د .أرﺗور إﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن
وظﺎﺋف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﺻر ﻓﻲ ﻋﺻور اﻟوﺳطﻰ
ﻛﺎﻧت ﻣن أﻫم اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ اﻷول اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎدر» أرﺑﺎب اﻟﺳﯾوف« وﻫم رﺟﺎل اﻟﺟﯾش وﻟم ﯾﻛوﻧوا

ﻣﺻرﯾﯾن وﻛﺎﻧوا ﯾﻧﻔذون أواﻣر اﻟﺳﻠطﺎن وﯾﻧﺻروﻧﻪ وﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أﻣورﻫم اﻟﻣﻌﺎﺷﯾﺔ وﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﯾﺋون اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي
ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻪ .وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾد ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن وﻫم ﻧﺎﺋب اﻟﺳﻠطﺎن ،أﺗﺎﺑك اﻟﻌﺳﻛر ،ﻧﺎظر
اﻟﺟﯾش ،ﺻﺎﺣب دﯾوان اﻟﺟﯾش ،ﻣﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺟﯾش ،ﻣﺳﺗوﻓﻲ اﻟرزق ،ﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾش ،ﻧﻘﯾب اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ،أﻣﯾر اﻟﺳﻼح ،أﻣﯾر اﻟﻣﺟﻠس ،أﻣﯾر
اﻟطﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ ،اﻟداودار اﻟﻛﺑﯾر ،أﻣﯾر أﺧور ،رأس اﻟﻧوﺑﺔ ،ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺟﺎب ،أﻣﯾر ﺧﺎزﻧدار ،أﻣﯾر ﻣﺋﺔ ﻣﻘدم أﻟف ،ﻣﻘدم اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك وﻗﺎﺿﻲ

اﻟﻌﺳﻛر .وﻫم ﯾﺷﻛﻠون»أﻫل اﻟدوﻟﺔ« .وﻫؤﻻء ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻬم ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎﺗﻬم إﻗطﺎﻋﺎت أو ﺑدﻻت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﺻورة ﻣرﺗﺑﺎت.
-1اﻟﺳﻠطﺎن

ﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﯾﺔ وﻛﺎن ﺳﻼطﯾن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن ﻛﺑﺎر أﻣراء اﻟﺟﯾش ﯾﺧﺗﺎرﻫم اﻷﻣراء ﻣن ﺑﯾﻧﻬم .وﻛﺎن
ﻫؤﻻء ﯾﺻﻠون إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﺻﺑﯾﺎﻧﺎً ﻋن طرﯾق اﻟﺷراء أو ﻓﺗﯾﺎﻧﺎً أﺳرى ﺣرب ،أو رﺳﻣﺎً ﻣﻘرراً ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ،أو ﻫداﯾﺎ ﻣن

دو ل ﺻدﯾﻘﺔ أو ﺣﻠﯾﻔﺔ .وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺿﻌون ﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺧرى ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻌدة أﻋوام .ﺣﺗﻰ إذا اﻧﺗﻬﻰ ﺗدرﯾﺑﻬم ﺟرى ﺗﺣرﯾرﻫم
وﺿﻣﻬم إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﯾﺔ .وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣن أﺳﺑﺎب إﻧﺣطﺎط اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻬﺟري/اﻟﺧﺎﻣس

ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ،أن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻟم ﯾﻌودوا ﯾﺷﺗرون ﺻﻐﺎراً ،ﺑل ﺻﺎر ﯾؤﺗﻰ ﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﺻر رﺟﺎﻻً وﯾدﺧﻠون اﻟﺟﯾش دوﻧﻣﺎ ﺗرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ،ﻓظل ﻫؤﻻء اﻟﺟدد .ﻏرﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا اﻻﺋﺗﻼف ﻣﻊ ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟﻠﺑوا إﻟﯾﻬﺎ .وﺑﺳﺑب
ﺗﺳﺎوي ﻛﺑﺎر اﻷﻣراء اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻓﻲ اﻷﺻل واﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻘﺎرب ﻗوﺗﻬم ووزﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎً أن ﺗﺧرج ﻣن أوﺳﺎطﻬم

