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م): صور من العالقات ١٥٨١-١٥٥١المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين في المياه العمانية (" ،سعيد بن محمد الهاشمي
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َمةُ   ُمَقدِّ
أن ضم العث�نيون العث�� املياه العربية بعد  األسطولدخل 

ــيمن، وإعــالن حكــام األحســاء  ــالد الشــام ومرصــ والعــراق وال ب

م. وأول أسـطول ١٥٣٤والبحرين والؤهم للدولـة العث�نيـة عـام 
كـان يف أوائـل  عث�� نفذ من باب املندب نحـو كجـرات بالهنـد

م، وبقيت محاوالت ضـعيفة مـن قبـل العث�نيـ�، ١٥٣٨سبتمرب 
تتعد باب املندب إال حملة ب�ي ريس لكن كل تلك املحاوالت مل 
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ـة عـام  م. مـّر ١٥٥٢التي خرجت من السويس ووصلت إىل البرص
األسطول العث�� عىل السواحل الع�نيـة ونجـح يف الوصـول إىل 

عــدًدا  م، وأرس١٥٥٢مســقط وهــزم حاميتهــا مــن الربتغــالي� يف 
منهم، ثم خرج منها نحـو هرمـز، وفشـل يف الوصـول إىل قلعتهـا 

ـة، ثـم فسحب  قواته إىل جزيرة قشم ومنها تابع س�ه نحو البرص
م ١٥٨١قفـل راجًعـا إىل مرصــ. ومثّـة محاولـة أخــرى كانـت عــام 

للقائد العث�� عـيل بـك الـذي نجـح يف االسـتيالء عـىل مسـقط 
مبساعدة األهايل. ولكن بعد أن أخذ غنامئه، ترك مسقط عائًدا إىل 

املحــاولت� شــهدت  عــدن ومنهــا إىل رشق إفريقيــا. وبــ� هــات�
السواحل الع�نية رصاعا مريرا ب� الربتغـالي� والعث�نيـ�، دون 

 أن يكون للع�ني� فيه أي دور يذكر.
يلقــي هــذا البحــث الضــوء عــىل املواجهــة  أهميــة البحــث:

الربتغالية يف املياه الع�نية، خالل النصـف الثـا� مـن  -العث�نية
ـاع مـع  – م. وأهمية التعـاون العـ��١٦القرن  العـث�� يف الرص

الربتغــالي�. حيــث أن تعرضــت الســواحل الع�نيــة يف مطلــع ال 
م لغزو برتغايل، وفرض سيطرته عىل هذه السـواحل ألكـرث ١٦قرن

من مائـة وأربعـ� سـنة. وكـان حكـام املـدن السـاحلية يـدينون 
دن الداخليـة ألمئـة بالوالء للمملكة الهرمزية، بيـن� كـان والء املـ

 نزوى. ع�ن ب
يهدف هذا البحث إىل إبراز دور العث�نيـ�  أهداف البحث:

م ١٥٥١العسكري يف مواجهة الربتغالي� يف مسقط خـالل الفـرتة: 
ــ� ١٥٨١ – ــاوالت العث�ني ــث يف مح ــالل البح ــن خ ــك م م، وذل

العسكرية لالستيالء عىل مسقط، والسيطرة عـىل امليـاه الع�نيـة 
وء عىل أهداف تلك املحاوالت والعربية. وذلك من أجل إلقاء الض

 العسكرية والسياسية يف املنطقة. ومكاسبها
اتخــذ البحــث املــنهج الوصــفي التحلــييل  منهجيــة البحــث:

التاريخي لتحقيق أهداف البحث. ولذلك فإن هذا البحث قسـم 
إىل مبحث�؛ أوله� تتناول األحوال السياسية يف عـ�ن وماحلوهـا 

ادس عرشـ املـيالدي، وثـانيه�: يف النصف الثـا� مـن القـرن السـ
تعالج بالدراسة والتحليل الحمالت العث�نية ضد الربتغالي� عـىل 
السواحل الع�نية، وطبيعـة التعـاون بـ� قـادة هـذه الحمـالت 

 العث�نية، والع�ني�.
توصل البحث إىل نتائج هامة منها أن أهداف  نتائج البحث:

كان اقتصـاديا يف املقـام األول املواجهة ب� العث�ني� والربتغالي� 
وليس مطلبا سياسـيًا أو دينيًـا حسـب مـا وضـحته الدراسـة مـن 
سلوك قادة الحمالت. ك� أوضح البحث أن احتالل مسـقط عـام 

م من قبل العث�ني� مل يكـن لـه أهـداف سياسـية ١٥٨١و ١٥٥٢
محدودة، بل مغـامرات مـن دون توجيـه معـ�، ولهـذا السـبب 

بـاحث� يلمزونهـا بـالطمع والجشـع وعـدم جعل الكث�ون مـن ال
املسئولية وهذا ما أكدته الوثائق الدولة العث�نيـة التـي عمـدت 

 إىل معاقبة قادتها الذين تجاوزوا حدود املسئولية.
 
 

السياسية يف عمان يف القرن  األوضاع-١

 الاسدس عرش الميالدي
م)، وعـىل ١٥٠٠هــ/٩٠٦انتهت دولة بني نبهان األويل عـام (

ا تم انتخاب محمد بن إس�عيل الحارضي القضاعي إماما يف أثره
، ثـم خلفـه )١(سـنة ٣٦نزوى، وقد استمر حكم هذا اإلمام حوايل 

ابنه بركات بن محمد الذي حكم حتى خروجـه مـن نـزوى عـام 
م) إىل بهالء ودخول الشيخ سلطان بن محسن بن ١٥٥٦هـ/٩٦٤(

اإلمـام بركـات سلي�ن بن سلي�ن النبها� نزوى، مستغال خـروج 
 –م ١٥٥٦هـــ/٩٦٤منهــا وإعــالن دولــة بنــي نبهــان الثانيــة (

. إن فـــرتة اإلمـــام محمـــد بـــن إســـ�عيل )٢(م)١٦١٧هــــ/١٠٢٦
م) كانــت مضــطربة، حيــث مل ١٥٣٥هـــ/٩٤٢ –م ١٥٠٠هـــ/٩٠٦(

يفرض سلطته عىل ع�ن كلهـا، فالسـواحل الع�نيـة ظـل تحـت 
م)، حيـن� ١٢٦١هــ/٦٦٠نفوذ اإلمرباطورية الهرمزية منـذ عـام (

استوىل عليهـا محمـود بـن أحمـد الكـويش القلهـايت أثنـاء حكـم 
السلطان النبها� أبا املعايل كهالن بـن نبهـان بـن ذهـل. كـ� أن 

وهم يف نرص بـن زهـران مـن  )٣(مدينة الرستاق يحكمها اليعاربة
وقد توارث حكمهـا منـذ معركـة بـوه بواليـة نخـل عـام  )٤(األزد،

ام موىس بن أيب املعايل كهالن بن موىس م) ب� اإلم١١٨٣هـ/٥٧٩(
بن نجاد وحاكم الرستاق محمد بن مالك بن شاذان، حيث يصـل 

 )٥(نسب اليعاربة.
ثم أن عدًدا من مناطق عـ�ن مل تكـن خاضـعة لهـذا اإلمـام 
ـقية والظـاهرة، ويف عهـد هـذا اإلمـام  مثل منطقة الباطنة والرش

واحل الع�نيـة محمد بن إس�عيل استوىل الربتغـاليون عـىل السـ
م)، بصـفتها تابعـة للمملكـة الهرمزيـة التـي ١٥٠٧هــ/٩١٣عام (

سيطروا عليها مع بقاء امللك شكليًا، ويف نفس الوقت تابًعا للملك 
الربتغايل. وكانت مملكة هرمز تعترب يف ذلك الوقـت أكـرب تنظـيم 

. واشتعل الخـالف بـ� اإلمـام )٦(سيايس واقتصادي عرفته املنطقة
حمد بن إس�عيل وأحمـد بـن مـداد النـاعبي حـول بركات بن م

الكث� من املسـالك السياسـية واالقتصـادية، األمـر الـذي أدى إىل 
خلعه من اإلمامة. فاستغل الشيخ سلطان بن محسن بن سلي�ن 
النبها� هذا النزاع، واستوىل عىل نزوى ثم بهالء من اإلمام بركات 

 ولة النباهنة الثانية.ذلك قامت دالذي فر إىل منطقة الظاهرة، وب
لهذا كله مل يجـد سـكان املنـاطق السـاحلية النصـ� والعـون 
املادي واملعنـوي مـن أمئـة عـ�ن وسـالط� بنـي نبهـان أو أرسة 
اليعاربة، الذين يحكمـون الرسـتاق، للقيـام بطـرد الربتغـالي� أو 
الحد من نفوذهم يف مصادرة كل سفينة تـدخل البحـر مـن دون 

. ولهذا قّل اإلنتاج االقتصادي وانقطع التواصـل موافقتهم العس�ة
البحري التجاري ب� ع�ن والعـامل الخـارجي، إال فـي� نـدر عـىل 
األقــل يف العقــود األوىل مــن الغــزو وبهــذا ضــعفت اإلمكانيــات 
وأصاب أهل ع�ن الخمول والضعف، وعدم وجـود مـن يحمـس 

غـالي� الناس ويدعوهم إىل الجهاد والوقوف يف وجه هيمنـة الربت
 وأعوانهم من ذوات املصالح السياسية واالقتصادية.
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 النفوذ الربتغايل يف منطقة اخلليج وعمان -٢
بعد سقوط األندلس يف مطلـع التسـعينيات القـرن الخـامس 
عرش امليالدي، سعى اإلسبان والربتغاليون إىل الوصـول إىل الهنـد، 

القـرن وذلـك ونجح الربتغاليون يف الوصول إىل الهند قبيل نهايـة 
بعد االلتفاف حـول القـارة اإلفريقيـة، واكتسـابهم مهـارة الخـربة 

ــ� ( ــجيع األم ــل تش ــة، وبفض ــالح Henriqueالبحري ــ�ي امل ) ه
الــذي اشــتهر بحقــده الشــديد للعــرب  )٧(م)١٤٦٠ –م ١٣٩٤(

 Vasco() ٩(. يَُعّد املكتشف الربتغايل فاسـكو داي جامـا)٨(واإلسالم
De Gamaحل ملبار ونزل يف ميناء كاليكوت ) الذي وصل إىل سا
، يَُعـــّد مـــن أكـــرب املكتشـــف� )١٠(م١٤٩٨مـــارس  ٢٧بالهنـــد يف 

دأبوا عـىل  الربتغالي�، وبوصوله إىل الهند فقد حقق حل� أوروبيا
 تحقيقه منذ أمد بعيد.

