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تتناكؿ ىذه الدراسة عالقة جاف بردم الغزالي مع القبائؿ 
-999العربية في نيابة دمشؽ )الشاـ( في الفترة مف 

نائبا عمييا في بداية  ـ، بعد تعيينو5591-5556ىػ/996
العصر العثماني، فيستعرض المناصب التي  تكالىا قبؿ 
تعينو نائبا عمى الشاـ، ثـ يتطرؽ لعالقتو مع القبائؿ العربية  
بعد تكليو النيابة مثؿ بني الـ كحمالتو العسكرية عمييا بسبب 
مياجمتيا لقافمة الحج الشامي. كما يتناكؿ عالقتو مع آؿ 

كا عمى كالئيـ لمماليؾ حتى بعد ىزيمتيـ في الحنش الذيف ظم
معركة مرج دابؽ. كما يستعرض عالقتو مع قبائؿ فمسطيف 
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Abstract: 

        This research examine the relationship between the 

deputy of Bilād Al-Shām (The Levant or Historical 

Syria) Jan Baradi Al-Ghazali with the Arab tribes in 

NiyabahDamascus (Al-Shām) ,  Ottoman  kingdom), 

after he a pointed as a deputy at the beginning of the 

Ottoman era, particularly his relation with Bnu Lam 

(Tribe of Lalm), and his military campaigns against them 

because of they attacked the the Hajj (pilgrimage) 

convoy of Bilād Al-Shām. The research also examine ) 

Jan Baradi Al-Ghazali relationship with Al Al-Hansh   

(Al-Hansh tribe) whom stay upon their loyalty to the 

Mamluks even after their defeat. It is also examine  Jan 

Baradi Al-Ghazali relationship with the tribes of 

Palestine whom took different positions from him  

whether during his deputy on Bilād Al-Shām or after his 

revolt against the Ottoman Empire. 
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 المقدمة: -أولا 
الخالفات المممككية العثمانية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع  ازدادت

اليجرم/الخامس عشر الميالدم كأدت في النياية إلى الصداـ العسكرم بينيما في معركة مرج 
ىزيمة الجيش المممككي كمقتؿ  عفت سفر ـ كالتي أ5556ىػ/999عاـ حمب دابؽ قرب 

السمطاف قانصكة الغكرم كانتصار الجيش العثماني بقيادة السمطاف سميـ األكؿ كسيطرة 
 . ـ5557ىػ/957ة الريدانية عاـ بعد معرك كمصر العثمانييف عمى بالد الشاـ

تعتبر شخصية جاف بردم الغزالي مف الشخصيات اليامة في آكاخر العصر 
ي معركة ف شارؾ عددا مف المناصب اليامة في مصر كبالد الشاـ، ك  المممككي، فقد تكلى

كاتيمتو بعض المصادر التاريخية بالخيانة  ككاف عمى ميسرة الجيش المممككي، مرج دابؽ 
 كعده بتكليتواألكؿ السمطاف سميـ كالتخاذؿ عف القتاؿ، كأنو كاف متكاطئا مع العثمانييف الف 

، كلذلؾ كاف سببان لميزيمة عف القتاؿ مع الجنكد التابعيف لو عمى نيابة دمشؽ في حالة تخميو
ىك كخايربؾ نائب حمب؛ ألنيما انيزما قبؿ العسكر كأشاعا ليزيمة الجيش المممككي قبؿ نياية 

  .العركة
إف ىذه الكرقة ليست دراسة لتاريخ جاف بردم الغزالي الذم تناكؿ بعض الباحثيف 

ة، أك تطرقكا إليو مف خالؿ كتابتيـ عف التاريخ المممككي جكانب متعددة منيا في دراسات خاص
نما ىي دراسة لعالقة جاف بردم الغزالي مع القبائؿ العربية  كعف التاريخ العثماني بشكؿ عاـ، كا 

، بعد تعيينو نائبا عمييا م8102-8189ىـ/209-200في نيابة )الشاـ( في الفترة مف 
 في بداية العصر العثماني.

 ردي الغزالي ودوره في العصر الممموكيجان ب -ثانياا 
 أعتقو،  كبعد اف (9)السمطاف األشرؼ قايتبام (5)جاف بردم الغزالي مف مماليؾ كاف

 (4)في ضيعة منية غزاؿ في المنطقة الشرقية (3)تكلى عددان مف الكظائؼ في مصر أكليا شادان 
في المنطقة نفسيا،  (5)مف مصر، فعرؼ بالغزالي نسبة إلييا، ثـ عينو األشرؼ قايتبام كاشفان 

 .(8)عيف محتسبان في القاىرة (7)، كفي بداية حكـ السمطاف قانصكة الغكرم(6)ثـ قرره أمير عشرة
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 (9)بية الحجابك جاف بردم الغزالي في كظيفة حج عيفكفي أكاخر العصر المممككي 
عيف نائبان عمى  التاليعاـ الـ، كفي 5555ىػ/957مب ثـ عيف نائبان عمى صفد عاـ في نيابة ح

 .(51)ـ5556ىػ/999حماه كاستمر فييا حتى عاـ 
ـ ككاف عمى ميسرة الجيش 5556ىػ/999كقد شارؾ الغزالي في معركة مرج دابؽ عاـ 

 ـ مف اتيموكقد اختمؼ المؤرخكف في الحديث عف مكقؼ الغزالي في المعركة فمني المممككي
كعده بتكليتو عمى نيابة دمشؽ في حالة تخميو (55)األكؿتخاذؿ عف القتاؿ ألف السمطاف سميـ بال

نائب  (59)، كلذلؾ كاف سببان ليزيمة  المماليؾ ىك كخاير بؾعف القتاؿ مع الجنكد التابعيف لو
كفي ركاية  .(53)حمب؛ ألنيـ انيـ انسحبكا مف المعركة مبكرا كأشاعكا ليزيمة الجيش المممككي

أخرل أف جاف بردم الغزالي تراجع عف القتاؿ كفر مف المعركة بعد كصكؿ الجيش العثماني 
إلى السمطاف قانصكه الغكرم بينما لـ يشر مؤرخكف اخركف الى خيانة الغزالي اك انسحابو مف 

 .(54)المعركة كانو طمب االماف مف السمطاف سميـ بعد ىزيمة المماليؾ في معركة الريدانية
نائبان   (55)السمطاف طكماف بام فعينو بعد معركة مرج دابؽ إلى مصر  عاد الغزالي

لمتصدم لمجيش العثماني  فمسطيفككمؼ بقيادة جيش مممككي أرسؿ إلى  (56)عمى دمشؽ
 فشؿ في التصدم لمجيش العثماني ـ5556ىػ/999المتقدـ نحك مصر، ففي ذم القعدة عاـ 

مة الجيش بيزي المعركة بيف الطرفيف انتيت  (59)زةقرب غ (58)افي جمجكلي (57)بقيادة سناف باشا 
كما تذكر بعض المصادر التاريخية، كيؤكد ذلؾ اف  الغزالي أك سيؿ لو الفرار المممككي كفرار

السمطاف سميـ بعث برسالة الى ابنو سميماف ذكر فييا اف الغزالي ابدل بعض مظاىر 
ر ابف زنبؿ أنو شارؾ إلى جانب الجيش العثماني ، كيذك(20)االخالص  لمعثمانييف في المعركة

في معركة الريدانية متخفيان بزم رجؿ بدكم مف العرب. كفي خبر آخر، فر مف المعركة، كما 
بينما يذكر ابف إياس أف جاف  (91)شارؾ في القبض عمى طكماف بام كسممو لمجيش العثماني

 .(95)بردم الغزالي كاف مع طكماف في معركة الريدانية
ى السمطاف سميـ أرسؿ جاف بردم الغزالي إل ،عمى القاىرة عثمانيالالجيش بعد سيطرة 

السمطاف سميـ في معركة دابؽ  كاف متكاطئان مع وألن؛ يطمب منو األماف فمنحو ما طمب، األكؿ
 (99) س.ذكر ابف إياما ك



 نيةانسالار للعلوم انبالامعة اجملة ج

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

(06) 
 

قبؿ اف تتبع عالقى السمطاف سميـ مع الغزالي تبيف اف الغزالي كاف متكاطئا معو   
معركة مرج دابؽ كتـ اخفاء ذلؾ عف فصد ليقكـ الغزالي بمراقبة المماليؾ كنقؿ اخبارىـ 
لمسمطاف سميـ كيؤكد ذلؾ الحفاكة التي لقييا مف السمطاف سميـ الذم كافئو عمى ذلؾ بتعينو كاليا 

 عمى الشاـ  كما فعؿ مع خاير بؾ عندما عينو  عمى مصر.
بعد اضماـ الغزالي لمعثمانييف كمؼ الغزالي بعدد مف المياـ في مصر  فكاف احد قادة 

