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 !هل الظاهر بيربس تركي  أم  شركسي ؟
حتية ملؤها احلب للشعب الشركسي الذي تربطنا به وشائج كثرية من التاريخ و القرىب و               

 .ه و حتية للجمال الشركسي آية اخلالق يف خلق. املصاهرة 
قدميها و حديثها و املعاصر منـها للمماليـك و غـري       ( : تذكر املصادر التارخيية مجيعها     

أن )  من املؤرخني املتأخرين و حىت يف سرية امللك الظاهر بيـربس الشـعبية               ماملعاصر هل 
التركية ، تلك القبيلة اليت     ) شاك  الكب ( ي اجلنس من قبيلة القبجاق    الظاهر بيربس هو ترك   

على أن  .. ا للسهوب اليت تقع يف جنوب روسيا، و بقية قصته  يعلمها اجلميع              أعطت امسه 
إبان االجتياح املغويل لروسيا و أوكرانيا يف القرن         –قبيلة القبجاق كانت يف تلك الفترة       

الذي اعتمدته الـدول االسـالمية يف       ) املماليك( كانت املصدر الرئيسي للرقيق      – م١٣
 تكوين جيوشها النظامية،

ـ   وخا و هم مجيعاً من الترك و أغلبهم من قبيلة قبجاق          "  املماليك البحرية " صة ما عرف ب
 مثل هذه املعلومات هي حقائق تارخيية ثابتة واضحة ال جيادل فيها من كان على               .التركية

 ساحمه اهللا أقحمـين يف أنْ     " أبو شركس " أبسط درجة من اإلملام التارخيي ، على أن األخ          
سفكان عملـي يف هـذه       تاج إىل جدال و ال إىل براهني ،          ال حي   على أمرٍ  ةَ له األدل  أتلم 
إثبات تركية بيربس و زمالئه من املماليك البحرية كمن يطلب األدلة يف إثبات             على  املقالة  

عريب ، أو كمن جيادل يف انتساب علي أو عمر أو خالد بن الوليد إىل               ) ص(النيب حممد   أن  
 !!قريش 

 

ل هذا اجلهد يف إثبات ما هو ثابت و معلوم ليس إال مضيعة للجهد و               و صحيح أن بذل مث    
الوقت ، ولكنين آثرت أن أتفرغ  قليالً هلذا املوضوع  ألنين صادفت كثرياً من أصدقائي و                 

 الناس   جهلَ مستغالًَبين قومهم   من  معاريف من الشراكسة و قد ضلَّلهم بعض أدعياء الثقافة          
ـ     مستفيداً مم   و قبة من تاريخ العرب و املسلمني     يف تفاصيل تاريخ هذه احل     ن ا قد يلتبس م

  يتمكّن مـن أنْ    يف أن  ) و الربجية الشركسية    البحرية التركية (    دوليت املماليك تعاقب  
و هو العلم األبرز و األعظم ذكراً و خلوداً يف تاريخ           (خيلط األوراق و يزعم هلم أن بيربس        

 ..أنه شركسي ) املماليك كله 

 



 فال بأس مـن أن       ،   و ما دام اجلهل فاشياً و ال أحد يبحث أو يدقّق فيما يكتب أو يقال               
 من الفرزدق و الطرماح      جتعلَ أن    شئت لوجتعل اخلوارزمي و الرازي و ابن سينا عرباً ، و         

 !! ذلك   لوِسعـك  شراكسة– كذباً و انتحاالً –و امرئ القيس
 
 
 

 و اجلهد عليك و على األخوة القراء سأذكر هنـا  أهـم              على كل حال و توفرياً للوقت     
 املراجع اليت 

 :تتناول تاريخ املماليك ، و سأنقل لكم منها ما خيص جنسية بيربس بصفة خاصة ، 
 

 ٩٤ص٧جاء يف كتاب النجوم الزاهرة يف أخبار مصر و القاهرة البن تغري بردي ج             ( -١
:( 
 السلطان امللك القاهر مث الظاهر      "رى على مصر  سلطنة امللك الظاهر بيربس البندقدا    ذكر   " 

 يالتركركن الدين أبو الفتوح   بيربس   بن عبد اهللا البندقدارى الصاحلى النجمى األيوىب                 
  ،   وهو الرابع من ملوك الترك     ،   سلطان الديار املصرية والبالد الشامية واألقطار احلجازية      