بعد هذا اإلنجاز الذي حققه الربتغاليون، تتابعـت حمالتهـم 
ــ ــم ونف ــرض إرادته ــد لف ــكرية إىل الهن ــت العس وذهم، وإذا كان

برتغــاليت� قــد فشــلتا يف إخضــاع حــاكم  )١١(الحملتــ� األوليتــ�
كاليكوت السامري، فـإن الحملـة الثالثـة بقيـادة فرانسيسـكو دا 

ــدا ( م قــد حققــت ١٥٠٥) عــام Francisco de Almeydaاملي
نجاًحا سياسـيًا وعسـكريا كبـ�ين. ويف العـام التـايل أرسـل ملـك 

Tristao ت بقيادة تريستاو دي كونها (الربتغال حملة رابعة كان
De Conha) ويرافقــه افونســو دي البــوك�ك (Affonso De 

Buqerque ـــة ـــبالد العربي ـــزو ال ـــا أن تغ ـــط له ـــي خط ) والت
، وعند وصول الربتغالي� كانت تجارة الهند والرشق )١٢(واإلسالمية

األقىص بيد املسلم� وأغلبهم مـن عـرب الجزيـرة العربيـة. وقـد 
تغاليون خططًا وأهدافًا لتواجـدهم يف املحـيط الهنـدي، وضع الرب 

أهمها الهيمنة عىل املراكز واملـوانئ العربيـة واإلسـالمية، وكـذلك 
موانئ سواحل رشق إفريقيا، والهيمنة عىل مملكة هرمز وتوابعها 
ألكونها تتحكم يف مدخل الخليج العريب، واالسـتحواذ عـىل طـرق 

ــا ــد إىل غــرب أوروب ــق رأس الرجــاء  التجــارة مــن الهن عــن طري
 .  )١٣(الصالح

وذكرت املصادر أن مهمة البوك�ك كانت موجهة نحو السفن 
ــىل  ــوك�ك ع ــتان والب ــتيالء تريس ــد اس ــالمية. بع ــة واإلس العربي

، افـرتق )١٥(وقتل حاكمها الشـيخ إبـراهيم بـن قشـن )١٤(سوقطرة
م بيـن� ١٥٠٦القائدان، فاتجـه تريسـتان إىل الهنـد يف أغسـطس 

ك�ك قبله إىل عدن وباب املنـدب، ترافقـه سـبع سـفن توجه البو 
جنديًا، ففشل يف اقتحام عدن ومل يشأ أن يدخل ميـاه  ٤٦٠عليها 

البحــر األحمــر. وبــذلك فضــل الصــعود شــ�الً مكتشــفا املــوانئ 
ــرة مصــ�ة يف أواخــر شــهر  ــة، فوصــل إىل جزي ــة والع�ني اليمني

طريقــه أغســطس. ومنهــا انتقــل إىل رأس الحــد ثــم قلهــات، ويف 
 ٤٣صادف وجود عدد من السـفن الع�نيـة فـتمكن مـن حـرق 

سفينة كانت عىل مدخل خور جراما بالقرب من رأس الحد وعند 
ــدم�  ــن ت ــا م ــاحبها خوفً ــه ص ــات هادن ــوك�ك قله ــول الب وص

، ودفع له املـال واملـؤن، وأخـربه أنـه تـابع لإلمرباطـور )١٦(املدينة
ــره خوجــا عطــار. فغا ــدين ووزي  ٢٢درهــا يف الهرمــزي ســيف ال

أغسطس إىل قريات التي قاومتـه بشـدة وعنـف، ولكـن مـدافع 
سفينة كانـت تـدافع،  ٨٣البوك�ك وعنفه أدى إىل حرق املدينة و

ــة  ــد مقاوم ــا. وبع ــرض حصــاره عليه ــل إىل مســقط وف ــم انتق ث
. ووقـع ملـك هرمـز )١٧(عسكرية سقطت املدينة يف أيـدي جنـده
الربتغـال يف نهايـة شـهر سيف الدين اتفاقية التبعية والوالء مللك 

، تـنص االتفاقيـة عـىل )١٨(م١٥٠٧هـ/ سـبتمرب ٩١٣ج�دي األوىل 
تتحرك أية سفينة يف  وأال، )١٩(إعفاء السلع الربتغالية من الرضائب

الخليج إالّ بإذن مـن السـلطات الربتغاليـة. ثـم تـابع الربتغـاليون 
ــة بنــي جــرب يف منطقــة البحــرين  انتصــاراتهم فقضــوا عــىل دول

م)، وقتلوا حاكمها الشيخ مقرن بـن ١٥٢١هـ/٩٢٧اء عام (واألحس
. وكــان بنــو جــرب مــن أقــوى اإلمــارات يف )٢٠(زامــل الجــربي شــنًقا

املنطقة حينئـذ. ولهـذا مل تتضـح لنـا أسـباب عـدم خـروج هـذه 
اإلمارة عن مجالها اإلقليمـي يف مسـاندة الع�نيـ� أو الهرمـزي� 

ن بنـو جـابر كـان لهـم عىل الرغم أن البوك�ك أشار يف مذكراتـه أ 
 . )٢١(نفوذ عىل السواحل الع�نية

مشــغول� مــع جــ�انهم  حكــام بــالد فــارس وكــان الصــفيون
عـىل الـرغم مـن وجـود  ،)٢٢(العث�ني� يف حروب سجاليه بيـنهم

ــ�عيل ( ــاه إس ــامهم الش ــم حك ــت ١٥٢٤ –م ١٤٩٩أعظ م) وكان
ــر الصــفيون مصــلحتهم أن  ــز. ومل ي ــة تربي ــة مدين عاصــمة الدول

ا بالربتغالي� نكاية بالهرمزي� والعرب. بـل يف الحقيقـة أن يحتكو 
الصفوي� كانوا يعولون عـىل كسـب صـداقة الربتغـالي� وتبـادل 

. وعىل وجه الخصوص بعد هـز�تهم يف موقعـة )٢٣(الوفود بينه�
ــام  ــالديران ع ــدي )٢٤(م١٥١٤ش ــراق يف أي ــز والع ــقوط تربي ، وس

ة إىل الشـاه إسـ�عيل العث�ني�. وقيل أن البـوك�ك بعـث برسـال
يقــدم فيهــا مســاندته فتقــول الرســالة: "إ� أقــدر لــك احرتامــك 
للمسيحي� يف بالدك، وأعرض عليك األسـطول والجنـد واألسـلحة 
الستخدامها ضد قالع الـرتك يف الهنـد، وإذا أردت أن تـنقض عـىل 
بالد العرب أو أن تهاجم مكة، فستجد� بجانبك يف البحر األحمر 

ـة،  أمــام جــدة أو يف عــدن أو يف البحــرين أو القطيــف أو البرصـ
وسيجد� الشاة بجانبه عىل امتداد الساحل الفاريس وسـأنفذ لـه 

، وهناك رسائل أخرى يعرض فيها البـوك�ك أن يكـون )٢٥(ما يريد"
 )٢٦(بينه والشاه حلًفا عسكريًا ملواجهة أعدائه�.

ا منطقة الخليج وع�ن، وفرضـو  عىلوبهذا سيطر الربتغاليون 
نفوذهم وهيمنتهم القوية عىل السكان الذين أصـابهم الضـعف 

وبـذلك  )٢٧(والهوان والتفكك فضالً عن الرصاع الداخيل ب� املدن.
متلك الربتغاليون زمام الريادة يف املحيط الهندي ومنعـوا السـفن 

موقع من ملـك  )٢٩(إال بترصيح )٢٨(التجارية من الوصول إىل الهند
سفينة برتغالية تصـادفهم، وكـان ذلـك الربتغال يعرضوه عىل كل 

، حيـث -يف كثـ� مـن األحيـان-الترصيح نادر الوجود وغ� فعال 
كانت بعض السـفن الربتغاليـة تعـرتض السـفن العربيـة وينهـب 
محتوياتها ويُقتل بحارتها سواء كان لدى هـؤالء ترصـيح بـدخول 
 البحر أم ال. ك� أن نظام القوافل البحرية الذي فرضوه عىل أهل

بحر ساعد عىل تكرر هذه امل�رسة، ومعاملة الربتغالي� لكـل مـا 
 )٣١(عىل خالف األقوام والديانات األخرى. )٣٠(هو مسلم بالوحشية

وبهذا انقطعت التجارة ب� الهنود والعرب وانعدمت التجارة ب� 
ـقية، بعـد أن كانـت للسـفن  الجزيرة العربيـة وبـالد أوروبـا الرش

حيط الهندي والخليج العريب أدواًرا رئيسة الع�نية والعربية يف امل
وانتقل الثقل التجـاري بعـد ذلـك  )٣٢(يف ازدهار االقتصاد العاملي.
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إىل لشبونة عاصمة الربتغال. وأصبحت أسواق لشبونة تخـتص يف 
 تجارة البهارات والسلع الرشقية، يغدون إليها تجار أوروبا.