في الحممة اتي ارسمت لمقبض عمى طكماف بام بعد عمـ العثمانيكف بمكاف اختفائو. كما كمؼ 
اد فسادىـ ف ز الذي الشرقية  المنطقة حممة لمكاجية عرب ةاديقب ـ5556آذار  ىػ/999صفر 

ـ الغزالي قتحاكعمى الرغـ مف ذلؾ المنطقة. تجنبكا المكاجية كفركا مف  فييا، كلكف العرب
بنات ك المنطقة كنيب ما فييا مف األغناـ كاألبقار كاألكز كالدجاج حتى أنو أسر نساء كأكالد 

اعترض عمى ما  -قادة الجيش العثماني أحد-(93)كباعيـ في القاىرة، كلكف يكنس باشاالفالحيف 
 .(94)قاـ بو كأمر برد جميع ما تـ االستيالء عميو إلى أصحابو

 تعيين جاب بردي الغزالي والياا عمى الشام -ثالثا
 5إلى الغزالي نيابة دمشؽ في  -في القاىرة هخالؿ كجكد-فكض السمطاف سميـ األكؿ 

شاـ ما بيف مناطؽ بالد ال جميعكجعؿ لو التحدث عمى  ـ،5558شباط  55ىػ/ 999صفر 
؛ مكافأة لو عمى مساعدتو الجيش العثماني في (97)في مصر (96)حتى العريش (95)معرة النعماف

كقد دخؿ الغزالي دمشؽ لممارسة عممو نائبان في  .معاركو ضد المماليؾ في بالد الشاـ كمصر
 .(98)ـ5558آذار  9ىػ/ 994صفر  91

 جان بردي الغزالي والقبائل -رابعاا 
لمناطؽ الغزالي خالؿ نيابتو عمى الشاـ مع عدد مف القبائؿ البدكية في ا اصطدـ 

عمى  القبائؿ ليجمات ان دحعمؿ عمى فرض سيطرتو عمييا ككضع  بعد افالتابعة لنيابة الشاـ، 
 عمى المدف كالقرل في الشاـ.ك قافمة الحج الشامي 

 لم:  وبن -5
لحجاز ثـ رحمت إلى جنكب ا شماؿ كانت قبيمة بني الـ مف القبائؿ التي تقيـ في

إلى الجنكب مف  (99)حكراف حتىاألردف في منطقة الكرؾ كالشكبؾ ككانت تتحرؾ شماالن 
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القبيمة في صدامات عديدة مع نكاب الدكلة المممككية في دمشؽ الذيف  كقعت دمشؽ، كقد
 .(31)كالمصرم الحج الشامي تيحاكلكا كضع حد ليجماتيا عمى قافم

رتب المممككي، مما كاف يت صرعمى قافمة الحج في أكاخر العزادت ىجمات القبيمة 
ليا، ففي عاـ المماليؾ لمتصدم دمشؽ  مف قبؿ نكابالحمالت العسكرية  عميو إرساؿ

كنيبت أمكاؿ الحجاج   الشامي  في جنكب االردف ـ ىاجمت القبيمة قافمة الحج5495ىػ/911
الخميؿ الى الذىاب الى المنطقة كتقديـ مما دفع عددا مف اىالي القدس ك  كأخذت النساء سبايا

االمكاؿ لمحجاج لمساعدتيـ في الكصكؿ الى بالدىـ بينـ كصؿ بعض الحجاج الى دمشؽ حفاة 
قافمة الحج مرة أخرل مما دفع كرتبام  بنك الـ ـ ىاجـ5498ىػ/913، كفي عاـ (35)عراة

 .(33)نائب دمشؽ لمياجمتيا (39)األحمر
ـ  5516ىػ/959عاـ  جنكب االردف كاستطاعت فيالقبيمة  تحركاتازدادت كقد 

ؽ لمياجمة نائب دمش (35)، مما دفع سيبام(34)المدينة السيطرة عمى الكرؾ كقتؿ مالج نائب
  .                                                                                 (36)العاـ التالي القبيمة

قافمة الحج الشامي بعد السيطرة العثمانية عمى بالد استمرت ىجمات القبيمة عمى ك 
 ىاجمتـ 5559ىػ/شباط995ففي صفر عاـ ، ييااف بردم الغزالي نائبان عمالشاـ كتعييف ج

بؿ اإلمف  ألفيفكاستكلت عمى  شماؿ الحجاز، في شعب النعاـ   الحج الشامي قافمةالقبيمة  
فرضكا عمى كؿ  كالد كالنساء كياجمكف األ، بؿ أخذ المفييا كقتمت عددان مف الرجاؿ كالنساء

 إلى دمشؽ  مف الحجاجحو، كعندما كصؿ ما تبقى حاج دفع مبمغ مف الماؿ حتى يطمؽ سرا
 .(37)كانكا في حالة يرثى ليا

استغؿ الغزالي ىذا اليجـك لفرض سيطرتو عمى بالد الشاـ  كالتخمص مف القكل 
 المتنفذة فييا
كاألمير  (38)امير جبؿ عجمكف  بف مساعد الغزاكماالتياـ إلى كؿ مف محمد  كجو ف 
 تفأرسؿ حممة قبض ،القبيمة عمى مياجمة القافمة ضابأنيما  حر أمير لكاء المجكف  (39)طرابام
 محمد بف مساعد يـ احد احفادا كأحضرا إلى دمشؽ كقطعت رؤكسيما كأعدـ معمعميي
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مف شيكخ جبؿ  مف خميؿ بف إسماعيؿ أنو أعدـ أيضان كالن  كيذكر ابف طكلكف .(41)الغزاكم
 .(49)، كابنو أحمد كشيخ قرية لكبيا(45)نابمس 

الـ كعمى  بني الحمالت عمى قبيمةالعديد مف عمى ىذا اليجكـ بالقياـ ب الغزاليرد كما
إلى حكراف في  تكجو  ـ5559شباط  57 ىػ/995صفر  57حكراف التي يتكاجد في البدك، ففي 

ـ تكجو 5591آب  5ىػ/995شعباف  59،كفي (43)ستكلى عميو العربافمحاكلة منو الستعادة ما ا
 ،(44)جغيماف)شيخ بني الـ( سالمة بف فكاز المعركؼ بمرة أخرل لمقبض عمى أمير العرب 

إلى حكراف  نفس العاـ فيأخرل فقاد حممة عميو كلكف لـ يتـ القبض  الحجاجعمى لخكفو منو 
 .(45)ذلؾ لشيخ سالمة  كلكنو لـ ينجح فيلمقبض عمى ا

بني الـ كاميرىا  الغزالي ـ ىاجـ 5591كانكف الثاني  5ىػ/996محـر  53في ك   
، كلكف الغزالي قبيمة تمكنكا مف الفرار مف أفراد ال ان كعددو ، كلكن(46)في معاف سالمة بف فكاز

ممف قبض  ك.(47)جماؿ كأغناـ لياعمى تمكف مف القبض عمى بعض أفراد القبيمة كاستكلى 
ا الحممة أحد شيكخ القبيمة المدعك دكيعر، فذكر أف الغزالي عاد إلى دمشؽ كمعو عمييـ في ىذ

كقد ذكر ابف إياس أف جاف بردم  .(48) .يف في الحديدقيدعدد مف أفراد القبيمة مك المدعك دكيعر 
نائب  (51)كأزمؾ (49)غزة جاف بالط االغزالي خرج في ىذه الحممة عمى بني الـ كمعو نائب

 .(55)الكرؾ
تجيت الدكلة العثمانية بعد ذلؾ لمحاكلة كضع حد العتداءات بني الـ عمى قافمة كقد ا 

الحج الشامي مف خالؿ تخصيص األمكاؿ ليا، فذكر الجزيرم أف الخزائف السمطانية أنعمت 
ـ بألؼ دينار راتبان لو كألكالده ليمتنع عف مياجمة  5595ىػ/ 996عمى سالمة بف فكاز في سنة 

د يشيخ قبيمة العا (53)بف بقرلشيخ أحمد بف قاسـ ضمف ا كقد  .(59)صرمالركب الشامي ك الم
حكراف شيكخ العرباف  الىحضر بعد ىذا االتفاؽ ، ك (54)الغزالي عند  في مصر الشيخ سالمة

أحد منيـ  تعرضعمى أف ال ي، كاتفؽ معيـ  كقابمكا الغزالي الكبير الشيخ سالمة ابف كمنيـ
 .(55)محجاجل

حيث استعاف الغزالي  ؛كعادت الخالفات بينيما مف جديد تستمر طكيالن كلكف اليدنة لـ 
، فذكر الحمصي أنو في ربيع (56)المدعك ممحـ لسالمة بف فكازأفراد القبيمة المعارضيف  بأحد
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كأف الغزالي أرسؿ يطمب  الشيخ سالموـ كقع القتاؿ بيف الغزالي ك 5591ىػ/آذار 996األكؿ 
الشيخ عدد مف جنكد الغزالي كفر  قتؿك  تؿ الطرفاف يكمان كامالن اقتف المساعدة مف األمير ممحـ