ﻣﻠﻛﯾﺔ وراﺛﯾﺔ .ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﻣراء اﻟذﯾن وﺻﻠوا إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟم ﯾﺣﺎوﻟوا أن ﯾورﺛوا أﻋﻘﺎﺑﻬم ﻣن ﺑﻌدﻫم .إن إﺧﻔﺎق اﻟﻣﺑدأ اﻟوراﺛﻲ
ﻛﺎﻧت ﻟﻪ آﺛﺎرﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وراﺛﯾﺔ ﺗﻔرض ﺗوﻟﯾﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠطﺎن
ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم أو اﻟﻧواﺣﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم اﻟدوﻟﺔ ﻟدوﯾﻼت ﻣن ﺑﻌد ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺿﻌف وﺗﺷرذم ﺛم ﺳﻘوط ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎب

دوﻟﺔ وﺳﻠطﻧﺔ أﺧرى ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠﺳﻼﺟﻘﺔ .ذﻟك أن اﻷﻣراء اﻟﺻﻐﺎر ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌﯾﯾن وﺻﻲ ﻋﻠﯾﻬم »أﺗﺎﺑك« ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟرﺷد.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﻛل اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺎن وراء ﻗﯾﺎم ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳطوﺗﻬﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻓﻲ أﻗﺎﺻﻲ أﻗﺎﻟﯾم اﻟدوﻟﺔ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.

ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﻣدن ﺑﺎﻟﺷﺎم أﯾﺎم اﻷﯾوﺑﯾﯾن دوﯾﻼت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﯾﺗﺳﻠط ﻓﯾﻬﺎ أﻣراء اﻷﺳرة اﻷﯾوﺑﯾﺔ ﻣن أوﻻد وأﺣﻔﺎد اﻟﺳﻠطﺎن ﺻﻼح
اﻟدﯾن وأﺧﯾﻪ اﻟﻌﺎدل ،ﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻌﯾن اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻷﻗﺎﻟﯾم واﻷﻋﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ،وﻫو اﻟذي ﯾﻌﯾن

ﺻﺎﺣب دﯾوان اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺷﺎم وﻗﺿﺎة اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ وﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟظﺎﻫر ﺑﯾﺑرس أول ﻣن ﻋﯾن ﻗﺿﺎةﻗﺿﺎةٍ أرﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ ،اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻷﯾوﺑﻲ .وأﺿﯾﻔت ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻟذﻫﺎب ﻟﻠﺣرب

ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻟدى اﻷﯾوﺑﯾﯾن وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻧد ﺧﻠﻔﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﺎﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن واﻟﻔﺎطﻣﯾﯾن ،ﻓﻬؤﻻء ﻻ ﯾذﻫﺑون إﻟﻰ اﻟﺣرب ،إﻧﻣﺎ
ﯾوﻟون ﻗواداً ﻣن ﻗﺑﻠﻬم .وﻟﻛن ﺳﻼطﯾن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك واﻷﯾوﺑﯾﯾن ،ﻛﺎﻧوا ﯾذﻫﺑون ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺟﯾوش ﻟﻠﺣرب أو ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺛورات واﻟﻔﺗن .ﻛذﻟك ﯾﻘوم

ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﯾﺳﺗﻘﺑل رﺳل اﻟﻣﻠوك .ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ
اﻷﻣور اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟوزﯾر .واﻟواﻗﻊ أن ﻣﻧﺻب اﻟوزﯾر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﻠطﺎن ،إذا وﺟدت وظﯾﻔﺔ
ﻧﺎﺋب أو ﻧﺎﺋب اﻟﺳﻠطﺎن.

-2ﻧﺎﺋب اﻟﺳﻠطﺎن

ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﯾﺔ وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎً ﺑﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﻛﺎﻓل واﻟﻛﺎﻓل ﻟﻠﻣﻣﺎﻟﯾك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫو اﻟﺳﻠطﺎن

اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ واﺳﻌﺔ .وﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﻌراض اﻟﺟﯾش دون ﻣﺷﺎورة اﻟﺳﻠطﺎن وﻟم ﯾﻛن ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ
ﺗرﻗﯾﺔ أﻓراد اﻟﺟﯾش إﻟﻰ رﺗﺑﺔ إﻻ ﻣرة.وا ٕ ﻟﯾﻪ ﺗرﻓﻊ اﻟﺷﻛﺎوي وﺗﻘرأ ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺻص اﻟﻧﺎس وﻛﺎن ﯾﺻدر اﻟﻣراﺳﯾم ﻣن دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣور اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن إﺣﺎطﺗﻪ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗرأس ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣظﺎﻟم .أرﺑﺎب اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ ﻛﺎﻟوزارة وﻛﺗﺎب