 الربتغالية -المواجهة المرصية  -٣
ــىل  ــاًء ع ــة وبن ــبالد العربي ــادي يف ال ــدهور االقتص ــك الت ذل

تحمـــس قانصـــوه الغـــوري ســـلطان مرصـــ  )٣٣(واإلســـالمية
ـــ/٩٠٦( ـــ/٩٢٢ –م ١٥٠٠ه ــتجاب ١٥١٦ه ــع، واس ــذا الوض م) له

 )٣٥(محمود بيكر يف مواجهة الربتغـالي� )٣٤(لدعوة سلطان كجرات
وقــرر مصــادمة الربتغــالي� يف املحــيط الهنــدي فأرســل حمــالت 

ملة التـي قادهـا حسـ� الكـردي املكونـة مـن عديدة آخرها الح
خمس� سفينة، والذي تصادم مع الربتغالي� يف السواحل الغربية 
للهند، وكانت أبرز املعارك التي التقي فيها الكردي مع الربتغالي� 

م التـي انترصـ فيهـا، وقتـل ١٥٠٨" عام chaulهي معركة "شول 
.  lorenze de Almeyda فيها ابن نائب امللك لورنزو دي امليدا 

م، حيــث انهــزم ١٥٠٩واللقــاء اآلخــر كــان يف الثالــث مــن فربايــر 
ــو  ــرة دي ــن جزي ــالقرب م ــة" ب ــو البحري ــة "دي ــردي يف معرك الك

التـي اسـتنجدت  )٣٧(التابعة لسلطنة كجرات اإلسالمية )٣٦(الهندية
. وقيــل أن القائــد حســ� الكــردي مل )٣٨(بــالغوري ســلطان مرصــ

. وقيـل بأنـه )٣٩(كم ديو وتحذيراتـهيسمع لنصائح مالك آياس حا
كان منـدفًعا بحـ�س كبـ�، وال يسـتبعد صـاحب كتـاب "تحفـة 

 املجاهدين" وقوع خيانة.
وبعد ذلك انحرست القوات املرصية يف ح�ية مدخل البحـر 
األحمر، ومنع السفن الربتغالية من دخولها البحر الحمر، وح�ية 

باغتـة القـوات املقدسات اإلسالمية. وتحصـ� جـدة خوفـا مـن م
الربتغالية للمدينة، وتسي� حمالت عسكرية، منها حملـة بقيـادة 

 )٤٢(كمـران )٤١(، الذي اتخذ جزيـرة)٤٠(م١٥١٥سلي�ن الرومي عام 
مركزًا وقاعدة للسفن الحربيـة املرصـية. وفـوق ذلـك االسـتعداد 
فإن السفن املرصية مل تخرج من بـاب املنـدب، واشـتغلت هـذه 

جـدة، وتعقـب السـفن الربتغاليـة التـي  القوة يف تحص� مدينـة
جالت يف البحر األحمـر وذلـك لضـعف التفـاهم بيـنهم وحكـام 
اليمن. ووجهت سالحها عىل اليمني� وتناست أهدافها األساسية، 

ـفها، فـأوقف إمـداد الحملـة . )٤٣(وبذلك غضب الغوري مـن ترص
هذه القوات بقت يف اليمن دون حراك، غ� أن الـذي زاد الطـ� 

عقـد  )٤٤(هــ)٩٢٧حاكم عدن األم� مرجان الظافري (ت.  بله أن
م) مع نائب امللـك الربتغـايل يف ١٥١٧هـ/٩٢٣معاهدة صلح عام (

، Lopo Soares de AlBergariaالهند لوبو سوريز دي الباكاريـا 
حتى يؤمن إمارته من هجوم برتغايل بحري بعـد أن وقـع بيـنهم 

 )٤٥(وب� القوات املرصية يف الّرب.

 مانيون يف مواجهة الربتغالينيالعث -٤
ركزت الدولة العث�نية عملياتها العسكرية الجهادية يف مواجهة 

م وما بعده، ١٥القوى األوروبية يف البحر املتوسط خالل القرن 
وكان مثة قادة حملوا لواء الجهاد مثل خ� الدين بربروسا وأخيه 

رب البالد وغ�ه�. وملا جاء الخطر من الرشق وانقطعت التجارة ع
العربية، وفشلت امل�ليك املرصي� يف معركة ديو البحرية عام 

م)، وانشغالهم عن متابعة جهودهم العسكرية ١٥٠٩هـ/٩١٥(
 العث�نية إىل املناطق العربية. ك� أرشنا، اتجهت الدولة

وقد أرشنا أن العث�ني� قد انترصوا عـىل الشـاه إسـ�عيل يف 
م)، وأرشفـوا عـىل حـدود ١٥١٤ـ/هـ٩٢٠معركة جالد إيران عـام (

، وتشـ� املراسـالت بـ� )٤٦(بالد الشـام الشـ�لية واحتلـوا بغـداد
السلطان الغوري والشـاه إسـ�عيل إىل الرغبـة يف تكـوين حلـف 
بينه� ضد النفوذ العث��، وعندما وصل خطـر العث�نيـ� عـىل 
مشارف حدود امل�ليك يف بالد الشـام، وشـعر السـلطان الغـوري 

ر املحدق، قاد جيشه نحو الشـام لصـد العث�نيـ�، ولكنـه بالخط
ــا يف  ــق ميت ــرق داب ــة م ــقط يف معرك ــب  ٢٣س ـــ/٩٢٢رج  ٢٤ه

. وبذلك احتل السلطان العث�� سـليم األول )٤٧(م١٥١٦أغسطس 
م) بـالد الشـام، ثـم ١٥٢٠هــ/٩٢٧ –م ١٥١٢هــ/٩١٨بن بايزيد (

وأعلن  .)٤٨(م)١٥١٧هـ/٩٢٣تلتها مرص بعد معركة الريدانية عام (
ــة ــة العث�ني ــوعهم للخالف ــاز خض ــع )٤٩(أرشاف الحج ــم اخض . ث

م، وبـذلك أصـبح ١٥٣٤هــ/٩٤١العث�نيون املوصل وبغداد عـام 
 العث�نيون عىل مشارف سواحل الخليج العريب.

العث�نيون عىل خليج السـويس بعـد اسـتيالئهم عـىل  أرشف
م ) وأصبح البحر األحمر مفتوحا لعملياته١٥١٧هـ/٩٢٣مرص يف (

العسكرية بعد أن وصلوا اليمن واحتلوا أجزاء منهـا، ومتركـزوا يف 
. ثم بدأت حملة سلي�ن باشا املعروف بسلي�ن الخـادم )٥٠(عدن

عىل جزيرة ديو ملساندة مملكة كجرات اإلسالمية، وحارص قلعتها 
جـ�دى الثانيـة  ١٢ االثن�ومل يتمكن منها فعاد إىل عدن يف يوم 

ـــ/ ٩٤٥ ــوفمرب  ٥ه ــرتبلنج )٥١(م١٥٣٨ن ــورج س ــق ج  .G، ويعل
Stripling  أن عدم نجاح هذه الحملـة "عىل هذه الحملة بقوله

الضخمة مل يحدث بسبب أن العث�ني� كانوا أد� من الربتغالي� 
يف السفن والسالح بل ألن قيادة الحملة كان سيئة وجبانـة وغـ� 

ي م) قام عيل بن سلي�ن البدو ١٥٤٦هـ/٩٥٣ويف عام ( .)٥٢("كفأة
بثورة عىل الوجود العث�� واستوىل عـىل  )٥٣(الطوالقي أم� خنفر

، وأرسـل خطابًـا إىل حـاكم هرمـز )٥٤(م)١٥٤٧هــ/٩٥٣عدن عام (
، ولكـن مسـاندة )٥٥(الربتغايل يطلـب منـه معاونتـه ضـد األتـراك

الربتغـــالي� للطـــولقي جـــاءت متـــأخرة حيـــث وصـــلت عـــام 
ه وقىض عليـه م)، فوجدت الطوالقي قد انتهى أمر ١٥٥٠هـ/٩٥٧(

من قبل فرهاد باشا حاكم اليمن العث�� الجديـد يف محـرم مـن 
 )٥٦(م).١٥٤٨هـ/٩٥٥عام (

بــدأت العمليــات العســكرية للعث�نيــ� يف منطقــة الخلــيج 
ـة  العربية، حين� استنجد أهل األحساء والقطيف بسـلطان البرص

، وذلـك )٥٧(الشيخ راشد بن مغامس بن صقر آل شـبيب الفضـيل
قوط دولة الجبور بهـا، ففـرض الشـيخ راشـد سـيطرته عىل أثر س

. ثـم ضـم القطيـف إىل )٥٨(م١٥٢٤هـ/ أواخر٩٣١عليها عام أوائل 
م)، بعدها وعىل أثر تحرش وايل بغداد ١٥٣٨هـ/٩٤٥حكمه عام (

بحدود البرصة، سارع الشيخ راشـد وأرسـل بعثـه دبلوماسـية إىل 
م) برئاسـة ١٥٦٦هــ/٩٧٤السلطان العث�� سلي�ن القانو� (ت. 

ابنه مانع ووزيره محمد وقايض عسكره لتهنئة السلطان سـلي�ن 
، وتسليم مفاتيح البرصة وهـدايا قيمـة. انتهـت فتحه بغدادعىل 

هذه البعثة باعرتاف السـلطان العـث�� براشـد بـن مغـامس آل 
، عىل أن يذكر )٥٩(عليان حاكً� عىل البرصة واألحساء مدى الحياة
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ود، وأن يـدفع مبلًغـا مـن املـال للخزينـة اسمه يف الخطبة والنقـ
ـة . وبهـذا أضـحى )٦٠(العث�نية، وأن يعمـل مبـا يـأمره والة البرص

غـ� أن  )٦١(الشيخ راشد أحد والة العث�نيـ� يف منطقـة الخلـيج،
م)، ١٥٣٩أوضاع البرصة اضـطربت بعـد وفـاة راشـد (ت. حـوايل 

حيث اختار أهل البرصة الشيخ عـث�ن بـن محمـد بـن مغـامس 
فضيل بدال من الشيخ مانع بن راشد بـن غـامس الـذي اكتفـى ال

بحكم األحساء والقطيف موقتًا. ولكنه عاد إىل البرصة بعد وفـاة 
م، وعاد الرصاع بـ� ١٥٤٣ابن عمه عث�ن أم� البرصة حوايل عام 

بخـروج مـانع إىل األحسـاء  ينتهـيآل بيت مغـامس مـن جديـد 
ــن  ــى ب ــه يحي ــن عم ـة ألب ــرك البرصـ ــف وت ــن والقطي ــد ب محم

 .)٦٢(مغامس
وتآمر الشيخ يحيى عىل الشيخ مـانع  بالتعـاون مـع حـالكم 
البحـرين، أنتهــى األمــر أن رمــى الشـيخ مــانع نفســه يف احضــان 

م إىل ١٥٤٤هــ/نوفمرب ٩٥١الربتغالي� برسـالة مؤرخـة يف شـعبان 
م) طلـب فيهـا ١٥٤٧ –م ١٥٤٤لويس فلكاو بربرا قبطان هرمـز (

ــه عــىل اســتعدا ــل صــداقتهم، وأن ــف لهــم مقاب د تســليم القطي
، ويبدو أن رشوط الربتغالي� عـىل )٦٣(مساندته يف اسرتجاع البرصة

الشيخ مانع كانـت قاسـية، مل يـرد أن يغـامر يف املجهـول، وعـىل 
العمــــــوم اســــــتعاد الربتغــــــاليون القطيــــــف يف رجــــــب 

م، دون أن يقاوم الشيخ مـانع بـل انسـحب ١٥٤٥هـ/سبتمرب٩٥٢
حســاء. واســتبد الشــيخ يحيــى يف مــن القطيــف، ثــم مــات يف األ 

ــب وايل بغــداد ـة، ورفــض االنصــياع ملطال ــرر )٦٤(البرصـ ــذا ق ، وله
الســلطان ســلي�ن القــانو� أن يثبــت وجــود ســلطته يف منطقــة 
الخليج، وذلك ملواجهة الربتغالي� مبـارشة. لهـذا بـدا العث�نيـون 
 باالستيالء عىل البرصة، فقد سار إليها وايل بغداد أياس باشـا عـىل