عساكر مزيدان مف الدمشؽ يطمب  أف يرسؿ مبعكثان إلى الغزالي إلىسالمة؛ مما دفع 
 .(57)تولمالحق

بؿ ىاجـ الكرؾ كسيطر  سالمة عمى مياجمة قكافؿ الحجشيخ ال لـ تقتصر اعماؿ ك 
رباف بأف الع قاىرةـ أشيع في ال5591ىػ/أيمكؿ 997فيذكر إف إياس أنو في محـر  عمييا،

                                             .(58)اكا جماعة نائب الشاـ عنيدعأباستكلكا عمى مدينة الكرؾ ك 
حاب اف فشؿ الغزالي في التصدم لقبيمة بني الـ يعكد الى قدرة القبيمة عمى اليجكـ ثـ االنس

الى داخؿ الصحارم الشاسعة كعدـ قدرة قكات الغزالي عمى مالحقتيا فييا  ، اضافة الى 
 انشغاؿ الغزالي بتثبيت حكمو  في مناطؽ لكالية الشاـ االخرل

 آل الحنش: -9
في أكاخر العصر المممككي كيتكلى  (59)كانت أسرة آؿ الحنش تحكـ منطقة البقاع

في ىذه الفترة ناصر الديف بف الحنش الذم  أمرائيامف برز ك البقاع،  (61)أفرادىا كظيفة مقدـ
 .(65)كظيفةىذه الكاف يتكلى 

كقد دخؿ األمير ناصر الديف بف الحنش في خالفات مع نكاب الدكلة المممككية في 
ترافقت مع حرؽ البيكت كتخريب كالتي  لقياـ بعدة حمالت عمى البقاع  دفعيـ  ؛ ممادمشؽ

 (69)ـ قبض جاف بالط5499ىػ/آذار 914ففي شعباف عاـ  في المنطقة ، المحاصيؿ الزراعية
 نفس العاـكفي ،  ي قمعة دمشؽ ثـ أفرج عنونائب الشاـ عمى ناصر الديف بف الحنش كحبسو ف

ابف الحنش كعزلو عف كظيفة مقدـ  تلياس في البقاع كأحرؽ بيإقرية قب  جاف بالط  ىاجـ
   .(63)البقاع كعيف أخيو مكانو

و في صمبالذم قبض عميو ك نائب دمشؽ  (64)قصركة اصطدـ ابف الحنش معكذلؾ 
ـ عاد النائب 5514ىػ/نيساف 919كفي شير ذم القعدة  .(65)ـ 5511ق/ايمكؿ 915صفر

 مما دفع (66)راغالحنش في قرية مشبف بحرؽ بيت ناصر الديف  كقاـ  ،قصركة لمياجمة البقاع
 .(67)لميرب األخير
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اليؾ بعد ماألمير ناصر الديف بف الحنش عمى كالئو لممظؿ كعمى الرغـ مف ذلؾ  
فذكر ابف زنبؿ اف الغزالي  بعد عكدتو إلى ، ي معركة مرج دابؽ اليزيمة التي لحقت بيـ ف

دمشؽ في أعقاب معركة مرج دابؽ التقى ناصر الديف بف الحنش فخمع عميو خمعة تميؽ بمقامو 
البقاء في عممو قائالن: "البالد بالدؾ تسمـ  ككنو مف أعياف شيكخ العرب في الشاـ كطمب منو

 .(68)حفظيا حتى ننظر األمر كيؼ يككف"
الجيش العثماني عند القابكف قرب  ناصر الديف بف الحنش قاكـ كيذكر ابف اياس اف

دخؿ ر دمشؽ حتى أصبح مف يأنيفتح المياه مف  بعددمشؽ كقتؿ عددان مف الجنكد العثمانييف، 
بام اف مو فال يقدر عمى الخالص مما كقع فيو، فمما بمغ السمطاف طك ؿ بفرسحإلى المنطقة يك 

 .(69)نيابة حمصى عم قررهما فعمو ابف الحنش 
إف ـ 5556ىػ/تشريف الثاني 999لقعدة كفي خبر آخر يذكر ابف إياس أنو في ذم ا

ناصر الديف بف الحنش ضيؽ عمى السمطاف سميـ في الطرقات كأنو ممؾ دمشؽ كقمعتيا 
بعث لمسمطاف طكماف بام برسالة يستحثو  الن عمى بالد الشاـ كعما  كلىكصفد ك كطرابمس 

 .(71)عمى إرساؿ حممة لمكاجية الجيش العثماني قبؿ كصكلو إلى غزة
كعندما كصؿ السمطاف سميـ الى دمشؽ عائدا مف القاىرة فانو ارسؿ حممة لمقبض   

عزلو عف كظيفة ب قراراالسمطاف سميـ  عمى االمير ناصر كلكف االمير ناصر ىرب، فاصدر 
.كيظير أف السبب كراء القرار الذم (79)يومقدمان عم (75)كتعييف محمد بف قرقماس مقدـ البقاع 

؛ إضافة  معثمانييفل تومقاكمك  ؾلممماليناصر الديف بف الحنش  كالءاتخذه السمطاف سميـ ىك 
ع عف لقاء السمطاف امتنييف، كما أنو لمعثمانعددان مف المماليؾ المعارضيف  يؤكمأنو كاف إلى 

 .(73)سميـ في دمشؽ
نائبا  ف  الغزالي تعيي اف فرض العثمانييف سيطرتيـ الكاممة عمى بالد الشاـ كمصر ك 

االستمرار في  ك مف الغزالي  األماف مبطك  لتغير مكقفو األمير ناصر الديف دفع يياعم
الديف بف عماد الديف  ءبقتؿ المقدـ عاللو  تعيد الغزالي اف ما طمب. بؿ ، كقد منح(74)عممو

تعيد بحماية العمى أف يتكلى ابف الحنش حمص مع  (75)بابف عالؽ معركؼالمقدسي ال
قتؿ عمى الغزالي البقاع. كعمى إثر ىذا االتفاؽ أقدـ إلى بالد  (76)المناطؽ الكاقعة ما بيف حماه
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الي ككاله عمى المناطؽ التي عميو الغز  (77)خمعك إلى دمشؽ  المير ناصرابف عالؽ، فجاء ا
 .(78)طمبيا

، فيذكر عادت مف جديد الخالفات بيف الغزالي كاألمير ناصر الديف بف الحنش لكفك 
الغزالي مع ناصر الديف بف  ـ اقتتؿ5558نيساف  58ىػ/994ربيع الثاني  6ابف طكلكف أنو في 

إلى  اسو كأرسميكقطع رأيو كقبض الغزالي عممف أعماؿ بعمبؾ،  والحنش في منطقة جكسي
فقبض عمى ابف الحنش  تحايؿ الغزالي  ف، بينما يذكر ابف إياس أ(79)السمطاف سميـ في حمب

 .(81)إلى السمطاف سميـ في حمب ياكأرسم عميو كقطع راسو
كفي أعقاب ذلؾ ثـ تعيف سناف الركمي مقدمان عمى البقاع كلكف الغزالي كعند إعالف 

تشريف  98ىػ/996ذم القعدة  55العثمانية عزؿ سناف الركمي في تمرده كانفصالو عف الدكلة 
كيظير أف الغزالي أراد مف  (85)عيف األمير أحمد بف ناصر الديف بف الحنشـ، ك 5591األكؿ 
منعيـ مف االنضماـ  كالحنش لمتمرد الذم قاـ بو  آؿالحصكؿ عمى دعـ كتأييد التعييف ذلؾ 

 لمقكات العثمانية.
 
