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نالحظ و  ، المملوكية سلطنةبين الدولة الجالئرية وال السياسية العالقاتتتناول هذه الدراسة 
فى كانت العالقات تتسم بالود والصفاء  قدف قات ،هذه العال عدم استقرارن خالل هذه الدراسة م

 محمد بن قالوون الناصرحاكم العراق و مثلما حدث فى عهد الشيخ حسن الجالئرى بعض الفترات ، 
 ُحسن العالقات بين الطرفين وراءالمصالح السياسية المشتركة  تكانوربما  .المملوكى مصر سلطان

فعلى الرغم من أن الشيخ حسن الجالئرى كان الحاكم الفعلى للعراق لكنه لم يعلن نفسه سلطانا ،  ،
وفضل أن ينقل والءه للناصر محمد بن قالوون ، فضرب حاكم العراق السكة ، وأقام الخطبة فى 

، وذلك رغبة فى أن يسانده ضد منافسيه ، و إن دل هذا على شىء فإنما بغداد باسم سلطان مصر
 .يدل على مدى قوة مصر خالل هذه الفترة 

باطراد، فقد كانت لم تستمر  عالقات الود بين الدولة الجالئرية والسلطنة المملوكيةكما يظهر لنا أن 
عهد السلطان أويس الجالئرى  فى العالقات بين الطرفينتسوء فى بعض الفترات أيضًا ، فقد ساءت 

لمصر تبعية فعلية ال تبعية تصبح بغداد تابعة الذى كان يرغب فى أن  والسلطان المملوكي األشرف شعبان
فقام مرجان واستقالله ببغداد ؛  الجالئرى على السلطان أويسفى تمرده مرجان حاكم بغداد ، لهذا ساند  اسمية

داد ، وخطب وسك العملة باسم سلطان مصر السلطان الملك حذف اسم السلطان أويس من الخطبة ببغب
عادت بغداد إلى طاعة السلطان ، و ثورة مرجان حاكم بغداد سرعان ما فشلت غير أن  ، األشرف شعبان

 .أويس 

فـــى عهـــد كانـــت متحرجحـــة  الجالئريـــة والمملوكيـــة العالقـــات بـــين الـــدولتين وننتهـــى مـــن ذلـــك إلـــى أن 
نظـرًا لتحييــد ، لكــن سـرعان ماتبــدلت  ، ففـى بــادىء األمـر كانـت العالقــات حسـنة الئــرىالسـلطان أحمـد بــن أويـس الج
ســلطان مصــر الظــاهر الــذى كــان قــد أقــام الخطبــة ل قــرا محمــد التركمــانىلحــاكم تبريــ   ســلطان مصــر الظــاهر برقــوق

فيهـا ألحـد مـن ذكر اسم السلطان برقوق فى مـدن لـم يخطـب ، وبهذا  وخلع طاعة السلطان أحمد بن أويس، برقوق 



د بالســـلطان اســـتنجالاغضاضـــة فـــى  الســـلطان أحمـــد الجالئـــرى وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا لـــم يجـــد .ملـــوك مصـــر قبلـــه 
الــذى نجــح فــى تيمورلنــك  األميــر مــن حمايتــهل ، والــذهاب إلــى مصــرم 2991/هـــ597المملــوكى الظــاهر برقــوق ســنة

 . على بغداد اإلستيالء 
هـو مـايظهر بوضـو  و  ،كانت مالذا للشعوب المجاورة دة ، و كان لها الريان مصر أهذا على  و يدل 

 .فى مساعدة أحمد بن أويس السترداد عرشه بالعراق من خالل دور مصر 
 

 السياسية بين الدولتين فى عهد السلطان العالقات العالقات تح مكما كان من دالئل تحرجح هذه 
لرفضه السما  له بدخول األراضى  بن برقوقالناصر فرج المملوكى أحمد بن أويس و السلطان  الجالئرى

 .المصرية لالحتماء بها من الثورة التى شنها أهل بغداد ضده 

والــده برقــوق ، الــذى كــان  مخالفــًا سياســةالســلطان فــرج  بســبب السياســة الجديــدة التــى انتهجهــا ذلــكو 
 .والذى أيدهم وساندهم ضد تيمور, حريصا على صداقة الجالئريين

 
م سقط حكم الدولة الجالئرية فى أذربيجان  2121/ هـ  329أحمد بن أويس سنة  وبموت السلطان

 .عالقتها بالدولة المملوكية  –من ثمَّ  –والعراق ، وانتهت 

 

 واهلل ولى التوفيق
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