ديسمرب  ٢٦هـ/٩٥٣شوال  ٢١رأس حملة كب�ة، فاستوىل عليها يف 
. وطرد الشيخ يحيى منها، ثم سـيطروا عـىل القطيـف. )٦٥(م١٥٤٦

وبذلك أصبحت البرصة وما حولها من األرايض بكلربكلـك، وعـ� 
ـة  بالل محمد محافظا عليهـا. فسـارع الشـيخ يحيـى شـيخ البرص

، فأنجدوه بألف ومائتي )٦٦(املطرود بطلب النجدة من الربتغالي�
 Antao Deم تحت قيادة انطاو دي نورونهـا (١٥٤٧جندي عام 
Noronha ،ولكن عادت الحملة دون تحقيق مكاسب سياسية ،(

وأعلن أهل القطيف تبعيتهم للدولة العث�نية وذلـك لح�يـتهم 
 .)٦٧(من الربتغالي�

 ونخلص إىل ما أرشنا إليه؛ من أن األسطول العث�� مل يواجـه
الربتغــالي� يف مــوانئ الخلــيج العــريب وال ميــاه عــ�ن قبــل عــام 

م، باستثناء حملة سلي�ن الخادم التـي وصـلت إىل جزيـرة ١٥٥٠
 إىلديو واشتبكت مع الربتغالي�، ثم انسحب مـن املعركـة وعـاد 

م، وبعد هذا التاريخ ١٥٣٨هـ/أغسطس ٩٤٥اليمن يف ربيع األول 
بالربتغـالي� يف الخلـيج  �نيـ�م بدأ االحتكـاك العث١٥٥٢أي عام 
 العريب.

 
 
 
 

 م١٥٥٢احلملة العثمانية عىل مسقط عام -٥
إن الحملة العث�نية التي خرجت من السويس بقيادة بـ�ي 

عـىل  االسـتيالء األسـايس) كان هدفها Pirri Ali Reisعيل ريس (
ـة ومـوانئ الخلـيج العـريب )٦٨(هرمز ثم البحـرين ، وح�يـة البرص

. إن هذه الحملة التي خرجـت مـن )٦٩(لة العث��الخاضعة للدو 
م كانـت مكونـة ١٥٥٢هــ/إبريل ٩٥٩السويس يف جـ�دى األوىل 

أكـرث مـن  من نوع الغراب والشانية، وتحمل )٧٠(من ثالث� سفينة
، كانوا تحت أمـرة بـ�ي محيـي الـدين )٧١(ستة عرش ألف جندي

 )٧٢(.يف مرص أدم�االت العث�ني�عىل ريس أشهر 
يف جـ�دى  سـطول الحـريب العـث�� مـن السـويسفخرج األ 

م، فوصــل عــدن، ومنهــا انطلــق نحــو ١٥٥٢هـــ/إبريل ٩٥٩األوىل 
الش�ل محاذيا السواحل اليمنية، حتـى مـر عـىل سـواحل ظفـار 
دون أن يتوقف، حتى وصلت سفنه أمام مسـقط، فحارصهـا. وال 
نستبعد من مشاركة الع�ني� يف تسهيل رجـال الحملـة بـالنزول 

مرفأ سداب الواقعة جنويب مسقط، وتحدث محمـد بـن بـ�ي  يف
مع شيوخها وأعيانها طالبًا منهم مساندة الحملـة بعـد أن عرّفـوا 
بهويتهم وغايتهم. بعد تداول املوضوع سهلوا لهم الطريق الـربي 
مع توف� األدالء، وشاركهم املجاهدون من أهـل سـداب والقـرى 

ــف و  ــم املوق ــدوم املحيطــة مبســقط، ورشحــوا له ــن ق ــة م الغاي
 ىل مسقط للتخلص من الربتغالي�. العث�ني� إ

 )Lopez Lobato( وقبل وصول حملة ب�ي ذكر لوبيز لوباتو
املعتمد الربتغايل يف هرمز يف رسالة إىل حـاكم الهنـد واملؤرخـة يف 

م، أنه يف نفس العام وصلت أربع سفن عث�نيـة ١٥٤٦أكتوبر  ٣١
مبـارشة إىل مدينـة قلهـات الع�نيـة  املياه الع�نية، وأنها ذهبت

وهاجمتها بعد أن طلب قائد السفن األربع من حاكمها بتسـليم 
املدينة، ولكنه رفض. ثم انسحب عنها واتجهت هذه السـفن إىل 

ـفوا ــم انرصـ ــا ث ــار فيه ــة أن )٧٣(مســقط وأرضمــوا الن . ويف الحقيق
الوثائق العث�نية مل ترش إىل هذه الحملـة ومل يكـن يف اسـتطاعة 
السفن العث�نية الخروج من البرصة إىل املـوانئ الع�نيـة، ومـن 
املحتمل أنها خرجت من عدن وكان عليها مغامرون يستكشـفون 

 السواحل الع�نية ملعرفة قوة العدو.
ومن خـالل اسـتقراء رسـالة دون مـانو ثيـل دي لـي� حـاكم 

يونيـو  ٢٣هرمز إىل جوا ودي كاسـرتو حـاكم الهنـد واملؤرخـة يف 
م، نستشف مجموعة من الحوادث واالستعدادات ملواجهـة ١٥٤٧

الســفن العث�نيــة، فيــذكر أنــه أمــر بإعــداد تســع ســفن حربيــة 
موجودة يف الخدمة للتهئي للحركة نحـو مسـقط يف نهايـة شـهر 

هنــاك يف انتظــار وصــول الســفن الرتكيــة  م، لرتســو١٥٤٧يونيــو 
ات مـن املتوقعة قدومها من اليمن، وذلك بناء عىل ورود معلومـ

عدن تفيد أن العث�ني� يستعدون للقدوم إىل املنطقة بعد مـدة 
ال تزيد عن شهرين ونصـف. وتعتـرب الرسـالة أن بقـاء السـفن يف 
مسقط، كان لخدمة مصـالح امللـك الربتغـايل، وتضـيف أنـه قـرر 
إرسال سفينت� حربيت� إىل رأس الحـد يف عـ�ن لرصـد تحركـات 

 )٧٤(.األسطول العث��
نت الصعوبات، فإن محمد بك ابن ب�ي عيل ريـس ومه� كا

وصل شواطئ مسقط، ومعه خمس سفن كبـ�ة، قبـل أن يلحقـه 
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والده بستة أيام، ويبـدو أن سـبب تـأخر بـ�ي عـن ولـده هـذه 
املدة، يعـود إىل أنـه قـد ألتقـى عنـد رأس الحـد بقـوة برتغاليـة 

) الـذي كلفـه حـاكم Simao da Costaبقيادة سا�و دا كوسـتا (
) بـأن يخـرج Alvaro de Noronha(  ز الفارو دي نورونهـاهرم

بأســطوله للبحــث عــن األســطول العــث�� وصــده عــن املــوانئ 
الهرمزية، وقد وردت إليه أخبار من اليمن تفيـد بـأن العث�نيـ� 
قد جهزوا حملة عسكرية لتتوجه إىل البرصة. وتصادف ب�ي مـع 

رب هذا االنتصار أول . ويعت)٧٥(القوة الربتغالية ومتكن من تحطيمها
ــذلك ارتفعــت  ــة، وب ــ�ي عــىل الســواحل الع�ني نرصــ حققــه ب

. )٧٦(معنويات جنده، وأصبح الطريـق مفتوًحـا أمامـه إىل مسـقط
غ� أن أسطوله تعرض لعاصفة كب�ه فُقدت بعض سفنه، والنجـأ 
بإحــدى خلجــان الســواحل الع�نيــة لعــدة أيــام ثــم أبحــر نحــو 

رصة مسـقط بحـرًا، وسـاعده مسقط. وعند وصوله شدد من محا
الع�نيون بتضـييق الخنـاق بـرّا. وكـان عـدد الحاميـة الربتغاليـة 

جنديًا برتغاليا تحت أمرة جـواو دي لزبـوا  ٦٠مبسقط ال تتجاوز 
)Joâo de Lisboa وكان هذا القائد قد أرسله حاكم عام الهنـد .(

) إىل مسـقط Affonso De Noronha( الفونسـو ذي نورونهـا 
د حصـنها وتقويـة مـداخلها وح�يتهـا مـن تحركـات ألجل تشـيي

 العربية الرشقية. العث�ني� يف املياه
وبعد مثانية عرش يوًما من الحصار استسلمت حامية مسقط 

، وفق رشوط تعهد بها ب�ي يف أول األمر، وأهمها أن )٧٧(الربتغالية
يخرج القائد جواو من قلعة مسقط وبرفقته بقية جنوده األحياء 

مز بكافة أسلحتهم، ولكن ب�ي مل يشأ أن يلزم نفسه بهـذا إىل هر 
الرشط، وفور نزولهم القلعـة جـردهم مـن أسـلحتهم، وأخـذهم 

ولعــل استســالم مســقط يعــود إىل ضــعف  )٧٨(رهــائن يف ســفنه.
ــة واملعيشــية عــىل  ــاذ املعــدات الحربي ــة، ونف ــة الربتغالي الحامي

ادة الحملـة املحارصين، والتعاون العـ�� يف بدايـة األمـر مـع قـ
العث�نية. ويعود الفضل إىل ابن ب�ي عيل املـدعو محمـد الـذي 
وصل مسقط بستة أيام قبل أن تكتمل الحملة، فقام برتتيب هذا 
التعاون مع أهايل مدينة سداب ومسقط، والـذين أقنعـوا حـاكم 

 )٧٩(مسقط وهو ممثل أم� هرمز.
لقد قيل أن بـ�ي عـيل ريـس احتـل مسـقط "دون صـعوبة 

، والحقيقة خالف ذلك. فقد حارص مسقط ملـدة مثانيـة )٨٠(تذكر"
عرش يوًما حتى استسلمت الحاميـة وفـق رشوط قائـدها، ولعـّل 
ب�ي كان يُرك أن الحصار قد يطول شهوًرا، لذا عىل ما يبدو قبـل 
رشوط قائد الحامية تفاديًـا إلطالـة الحصـار والتسـبب يف هـالك 

قويـة ال �كـن أن العرشات من جنوده. وكان ملسقط تحصـينات 
سـقط تسقط بهذه السهولة، ولذلك نستبعد الرأي القائـل بـأن م

 سقطت يف يد ب�ي ريس بسهولة.
لـيس لـدينا تاريًخـا محـدًدا لوصـول العث�نيـ� إىل مسـقط، 
ولكن مثة بعض املراجـع تـذكر أن احـتالل مسـقط كـان يف شـهر 

 ٣٠م، وأن وصول ب�ي إىل هرمز كان يـوم األثنـ�١٥٥٢أغسطس 
م وكــان تــاريخ الخــروج مــن ١٥٥٢ســبتمرب  ١٩هـــ/ ٩٥٩رمضــان 

سـبتمرب  ١٨هــ/ ٩٥٩رمضـان  ٢٩مسقط يحتمـل يف يـوم األحـد 
ووصوله هرمز بعد يوم واحد مـن مغادرتـه مسـقط أي  يف يـوم 

سبتمرب، وعىل ذلـك تكـون فـرتة السـيطرة  ١٩رمضان/  ٣٠األثن�

العث�نية عىل مسقط قد دامت شـهري أغسـطس وسـبتمرب مـن 
م. ومن املحتمل أن يكون بـ�ي عـيل قـد مكـث مـدة ١٥٥٢عام 

نـه بعد استسالم حاميتها، ونستبعد ما ذكرته بعض املصادر مـن أ 
 غادر املدينة بعد ليلة واحدة.