 قبائل فمسطين -3

ال ، في  العصريف المممككي ك العثماني فمسطيففي  العربية لعديد مف القبائؿرت اانتش
مكطنان لمعديد مف القبائؿ   كالتي كانت التابعة لنيابتي غزة كالقدس المنطقة الجنكبيةسيما في 

حتى لمنطقة الشرقية مف مصر ا ا بيفكف منتشر العايد الذيف كانكا يك عطية  كعطا كبن كمثؿ بن
كانت تخيـ في سيؿ مرج ، فقبيمة بني حارثة. أما (89) األردفك المناطؽ الجنكبية مف فمسطيف 

 .(83)جنكبان إلى المد كالرممة كغزةأحيانان بف عامر شماؿ فمسطيف ككانت تتحرؾ 
 تو عمى دمشؽجاف بردم الغزالي خالؿ نياب قبائؿ مكاقؼ متباينة مف اتخذت ىذه الكقد 

ىا طرابام أيدكا السمطاف سميـ ر يأمحارثة ك  كعمى الدكلة العثمانية، فقبيمة بن أك بعد إعالف تمرده
في دمشؽ ه الذيف استقبمك  االمراء مف بيفاألمير طرابام كاف . ك بعد سيطرتو عمى بالد الشاـ
                                                  . (84)عائدان إلى استانبكؿ ليا ككاف في كداعو عند مغادرتو
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كلكف الغزالي اصدـ مع االمير طرابام عندما اراد فرض سيطرتو المطمقة عمى بالد 
إلى  ياسو كأرسمأر  كقطع، ـ 5559آذار  55ىػ/995ربيع األكؿ  59في عميو  قبض الشاـ ف

عددان مف فيو كقتمكا  مانيب فقامكا ب ؛، مما أثار العرباف في جبؿ نابمسالسمطاف سميـ 
 .(85)السكاف

كاألمير محمد بف  (86)كيذكر ابف إياس أف السبب كراء القبض عمى األمير طرابام
ي اتيميما بتحريض قبيمة بني الـ عمى مياجمة قافمة الحج الشامأف الغزالي مساعد الغزاكم ىك 
بني حارثة مكقفان معارضان أدل ذلؾ إلى اتخاذ قبيمة  . كقد(87)  شماؿ الحجازفي شعب النعاـ 

، ففي ذم الحجة الذم استمر عمى كالئو لمعثمانييف لمغزالي، كمتعاكنان مع خاير بؾ نائب مصر
 معو في الحممة ـ أعد الغزالي حممة لمسيطرة عمى مصر كخرج5591ىػ/تشريف الثاني 996
اقتتمكا مع ك   كعرباف بني عطية كبني عطا المؤيديف لو مف األكراد كعرباف جبؿ نابمس عدد
كقد شجع عمى الخالؼ جا بف طرابام شيخ جبؿ نابمس، قرا ككسركاف السكالـ كآؿ طرابام عربا

يتصدكا ل مشايخ جبؿ نابمس مف  بعضاعرباف السكالـ ك ل دفع االمكاؿ خاير بؾ بيف الطرفيف اف
 .(88)لمغزالي كجيشو قبؿ أف يدخؿ إلى مصر

اكاخر العصر المممككي عدد مف عائمة اسماعيؿ : انتشرت في جبؿ نابمس في 
العائالت التي كصفت أنيا مف عائالت العشيرام البدك الذيف استقركا في القرل كلكنو استمركا 
يحتفظكف بالقيـ كالتقاليد البدكية كمف ىذه العائالت عائمة اسماعيؿ التي عيف افراد منيا في 

عمى جبؿ نابمس عاـ  كظيفة شيخ جبؿ نابمس كمنيـ خميؿ بف اسماعيؿ الذم عيف شيخا
**( لـ تشر المصادر التاريخية الى مكقؼ العائمة  كشيخيا خميؿ بف  ـ.)5559ق/958

 ت مف عارض اسماعيؿ  مف العثمانييف، كلكف يظير اف العائمة كشيخيا  كانكا مف القكل التي
الـ  بعد اف اتيمو بانو شجع بني يا خميؿ بف إسماعيؿشيخالغزالي شنؽ كالسيما بعد  لغزاليا

كقد دفع ذلؾ تكبة بف اسماعيؿ المياجمة نابمس  كقتؿ ، (89) عمى مياجمة قافمة الحج الشامي
فيذكر ابف طكلكف أف مقدـ نابمس المدعك تكبة بف إسماعيؿ دخؿ إلى بعض المؤيديف لمغزالي ، 

المقرب  (91)ـ كقتؿ الديكاف شياب الديف الطرابمسي5591آب  95ىػ/996رمضاف  54نابمس في 

، كلكنو لـ (95)كأنو أراد قتؿ محمد بف ناظر الجيش الشيير بابف بميبؿ الجمجكلي لغزاليمف ا
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كأمره بقتؿ كؿ مف  (99)يتمكف منو مما دفع الغزالي إلرساؿ حممة إلى جبؿ نابمس بقيادة خازنداره
 .(93)ينتمي لممقدـ المذككر 

كالي مصر  خاير بؾ كتعاكنكا مع  لمغزالي  ان معارضمكقفان كا اتخذفقد  سكالـال عرب أما
إلى جانب آؿ طرابام في التصدم  ت القبيمةركاش كلذلؾعدد مف شيكخيـ ل منح االمكاؿ ،الذم

 .(94)لمجيش الذم أعده الغزالي لمزحؼ عمى مصر
فقد اتخذكا مكقفان مؤيدان  المنتشريف بيف شرؽ مصر كجنكب فمسطيف عرب العايد أما
قبيمة في طاعة السمطاف سميـ قبؿ سيطرتو عمى مصر، فذكر ابف شيكخ ال كدخؿ،(95)لمعثمانييف

إياس أف السمطاف سميـ أرسؿ إلى أحمد بف قاسـ بف بقر المعركؼ بابف أبي الشكارب شيخ 
–أف الشيخ عبد الدايـ بف أحمد بف بقر كما العايد يطمب منو الدخكؿ في طاعتو كلو األماف، 

آب  8 ىػ/999رجب  51في غزة، كفي األكؿ ميـ السمطاف سالتقى  -المتمرد عمى المماليؾ
أرسؿ إليو كتاب  بعد أفحضر شيخ العايد أحمد بف قاسـ بف بقر إلى السمطاف سميـ ـ 5556
كمعو جماعة مف المماليؾ الجراكسة الفاريف مف العثمانييف، كلكف الشيخ أحمد عاد إلى  األماف

شيخ  (96)عمى حسف بف مرعي ،مانيأحد قادة الجيش العث، الشرقية بعد أف قبض يكنس باشا
 .(97)سجنو عمى الرغـ مف أف السمطاف سميـ منحو األمافبحيرة ك منطقة ال
الشيخ أحمد بف قاسـ بف بقر مع خاير بؾ نائب مصر ما بيف الصداـ  تباينت عالقةك 
ـ قبض خاير بؾ عمى الشيخ أحمد بف قاسـ 5591ىػ/كانكف الثاني 996ففي صفر  ،كالمسالمة

 .(98)مع عرب السكالـ كأنو أغراىـ بالخركج كالتمرد ؤكاتيمو بالتكاط
فاضطربت أحكاؿ  ،ه نجـ عمييااكعيف أخ ،عف مشيخة العايد وخاير بؾ بعزل فقاـ

مما دفع خاير بؾ  يا ؛كاشف العرباف صراالفساد كحالمنطقة الشرقية كثارت العرباف فييا ككثر 
 .(99)لمقضاء عمى حركة التمرد ى المنطقةإل حممةإلرساؿ 

ر مكقفو يإف تمرد الغزالي في الشاـ كاستعداده لمزحؼ عمى مصر دفع خاير بؾ لتغي
ـ أعاد الشيخ 5591ىػ/تشريف الثاني 996مف الشيخ أحمد بف قاسـ، ففي شير ذم الحجة 

خة كخمع عميو كعمى أربعة مف مشايخ السكالـ كاتفؽ معيـ عمى أف أحمد بف قاسـ إلى المشي
 .(511)يجمعكا ما يقدركف عميو مف العرباف لمتصدم لجيش الغزالي
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كقد عاد خاير بؾ إلى تغيير مكقفو مف الشيخ أحمد مرة أخرل بعد القضاء عمى تمرد 
ياس في أخبار جمادل الغزالي في دمشؽ، فيذكر ابف إ األمير أحمد زاركال سيما أف  ،الغزالي
الشيخ أحمد طمب األماف مف خايربؾ كعاد إلى مصر كأصبح أف ـ 5599ىػ/نيساف 998األكؿ 

مف المقربيف منو، ثـ عاد الشيخ أحمد إلى الشرقية فأرسؿ خاير بؾ إلى جاني بؾ كاشؼ 
ىـ ءنسا ىالشرقية بأف يقطع رأسو، فقطع رؤكس عدد مف مشايخ العايد كنيب دكرىـ كسب

 .(515)كأرسؿ رؤكس القتمى إلى خاير بؾ في القاىرة ،دىـكأكال
 القضاء عمى تمرد الغزالي -ثالثاا 

ـ ككصكؿ خبر كفاتو إلى 5591 ىػ/996في أعقاب كفاة السمطاف سميـ األكؿ عاـ 
دمشؽ بدأ الغزالي باتخاذ الخطكات لالنفصاؿ عف الدكلة العثمانية كاإلعالف عف نفسو سمطانان 

كشجعو عمى ذلؾ صغر سف السمطاف سميماف فقد ركم عنو القكؿ خالؿ  عمى بالد الشاـ
االجتماع مع المقربيف منو كالذم اعمف فيو عف نيو الخركج عمى الدكلة العثمانية كمعارضتو 
لتكلي السمطاف سميماف الحكـ انو قاؿ )انما كاف ذلؾ مف السمطاف سميـ كانما ىذا)ام السمطاف 

، درة عمى فعؿ شيء مف ذلؾ كال اظنو يتـ سنة في المممكة(سميماف( كلد صغير كليس لو ق
تشريف األكؿ  98ىػ/ 996ذم القعدة  57ابف طكلكف أف الغزالي أعمف تمرده في فيذكر 
كصمت األخبار إلى القاىرة بأف جاف بردم الغزالي  أنو فيذكر ابف إياس. أما (519)ـ5591