اﻟﺳر وﻗل أن ﻻ ﯾﺟﺎب ﻓﯾﻣن ﯾﻌﻧﯾﻪ ،وﻫو ﺳﻠطﺎن ﻣﺧﺗﺻر ﺑل ﻫو ﯾرأس اﻟﺟﯾش ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻣواﻛب وﯾﻧزل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ ﻓﺈذا ﻣﺛل ﻓﻲ

ﺣﺿرة اﻟﺳﻠطﺎن،وﻗف ﻓﻲ رﻛن اﻹﯾو ان .أُﻟﻐﻲ ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﻣوت اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد إﻻ أﻧﻪ أﻋﺎد ﺗﺟدﯾدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﻟﻛن
دون اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺻب أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ وﻟم ﯾﻌط ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ،وﻛﺎن ﻧﺎﺋب اﻟﺳﻠطﺎن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﻪ

ﻓﻲ ظروف ﺗﺳﺗدﻋﻲ رﺣﯾﻠﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أو ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈرﺳﺎل ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ.
-3أﺗﺎﺑك اﻟﻌﺳﻛر

ﺑﻌد إﻟﻐﺎء ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب اﻟﺳﻠطﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﺗﺄدﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم أﻗدم اﻷﻣراء رﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ،وﻛﺎن ﯾﻠﻘب

وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ﺑﻧﺎﺋب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أو أﺗﺎﺑك اﻟﻌﺳﻛر.ﻫو ﻛﺑﯾر أﻣراء اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك وﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎً أن ﯾﺧﻠف اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻌرش وﻛﺎن

ﻗﺎﺋداً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﯾش و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺣﺎﻟﯾﺎً اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .وﻟﻛن وظﺎﺋﻔﻪ ﻛﺎﻧت أوﺳﻊ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺻﺎدر إﻟﻰ ذﻟك وﻫو
»ﻣدﯾر اﻟﻣﻠك«.وا ٕ ن ﻛﺎن ﻟﻘب أﺣﯾﺎﻧﺎً ﺑﺎﺗﺎﺑك اﻟﺟﯾش أو ﺑﺄﺗﺎﺑﻛﻲ اﻟﺟﯾش وﻟﯾس ﻣن اﻟواﺿﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎً إذا ﻛﺎن ﻟﻘب أﻣﯾر اﻟﺟﯾش ﯾﻌﻧﻲ أﺗﺎﺑك
اﻟﺟﯾش أم ﻻ،ﺣﯾث اﺧﺗﺻر اﺳﻣﻪ إﻟﻰ»اﻷﺗﺎﺑﻛﻲ« وﻫو أﻣﯾر أب ،واﻟﻣراد أﺑو اﻷﻣراء أو اﻷﻣﯾر اﻟﻣرﺑﻲ ،وﻫو أﻛﺑر اﻷﻣراء اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﺑﻌد

اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻛﺎﻓل ،وﻟﯾس ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻛم وأﻣر وﻧﻬﻲ ،وﻏﺎﯾﺗﻪ رﻓﻌﺔ اﻟﻣﺣل وﻋﻠو اﻟﻣﻘﺎم .وﯾﻘول اﺑن ﺗﻐري ﺑردي إن اﻷﺗﺎﺑك ﻛﺎن
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻘب »ﺑﺎﻛﻼرﯾﺎﺗﻲ« وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أﻣﯾر اﻷﻣراء وﻫو ﺷﻣ وخ اﻟﻌﻣرى .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺗﺎﺑك اﻟﻌﺳﻛر ﻛﺎن ﻟﻠﺟﯾش ﻗواد ﯾﺳﻣون اﻷﻣراء

ووظﯾﻔﺗﻬم اﻹﻣرة »وﻛﺎﻧت اﻹﻣرة ﻟﺟﯾش اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣﻠوك ﺑﺎﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﻲ«.
-4ﻧﺎظر اﻟﺟﯾش

ﯾرأس دﯾوان اﻟﺟﯾش ﻣوظف ﻛﺑﯾر ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم ﻧﺎظر اﻟﺟﯾش ووظﯾﻔﺗﻪ »اﻟﺗﺣدث ﻓﻲ أﻣر اﻹﻗطﺎﻋﺎت ﺑﻣﺻر واﻟﺷﺎم واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ

ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ وﻣﺷﺎورة اﻟﺳﻠطﺎن وأﺧذ ﺧطﻪ وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﺟﻠﯾﻠﺔ رﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﻘدار« .وﻫو ﯾﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﺣﺎﻟﯾﺎ .ﻫذﻩ أو وزﯾر

اﻟﺣرب وذﻟك ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾوش وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﻟﻠﺟﻧدي ﻣﻛﺎﻧﺔ