غادر ب�ي عيل ريس مسـقط، وبرفقتـه أرساه وغنامئـه، دون 
أن يرتك أحدا لقيادة القلعة ال من أتباعه وال من األهايل وزعـ�ء 

. وسحب كل وسائل الدفاع التي من املمكن أن يسـتفيد )٨١(ع�ن
منها أهل مسقط؛ ألجل الـدفاع عـن أنفسـهم. إن الغنـائم التـي 
حصل عليها ب�ي من الربتغالي� أو أثرياء مسقط كث�ة. لقد ترك 
ب�ي عيل كث� من االستفسارات التي مل نجد لها إجابـات مقنعـه 

الك من قال: أنـه سـمع عن خروجه هكذا بدون علم األهايل. فهن
أن الربتغالي� يعدون يف الهند حملة كب�ة السرتجاع مسقط بعـد 
وصــول األخبــار إلــيهم بســقوطها، وهنالــك مــن رأى أن احــتالل 
مسقط مل يكن الهدف األسايس الذي جاء من أجله ب�ي عىل، إ�ا 
هــي املصــادفة والقــدر الــذي ســاقه إىل مســقط واالنتصــار عــىل 

يل هناك. و�كن أن نضيف رأيًا آخرًا لخروج ب�ي األسطول الربتغا
عيل من مسـقط بصـورة مفاجـأة، وهـو عـدم تعـاون الع�نيـ� 
بصورة جدية مع ب�ي عيل. بعد تحقيق انتصاره واسـتيالئه عـىل 
مسقط، مل يعر لهم باال، ولهذا اعتربوه مثله مثل غ�ه من القـادة 

لـوه ين، لهـذا أهمالطـامع� اآلخـر وبـ�الربتغالي� ال فرق بينـه 
 وانرصفوا عنه غ� مبال� به.

ــد  ــاكم الهن ــإن ح ــل االحــت�الت وارده ف ــة أن ك ويف الحقيق
أعّد حملة بلغ عـدد سـفنها مثـان� سـفينة،  الفونسو ذي نورونها

وكان ينوي أن يقودها بنفسـه وعنـدما وصـل إىل جـوا علـم بـأن 
وصل  ب�ي عيل غادر مسقط وهرمز يف نهاية شهر أكتوبر، بل أنه

 )٨٢(م.١٥٥٢البرصة يف شهر فرباير 

الربتغالية بني عامي  –المواجهة العثمانية  -٦

 م١٨٨١و ١٥٥٣
لقد مكث ب�ي عيل ريس يف البرصة حتى نهاية العام، وعلم 

ـة أرسـل Qubad Pashaمن هناك أن قباد باشـا ( ) بيلـريب البرص
تقريرا عن ب�ي عىل رشح فيها كميـة الغنـائم التـي كانـت لـدى 

ي، وكيف حصل عليها من التجار املسلم� سواء يف مسـقط أو ب� 
هرمز أو قشم، وعـدد السـفن التـي كانـت معـه والسـفن التـي 
تحطمــت، واألرسى الــذين ينــوي بــ�ي أن يطلــب فديــة مقابــل 
إطالق رساحهم. فعرف ب�ي أن هذا التقرير كان يف غ� صـالحه؛ 

ألمــوال  ألن التقريــر فيــه تحامــل كبــ� عــىل بــ�ي الــذي تعــرض
املســلم� يف مســقط وهرمــز وقشــم، وأنــه قــد أســاء إىل ســمعة 
الدولة العث�نية بسلب أموال التجـار املسـلم�. لهـذا قـرر تـرك 
البرصة والعودة إىل السويس، فأخذ من سفنه ثالث سـفن حمـل 
عليهــا الغنــائم واألرسى، فغرقــت إحــدى ســفنه قبالــة الســواحل 

ــفينت� يف أ ــ بس ــل مرص ــة، ووص ــوبر البحريني ــد ١٥٥٣كت م. وعن
وصوله، وجد األوامر السلطانية تنتظـره، فقـبض عليـه وأخـذ إىل 

ــث  ــدمأُ إســطنبول، حي ــة اإلهــ�ل ع ــر  )٨٣(بتهم ــة األوام ومخالف
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والتعلي�ت التـي كلـف بهـا، مـ� أدى إىل فشـل الحملـة وتـد� 
 )٨٤(سمعة البحرية العث�نية.

ولهــذا قــرر الســلطان ســلي�ن أن يكلــف أحــد قادتــه لنقــل 
لسفن الباقية يف البرصة إىل السـويس، وقـد عـ� يف بـادئ األمـر ا

مراد بك ريس وايل سنجق القطيف قائـًدا لألسـطول العـث�� يف 
البرصة، وصدرت األوامر السلطانية إليه بأن يقود هـذا األسـطول 

ـة ١٥٥٣إىل مرصــ. ويف أغســطس  ــن البرصـ ــك م ــراد ب ــرج م م خ
� كان يعرب مضيق ومبعيته ستة عرش سفينة نحو السويس، وحين

 Diegoهرمز باغتته السفن الربتغالية بقيادة دييجو دي نورنها (
De Noronha �الذي علم بهذا التحرك، فاسـتعد العرتاضـه بـ ،(

جزيرة هنجام يف مدخل املضيق ورأس مسندم. وخرس مـراد بـك 
بعض سفنه وقتل من معاونيه سلي�ن ريس ورجب ريس وعـدد 

ارته ليال إىل البرصة، ويف النهاية قـرر كث� من جنده، ثم هرب بح
 )٨٥(البرصة. إىلالعودة 

بعد فشل مراد بك ع� السلطان العـث�� سـلي�ن القـانو� 
) ويسمى عيل بن حس� ك� Seydi Ali Reisسيدي عيل ريس (

. )٨٦(يعرف بسيدي عيل شلبي، وهو من قـادة البحريـة العث�نيـة
، ثـم نقلـه )٨٧(كان يشغل منصب قائد أسطول منطقـة إسـطنبول

السلطان وعينه أم�ًا عىل األسطول العث�� يف مرص. فصدرت لـه 
ـة إىل  األوامر السلطانية بأن يُرجـع األسـطول العـث�� مـن البرص
ـة عـن طريـق  السويس، ونصت التعلـي�ت أن يـذهب إىل البرص

ي تركـه بـ�ي عـيل ريـس الرب، وأن يقود األسـطول العـث�� الـذ
ـة  والعودة به إىل مرص. فاستجاب لهذا التكليف ووصل إىل البرص

ـة ١٥٥٤هـ/فرباير ٩٦١يف شهر ربيع األول  م، فاسـتقبله وايل البرص
الذي كان يعا� من ثورات القبائل العربيـة (آل  )٨٨(مصطفى باشا

مشعشع وآل عليان)، فحاول سيدي عـيل مسـاعدته يف اسـتتباب 
 ك� اهتم بصيانة األسطول.  اع القبائل،األمن وإخض

ـة إىل مرصـ  أبحرم ١٥٥٤يف شهر يوليو سيدي عيل مـن البرص
عرب الخليج العـريب ومعـه خمسـة عرشـ سـفينة. كـان قـد عمـل 
سيدي عيل عـىل تجنـب االصـطدام بالسـفن الربتغاليـة، وتجـاوز 
مضيق هرمز بسالم، وكان س�ه مبحـاذات الشـواطئ الع�نيـة يف 

مة، وعند وصوله سواحل خور فكان ألتقى باألسطول طواب� منظ
ـــا ( ـــدو دي نورونه ـــادة فرنان  Fernando deالربتغـــايل بقي

Noronha العائد مـن ظفـار حيـث ذهـب إىل هنـاك إلخضـاع (
 ١٠/ ٩٦١رمضان  ٩األهايل الثائرين عىل الربتغالي�، وكان ذلك يف 

ت سفينة، وأجرب  ٢٥م. كان عدد السفن الربتغالية ١٥٥٤أغسطس 
، ومنهـا فـرت )٩٠(لـي� )٨٩(السفن الربتغالية عىل الرتاجع إىل خليج

إىل مسقط من أجمل ح�يتها وتحذير أهلها من احت�لية هجوم 
أن  )٩١(العث�ني� عليها، ويذكر سيدي عيل يف كتابه "مرآة الزمان"

"هذا اللقاء كان لقاء ناجًحا. وتزود األسطول العـث�� باملـاء مـن 
 ابع س�ه.خور فكان، ثم ت

وكان األسطول الربتغايل قد سبقه إىل مسقط لتقوية حاميتها، 
ومن ثم وزع القائد الربتغايل فرناندو دي نورونهـا سـفنه ملراقبـة 
قافلــة األســطول العــث��، وكــان االصــطدام البــد منــه، فحــدثت 

 )٩٢(الخص�ن قبالة شاطئ العذيبـة التقىاملواجهة الثانية، عندما 
، وكانت الهز�ة للعث�نيـ�، حيـث )٩٣(غسطسأ  ١٥يف صباح يوم 

ــبب  ــايل بس ــطول الربتغ ــطولهم باألس ــأ اس ــالقتفاج ــدافع  إط امل
ــواحل  ــو س ــطولهم نح ــة أس ــاح املعاكس ــت الري ــة. ودفع الكثيف
بلوشيستان فحاول اإلفالت من املعركة، وتحطمـت مـن أسـطوله 
ست سفن. وقد وصف سيدي عيل هذه الحادثـة يف كتابـه أيًضـا 