  ، والقبجاق قبيلة عظيمة يف الترك      ،   ق يف حدود العشرين وستمائة بصحراء القبجا      مولده
 . اء ثانية احلروف وفتح اجليم مث ألف وقاف ساكنةبوهو بكسر القاف وسكون ال

 وبيربس بكسر الباء املوحدة ثانية احلروف وسكون الباء املثناة من حتتها مث فـتح البـاء                
 .  انتهى" د املوحدة وسكون الراء والسني املهملتني ومعناه باللغة التركية أمري فه

 
 

 : جاء يف موسوعة إنكارتا االليكترونية -٢
, )1277-1260(, Mamluk sultan of Egypt )1277-?1233(Baybars I 

 who rose to power through military slaveoriginally a Turkish 
skill. In 1260 he led the Mamluks against the Mongols at the 
Battle of Ayn Jalut, Palestine 
Microsoft® Encarta® Reference Library 2003.. 

 
 



أمحـد خمتـار    . يقـول د  " قيام دولة املماليك األوىل يف مصر و الشام         " و يف كتاب     -٣
 : اهلامش -٧٣العبادي ص

 باجلنوب الشـرقي مـن      بالد القبجاق أو القفجاق أو القبشاق إقليم حبوض هنر الفولغا         " 
 ، وكانو أهـل حـل و        وأهله من الترك   البحر األسود و القوقاز ،       روسيا احلالية و مشال   

عظيمـة  ) سـوقاً (ترحال على عادة البدو و يف ضيق من العيش ، وبالدهم كانت فرضة              
  .الترك) املماليك(للرقيق 

 

يف معرض حديثه عن دولة     )  ٢٥٦ص(السيد الباز العريين    . د" املماليك  " و يف كتاب     -٤
  ". ان العنصرالتركي القبجاقي هو السائد يف العصر اململوكي األول": املماليك البحرية 

 

عـني  " يف مورد اإلشادة بالنصراملبني و التعبري عن الفرحة بانتصار املماليك يف موقعة              -٥
 الـذيل   "يف كتابه  يقول العالمة املؤرخ ابن شامة  اليت قادها قطز و بيربس معاً ،        " جالوت

  :٢٠٨ ص " على الروضتني
 غلب التتار على البالد فجاَءهْم              من مصر تركيٌّ جيود بنفسه             

 بالشام أهلكهم و بـدد شـملهم                   و لكلّ جنٍس آفـةٌ من جنِسه
:االليكترونية مادة  ٢٠٠٣ جاء يف موسوعة إنكارتا -٦  

"Mamluks,  purchased slaves converted to Islam who advanced 
themselves to high military posts in Egypt. From this class sprang two 
ruling dynasties, the Bahri (1250-1382), made up of Turks and 
Mongols, and the Burji (1382-1517), made up of Circassians . " 
Microsoft® Encarta® Reference Library 2003.  

 

إىل اإلسالم  ، و قد استطاعوا       هم  ليوحت  مث   مت شراؤهم )  عبيد(رقيق  املماليك  : ما ترمجته   
من هؤالء ظهرت سـاللتني     . أن يطوروا مواقعهم إىل القيادات العسكرية العليا يف مصر          

و قـد   ) م١٣٨٢-١٢٥٠امستر حكمها مـن     (املماليك البحرية   حاكمتني ، ) جمموعتني(
حكمـت مـن    ( ، و اموعة التالية هي املماليك الربجيـة         ول  تشكّلت من الترك و املغ    

و كلنا يعلم أن بيربس كـان أحـد أبـرز           " و تألفت من الشراكسة     ) م١٥١٧-١٣٨٢
 !املماليك البحرية

 



 مؤرخاً للحظـات الـيت      -يقول الدكتور السيد الباز العريين      " املغول  "  و يف كتاب     -٦
   :-٢٥٧سلمني و بني املغول يف ص سبقت معركة عني جالوت بني املماليك امل

و اجتمع قطز بأمراء املماليك  للتشاور يف األمر ، و املعروف أهنم مجيعاً مماليـك مـن                  " 
 .."الترك جاؤوا من بالد قبجاق أو التركستان أو خوارزم 

 

سـعيد عبـد    . تأليف د – من سلسلة أعالم العرب      -"الظاهر بيربس   "  و يف كتاب     -٧
، يقـول   ) اذ تاريخ العصور الوسطى يف كلية اآلداب ،جامعة القاهرة          است(الفتاح عاشور   

مؤلفه يف دراسة            ما أوردته كتب التاريخ املعاصرة للمماليك يف شـأن  أصـل                          
 :١٨بيربس و نشأته و تعليقاً ص 

