ط ــر، ص1:جمـ ــدار المصــــرية للتــــأليف والنشــــر، مصـ  مفــــرج؛ ابــــن واصــــل ، 131-123، الـ
 118،ص2، ج  الكروب

 صــبح األعشــى فــي؛ احمــد بــن علــي القلقشــندي ،  404-496، ص 2،ج مفــرج الكــروبابــن واصــل ، (   (11
 23، ص  7،المطبعة األميرية ، جصناعة االنشا

 168، ص  النوادر السلطانية؛ ابن شداد ،    198، ص  10، ج  الكاملابن األثير ،  (     (12
 235، ص  النوادر السلطانيةابن شداد ،  (     (13



18 

 

 

،تحقيـق : سـامي الـدهان،د.ط، المعهـد الفرنسـي  زبدة الحلـب مـن تـاريخ حلـبابن العديم ، ( عمر بن احمد   (14
 13، ص  2،ج  الحركة الصليبية،  ؛ سعيد عاشور    136، ص  3للدراسات العربية، دمشق ، ج

 15، ص  السياسة األيوبيةحنان خريسات ،  (     (15
،دار 2،ترجمــة أســامة زكـــي،ط تتمــة كتــاب ولـــيم الصــوري المنســوب خطــأ إلـــى روثــالنمؤلــف مجهــول ، (   (16

ــا ، ص ــتيفن رنســــيمان ،  49المصــــطفى للطباعــــة ، طنطــ ــليبية؛ســ ــاريخ الحــــروب الصــ ــاز تــ ــة الســــيد البــ ، ترجمــ
ــج ــة ، بيـــروت، مـ ــاركر ، 195، ص1، ق3العرينـــي،د.ط،دار الثقافـ ــليبية؛ ارنســـت بـ ــيد الحـــروب الصـ ،ترجمة السـ

 96الباز العريني،د.ط،دار النهضة العربية، بيروت ، ص
الســلوك لمعرفــة دول ؛تقــي الــدين احمــد بــن علــي المقريــزي ، 341،ص5، جمفــرج الكــروبابــن واصــل ،   (  (17

Cambridge ,The Burry، 316،ص2،ق1، صـــححه محمـــد مصـــطفى زيـــادة ،د.ط،مصـــر، ج الملـــوك

,vol.1,p.804Ayyubids,p.315 ; Medival History   
ــد (   (18 ــالحي احـ ــداري الصـ ــدين بيبـــرس البندقـ ــن الـ ــر هـــو ركـ ــدين انظـ ــم الـ ــالح نجـ ــلطان الصـ ــك السـ ــار مماليـ كبـ

ــأبي شـــامة , : لـــدى  ترجمتـــه ــماعيل المقدســـي المعـــروف  بـ ــد الـــرحمن بـــن إسـ ــادس عبـ ــال القـــرنين السـ تـــراجم رجـ
، صــححه محمــد بــن زاهــد الكــوثري، راجعــه عــزت العطــار الحســيني، والســابع المعــروف بالــذيل علــى الروضــتين

 174، ص،دار الجيل، بيروت   2ط
 337، ص  2،ق  1، ج  السلوك(  المقريزي ،    (19
 36، ص  8،ج  صبح األعشى(  القلقشندي ،    (20
 37، ص 8، ج  صبح األعشىالقلقشندي ،    ( (21
،الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة 1،ط التحفة المملوكيـة فـي الدولـة التركيـةبيبرس المنصوري ،  ركن الدين ( (22

م ، 1993، القـاهرةة،الـدار المصـرية اللبنانيـ1صـالح،ط د، تحقيق:عبـد الحميـمختار األخبـار؛  26م ، ص1987
 141، ص249، مجلة أفكار ، عدد   القدس في العصر المملوكي؛ محمد محمود العناقرة ،   9ص

م 2001د.ط ، دار الفكــر للدراســات والنشــر ، القــاهرة  ،  القــدس فــي العصــر المملــوكيعلــي الســيد علــي ،  ( (23
 24،ص

 24المرجع نفسه ، ص  ( (24
 24، ص  المرجع نفسه  ( (25
 50، ص  التحفةبيبرس المنصوري ،    ( (26
 98م ،ص1999،دار النفائس، القاهرة  2،طتاريخ المماليك في مصر وبالد الشاممحمد سهيل طقوش ،    ( (27
 126المرجع نفسه ، ص  ( (28
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 553، ص3، ق1، ج  السلوكالمقريزي ،    ( (29
، تحقيق:محمــد محمــد أمين،د.ط،مركـــز عقــد الجمــان فـــي تــاريخ أهــل الزمــانالعينــي ،  ( بــدر الــدين محمــود(30

 279، ص  2تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة ، ج
 235، ص  تاريخ المماليكمحمد سهيل طقوش ،    ( (31
 283-282، ص 1، ج  الحركة الصليبيةسعيد عاشور ،    ( (32
 142، ص  249, مجلة أفكار ، عدد   القدس في العصر المملوكيمحمد محمود عناقرة ,   ( (33
 286، ص  2، ج  السلوك( المقريزي ،  (34
 285، ص  تاريخ المماليك(, محمد سهيل طقوش ،  (35
 743، ص  3، ج  تاريخ( رنسيمان ،  (36
، تحقيـــق: احمـــد ملحـــم ،  البدايـــة والنهايـــة؛ إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر ,  207, صالـــذيلابـــو شـــامة ، (  (37
 244, ص  1, ج  عقد الجمان؛ العيني ,   220, ص 13،مكتبة المعارف، بيروت , ج2ط
, والخالفـات بـين إخوتـه أريـق  نوفـاة مـانجو خـاالعودة إلى العراق بعد وصـول أخبـار  ىاجبر هوالكو عل    )38(