ــاء أنهــا مــن "أســ وى املعــارك". وبعــد أن تــزود بــاملؤن مــن مين
، عاد بعد أن تجمعت سفنه الباقية. وعندما كان قبالـة )٩٤(شهبار

، تعرضــت ســفنه لعواصــف شــديدة جذبتــه نحــو )٩٥(رأس الحــد
ساحل الهند، وتجمعت سفنه يف سـورات إحـدى املـوانئ املهمـة 

اك، ململكة كجرات اإلسالمية، وبعد ذلك اشتبك مع الربتغالي� هن
وفقد معظم سفنه، ثم لجأ إىل ملك كجـرات ومعـه مـن بحارتـه 

) بحاًرا عادوا إىل إسطنبول برًا، وذلك بعد ثالث سـنوات مـن ٥٠(
، وبعـدها )٩٦(م١٥٥٧فوصلوا إسطنبول عام  البرصة،خروجهم من 

اختفت املواجهات العث�ني� للربتغالي� يف املحيط الهندي حتـى 
 م.١٥٨١عام 

نية الثانية عىل مسقط عام احلملة العثما -٧

 م١٥٨١
مل ترش املصادر إىل أن العث�ني� عادوا إىل السواحل الع�نية 

م، ويبـدو أن سـبب ذلـك يعـود إىل عجـزهم مـن ١٥٥٤بعد عام 
فــرض قــوتهم عــىل الســواحل الع�نيــة، وأكتفــوا بح�يــة البحــر 
األحمر من دخول الربتغالي� فيـه والـذين كـانوا يهـددون جـدة، 

األمـاكن املقدسـة. غـ� أنـه وردت إشـارة يف كتـاب "كوتـو  ورمّبا
Couto   ــون " دا آســيا "  تفيــد أن الربتغــالي� Da Asiaاملعن

ــة ١٥٦٥اعرتضــوا يف عــام  ــا يف الســواحل اليمني م أســطوالً عث�نيً
ــن  ــرث م ــه أك ــاليت�  ٤٠٠وعلي ــنت� الت ــا، ويف الس و  ١٥٦٦محارب

ن العث�نية املتجهـة م اعرتض األسطول الربتغايل بعض السف١٥٦٧
، ويبدو أنها كانت قادمة من املوانئ الهندية، )٩٧(إىل البحر األحمر

 .ونستبعد أن هذه السفن قدمت من الخليج العريب
ــاة الســلطان ســلي�ن  ــة بوف ــة العث�ني ــأثرت البحري ــد ت وق

م) ١٥٧٤ –م ١٥٦٦م، وأن خليفته سليم الثا� (١٥٦٦القانو� عام 
سياسة والده التوسعية وال املحافظة عـىل  مل يكن مؤهًال ملواصلة

ــداث  ــغط األح ــة، وض ــاع الداخلي ــد األوض ــام تعق ــباته أم مكتس
. ك� أن الدولـة العث�نيـة دخلـت )٩٨(الخارجية وذلك لصغر سنه

يف حروب كث�ة مع الدولـة الصـفوية، عنـدما اعـتىل قيـادة بـالد 
ا م). أضف إىل ذلك أنه١٦٢٩ –م ١٥٧٨فارس الشاه عباس الكب� (

ركـزت حروبهـا يف أوروبـا والبحــر األبـيض املتوسـط، ولهـذا فــإن 
اهت�م العث�ني� باملرشق العريب قـد ضـعف يف مقابـل اهـت�م 
ــا. كــ� أن التجــارة بــ� الهنــد والبحــر  الســالط� بشــؤون أوروب
األحمر، وب� الهند والخليج العريب ازدهرت خالل النصـف الثـا� 

ويـذكر الرحالـة اإلنجليـزي ج.  من القرن السادس عرش امليالدي،
الدريد الذي زار البرصة يف الربع األخ� من القرن السـادس عرشـ 
أن "سفنا مختلفة تصل شهريا إىل ميناء البرصة قادمة مـن هرمـز 

. ويف الحقيقـة، )٩٩(وهي محملة بجميع أنـواع البضـائع الهنديـة"
ة يعود ذلك االزدهار إىل التفاهم الذي تم ب� بيلـ�ي بـك البرصـ 

وحالكم هرمـز الـذين رأوا أن الكسـاد االقتصـادي وسـلبية قـادة 
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الربتغالي� مل تفيـد التجـارة يف يشء، فكـرث التهريـب بـ� السـفن 
واملوانئ املحظـورة، حيـث كـان التجـار يوهمـون الربتغـالي� أن 
وجهاتهم تختلف ع� طلبوا الترصيح لـه، فمـثالً تسـمح للسـفن 

س والبحــرين ومــوانئ الحبشــة التجاريــة أن تتجــه إىل بــالد فــار 
وغ�ها و�نع من اتجاهها إىل البرصة واملوانئ العث�نية يف البحر 

 األحمر.
ومن الحمالت العث�نية التي أشار إليها بافقيه أنه يف رجـب 

ـــ/سبتمرب ٩٨٤ ــيمن ١٥٧٦ه ــن ال ــرج م ــا خ ــطوالً عث�نيً م أن أس
ول وهاجم السواحل الع�نية ومتكن من حصوله عىل غنائم، فيقـ

هـ "أنه يف يوم األثن� األول مـن شـهر رجـب ٩٨٤يف أحداث عام 
ــبتمرب  ٢٤[ ــان ١٥٧٦س ــان تركي ــحر غراب ــدر الش ــل إىل بن م] وص

مـن الجنـود ومـثلهم مـن  ٢٠٠قبطانه� اسمه سنان فـي� نحـو 
البحارة والهنود قاصدين رأس الحد لإلفرنج وأخـذوا سـفينة مـن 

ز، وأخـذوا سـفينة نوع برشة مشحونة باألموال كانت تقصد هرم
أخرى من نوع غليون  من البنـدر، وسـاعدهم الهنـود ، ورجعـوا 
غا�� سامل�. وكان وصولهم إىل الشحر يوم ثالثـة وعرشـين مـن 

م] وسـاروا إىل املكـال، واقتسـموا ١٥٧٦نـوفمرب  ١٦شهر شـعبان [
 )١٠٠(."الغنائم ومكثوا أياًما ثم ساروا إىل عدن

هـذه الغـزوة إىل  وقد ارجـع الباحـث حسـن صـالح شـهاب
حملة عيل بك شلبي الذي خرج من اليمن إىل مسـقط وأحتلهـا، 
والحقيقة إن هذه املحاولة كانـت عبـارة عـن جهـود ذاتيـة مـن 
املجاهدين قصد بها أرباك الربتغالي�. ومثل هذه الغزوات كثـ�ة 

، )١٠١(سواء من العث�ني� أو غ�هم من القـوى الوطنيـة العربيـة
ائل الربتغالية تفيد أن الربتغالي� اسـتولوا حيث ذكرت بعض الرس

عىل عدد من مراكب القاهرة، وكانت هذه السفن تقوم بتهريب 
، ولكن هذا االدعاء غـ� صـائب، )١٠٢(السلع من السواحل الهندية

فــإن هــذه املراكــب مســلحة بالرجــال والعتــاد لح�يــة ســفنهم 
 وملواجهة الربتغالي�.

ال الكاردينال ه�ي، وأوىص م مات ملك الربتغ١٥٨٠يف فرباير 
ــا�  ــب الث ــك فيلي ــه إىل املل ــد موت ــال بع ــرش الربتغ ــؤول ع أن ي

م) ملك إسبانيا، فاعرتضـت عائلتـه عـىل تلـك الوصـية، ١٦٠٠(ت.
وتزعم ذلك دون أنطونيو. لهذا سارع ملك إسبانيا بأرسال جـيٍش 

م، ١٥٨١إبريـل  ١٦كب�ٍ متكـن مـن دخـول العاصـمة لشـبونة يف 
ــذلك ســقطت اإل  ــة وأصــبحت مســتعمرة وب ــة الربتغالي مرباطوري

إسبانية. هذا األمر تناقلته األخبار وأثر عىل مستعمراتها يف خارج 
أوروبا. استغل العث�نيـون هـذا الوضـع، وكلفـوا قائـد األسـطول 
العث�� يف اليمن عيل بك شلبي بتحرير مسقط، وأن يحررها من 

ل الربتغــايل يف الربتغــالي�، معتقــدين أن معنويــات قــادة األســطو 
الهند وهرمز قد انهارت، وضعفت إرادتهم. وكان عيل بك شـلبي 
قــد وجــه مغامراتــه إىل رشق إفريقيــا، وكســب هنالــك مكاســب 
سياسية وعسكرية للدولة العث�نية، ك� أسس قواعـد عديـدة يف 

 املوانئ اليمنية أهمها مدينة "مخا" الواقعة عىل باب املندب. 
ليـة حملـة عـيل بـك شـلبي مـن دون وذكرت املصادر الربتغا

م، ويـذكر مـايلز أن عـيل بـك شـلبي ١٥٨١تفاصيل، وكانت عـام 
هــ/ أواخـر شـهر ٩٨٩يف أوائل شـهر شـعبان  )١٠٣(خرج من عدن

 ٢٣م وأن وصـوله مسـقط كـان يف يـوم الجمعـة ١٥٨١أغسطس 

. وقـد )١٠٤(م ومبعيته أربع سفن١٥٨١سبتمرب  ٢٢هـ/ ٩٨٩شعبان 
لحملة، وكانوا يعرفون تحركات عيل بـك تفاجأ الربتغاليون بهذه ا

شلبي الذي كان موجًها إىل السواحل اإلفريقية الرشقية، ولهـذا مل 
� عـىل يكونوا يتوقعون هجومهم، خاصة أن آخر هجوم للعث�ني

 مسقط كان قبل ثالث� سنة.
، دعوة مـن القبائـل الع�نيـة )١٠٥(تلقى حاكم اليمن العث��
دينة تكاد تخلو من وسائل الـدفاع، املحيطة مبسقط مفيدة أن امل

مغريــة إيــاه بالغنــائم الكثــ�ة. فأعــد وجهــز عســكرية القتحــام 
. وكان قادة الربتغال يف املنطقة يعرفون ذلك الضعف، )١٠٦(مسقط

وإمكانية تعرض مسقط للهجـوم املباغـت مـن قبـل العث�نيـ�، 
لهـذا تقـدم هـؤالء القـادة بخطـة إىل امللـك فيليـب الثـا� ملــك 

يا والربتغال لبناء قلعت� يف مسـقط، غـ� أن موافقـة امللـك إسبان
اإلسبا� جاءت متأخرة كث�ة. ومل تبنى القلعتان إال بسنوات بعـد 