رﻓﯾﻌﺔ .وﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻘول ﻣﺎ رواﻩ ﺧﻠﯾل اﺑن ﺷﺎﻫﯾن اﻟظﺎﻫري» :أﻧﻪ أﺻﺑﺢ أﻫل اﻟدراﯾﺔ ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك وﻣن أﻧﺻف إﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺑﺈﯾﺿﺎح اﻟطرق واﻟﻣﺳﺎﻟك .أﻧﻪ ﻓراﺳﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺳﯾﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ،وﺿﺑط أﻣور اﻟﺟﯾش وﺣﻔظ أﻣوال اﻟﺟﻧدي ﻓﺈﻧﻪ ﻗطب ﻣدارﻫﺎ ،وﺳﺑب

اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻓﯾﺗﻌﯾن اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻪ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ،ﻓﺈن ﺷﺄﻧﻪ أرﻓﻊ .ودﯾواﻧﻪ أﺟﻣﻊ وﻋﻣﻠﻪ أوﺳﻊ .وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓﺳﯾﺣﺔ
اﻷطراف ،واﺳﻌﺔ اﻷﻛﻧﺎف .وﻗد دﻟت ﺟرﯾدة ﺟﯾﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻻف ،ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر طﺑﻘﺎﺗﻬم وﺿﺑط إﻗطﺎﻋﺎﺗﻬم ورﻋﺎﯾﺔ
ﻣﺑﺎدئ ﻣددﻫم وأﻗواﺗﻬم،وﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻧﺎظر اﻟﺟﯾوش اﻟﻣﻘﺻود واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ واﻟذي ﻣدارﻩ ﺟﻣﯾﻊ أﻣوال اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ وﯾرد إﻟﯾﻪ« .ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎوﻧﯾن وﻫم:
-5ﺻﺎﺣب دﯾوان اﻟﺟﯾش

»وﻟﻧﺎظر اﻟﺟﯾش أﺗﺑﺎع ﺑدﯾواﻧﻪ ﯾوﻟون ﻋن اﻟﺳﻠطﺎن .ﻛﺻﺎﺣب دﯾوان اﻟﺟﯾش وﻛﺗﺎﺑﻪ وﺷﻬود« .ﻛذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘول إﻧﻪ ﺻﺎﺣب

دﯾوان اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك وﻛﺎﺗب اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك وﺷﻬود اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك.
-6ﻣﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺟﯾش

وﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﺟﻧد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدون ﻓﻲ ﻛﺷوف ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن وﻛﺎن ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺷﺧﺻﺎن اﻷول

ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻر واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺟﻧد اﻟﺷﺎم ،وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك أن دﯾوان اﻟﺟﯾش ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓرﻋﯾن ر ﺋﯾﺳﯾن أﺣدﻫﻣﺎ دﯾوان اﻟﺟﯾش اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ
واﻟﺛﺎﻧﻲ دﯾوان اﻟﺟﯾش اﻟﺷﺎﻣﻲ .وﻗد وزع اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧﺣو ﻷن دﯾوان اﻟﺟﯾش اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ﻛﺎن ﻣﻧﻘﺳﻣﺎً ﻓﻲ

ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻣرﻩ إﻟﻰ دﯾواﻧﯾن وﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ أﻣور اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺷﺎم طﺑﻘﺎً ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ.
-7ﻣﺳﺗوﻓﻲ اﻟرزق

وﻫؤﻻء اﻟﻣو ظﻔون اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻣل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن

أن ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻠﻔون ﺑﻬﺎ واﻟدراﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑدﻗﺎﺋق أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻣﻊ ﻫؤﻻء
ﻋدد آﺧر ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺷﻬود ،إذ أن ﻫذا اﻟدﯾوان ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻧود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾؤﻟﻔون

ﻗﺳﻣﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻣن ﺟﯾش اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك.
-8ﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾش:

وﯾﺳﺎﻋد ﻧﺎظر اﻟﺟﯾش ﻣوظف ﻛﺑﯾر ﻋرف ﺑﺎﺳم ﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾش» .وﻫﻲ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﺗﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧد .ﻓﻲ ﻋرﺿﻬم ،وﻣﻌﻪ ﯾﻣﺷﻲ اﻟﻧﻘﺑﺎء .إذا

طﻠب اﻟﺳﻠطﺎن أو اﻟﻧﺎﺋب أو اﻟﺣﺎﺟب أﻣﯾراً أو ﻏﯾرﻩ أﺣﺿرﻩ .ﻫو ﻛﺄﺣد اﻟﺣﺟﺎب اﻟﺻﻐﺎر وﻟﻪ اﻟﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻛب واﻟﺳﻔر«.
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻋﻧد وﻗت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺧﺻوم ﻣن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻓﻲ اﻟطﺑﺎق اﻟﻘﻠﻌﺔ وﯾﻧﻘل إﺟﺎﺑﺗﻪ إﻟﯾﻪ .وﺗﺷﺑﻪ وظﯾﻔﺗﻪ ﻣدﯾر اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً .

أﻣﺎ اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ »ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻪ ﻧﻘﯾب اﻟﻧﻘﺑﺎء« .وﻛﺎن ﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾش ﯾﺧﺗﺎر ﻣن أﻣراء اﻟﻌﺷرات وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ

ﺑﻧﻔوذ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس ،ﯾﺧﺷون ﺑﺄﺳﻪ وﺟﺑروﺗﻪ ،وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول اﻟﻣﻘرﯾزي ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد أن ﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾش ﻛﺎن ﯾﺄﺧذ أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل

ﺣﯾث ﯾﻘول» :وأﺧذوا أﻣواﻟﻬم ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻘﻬر ﻋﻧد طﻠب أﺣد إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﺧﺎص وﯾﺿﯾﻔون إﻟﻰ أﻛﻠﻬم أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل
اﻓﺗراءﻫم ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻛذب،ﻓﯾﻘوﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺄﺧذوﻧﻪ ﺑﺎطﻼً :ﻫذا ﺣق اﻟطرﯾق واﻟوﯾل ﻟﻣن ﯾﻧﺎزﻋﻬم ﻓﻲ ذﻟك« .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ﻧﺟد ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ أﯾﺿﺎً أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺎﺻطﺣﺎب اﻷﻣراء واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻟﺳﺟن إﻟﻰ اﻟﺑﻼط اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ أو
ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﺑﻼط اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن وﻛذﻟك ﯾﺻﺣب ﻛل ﻣن اﻷﻣراء واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺧﻠوﻋﯾن إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﻔﯾﻬم إﻟﯾﻬﺎ وﯾﻘوم

ﺑﺗوﺻﯾل اﻷﻣراء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻹﻋدام إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻹﻋدام ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌﻠن ﻟﻠﺟﯾش ﺑﺗﺟﻬﯾز ﻧﻔﺳﻪ ﻻﺳﺗﻌراض ﻋﺳﻛري أو

ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ وﺛم ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾرﺳل ﻧﻘﺑﺎء وأﺟﻧﺎد اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟذﯾن ﺗﺣت أﻣرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة وﺿواﺣﯾﻬﺎ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﺳل اﻟﺑرﯾدﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺻر.
-9ﻧﻘﯾب اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك

ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﺟﺎﻧب ﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ اﻟﺑﺣري وظﯾﻔﺔ ﻧﻘﯾب اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻧﺎظر اﻟﺟﯾش أﯾﺿﺎً ﻓﻲ إدارة دﯾوان

اﻟﺟﯾش.وﯾﺑدو أن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﻟﯾك أو ﻋﻠﻰ أدق ﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ .وﻗد ذﻛر أﺣد اﻷﻣراء أﻧﻪ ﻛﺎن ﻧﻘﯾﺑﺎً
ﻟﻠﺟﯾش وأﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻧﻘﯾب اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك.
-10أﻣﯾر اﻟﺳﻼح

وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﻌﺎدل وظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر اﻷﺳﻠﺣﺔ و اﻟذﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ،وﯾﻠﻘﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎن »ﺑﺎﻷخ« .ﻓﻛﺎن واﺟﺑﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ

اﻟﺳﻠطﺎن أﺛﻧﺎء ظﻬور اﻟﺳﻠطﺎن أﻣﺎم اﻟﺟﻣﻬور ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳؤوﻻً ﻋن »اﻟﺳﻠﺣدارﯾﺔ« أو»اﻟﺳﻼح ﺧﺎﻧﺎﻩ« .وﻛﺎن ﯾﺷﻐل ذﻟك اﻟﻣﻧﺻب واﺣداً

ﻣن اﻷﻣراء اﻟﻣﻘدﻣﯾن.
-11أﻣﯾر ﺧﻣﺳﺔ

وﻛﺎن اﻷﻣراء ﯾﺗدرﺟون ﻣن أﻣﯾر ﺧﻣﺳﺔ إﻟﻰ أﻣﯾر ﻋﺷرة إﻟﻰ أﻣﯾر أرﺑﻌﯾن إﻟﻰ أﻣﯾر ﻣﺋﺔ ،وﯾﺗﻣﯾزون ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬم ﺑﺈﻋداد اﻟﺟﻧد ﺗﺣت