ى تــولي العــرش المغــولي , إضــافة إلــى الخالفــات بــين هوالكــو باعتبــاره حاكمــا فعليــا للدولــة بوقــا وقــوبيالي علــ
. ويقـول بيبـرس المنصـوري :" األيلخانية وبين بركة خان حاكم القبيلة الذهبية على اتخـاذ قـرار العـودة إلـى بـالده

,   زبـدة الفكـرةبيبـرس المنصـوري ,  " , عـن ذلـك انظـر :  أوجــب عــود هوالكــو عــن ديــار بــالد الشــام  أن موته
    55,   56ص

ــوري ,     )39( ــرةبيبـــرس المنصـ ــدة الفكـ ــاهر بيبـــرس   50، ص زبـ ــر الظـ ــمور ، األميـ ــق الضـ ــد الحـ ــل عبـ ؛ وائـ
 104م ، ص2009،مطبعة السفير ، عمان 1المنصوري ، ط

الجــوهر محمــد بــن ايــدمر بــن دقمــاق ,  ؛ إبــراهيم بــن 43, ص التحفــة الملوكيــةبيبــرس المنصــوري ,     )40(
؛  61،عـالم الكتـب، بيـروت , ص1تحقيق:محمد كمال الدين عـز الـدين، ط الثمين في سير الملوك والسالطين، 

ــد,  ــن احمـ ــد بـ ــاس، محمـ ــن إيـ ــابـ ــور فـ ــدائع الزهـ ــدهور يبـ ــائع الـ ــطفى , ط  وقـ ــد مصـ ــق : محمـ ــة  2, تحقيـ , الهيئـ
   305, ص  1, ق  1ج،   1982المصرية العامة للكتاب , القاهرة : 

    50، ص  زبدة الفكرة؛    43, ص  التحفة الملوكيةبيبرس المنصوري ,      )41(
نهايــة األرب فــي فنـــون ؛ احمــد بــن عبــد الوهـــاب النــويري ,  50, ص زبــدة الفكـــرة(   بيبــرس المنصــوري ,  42(

,  1, ج عقـد الجمـان؛ العينـي ,  302، ص 29، تحقيق:محمد محمد أمين،د.ط،مركـز تحقيـق التـراث،جاألدب  
   237ص

   50, ص  زبدة الفكرة(  بيبرس المنصوري ,  43(
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 61،ص1،جالجوهر الثمينابن دقماق،      (  44) 
 64،ص8،ج صبح األعشىالقلقشندي،  (     (45
،دار الكتـب 1،طمـرآة الجنـان وعبـرة اليقظـانبـن اسـعد اليـافعي ,  ؛ عبـد ه 207, ص الـذيل( أبـو شـامة ,   (46

ــة ، بيـــروت ــر ,  113, ص 4م , ج1997العلميـ ــن كثيـ ــةابـ ــي ,  220, ص 13, ج البدايـ ــان؛ العينـ ــد الجمـ ,  عقـ
،د.ط،دار إحيــاء  شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب؛ عبــد الحــي احمــد بــن العمــاد الحنبلــي , 244, ص 1ج
   291، ص  5راث العربي،بيروت  ، جالت
ــزاز ,   (47 ــالح القـــ ــد صـــ ــة( محمـــ ــد الســـــيطرة المغوليـــ ــي عهـــ ــية فـــ ــاة السياســـ ــاء ،  الحيـــ ــة القضـــ ,د.ط،مطبعـــ

، منــذ حملــة حنكيــز خــان حتــى قيــام الدولــة التيموريــةتــاريخ المغــول  ؛ عبــاس إقبــال , 374م، ص1970النجــف
 المغــول فــي؛ فــؤاد الصــياد ,  212ص م , 2000ترجمــة عبــد الوهــاب علوب،د.ط،المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي

 317, ص  1،د.ط،دار النهضة العربية ، بيروت , جالتاريخ
ــامة ,   (48 ــو شـ ــذيل( أبـ ــول ,  399, ص الـ ــابعة ؛ مجهـ ــة السـ ــي المائـ ــة فـ ــارب النافعـ ــة والتجـ ــوادث الجامعـ الحـ

   339، علق عليه مصطفى جواد،د.ط، مطبعة الفرات، بغداد , ص  الفوطيالمنسوب خطأ إلى ابن  
   211, ص  الذيل( أبو شامة ,   49) 

 27, ص   مختار األخبار؛    88, ص  زبدة الفكرة( بيبرس المنصوري ,   (50
 29( المصدر نفسه, ص  (51
   399, ص  المغولية  ةالحياة السياسية في عهد السيطر ؛  القزاز ,   233, ص  الذيلأبو شامة , (  (52
 388, ص1, ج  عقد الجمان؛ العيني ,   88, ص  زبدة الفكرة(   بيبرس المنصوري ,  (53
م . انظــر :يوســف 1273هـــ/ 672هــو فــارس الــدين أقطــاي بــن عبــد ه النجمــي الصــالحي , تــوفي ســنة   (  (54

،دار 1، علــق عليــه محمــد حســين شــمس الــدين، ط النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرةابــن تغــري بــردي , 
 85, ص 7الكتب العلمية، بيروت , ج

55)  )  wen ,preface byo1370-Empire 1206The Mongol World ,  Boyle,John Andrew
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