وعلى ذلك ال ننتظر إمجاعاً على رواية واحدة عن نشأة بيربس يف كتب التاريخ املعاصرة               " 
 و إن كان أغلب هذه الكتب قد اتفقت على أمر واحد هو أنه كان تركي اجلـنس،                  له ، 

  .."- يف جنوب روسيا–من مواليد بالد القفجاق 
 

خملّداً انتصاره علـى جـيش       هاهو الشاعر شهاب الدين حممود ميدح الظاهر بيربس          -٨
–) اضوليف األن (متحالف من الروم و املغول يف معركة وقعت على ضفاف هنر جيحان             

 : يف قصيدة طويلة مطلعها  -١٦٨ ص٧عن النجوم الزاهرة ج
          وارمو إال فال جتفو اجلفونَ الص          كذا فلتكْن يف اهللا متضي العزائم 

 :و مما جاء فيها مادحاً الظاهر بيربس 
 

دعـائم املبـني ماته                 بركـٍن لـه الفـتحمن عز يلوذ الدين مـليك    
 مـوس، و أما يف الوغى فضراغــشم    ْم             ـأما يف املغاين فإهن   من التُّرِك 

 
  :Encyclopaedia of Islam ترمجة الظاهر بيربس يف املوسوعة العلمية الشهرية -٩

    " BAYBARS I, al-Malik al-zahir Rukn addin  fourth Mamluk 
sultan of the Bahrid 
dynasty. He is said to have been born in 620/1233 and to have 
been one of a group of  kipchak Turk slaves purchased by the 



Ayyubid sultan Malik salih . His first master had been Aydakin 
Bundukdar, whence his surname Bundukdari" 
φροµ τηε Ενχψχλοπαεδια οφ Ισλαµ Χ∆−ΡΟΜ Εδιτιον ϖ. 1.0 
 

Wikipedia, the free encyclopedia " : جاء يف موسوعة-١٠    

"al-Malik al-Zahir Rukn al-Din Baibars al-Bunduqdari (also 
spelled Baybars) (1223 – July 1, 1277) was a Mamluk Sultan of 
Egypt and Syria. He was born a Kipchak Turk in the city of 
Solhat, in Crimea." 

 لإلنترنت انقر فقط على أي موقع شئت من املوسوعات التالية القراء املتصفحني  و للتسهيل على-١١
) الظاهر بيربس(تذكر يف ترمجة  بيربس ) مجيعها بال استثناء ..نعم ( املوجودة على الويب فسوف جتدها مجيعاً 

 :أنه تركي من القبجاق 
Kipchak/wiki/org.wikipedia.en/:/http 
Baybars/wiki/org.wikipedia.en://http 

html.1Baybars/ba/65/com.bartleby.www://http 
baybars=aspx?Q.SearchResults/com.encyclopedia.www://http 

html.0806539A/people/6ce/com.infoplease.www://http 
htm.pl?orient.direct-eo/bin-cgi/com.cias-i://http 
htm.pl?orient.direct-eo/bin-cgi/com.cias-i://http 

 
 

 ):لبندقداريذكر بيربس ا( االد اخلامس – و يف تاريخ ابن خلدون -١٢
 ذكر بيربس البندقداري

:  فقال ا بعد أن عد شعوهب     القبجاق يف تارخيه حكاية غريبة عن سبب دخول التتر لبالد        و" 
 قبيلة طغصبا وستا وبرج أغال والبوىل وقنعرا على وأوغلي          - يعين القفجاق  -ومن قبائلهم 
 ...ودورت

 ناحية الغرب من بالدهـم      ، وهي اليت يف   بطون متفرعة من القفجاق فقط    وهذه واهللا أعلم    
 ال من ناحية خوارزم     إمنا هو يف الترك الوبني من تلك الناحية       الشمالية، فإن سياق كالمه     

 .....وال ما وراء النهر



. ومساق القصة يدل على أن قبيلة دورت من القفجاق، وأن قبيلة طغصـبا مـن التتـر                
وكذلك يدل مسـاقها    ،  فيقتضي ذلك أن هذه البطون اليت عددت ليست من بطن واحد          

 ".على أن أكثر هؤالء الترك الذين بديار مصر من القفجاق، واهللا تعاىل أعلم
*******************************                                                                