أما الحمصي  .(513)لسكة باسموطب باسمو عمى منابر دمشؽ كضربت اتسمطف بالشاـ، كخ  
صفر  95كفي  (514)الدعاء لو عمى المنابرمساجد مف خطباء ال طمب الغزالي فيذكر أف 

ـ طمب مف الخطباء أف يخطبكا لو بالسمطنة كتمقب بالسمطاف 5595شباط  5ىػ/997
 .(516)كما لقب بسمطاف الحرميف، (515)األشرؼ

عمى بيركت كحماة  المؤيديف لو بعزؿ المعارضيف كتعييفالغزالي بدأ  في اعقاب ذلؾ
؛ فعزؿ مقدـ البقاع األمير سناف الركمي كعيف أحمد بف ناصر الديف بف (517)كطرابمس
، كقبض عمى عدد مف الركـ )العثمانييف( في دمشؽ كقتؿ بعضان منيـ كأطمؽ سراح (518)الحنش
مف المماليؾ جبؿ نابمس كالكرؾ كجماعة اىالي  مف  ضـ إليو في مكقفو عدد، كقد ان(519)آخريف

 .(551)كما انضـ إليو عدد مف األكراد كالتركماف مصر  الجراكسة الذيف خرجكا مف
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عمؿ عمى القضاء عمى ستانة، بدأ البعد تكلي السمطاف سميماف بف سميـ الحكـ في اآلك 
الكزير  ايقكدى ارسؿ حممة الى الشاـ ـ 5591شباط  58ىػ/997صفر  97الغزالي، ففي  تمرد 

كفي خبر  ،قرب دمشؽ (559)ابكفقجيش الغزالي في الالذم تمكف مف ىزيمة   (555)فرىاد باشا
عمى السمطاف سميماف في  كأرسؿكقطعت رأسو  الغزالي قبضحيث  (553)آخر في القصير

 .(554)ستانةاال
 :النتائج

يدانية مف المعارؾ اليامة كالفاصمة في تاريخ بالد ر مرج دابؽ كال اكانت معركت 
ى يالد الشاـ ض العثمانيكف سيطرتيما عمكفر  الدكلة المممككية،قضي عمى  حيث ؛الشاـ كمصر

دكر  يكككاف لمكقؼ خاير بؾ كجاف بردم الغزالي ككالىما مف قادة الجيش الممم، ك كمصر
 ىذه االحداث .ىاـ في 

كجاف بردم الغزالي  ،كافأ السمطاف سميـ األكؿ خاير بؾ بتعيينة نائبان عمى مصر
 ؛بعد كفاة السمطاف سميـ تبايفدمشؽ )الشاـ(، كلكف مكقؼ االثنيف بتعيينو نائبان عمى نيابة 

كفاة السمطاف سميـ  ان مستغالفالغزالي أعمف االنفصاؿ عف الدكلة العثمانية كنصب نفسو سمطان
 .كتكلي سميماف الصغير الحكـ

 يكانت القبائؿ العربية في نيابة دمشؽ )الشاـ( أحدل المشاكؿ التي كاجييا الغزال
كالقبض  ،ياعميالحمالت  شفمف خالؿ  ييا طرتو عمترة حكمو، فقد حاكؿ فرض سيخالؿ ف

عداميـ مثمما فعؿ مع األمير محمد بف مساعد الغزاكم  ،شيخ جبؿ عجمكف ،عمى شيكخيا كا 
  كناصر الديف بف الحنش مقدـ البقاع في مرج بف عامر، شيخ قبيمة بني حارثة ،كاألمير طرابام

، كلكف الغزالي غير مف مكقفو مف القبائؿ كىدفو فرض سيطرتو الكاممة عمى بالد الشاـ 
الحصكؿ عمى مساندتيا لو التقرب منيا ك  حاكؿ فعف الدكلة المعارضة عندما أعمف انفصالو 

قد مثمما فعؿ عندما عيف أحمد بف ناصر الديف بف الحنش مقدمان عمى البقاع ككاف قبؿ ذلؾ 
 ه كأعدمو.قبض عمى كالد

إف سياسة جاف بردم الغزالي نحك القبائؿ العربية لـ تختمؼ عف سياسة غيره مف 
األمكاؿ الكسيمة الكحيدة لمقاكمة مت مف القتؿ كنيب جعلسالطيف كالنكاب المماليؾ التي ا
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مة لمقيـ كالتقاليد البدكية التي تتطمع لمثأر مف القت والقبائؿ، كما أف ىذه السياسة تظير عدـ إدراك
ة قضاء الغزالي نحك بعض القبائؿ قد تفسر سرع ىذه السياسة التي اتبعيا .إف كلك بعد حيف

أماـ  مساندتوسكاف بالد الشاـ عامة باىتماـ القبائؿ خاصة ك  كعدـالجيش العثماني عميو، 
 الجيش العثماني.

 المصادر والمراجعقائمة 
الزىكر في كقائع الدىكر، (، بدائع ـ5559/ ىػ995محمد بف أحمد )ت  ابف إياس، -

 ـ.5994تحقيؽ محمد مصطفى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

ـ(، حكادث 5558ىػ/ 994ابف الحمصي، شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر )ت  -
الزماف ككفيات الشيكخ كاألقراف، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمرم، المكتبة العصرية، بيركت، 

 ـ. 5999الطبعة األكلى، 

( تاريخ السمطاف سميـ خاف بف ـ5579ىػ/ 979ابف زنبؿ، أحمد الرماؿ المحمي )ت  -
 زيد خاف مع قانصكة الغكرم سمطاف مصر كأعماليا، )مخطكط(السمطاف باي

ىػ/ 919الديف أبي الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد )ت شمس السخاكم،  -
ـ(، كجيز الكالـ في الذيؿ عمى دكؿ اإلسالـ، تحقيؽ بشار عكاد، معركؼ أحمد 5497

 ـ. 5995ىػ/ 5455الخطيمي، عصاـ فارس الحرستاني، بيركت، مؤسسة الرسالة، 

ـ( 5554ىػ/ 991)ت  بف أبي الصفاء غرس الديف ابف شاىيف الظاىرم، عبدالباسط -
، تحقيؽ عمر عبدالسالـ التدمرم، بيركت، المكتبة العصرية، نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ

 ـ.9119
ـ(، إعالـ 5546ىػ/ 953ابف طكلكف، شمس الديف محمد بف عمي الصالحي )ت  -

دمشؽ الشاـ الكبرىػ تحقيؽ محمد دىماف، دمشؽ، دار الفكر، الكرل ممف كلي نائبا مف األتراؾ ب
 ـ.5984ىػ/ 5414، 9ط

ـ(، مفاكية 5546ىػ/ 953ابف طكلكف، شمس الديف محمد بف عمي الصالحي )ت  -
ىػ/ 5458الخالف في حكادث الزماف، تحقيؽ خميؿ المنصكر، بيركت، دار الكتب العممية، 

 ـ.5988
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ـ(، حكادث 5546ىػ/ 953الصالحي )ت  ابف طكلكف، شمس الديف محمد بف عمي -
دمشؽ اليكمية غداة الغزك العثماني لمشاـ: صفحات مفقكدة تنشر لممرة األكلى مف كتاب مفاكية 

 ـ.9119الخالف في حكادث الزماف، بيركت، دار األكائؿ، 

مسالؾ ـ( 5349ىػ/ 749) شياب الديف أحمد بف يحيى القرشي، ابف فضؿ اهلل العمرم -
 ـ.9151ىػ/ 5435، بيركت، دار الكتب العممية، الؾ األمصاراألبصار في مم

 مجير الديف الحنبمي، أبك اليمف عبدالرحمف بف محمد العميمي  -
ىػ/ 5459ـ( األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ، عماف، كزارة الثقافة، 5599ىػ/ 998)ت

 ـ.5999

األكؿ، تحقيؽ ـ( أخبار الدكؿ كآثار 5651ىػ/ 5197القرماني، أحمد بف يكسؼ )ت -
 ـ.5999ىػ/ 5459أحمد حطيط، كفيمي سعد، بيركت، عالـ الكتب، 

ـ(، شذرات الذىب في 5678ىػ/  5189ابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف أحمد )ت  -
 ـ.5986ىػ/ 5416أخبار مف ذىب، تحقيؽ عبدالقادر األرناؤكط، دمشؽ، دار ابف كثير، 

(الككاكب السائرة بأعياف ـ5651/ ىػ5165 تنجـ الديف محمد بف محمد ) ،الغزم -
 ـ.5997ىػ/ 5458، دار الكتب العممية، بيركتر، خميؿ المنصك ، تحقيؽ المئة العاشرة

ـ(، صبح األعشى في 5458ىػ/ 895القمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي )ت  -
 ـ. 5963صناعة اإلنشا، القاىرة، دار الكتب المصرية، 

