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Abstract 
The strategic vision of the Egyptian-Cypriot relations under the reign of 

Sultan Barsbay (825- 841م1438 -1422 /هـ) 

By Amira Ibrahim Ahmed Alhlf 

The study aims at uncovering the strategic vision of Sultan Bersbay 

for the Egyptian-Cypriot relations, and the resultant change in these 

relations in his era, and the reflection of this shift in relations positively on 

Egypt's political, economic and military interests in the international arena. 

The study highlighted the strategic location of Cyprus and its danger 

to Egypt from the political, economic and military aspects. It examined the 

nature of the Mamluk-Cypriot relations and reviewed the political means, 

diplomatic methods and military measures, whether internal or external, 

taken by Sultan Barsbay to implement his vision and achieve Egypt's 

strategic objectives in the region. 

The study was based on the historical and analytical methods. It 

revealed the existence of a strategic vision of Sultan Barsbay, whose 

policies were directed to serve the strategic interests of Egypt, a vision that 

reflected his awareness of the relationship between internal problems and 

threats to the homeland from abroad. In order to serve these interests, he has 

addressed all the obstacles that prevent him from achieving his vision so He 

treated it with wisdom and contemplation until he achieved his goals. 

                               هوامش البحث:                                      
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