جيل اً عن   اجليل احلديث من إخواننا الشراكسة قد ال خيتلف كثري          مثقفي بعضاً من على أن   
 يف حماولة انتحال اد و تأثيل مكانتـهم         )يف العهد العثماين   ( الشراكسة أولئك املماليك من  

، السـلطة يف مصـر    فالتاريخ حيدثنا كيف أهنم بعد أن اسـتبدوا ب        ،  العريب يف الوجدان   
هلم نسـباً   نع  ططلبوا من يص  فمماليك أرقّاَء   كيف نشأهتم   استشعروا غضاضةً يف أصوهلم و    

     !"قريش" صالً ينتهي هبم إىلمف
املشـرق العـريب يف     :" يقول األستاذ الدكتور عبد الكرمي رافق يف كتابه اجلامعي العظيم           

 :١٢٨ صفحة – جامعة دمشق \٥ط" العهد العثماين 
ة هلا لـربط  ال صح رافق هذا االنتعاش يف قوة املماليك السياسية يف مصر ظهور كتاباتٍ       " 

) مماليك العهد العثماين ، وكان أغلبهم مـن الشراكسـة         و املقصود هنا    (هؤالء املماليك   
إلسباغ  الشرعية و الوجاهة علـيهم ،        .. مبماليك السلطنة اململوكية ، و أحياناً بقريش        

 و اشتهر من هذه الكتابات كتيب        .وفرض قبوهلم االجتماعي و السياسي على السكان        
 : جمهول املؤلّف عنوانه 

هـ ١٣١٦طبع يف القاهرة عام     "  العابسة بذكر نسب اجلراكسة من قريش        قهر الوجوه " 
 .على ذمة حممد أفندي حافظ اجلركسي 

يف  -فهمـا ولعل السيد هناد برزج هو و أبوه من أبرز األمثلة على هؤالء الذين ذكرهتم ،                
  يتحمالن معظم اخللط و التشويش املنظم املقصود يف أذهان أهلنا من الشراكسة ،             -ظني

  ..فقد قدما جمموعة من الكتيبات و املنشورات اخلفيفة اليت تروج عند عامة املتعلّمني 
صغرية تتجه إىل الذوبان يف حميط عريب ضاغط ، وأنا يف احلقيقة             و إخوتنا الشراكسة أقلية     

معجب بتماسكهم و تعاضدهم و مبحاوالهتم املثابرة للحفاظ على هويتهم ، و بذلك رمبا              
ع السيد برزج يف تكثري أعالمهم و حماولة خلق تاريخ جميد هلم مـن خـالل                فهمت دواف 

 ..ربطهم بأمساء تارخيية عظيمة يف تاريخ العرب و املسلمني 
 



 ال يربر العبـث بـالعلم و        – على فهمنا حلماسة و دوافع صاحبه        – ولكن عمالً كهذا    
 قرأ من أدلة دامغة علـى       مثالً  و قد قرأ ما     اآلن    فما موقف األخ أبو شركس      .. احلقائق  

 !!تركية بيربس 
           ن له وجه احلقأليس عليه أن يبصق يف وجه من كذب        !!   أليس يشعر بالعار  بعد أن تبي

قومه وقد وضعوه يف موقف اجلاهل العنيد املضحوك عليه من قبل الـذين              عليه من مثقفي    
 "! إن بيربس بطل شركسي :"قالوا  له 

 
وهو أحد أبرز الكتاب    ( اذكر أن الدكتور صالح الدين شروخ       ن  لعل من املستملَح هنا أ    و

يف إحدى مقاالته يف    منذ سنوات خلت      كتب )الشراكسة ، ومن أشدهم محاسةً لقوميته       
يشتمل على تراجم ألعالم الشراكسة و       السيد برزج   كتاباً صنعه    نتقديجملة اجليل املعروفة    

 الشراكسة   قائمة يضم إىل  أن   يف هذا الكتاب  ويأخذ عليه الدكتور شروخ     الناهبني منهم ،    
 يضيف إىل الشراكسة من ليس منهم       أن  من العرق الشركسي و   " طرطوشة  "م  من هل حىت  

 أنه اسـتنكر    مثالً   فأذكر .. غريهم    اآلفار من شعوب القوقاز من الداغستان و الشيشان و       
وكلنا يعلم أن ليس    على برزج أن يزج الشاعر الشهري أمحد شوقي بني أعالم الشراكسة ،             

جدته أم أبيه   : انتبه(ة  ــبني شوقي و بني الشركس سوى أن جدته ألبيه كانت شركسي          
 ) !!فقط 

 