ـ(، قالئد الجماف في 5458ىػ/ 895)ت  القمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي -
، 9التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف، تحقيؽ إبراىيـ األبيارم، القاىرة، دار الكتاب المصرم، ط

 ـ.5989ىػ/ 5419

 حكمت تحقيؽـ( 5741ىػ/ 5553)ت  الدمشقي الصالحي عيسى بف محمد، كناف بفا -
 .ـ5999 ،سكريا، الثقافة كزارة ت منشكرا، سماعيؿ إ

 مصر ممؾ فبمن   األحباب تحفة (ـ5758/ ىػ5535ت ) ، يكسؼ الممكانيالككيؿ ابف -
/ ىػ5459 ،5،طالعربية اآلفاؽ دار، القاىرة، الششتاكم محمد بعناية، كالنكاب الممكؾ مف

 .ـ5999
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 ،بيركتـ، 5( ـ5998/ ىػ696 تشياب الديف أبك عبد اهلل الركمي )ياقكت الحمكم،  -
 ـ.5986ىػ/ 5416دار صادر، 

 المراجع
أحمد فؤاد متكلي، الفتح العثماني لمشاـ كمصر، القاىرة، الزىراء لإلعالـ العربي،  -

 ـ.5995ىػ/ 5454

أكبنيايـ، فاكس فرايييرفكف، البدك، ترجمة محمكد كبيبك، تحقيؽ ماجد شبر، لندف، دار  -
 ـ.9117ىػ/ 5497، 9الكراؽ لمنشر، ط

-5481ىػ/ 5189-885ف عامر، البخيت، محمد عدناف، األسرة الحارثية في مرج ب -
ىػ/ 5498ـ، دراسات في تاريخ بالد الشاـ )فمسطيف( عماف، منشكرات أمانة العاصمة، 5677
 ـ.9117

البخيت، عبدالمطمب فيد، القبائؿ العربية في الكجو البحرم في مصر في العصر  -
ـ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، 5557-5389ىػ/ 993-784المممككي الثاني، 

 ـ.9117ىػ/ 5417

-977بيات، فاضؿ، بالد الشاـ في األحكاـ السمطانية الكاردة في دفاتر الميمة  -
، عماف، الجامعة األردنية، منشكرات لجنة تاريخ بال الشاـ، 3ـ، ج5879-5571ىػ/ 979

 ـ.9117ىػ/ 5498

حالؽ، حساف، صباغ، عباس، المعجـ الجامع في المصطمحات األيكبية كالمممككية  -
 ـ.5999كالعثمانية، بيركت، دار العمـ لممالييف، 

، 5الطراكنة، طو ثمجي، مممكة صفد في عيد المماليؾ، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة، ط -
 ـ.5989ىػ/ 5419

ـ، بيركت، 5556-5587عثامنة، خميؿ، فمسطيف في العيديف األيكبي كالمممككي  -
 ـ.9116مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 

حمكد، نيابة غزة في العيد المممككي، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة، عطاهلل، محمكد م -
 ـ.5986ىػ/ 5416
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 ـ.5983ىػ/ 5413عمي، محمد كرد، خطط الشاـ، دمشؽ، مكتبة النكرم،  -

، بيركت، دار النيضة الجغرافيا الطبيعية فيلبناف دراسة ، حسف سيد أحمد، أبك العينيف -
 ـ.5981العربية، 

أسماء المدف كالقرل الفمسطينية، بيركت، مكتبة لبناف، الطبعة  لكباني، عمي حسيف، معجـ -
 ـ. 9116، األكلى

ـ، المعجـ الجغرافي لإلمبراطكرية العثمانية، ترجمة عصاـ محمد 9119مكستراس،  -
 الشحات، بيركت، دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى.

 .الحالت

                                                 

 .384-389، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (5) 
ابف إياس، ـ، 5496-5469ىػ/915-879تكلى الحكـ ما بيف عامي مممككيسمطاف األشرؼ قايتبام:  (9)

الككاكب  ، الغزم،397-397، ص9، مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج7-3، ص3، جبدائع الزىكر
 .6، ص8، ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج315-998، ص5السائرة، ج

الشاد: كىك المفتش عمى الدكاكيف مثؿ شاد الزكاة كشاد األكقاؼ كشاد الشكف )األسطكؿ(، حالؽ، صباغ،  (3)
 .95، دىماف، معجـ األلفاظ؛ ص96المعجـ الجامع، ص

مف الكجو البحرم كالتي تعرؼ في الكقت الحاضر باسـ محافظة المنطقة الشرقية: ىي المنطقة الشرقية  (4)
؛ القمقشندم، صبح 34-39: ابف شاىيف، كشؼ الممالؾ، صانظر .الشرقية كعاصمتيا مدينة الزقازيؽ

-65، صرمزم، القامكس الجغرافي ؛7-6؛ البخيت، القبائؿ العربية، ص415-419، ص3األعشى، ج
567. 

حالؽ،  لة عمى النقيب أك الرئيس. كىناؾ كاشؼ الجسكر كاألراضي.مصطمح استخدـ لمدال: كاشؼال (5)
 .585صصباغ، المعجـ الجامع، 

أمير عشرة: رتبة عسكرية مممككية يقكد صاحبيا ما بيف عشرة إلى عشريف فارس، صباغ، حالؽ، المعجـ  (6)
 .99، دىماف، معجـ األلفاظ، ص94الجامع، ص

ـ كاستمر حتى قتؿ في معركة مرج دابؽ عاـ 5511ىػ/915ـ عاـ السمطاف قانصكة الغكرم: تكلى الحك (7)
، 998-995، ص5، الغزم، الككاكب السائرة، ج95-87، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكرـ. 5556ىػ/999

 .569-559، ص5ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج
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كاألسعار كالمكازيف  سكاؽاأل مراقبةك المحتسب )الحسبة(، أطمؽ عمى مف يتكلى المحافظة عمى النظاـ  (8)
 .74كالمكاييؿ كمنع الغش. حالؽ، صباغ، المعجـ الجامع، ص

. صباغ، حالؽ، ية الحجاب، كيقـك صاحب الكظيفة ببعض األعماؿ كالمياـ نيابة عف النائببحجك  (9)
 .59دىماف، معجـ األلفاظ، ص ؛75المعجـ، ص

-491، كص458، ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج، 383-389، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (51)
 .؛ الطراكنة، مممكة صفد، ص559كص 519كص 495

-958السمطاف سميـ بف بايزيد )سميـ األكؿ(، كىك تاسع السالطيف العثمانييف، تكلى الحكـ بيف عامي  (55)
كقضى ـ، 5554 ىػ/954 الديراف عاـجإيراف في معركة ـ، ىـز الدكلة الصفكية في 5591-5559ىػ/996

 558-555، ص5، جابف إياس، بدائع  الزىكرعمى الدكلة المممككية بعد سيطرتو عمى بالد الشاـ كمصر. 
، 51، ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج959-919، ص5، الغزم الككاكب السائرة، ج365-361كص
 .915-598ص
إلى جانب السمطاف قانصكة الغكرم خاير بؾ: كاف يتكلى نيابة حماة في أكاخر العصر المممككي، انضـ  (59)

في معركة مرج دابؽ، كلكنو تخاذؿ عف القتاؿ. عينيا السمطاف العثماني سميـ األكؿ كاليان عمى مصر بعد 
؛ الككيؿ، تحفة 375، 395، 561، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكرـ.5558ىأ/ 993سيطرتو عمييا عاـ 

 .518األحباب، ص
، الغزم، 593-599، ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج؛ 53سميـ األكؿ، صابف زنبؿ، تاريخ السمطاف  (53)

، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 46-44، ص3، القرماني، أخبار الدكؿ، ج571، ص5الككاكب السائرة، ج
 .951-918، كرد عمي، خطط الشاـ، ص561ص
 .57ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص (54)
قتؿ السمطاف قانصكة الغكرم، قبض عميو بعد معركة الريدانية عاـ طكماف بام: تكلى الحكـ بعد م (55)

ابف  ؛95-94ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ األكؿ، ص ـ، كأعدـ مف قبؿ السمطاف سميـ األكؿ.5557ىػ/993
القرماني، أخبار  ؛563-565، ص5الغزم، الككاكب السائرة، ج ؛515-519، ص5، جالزىكر بدائع ،إياس

 .46، ص3الدكؿ، ج
 .518، 85، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (56)
. كمصر أحد قادة الجيش العثماني الذيف رافقكا السمطاف سميـ األكؿ في فتح بالد الشاـ سناف باشا: (57)

 .535-531، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر؛ 597-596، ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج
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مكاء نابمس في القرف العاشر اليجرم/السادس عشر جمجكليا: مف قرل ناحية بني صعب التابعة ل (58)
 الميالدم.