أﻣرﻫم ،وﺑﺄﻋداد اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛوﻧﻬم وﺣﺗﻰ ﺑﻌﻼﻣﺎت ﺗﺷرﯾﻔﯾﺔ وﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟرﻧوك ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎراً ﻟﻪ .أﻣﺎ أﻣﯾر ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻛﺎن ﻓﻲ

ﺧدﻣﺗﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻣﺎﻟﯾك وأﻛﺛرﻫم ﻣن أوﻻد اﻷﻣراء اﻟﻣﺗوﻓﯾن أو ﻣن أﺑﻧﺎء اﻷﻣراء اﻟﻣﻘدﻣﯾن،وﯾﻣﻧﺢ اﻟواﺣد ﻫذﻩ اﻟرﺗﺑﺔ ﺗﻘدﯾراً ﻟﺧدﻣﺎت أﺑﯾﻪ إذ
ﻛﺎﻧوا ﯾﻌدون ﻣن اﻟﻣﻘرﺑﯾن وﻟﻘد وﺻل ﻋددﻫم ﻓﻲ اﻟﺟﯾش إﻟﻰ ﺛﻼﺛﯾن.وﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺄﻛﺎﺑر اﻷﺟﻧﺎد.
-12أﻣﯾر ﻋﺷرة

ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻧد ﻛل أﻣﯾر ﻣﻧﻬم ﻋﺷرة ﻣﻣﺎﻟﯾك أو ﻓرﺳﺎن ورﺑﻣﺎ ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾدﺧل ﺗﺣت أﻣرﻫم ﻋﺷرون ﻓﺎرﺳﺎً،وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻌد إﻻ ﻣن
أﻣراء اﻟﻌﺷرات اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻋددﻫم ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ﺧﻣﺳﯾن أﻣﯾراً  .وﻣن ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﯾﻛون ﺻﻐﺎر اﻟوﻻة وﻧﺣوﻫم ﻣن أرﺑﺎب اﻟوظﺎﺋف.
-13أﻣﯾر طﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ

) (70

ﻓﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎً اﺳم أﻣﯾر اﻷرﺑﻌﯾن وﻋدة ﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أرﺑﻌون ﻓﺎرﺳﺎً  .وﻗد ﯾزﯾد ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑﻌﯾن

ﻓﺎرﺳﺎً وﻻ ﺗﻛون اﻟطﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ ﻷﻗل ﻣن أرﺑﻌﯾن .وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣوت ،ﺗﻘﺳم إﻣﺎرة اﻷرﺑﻌﯾن إﻟﻰ إﻣﺎرة ﻋﺷرﯾن ،أو إﻟﻰ أرﺑﻊ اﻣﺎرات
ﻋﺷراً ،أو اﻟﻌﻛس ﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻣﯾر أرﺑﻌﯾن وﻗد ﺗﺳﻣﻰ ﻣﻧﻬم أﻣﯾر طﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻷن أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟرﺗﺑﺔ ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣن أﻣﯾر
أرﺑﻌﯾن درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ» .ﻫو اﻟذي ﯾﺿرب ﻋﻠﻰ اﻟطﺑل،وﻣ ُ ﻧﻔر وﻫو اﻟذي ﯾﺿرب ﺑﺎﻟﺑوق وﻛُوﺳﻲ ،وﻫو اﻟذي ﯾﺿرب ﺑﺎﻟﺻﻧوج اﻟﻧﺣﺎس
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض وﻏﯾر أوﻟﺋك ﻣن اﻟﺻﻧﺎع«.

-14أﻣﯾر ﻣﺟﻠس
70

ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ أرﺑﺎب اﻟﺴﯿﻮف ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﯿﺔ،ﯾﺴﻤﻰ أﻣﯿﺮ طﺒﻠﺨﺎﻧﺎه ﻻ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ دق اﻟﻄﺒﻮل ﻋﻠﻰ أﺑﻮاﺑﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ اﻟﺴﻼطﯿﻦ وأﻣﺮاء
اﻟﻤﺌﯿﻦ.

اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔاﻟﻛَﺣ َ ﺎﻟﯾن وﻣن
و
وﯾﺷﺑﻪ وظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً  .وﻗد ﻛﺎن أﻣﯾر اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺳؤوﻻً ﻋن أﻣﯾر اﻷطﺑﺎء

ﻫم ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬم وﻛﺎن ذﻟك اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺷﻐﻠﻪ ﺷﺧص واﺣد وﻟم ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن رﺗﺑﺔ أﻣﯾر اﻟﻣﺟﻠس وﺑﯾن ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣدد
اﻟذي ﻛﺎن ﻻ ﯾﺑدو وأﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن رﺗﺑﺗﻪ أﻣﯾر اﻟﻣﺟﻠس.
-15اﻟداودار اﻟﻛﺑﯾر

وظﯾﻔﺗﻪ ﺗطﺎﺑق ﻣدﯾر ﺷؤون اﻟﺿﺑﺎط ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻓﻠﻘد ﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ ،ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﺎﺋل ﻋن اﻟﺳﻠطﺎن

وا ٕ ﺑﻼغ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﻣور وﺗﻘدﯾم اﻟﻘﺻص إﻟﯾﻪ واﻟﻣﺷﺎورات ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﺿر إﻟﻰ اﻟﺑﺎب اﻟﺷرﯾف وﺗﻘدﯾم اﻟﺑرﯾد وﻫو أﻣﯾر ﺟﺎﻧدار وﻛﺎﺗب اﻟﺳر
وﯾﺄﺧذ اﻟﺧط ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر واﻟﺗوﻗﯾﻊ واﻟﻛﺗب .وﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟظﺎﻫر ﺑﯾﺑرس ﻫو أول ﻣن ﺟﻌل ﺷﺎﻏل ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﻣن ﺑﯾن

اﻷﻣراء اﻟﻣﻬﻣﯾن إﻻ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ أﯾﺎم ﺣﻛم اﻟﺟراﻛﺳﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﺑﯾن ﻛﺑﺎر اﻷﻣراء اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ .وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن ﺟﻧد اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﻫو
أﺟدر ﺑﺎﻹﯾﻔﺎد ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﻋﺳﻛرﯾﺔ.
-16أﻣﯾر أﺧور

وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً  .وﻛﺎﻧت ﻣﻬﺎم وظﯾﻔﺗﻪ ﻫﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻹﺳطﺑﻼت اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺧﯾل اﻟﺳﻠطﺎن
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣروﺑﻪ .وﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﺳﺎﻛﻧﺎً ﺑﺈﺳطﺑل اﻟﺳﻠطﺎن وﻛﺎن ﺗﺣت أﻣرﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻣراء اﻟطﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ ،وﻋدد ﻻ ﯾﺣﺻﻰ

ﻣن أﻣراء اﻟﻌﺷر وﻏﯾرﻫم.
-17رأس اﻟﻧوﺑﺔ

وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﺗطﺎﺑق وظﯾﻔﺔ رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .وﻫو ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ وﻫم ﺟﻧد اﻟﺳﻠطﺎن ذاﺗﻪ
وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻠوﻛﻬم .ﺑﺟﺎﻧب أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣر اﻟﺳﻠطﺎن ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳؤوﻻً أﯾﺿﺎً ﻋن اﻻﺳﺗﻌراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﯾش

ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج .وﻟﻘد اﺳﺗﺣدث رﺋﯾس اﻟﻧواب ﺑﻌد إﻟﻐﺎء ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻧوﺑﺎت اﻷﻣراء ،وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب
ﯾﻌرف ﻗﺑل ذﻟك ﺑرﺋﯾس ﻧوﺑﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎً »ﺑرﺋﯾس اﻟﻧوﺑﺔ اﻟﻛﺑرى« ،وﻛﺎن ﻋدد اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠون ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟﻧوﺑﺔ أرﺑﻌﺔ وﻫو ﻣﻘدم أﻟف

وﺛﻼﺛﺔ أﻣراء طﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ.
-18ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺟﺎب

وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﻣدﯾر إدارة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً  .ﻓﻛﺎن ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﯾن اﻷﻣراء
واﻟﺟﻧد .ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﯾﺿﺎً ﻣن واﺟﺑﻪ اﻟرﺋﯾس ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن واﻟﺿﯾوف إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ،وﻫو اﻟﻣﺳؤول أﯾﺿﺎً ﻋن ﺗرﺗﯾب اﻻﺳﺗﻌراﺿﺎت ﻓﻲ