واملــ�ا� يف الجهــة  ١٥٨٧ذلــك، الجــاليل يف الجهــة الرشــقية عــام 
 م.١٥٨٨خل ميناء مسق وذلك يف عام الغربية من مد 

ــك شــلبي يف الوصــول إىل مســقط يف ــوم  نجــح عــيل ب  ٢٣ي
سبتمرب بسالم وبدون حوادث تذكر غ� أن سفينة من  ٢٢شعبان/

سفنه غرقت بسبب عاصفة مفاجئة. وقـد أرىس سـفنه يف خلـيج 
) من رجاله. كانت خطتـه أن تتحـرك ١٥٠سداب، ونزل ومبعيته (

ــاء  ــأن ال يظهــروا يف مين ــة إىل مســقط وأوصــاهم ب ــه البحري قوت
لنـار عـىل املدينـة، وأن بـإطالق ا وأن يبـدؤوامسقط قبل الفجر، 

يتظاهروا بإنزال الجنود يف مكان مـا مـن شـواطئ مسـقط حتـى 
يوهموا الربتغالي� بذلك اإلنزال. أمـا هـو فقـد تسـلل مبـن معـه 
ومن الع�ني� إىل مسقط، وقسـم أتباعـه إىل ثالثـة مجموعـات، 

. )١٠٨(. مسـقط)١٠٧(كل مجموعـة تـرابط أمـام بوابـة مـن بوابـات
سـداب إىل مسـقط وفاجـأ الحاميـة تحرك عـيل بـك شـلبي مـن 

العسكرية يف قلعة مسقط بالهجوم، فاستسلمت املدينة لـه. أمـا 
) فـرًدا ٧٠) فـرد، مـنهم (٥٠٠حاميتها التي مل يـزد عـددها عـن (

مَمْن يستطيعون حمل السالح، فقد هربوا منها، واتخذوا طريـق 
واستعصموا عند حاكمها الشـيخ  )١٠٩(الرب والبحر إىل مدينة بركاء،

. وقد ذكر دميجو دو كوتر أن العث�ني� احرقوا كنيسـة )١١٠(طنق
مبسقط، وتخلصوا مـن الكـالب والقطـط والخنـازير التـي كانـت 

، وقــد ســاعدهم دهــ�ء املدينــة )١١١(مبســقط يف منــازل األثريــاء
 وع�لها عىل ذلك.

ومل �كث عيل بك شلبي يف مسقط طويال فقد حـزم غنامئـه، 
ي�، واسـتوىل عـىل ثـالث سـفن بعد أن نهـب ممتلكـات الربتغـال

ع�نية من مدينة مطرح ليحمل عليها ما غنمه من املال واألشياء 
، ورحل عائدا إىل مخا مـن دون أن ينـوب أحـًدا عنـه )١١٢(الثمينة

أو يرتك عليهـا حاميـة  -ك� فعل ب�ي عيل ريس  –من الع�ني� 
من قبله. خرج عيل بك فجأة من مسقط ك� دخلهـا. و�كـن أن 

ذلك بأنه كان عىل علم بأن الربتغـالي� لـن يرتكـوه يسـتقر  نعلل
مبسقط دون محاولـة اسـرتدادها، أو أنـه وردت إليـه معلومـات 

 Dom Gonzalaتفيد أن حاكم هرمز دون جونزاال دي منزيس 
De menezes  املسئول عن الحاميـة العسـكرية يف مسـقط، قـد

العرتاض  س� عىل عجل حملة بقيادة لويس دي امليدا إىل مسقط
سفن عيل بك شلبي وتدم�ها، ويف طريـق الحملـة الربتغاليـة إىل 
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مسقط، ُعلم بـأن عـيل بـك قـد تـرك مسـقط، وأنهـا خاليـة مـن 
، ومل يشأ لويس أن يتعقب عيل بـك جنوبـا، فقـرر )١١٣(العث�ني�

أن يتجه نحو سـاحل بلوشسـتان ظًنـا منـه أن عـيل بـك سـيتجه 
ظنـه، فـأكتفى بسـلب نحوها، ولهذا عنـد وصـوله علـم بخـالف 

 )١١٤(.ونهب السكان
وهكذا، تعترب حملة ب� عيل بك عىل مسقط مـن املحـاوالت 
األخ�ة عىل مسقط خالل القـرن السـادس عرشـ املـيالدي. وظـل 
عيل بك شلبي يقوم مبغامرات عديدة يف رشق إفريقيا حتى قبض 
عليه بعـد تسـع سـنوات مـن اسـتيالئه عـىل مسـقط، وأخـذ إىل 

عىل التنرص للبقـاء عـىل قيـد الحيـاة حتـى مـات لشبونه، واجرب 
 هناك.

 

ةُ   َخاِمتَ

السـواحل الع�نيـة  إن املواجهات العث�نيـة الربتغاليـة عـىل
التي أبرزتها هذه الدراسة توصلت إىل نتائج مرضية وفق الوثائق 
املتاحة، وذلك بأن هذه الوثائق إما أن تكون باللغة العث�نيـة أو 

ه الوثائق تحتاج إىل مصادر محايدة محلية باللغة الربتغالية، وهذ
بع�ن أو اليمن أو غ�هـا مـن املصـادر مثـل مصـادر فارسـية أو 
هندية، ولكن لألسف فإن كل هـذه املصـادر شـحيحة، وال تتـيح 

 للباحث أن ينقد مصداقية هذا املصدر أو ذك. 
 

 نتاجئ الدراسة
كشفت هذه الدراسة أن أهداف املواجهة ب� العث�ني�  •

لربتغالي� كان اقتصاديا يف املقام األول وليس مطلبًا سياسيًا وا
 أو دينيًا حسب ما وضحته الدراسة من سلوك قادة الحمالت.

 ١٥٥٢أوضحت هذه الدراسة أن احتالل مسقط عام  •
م من قبل العث�ني� مل يكن له أهداف سياسية ١٥٨١و

محدودة، بل مغامرات من دون توجيه مع�، ولهذا السبب 
الكث�ون من الباحث� يلمزونها بالطمع والجشع وعدم  جعل

املسئولية وهذا ما أكدته الوثائق الدولة العث�نية التي 
 عمدت إىل معاقبة قادتها الذين تجاوزوا حدود املسئولية.

توصلت هذه الدراسة إىل أن قادة العث�ني� مل يهتموا  •
مل بسكان مسقط، بل أن معاملتهم مل تكن حميدة، وألنهم 

يشاركونهم يف الغنائم وال يسندوا عليهم مهمة إدارية يف 
 مسقط أثناء وجودهم وبعد مغادرتهم.

بينت هذه الدراسة أن العث�ني� كانوا يعانون من ضعف يف  •
قوتهم البحرية، ومل ينشؤوا قواعد عسكرية يف مسقط األمر 

 الذي من املؤكد أن يقوي من قوتهم ومكانهم السياسية.

الدراسة أن الربتغالي� كانوا نشط� وأن كث� من بينت هذه   •
القوى املحلية متعاونة معها وذلك ألجل تصدير انتاجهم 
الزراعي واستزاد السلع الغذائية والنسيجية، م� سهل 
انسياب التجارة ب� الهند ومسقط، وإن كانت عىل نطاق 

 محدود.

كشفت هذه الدراسة أن العث�ني� مل يكن لهم دراية  •
جواء املناخية ومواعيد الرياح والطرق البحرية التي باأل 

 تحميهم من مخاطر العواصف.

عىل الرغم من أن الحمالت الربتغالية مل تحقق نتائج  •
ملموسة، غ� أن هذه الدراسة أكدت أن حمالت العث�ني� 
اضعفت النفوذ الربتغايل وشغلته يف جبهات مختلفة يف 

ورشق أفريقيا وأصاب الخليج واليمن والسواحل الهندية 
السفن الربتغايل االرتباك بأن يقاتل يف جبهات متعددة، وإذا 
كان هذه األسطول مهيمن يف النصف األول من القرن 
السادس عرش، فإن النصف الثا� من القرن كان الربتغاليون 

 يف محل دفاع عن ذاته.
 

 المالحق
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 :الَهواِمُش 
 
. مكتبة تحفة األعيان بس�ة أهل ع�نالساملي، عبد الله بن حميد.  )١(

 .٣٨٦، ص: ١م، ج٢٠٠٠اإلمام نور الدين الساملي، السيب" 
. النادي الثقايف، دراسات يف التاريخ الع��بن محمد. الهاشمي، سعيد  )٢(

 وما بعدها. ٢١٠م، ص٢٠١١: مسقط
نسب اليعاربة خطاًء إىل النباهنة، وإىل يعرب بن عمر بن محمد بن  )٣(

عمر بن نبهان بالذات، والحقيقة أن هذا الرأي للشيخ سامل بن حمود 
"نسب آل يعرب يف السيايب يف كتابه إسعاف األعيان، وقد عنونه بقوله 

نرص بن زهران" وهذا العنوان هو نفسه مع الشيخ نور الدين الساملي 
وقد سبقه� الشاعر ابن شوال يف  ٣، ص:٢، جتحفة األعيانيف كتابه 

ديوانه "الكيذاوي" وذكر أن نسب اليعاربة يف نرص بن زهران. وأن 
وث نسب النباهنة يف العتك، والعتك ونرص يلتق� يف األزد بن الغ

حيث أن العتيك يف مازن بن األزد، ونرص بن زهران يف نرص بن األزد 
فكيف يقال أن اليعاربة ينتمون إىل ملوك اليعاربة، وحيث أن نرص بن 

 زهران هو أخ لعربة بن زهران الذي ينتمي إليه العربيون.
. إسعاف األعيان يف أنساب أهل ع�نالسيايب، سامل بن حمود.  )٤(

 .١١٩م، ص: ١٩٦٥إلسالمي، دمشق: املكتب ا مشورات
نسب ابن هاشم راشد بن خلف بن محمد يف قصيدته الالمية ورشحها  )٥(

م) اليعاربة، حيث قال: "أعني بالسلطان من آل ١٥٢٧هـ/٩٣٤عام (
يعرب: هو محمد بن بلعرب بن سلطان بن أيب حم� بن مزاحم بن 

لك، يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك بن محمد بن يعرب بن ما
 ، مسقط:١، ط٢. جإتحاف األعيانانظر: البطايش، سيف بن حمود. 