Hutroth,Historical,P,139-140،63ص  ؛ لكباني، معجـ. 
غزة، مف مدف فمسطيف الجنكبية عمى البحر المتكسط، ككانت في العصر المممككي مركز نيابة غزة.  (59)

عطااهلل، ؛38-35، ص9اإلسالمية، ؽابف كناف، المكاكب ؛ 919، ص4ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
 .915-914؛ لكباني، معجـ، ص76-75نيابة غزة، ص

 .513-519، 87-84، ص59-57ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ،  (91)
 .539، ص5ابف إياس، بدائع الزىكر، ج (95)
 .586أحمد فؤاد، الفتح العثماني، ص؛ 561-559، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (99)
شا: مف قادة الجيش العثماني المرافقيف لمسمطاف سميـ، قرره السمطاف نائبان عمى مصر ثـ عاد عف يكنس با (93)

 .959، 586، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكرر بؾ.يذلؾ كعيف خا
 .569-567، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر؛ 65-61ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص (94)
، 5ؿ حمص بيف حمب كحماة في سكريا.ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جمعرة النعماف: مدينة مف أعما (95)

 .556ص
؛ ياقكت الحمكم، 35حدكد بالد الشاـ. ابف شاىيف، زبدة، ص : مدينة في شبو جزيرة سيناء قربالعريش (96)

 .554-553، ص4معجـ، ج
ابف طكلكف، مفاكية،  ؛944ابف طكلكف، إعالـ الكرل، ص؛ 557ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص (97)

 .384، ص5ابف إياس، بدائع الزىكر، ج؛385الخالف، ص
 ، صحكادث دمشؽابف طكلكف،  (98)
ككانت في العصر المممككي كالعثماني  حكراف: ككرة مف أعماؿ دمشؽ مف جية القبمة ذات قرل كمزارع. (99)

راس، المعجـ الجغرافي، ؛ مكست357، 356، ص9معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، جنيابة دمشؽ. لتابعة 
 .954ص
، 333، ص5، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ج554-515، 556، 518الـ الكرل، صإعابف طكلكف،  (31)

 .455، ص3، جالزماف ، الحمصي، حكادث318-959، ص3ابف إياس، ج
 .316، ص3، جابف إياس، بدائع الزىكر (35)
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ـ، كتكفي في العاـ 5497ىػ/تشريف الثاني 913اني كرتبام األحمر: عيف نائبان عمى دمشؽ في ربيع الث (39)
-559، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص554-515الـ الكرل، صإعـ، ابف طكلكف، 5498ىػ/914التالي 
 .389-385، ص3، جابف إياس، بدائع الزىكر، 564

 .555، كص518ابف طكلكف، إعالـ الكرل، ص (33)
/ ىػ959ثـ أعيد إلييا عاـ  ـ5499ىػ/915عمى القدس عاـ  مالج: مالج األشرفي قايتبام، عيف نائبان  (34)

 .569، 515، 85، 89، 81، 34، ص4، جابف إياس، بدائع الزىكرـ.5519
ـ كاستمر في عممو حتى قتؿ في 5515ىػ/955سيبام: تكلى نيابة دمشؽ في أكاخر العيد المممككي عاـ  (35)

-599ابف طكلكف، إعالـ، صابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص؛ ـ.5556ىػ/999معركة مرج دابؽ عاـ 
 .61-5، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 939

 .956، إعالـ الكرل، ص: ابف طكلكف، انظر أيضان 455الحمصي، حكادث الزماف، ص (36)
الفرائد، . الجزيرم، الدرر 993، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 459الحمصي، حكادث الزماف، ص (37)

 .359ص
محمد بف مساعد الغزالي: أمير األسرة الغزاكية في جبؿ عجمكف في أكاخر العصر المممككي دخؿ في  (38)

صراع مع نكاب دمشؽ المماليؾ الذم قامكا بعدة حمالت عمى جبؿ عجمكف قامكا خالليا بتخريب المنطقة 
ألماف مف السمطاف قانصكة الغكرم كسيبام كنيب ثركاتيا مف الماشية كالمحاصيؿ الزراعية مما دفعو لطمب ا

-466، ص3، الحمصي، حكادث الزماف، ج995، كص597نائب الشاـ، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص
 .995، ص58، كج985، ص4، جابف إياس، بدائع الزىكر، 481، كص476، 475، كص467

ف عامر شماؿ فمسطيف في أكاخر األمير طرابام: شيخ قبيمة بني حارثة التي كانت تخيـ في سيؿ مرج ب (39)
العصر المممككي كخالؿ القرف األكؿ مف الحكـ العثماني ككاف مف المرحبيف بالسمطاف سميـ األكؿ العثماني 

 .956-953البخيت، األسرة الحارثية، ص؛ 75الطراكنة، مممكة صفد، ص عند سيطرتو عمى بالد الشاـ.
 .993، ص5، جس، بدائع الزىكرابف إيا، 459، ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج (41)
خميؿ بف إسماعيؿ: شيخ جبؿ نابمس في أكاخر العصر المممككي، شارؾ في الحرب العثمانية المممككية  (45)

ـ، كلكنو فر مف المعركة مما أثار غضب السمطاف المممككي قايتبام الذم أمر بالقبض 5489ىػ/994عاـ 
/ ىػ898تو عزؿ عف مشيخة جبؿ نابمس كشارؾ في ثكرة عاـ عميو كاستعادة األمكاؿ التي أخذىا كأفراد قبيم

، 993، ص8كتذكر بعض المصادر أنو قتؿ خالؿ الثكرة، ابف شاىيف الظاىرم، نيؿ األمؿ ج ـ5589
 ،، ابف إياس394، ص9، مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج5187، ص3السخاكم، كجيز الكالـ ج

 .597طكلكف، مفاكية الخالف، ص، ابف 998، كص959، ص3، جالزىكر بدائع
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كـ غرب مدينة 53شماؿ فمسطيف عمى بعد  قرية لكبياكتقع  .459ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (49)
 .944طبريا. لكباني، معجـ، ص

 .539، 535الحمصي، حكادث الزماف، ص (43)
كيظير أف ىذه المقب نسبة إلى لقبو كليس اسمو الحقيقي.  جغيماف، كأف الـ يجغيماف: كاف شيخ قبيمة بن (44)

ككفقان إلى بعض منطقة جغيماف جنكب معاف التي كانت تقيـ بيا القبيمة أحيانان كتعرؼ حاليان باسـ المدكرة. 
، ككاف مصاىران لمشيخ عمرك بف داكد أمير قبيمة بني المراجع فإف اسمو الحقيقي ىك سالمة بف نعيـ بف فكاز

ـ، 5571كانكف األكؿ  95ىػ/ 976رجب  97ع(، 55، كثيقة )539-535، ص3. بيات، بالد الشاـ، جعقبة
، 5؛ ابف كناف، المكاكب اإلسالمية، ؽـ5575أيار  9ىػ/ 978ذم الحجة  7ع( 97، كثيقة )576-577
 .519-511؛ الجزيرم، الدرر الفرائد، ص58ص
 .946، 945ابف طكلكف، أعالـ الكرل، ص (45)
؛ ابف كناف، 553، ص5ز. ياقكت الحمكم، معجـ، جمف جية الحجامدينة في طرؼ بادية الشاـ  معاف: (46)

 .551، ص9المكاكب اإلسالمية، ؽ
 .946، ابف طكلكف، أعالـ الكرل، ص389ابف طكلكف، مفاكية، ص (47)
 .399، مفاكية الخالف، ص947، ابف طكلكف، أعالـ الكرل، ص536الحمصي، حكادث الزماف، ص (48)
ـ. الجزيرم، الدرر 5591ىػ/ 996زة كأميران لقافمة الحج الشامي في عاـ كاف نائبان عمى غجاف بالط:  (49)

 .499، ص5الفرائد، ج
لـ تتكفر معمكمات عمو في المصادر التاريخية، كيبدك أنو أحد النكاب الذيف كانكا مؤيديف إلى جاف  زمؾ:أ (51)

 بردم الغزالي.
 .993، 999، ص5ابف إياس: بدائع، ج (55)
 ..515الفرائد، صالجزيرم، الدرر  (59)
قابؿ السمطاف العثماني في مصر، كأمير عرباف الشرقية الشيخ أحمد بف قاسـ بف بقر شيخ عرب العايد  (53)

كاف متعاطفان مع جاف بردم الغزالي كقاـ بزيارتو في دمشؽ، كلذلؾ سميـ األكؿ كىك في طريقو إلى مصر، ك 
بعد  الشيخ أحمدقبض خاير بؾ عمى ؛ فزالير الذم كاف عمى خالؼ مع الغاختمؼ مع خاير بؾ نائب مص

ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ،  عكدتو مف دمشؽ بعد انتياء حركة الغزالي كقتمو بعد أف منحو األماف.
 .447، 491-454، 57، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر؛ 31ص
 .947، ابف طكلكف، أعالـ الكرل، ص393ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (54)
 .537حمصي، حكادث الزماف، صال (55)
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األمير ممحـ: يظير أنو مف شيكخ بني الـ المؤيديف لمغزالي كلكنو اختمؼ معو كقبض عميو كقاـ الغزالي  (56)
 .453/ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج بسجنو في حبس باب البريد في دمشؽ.