اﻟﺟﯾش.
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-19أﻣﯾر ﺧﺎزﻧدار
ﻫو ﯾﺷﺑﻪ وظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر اﻟﺳﺟن اﻟﺣرﺑﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎً  .وﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻛذﻟك ﻋن اﻟزردﺧﺎﻧﺎﻩ وﻫﻲ ﺧزاﺋن اﻟﺳﻼح ،وﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل ﻣن ﯾﻧﻔذ
) (72

ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﻘﺗل وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ »أﻣﯾر ﺧﺎزﻧدار«.
-20أﻣﯾر ﻣﺋﺔ ﻣﻘدم أﻟف

ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻵﻣرة وظﯾﻔﺔ ﺣرﺑﯾﺔ وﺗﻘﺗرن ﻋﺎدة ﺑﻠﻘب ﻣﻘدم أﻟف ﻓﯾﻘﺎل»أﻣﯾر ﻣﺋﺔ ﻣﻘدم أﻟف« واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗﻠك اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ وظﯾﻔﺔ
واﺣدة.وﻫﻲ أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣوزة ﻫذا اﻷﻣﯾر ﻣﺋﺔ ﻣﻣﻠوك وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ أﻟف ﺟﻧدي ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﺣﻠﻘﺔ.وﻛﺎن

اﻟﻣﻘرﺑون ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﯾﺳﻣون اﻷﻛﺎﺑر.
-21ﻣﻘدم اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك
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وﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎب،اﺛﻨﺎن ﻣﻨﮭﻢ وھﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺠﺎب واﻟﺤﺠﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ وھﻤﺎ أﻣﺮاء اﻷﻟﻒ وﻗﺪ ﻗﻠﺖ وظﯿﻔﺔ اﻟﺤﺎﺟﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻣﯿﺮ ﻋﺸﺮة،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺸﺄت ھﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺠﺎب وﻗﺪ زاد ﻋﺪدھﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ،وﻛﺎن أﻗﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﯾﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ أﻣﯿﺮ ﻋﺸﺮة.
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ھﺬا اﻻﺳﻢ ﯾﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت:أوﻟﮭﺎ أﻣﯿﺮ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺎن وﻣﻌﻨﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺔ " اﻟﺮوح" واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دار ﻣﻤﺴﻚ ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد
"اﻷﻣﯿﺮ اﻟﻤﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺮوح".

ووظﯾﻔﺗﻪ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﻘدم اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﺳﻠطﺎن واﻷﻣراء ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﯾﻛون ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻻ

ﻣن اﻟﺧدام،واﻟﻌﺎدة أن ﺗﻛون أﻣرة طﺑﻠﺧﺎﻧﺎﻩ وﻟﻪ ﻧﺎﺋب أﻣﯾر ﻋﺷرة.
-22ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﺳﻛر

ﻓﻠﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ﻗﺿﺎة ﻣﺧﺗﺻون ﺑﺷؤون اﻟﺟﻧد وﻛﺎن اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم»ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﺳﻛر«وﻛﺎن ﻋددﻫم ﺛﻼﺛﺔ،

وأﺣدﻫم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﻧﻔﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣﺎﻟﻛﻲ وأﺣﯾﺎﻧﺎً ﻛﺎن ﯾوﺟد ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻧﺑﻠﻲ ،وﻟﻛن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﺧﺎﻟﯾﺎً ،إﻣﺎ ﻟﻌدم

وﺟود ﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ،أو ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول اﻟﻘﻠﻘﺷﻧدي» :ﻟﯾس ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻣﻧﻬم ﺣظ« .وﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻟﻘﺿﺎة ﯾﺣﺿرون ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻷرﺑﻌﺔ ﺑدار اﻟﻌدل وﻟﻛن ﻣﺟﻠﺳﻬم ﻛﺎن دون ﻫؤﻻء اﻟﻘﺿﺎة.وﻛﺎﻧوا ﯾراﻓﻘون اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ أﺳﻔﺎرﻩ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾراﻓﻘون اﻟﺣﻣﻼت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﺟﻧد ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻐﻧﺎﺋم أو ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾراث أﺣد اﻟﻣﺗوﻓﯾن ﻣن اﻟﺟﻧد.

وﻟم ﯾﻛن ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛر وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺳﻛر،ﻓﻠم ﯾﻔﺻﻠوا ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎع واﻟﻌﻣﺎل وﻏﯾرﻫم وﻣﻧذ أن ﻛﺎﻧت وظﯾﻔﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ

اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺳﻛر،أو اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛر واﻟﻣدﻧﯾﯾن،ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟوﻗت و...اﻟﺢ.

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ
Արթուր Իսրայելյան
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