 .519-511؛ الجزيرم، الدرر الفرائد، ص399ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (57)
 .397، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (58)
 ياقكت الحمكم، معجـ .البقاع: منطقة بيف بعمبؾ كحمص كدمشؽ، كىي مف المناطؽ المبنانية اليـك (59)

 .99-95ف، صلبنا، أبك العينيف ؛471، ص5، جالبمداف
صاحبيا تنظيـ العالقة بيف الدكلة كعائالت  ىالمقدـ: كىي كظيفة كجدت في العصر المممككي كيتكل (61)

ابف فضؿ اهلل العمرم، التعريؼ،  كجباية األمكاؿ مف عشيرتو كحفظ األمف كالنظاـ في منطقتو.كالقبائؿ العشير 
عثامنة،  ؛918-917؛ حالؽ، صباغ، المعجـ الجامع، ص555، الخالدم، المقصد الرفيع، 516-515ص

 .989-985فمسطيف، ص
، ابف طكلكف، مفاكية 485الحمصي، حكادث الزماف، ص :ناصر الديف بف الحنش، انظر كؿلمتكسع ح (65)

، 575، 591، 556-555، صإعالـ الكرل، ابف طكلكف، 367، 338، 953، 953، 97، ص5الخالف، ج
945. 

ـ كاشفان عمى أكقاؼ المسجديف األقصى في القدس كاإلبراىيمي في 5487ىػ/ 899جاف بالط: عيف عاـ  (69)
أيار  98ىػ/ 915ذم القعدة  3الخميؿ. كما تكلى نيابات حمب كدمشؽ كغزة قبؿ أف يعمف نفسو سمطانانان في 

ـ. مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، 5511ىػ/ 916ـ، كلكف حركتو انتيت بالفشؿ؛ إذ قتؿ في عاـ 5511
؛ 585-581الخالف، ص؛ ابف طكلكف، مفاكية 573-579، ص5؛ الغزم، الككاكب السائرة، ج338، ص9ج

 .483، ص3ابف إياس، بدائع الزىكر، ج
 .574، 573، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص559، 557ابف طكلكف، أعالـ، ص (63)
ـ، ابف 5499أيمكؿ  59ىػ/ 915صفر  5قصركة: تكلى نيابة كؿ مف حمب كطرابمس ثـ دمشؽ في  (64)

 .549-591طكلكف، أعالـ الكرل، ص
 .595، صابف طكلكف، أعالـ (65)
 .534، ص5قرية مف قرل دمشؽ مف ناحية البقاع. ياقكت الحمكم، معجـ، ج را:غمش (66)
 .578ابف طكلكف، أعالـ الكرل، ص (67)
 .99زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، صابف  (68)
 .565-561/ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (69)
 .557، 556، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (71)



 نيةانسالار للعلوم انبالامعة اجملة ج

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

(56) 
 

                                                                                                                                         

قرقماس: عيف مقدمان عمى البقاع بعد مقتؿ ابف الحنش. كيظير انو كاف مف المنافسيف لناصر محمد بف  (75)
 .561الديف بف الحنش. سالـ، دراسة في تاريخ صيدا، ص

 .516، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 377ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (79)
 .516، ص5، جئع الزىكرابف إياس، بدا، 378، 377ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (73)
 .944ابف طكلكف، أعالـ الكرل، ص (74)
: كاف مف معارضي األمير ناصر الديف الحنش، فقتمو عالء الديف بف عماد الديف المقدسي )ابف عالؽ( (75)

 .998ـ. ابف طكلكف، إعالـ الكرل، ص5556أيمكؿ  59ىػ/ 999الغزالي في شعباف 
، 4خيرات، تقع شماؿ غرب سكريا. القمقشندم، صبح العشى، جمدينة شامية كبيرة، كثيرة ال حماة: (76)

 .311-998، ص9؛ ياقكت الحمكم، معجـ، ج541-539ص
حمة )لباس( مف حمؿ السمطاف يخمعيا عمى مف يريد تكريمو. حالؽ، صباغ، المعجـ الجامع،  الخمعة: (77)

 .84ص
 .336، 335ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (78)
 .459/ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 945الكرل، صابف طكلكف، أعالـ  (79)
 .454ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (81)
 .947عالـ الكرل، صإابف طكلكف،  (85)
 .545-531؛ أكبنيايـ، البدك، ص447، 398-396، ص5ابف إياس، بدائع  الزىكر، ج (89)
؛ عثامنة، 91-68الحارثية، ص؛ البخيت، األسرة 93، ص5؛ ج967، ص4ابف إياس، بدائع الزىكر، ج (83)

 .975فمسطيف، ص
 .385ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (84)
بنيايـ، أك ، 959، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص459، كص993ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (85)
كما قبض عمى خميؿ بف إسماعيؿ شيخ العشير في جبؿ نابمس كعمى ابنو أحمد، كعمى  .993ص، 9، جدكالب

 د بف مساعد الغزاكم، كعمى شيخ قرية لكبيا شماؿ فمسطيف.محم
ابف إياس، ذكر ابف إياس أف الذم أعدـ ىك قراجا بف طرابام كلكف األصح أنو طرابام كالد األمير قراجا. (86)

 .459، كص993ص، 5، جبدائع الزىكر
، 9نيايـ، البدك، جبأك ، 959، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص993ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (87)

 .993ص
 .86-85ص، 9بنيايـ، البدك، جأك ، 375ص، 5، جابف إياس، بدائع  الزىكر (88)
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 .459، كص993/ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 959ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (89)
، الزىكرابف إياس، بدائع شياب الديف الطرابمسي: ذكر أنو كاف كاتبان في مدرسة سيبام في دمشؽ. (91)
 .455/ص5ج
محمد بف ناظر الجيش الشيير بابف بميبؿ الجمجكلي، عمؿ قاضيان في جمجكليا، كقاضي لقافمة الحج في  (95)

، 3ـ، ككاف مف المقربيف لمغزالي، كصؼ بأنو كاف كثير الظمـ.الحمصي، حكادث الزماف، ج5558ىػ/994عاـ 
 .455/ص5، جبدائع الزىكرابف إياس، ، 88ص، 9، ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ج599ص
، صباغ، ؽحال ؛98الخازندار: المسؤكؿ عف خزانة السمطاف أك النائب، كىماف، معجـ األلفاظ، ص (99)

 .89المعجـ الجامع، ص
 .455ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر، 455ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (93)
 .86-85ص، 9ج كبنيايـ، البدك،أ، 375ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (94)
 .31ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص (95)
حسف بف مرعي: مف شيكخ القبائؿ العربية في منطقة الكجو البحرم شماؿ مصر، شارؾ إلى جانب الشيخ  (96)

محمد الجكيمي مف شيكخ العرب في المنطقة في العديد مف الثكرات التي قامت ضد الحكـ المماليؾ في أكاخر 
كقد قبض عمى السمطاف المممككي طكماف بام كسممو لمسمطاف العثماني سميـ األكؿ الذم  العصر المممككي.

، 5؛ ج398-397، ص3؛ ابف إياس، بدائع الزىكر، ج519-98أعدمو. ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص
 .575-574ص
 ككاف حسف بف مرعي .919، 594،597ص، 5ابف إياس، بدائع الزىكر، ج (97)
 .396،ص5، جدائع الزىكرابف إياس، ب (98)
 .397ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (99)
 .371ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (511)
 .447ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر (515)
 .515ص، صفحات مجيكلة، طكلكفابف  (519)
 .454، ص368، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (513)
 .541، ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج (514)
 .543، ص3الحمصي، حكادث الزماف، ج (515)
 .593ابف طكلكف، مفاكية الخالف، ص (516)
 .518-517؛ صفحات مجيكلة، ص948ابف طكلكف، إعالـ الكرل، ص (517)
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 .454، ص3ابف طكلكف، مفاكية، ج (518)
 .455، ص3ابف طكلكف، مفاكية، ج (519)
 .383، ص5، جابف إياس، بدائع الزىكر (551)
 فرىاد باشا: (555)
 .991، ص4مكضع إلى الشرؽ مف دمشؽ. ياقكت الحمكم، معجـ، ج ابكف:قال (559)
 .367، ص4ضيعة بيف دمشؽ كحمص. ياقكت الحمكم، معجـ، ج القصير: (553)
 ؛544-543ص، 3الحمصي، حكادث الزماف، ج؛ 597-599ابف زنبؿ، تاريخ السمطاف سميـ، ص (554)

، 5الغزم، الككاكب، ج ؛389ص، 5، جابف إياس، بدائع الزىكر؛383عالـ الكرل، صإابف طكلكف، 
 .49، ص3القرماني، أخبار الدكؿ، ج ؛579-571ص
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