 . ١٥٨م، ص: ١٩٩٤
األوضاع السياسية يف الخليج العريب إبان الغزو قاسم، ج�ل زكريا.  )٦(

، أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية، رأس الخيمة: ١. جالربتغايل
 .٢٧م، ص: ١٩٨٧

 ، املجمع الثقايف أبو١. طاريخالعرب والربتغال يف التحنظل، فالح.  )٧(
 .٩١م، ص: ١٩٩٧ظبي: 

، دار ١. طدراسات يف تاريخ الخليج الحديثعوض، عبد العزيز.  )٨(
 .١١م، ص: ١٩٩١الجيل، ب�وت:

 .١١١حنظل، املرجع السابق، ص: ) ٩(
 .١٢٥حنظل، املرجع السابق، ص: )١٠(
م)، ١٤٩٩ –م ١٤٩٨الحملة األوليت� كانتا بقادة فاسكو داجاما األوىل ( )١١(

الربتغاليون م)، انظر: الشيخ، رأفت غنيمي. "١٥٠٣ –م ١٥٠٢والثانية (
". مجلة الوثيقة ب� رأس الخيمة والهند أوائل القرن السادس عرش

 .١٤٣ – ١٤٢م)، ص: ١٩٩٣(يوليو  ٢٣البحرينية، العدد 
موقف امل�ليك ودول الخليج من الثقفي، يوسف بن عيل. " )١٢(

، أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية، رأس ١". جتغايلاالستع�ر الرب 
 .١٤٧م، ص:١٩٨٧الخيمة: 

ملزيد من املعلومات عن األهداف األساسية للكشوف والربتغالية،  )١٣(
". ندوة حركة الكشوف الربتغالية وأهدافهاانظر: كاظم، بش� حمود. "

 .١٢ -١٢١، ص: ١م، ج١٩٨٧رأس الخيمة التاريخية، رأس الخيمة: 
 .١٤٨الثقفي، املرجع السابق، ص:   )١٤(
. وزارة الثقافة املقاومة العربية يف الخليج العريبالتكريتي، سليم طه.  )١٥(

 .٤١م، ص: ١٩٨٢واألعلم العراقية، بغداد: 
. ترجمة محمد أم� عبدالله، وزارة تاريخ الخليجويلسن، أرنولد.   )١٦(

 .٢٠٥م، ص: ١٩٨١الرتاث القومي والثقافة، مسقط: 
هرمز جزيرة صغ�ة بيضاوية الشكل تقع يف مدخل الخليج العريب  )١٧(

كم ٩ويسمى املدخل مبضيق هرمز نسبة لهذه الجزيرة، طولها حوايل 
 كم. ١٨كم وتبعد عن الساحل الفاريس بحوايل  ٨، ٥وعرضها حوايل 

 

 
دراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث الخصويص، بدر الدين.  )١٨(

 .١٧ – ١٦م، ص:١٩٨٤ذات السالسل، الكويت: ، ٢، ط١.جواملعارص
 .٢٠٨ويلسن، املرجع السابق، ص:   )١٩(
والذي قال عنه أبن إياس "كان أم�ًا جليل القدر معظً� مبجالً يف  )٢٠(

سعة من املال ماليك املذهب سيد عربان املرشق عىل اإلطالق، انظر: 
،  ٢، ط٥. تحقيق محمد مصطفى، جبدائع الزهور يف وقائع الدهور
 .٤٣١م ص: ١٩٦١فرائز شتاي� فييسبادن، القاهرة: 

نعتقد أن بني جابر وهي قبيلة ع�نية يقطنون يف أودية قلهات  )٢١(
وأودية س�ئل، ومنهم يف فلج القبائل بصحار، ليس لهذه القبيلة 
عالقة بني جرب يف منطقة األحساء، وال نظن أن البوك�ك يعني بني 

 جرب.
ات حول التوسع الصفوي يف العراق، انظر: ملزيد من املعلوم )٢٢(

 –م ١٥٠٢العراق والتوسع الصفوي: الجواهري، ع�د أحمد. "
)، ٢٠". مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد (م١٥٣٠

 .٨٣- ٦٥م)، ص:١٩٧٩(أكتوبر 
، ترجمة عبد الرحمن الشيخ، السجل الكامل ألع�ل أفونسو دلبوك�ك )٢٣(

؛ قاسم،  ٦٤٢ – ٦٣٩، ص:٢م، ج٢٠٠٠ي، أبوظبي:، املجمع الثقف١ط 
 .٦٧، ص: ١تاريخ الخليج. ج

. مكتبة األجلو التيارات السياسية يف الخليج العريبالعقاد، صالح.  )٢٤(
 .١١م، ص: ١٩٨٣املرصية، القاهرة: 

 .١٧العقاد، املرجع السابق، ص:  )٢٥(
 .٢٤٠ – ٢٣٩حنظل، املرجع السابق، ص: )٢٦(
ة البحرية ب� املحيط الهندي والبحر األحمر عن أهمية التجار  )٢٧(

تطور الطرق الربية والتجارة ب� والخليج العريب، انظر: زيادة، نقوال. "
". مجلة دراسات البحر األحمر والخليج العريب واملحيط الهندي

 .٩٤ – ٦٩م)، ص: ١٩٧٥)، (أكتوبر ٤الخليج والجزيرة العربية، العدد (
األسس االقتصادية لالستع�ر الربتغايل يف الكيايل، محمد عارف. " )٢٨(

". مجلة الوثيقة البحرينية، العدد امليالدي� ١٧و ١٦الخليج يف القرن� 
 وما بعدها. ١٠٦م، ص ١٩٨٦(يناير  ١٤

)، انظر: آل Cartazعرف هذا الترصيح بنظام الرخصة املالحية ( )٢٩(
يج العريب يف التأث� الربتغايل عىل اقتصاد منطقة الخلخليفة. خالد. "

)، (يوليو ١٩". مجلة الوثيقة البحرينية، العدد (القرن السادس عرس
 .١٠٤م)، ص: ١٩٩١

تحفة املجاهدين يف بعض أحوال زين الدين املعربي.  أحمدامللباري،  )٣٠(
، مؤسسة الوفاء، ١. تحقيق: محمد سعيد الطريحي، جالربتغالي�

 .٢٤٧م، ص: ١٩٨٥ب�وت: 
. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، السيطرة الغربيةآسيا و بانيكار.   )٣١(

 .٥٢، ص: ١٩٦٢: القاهرة
 .٤٣، ص: ١، جتاريخ الخليجقاسم،   )٣٢(
عن التأث� الربتغايل عىل اقتصاد منطقة الخليج  املعلوماتملزيد من  )٣٣(

التأث� الربتغايل عىل اقتصاد منطقة العريب، انظر: الخليفة، عيل. "
. مجلة الوثيقة البحرينية، قرن السادس عرش"الخليج العريب يف ال

 .١١٠ – ٩٤م)، ص١٩٩١، (يوليو ١٩العدد 
تَُعّد مملكة كجرات من أهم امل�لك اإلسالمية عىل الساحل الهندي  )٣٤(

الغريب، وهي تحتل أقىص ش�ل هذا الساحل. ومن أهم موا� هذه 
اململكة كمبايا وديو وسورات، وتعترب أحمد أباد عاصمة هذه 

ململكة. وتحده هذه السلطنة سلطات بالد ملبار والتي تعرف يف ا
 وقتنا الحارض ك�ال.

تاريخ املسلم� يف شبه القارة الهندية السادايت، أحمد محمود.  )٣٥(
 .١٨٣ – ١٨٢، ص: ١م، ج١٩٥٧. القاهرة: وحضارتهم

 ٢٥٠امللباري  املصدر السابق، ص:   )٣٦(
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ت والبالد العربية، انظر: مهنتا، عن أهمية التجارة ب� مملكة كجرا )٣٧(

تجار كجرات والتجار العرب بعض املالحظات ماكراند وش�ين. "
". مجلة الوثيقة م)١٥٠٠ -م ٩٤٢املبنية عىل املصادر املعارصة (

؛ الندوي، أبو ١٩٣ – ١٨٠م)، ص١٩٩٣(يوليو  ٢٣البحرينية، العدد 
 ١٧و  ١٦ . مجلة ثقافة الهند، املجلد٣و ٢، ١أسطول كجرات ظفر. 

م؛ والعددين األول والثالث (يناير ويوليو ١٩٦٥العدد الرابع (أكتوبر 
 م).١٩٦٦

 .٤٧، ص: تاريخ الخليجقاسم،   )٣٨(
 .٢٥٣امللباري، املصدر السابق، ص:  )٣٩(
 .٢٤٨-١٤٧حنظل، املرجع السابق، ص  )٤٠(
م) انظر: الثقفي، ١٥١٣هـ/ ٩١٩احتل الربتغاليون هذه الجزيرة عام ( )٤١(

 ).٢٧، الهامش رقم (١٥٩رجع السابق، امل
كمران جزيرة كب�ة مشهورة يف البحر األحمر مقابلة للساحل اليمني،  )٤٢(

تبعد عن الساحل بسبعة كيلومرتات تقريبًا، انظر: لق�ن، حمزة عيل. 
 م.١٩٧٢. ب�وت: تاريخ الجزر اليمنية

� الذين بح�ية حدوده الشامية من العث�ني قانصوه اشتغل أنيبدو  )٤٣(
كانوا يهددون مملكته، وسقط قتيالً من حصانه بالسكة القلبية يف 

م) يف معركة مع العث�ني� يف وادي ١٥١٦هـ/ أغسطس ٩٢٢(رجب 
 .٢٦١"مرج دابق" ش�يل حلب، انظر: حنظل، املرجع السابق، ص: 

كان األم� مرجان حاكً� لعدن من قبل السلطان عامر بن عبد  )٤٤(
م)، واستمر يف ١٥١٧هـ/ ٩٢٣د الطاهري (ت. الوهاب بن داوو 

م)، انظر: سامل، السيد ١٥٢١هـ/٩٢٧إمارته حتى وفاته عام (
، معهد ٢. ط)١٦٣٥ -١٥٣٨الفتح العث�� األول لليمن: (مصطفي. 

 .٢١م، ص١٩٢٧البحوث والدراسات العربية، القاهرة: 
 .٢٦٣حنظل، املرجع السابق، ص  )٤٥(
م بد هز�ة مملكة اآلق ١٥٠٨اخر عام احتل الصفويون بغداد أو  )٤٦(

أربعة قرون من تاريخ العراق قويونيل انظر: لونكريك، هيمسيل. 
، مكتبة اليقظة الحديثة، ٦. ترجمة جعفر الخياط، ط الحديث
 .٣١ – ٣٠م، ص:١٩٨٥بغداد،:

العث��، انظر: الخوري، إبراهيم.  –ملعرفة املزيد عن الخالف اململويك  )٤٧(
العث�� يف الخليج العريب ونتائجها السياسية يف القرن توسع الدولة "

". ندوة رأس الخيمة التاريخية العارش الهجري/ السادس عرش امليالدي
 .٢٠٦ – ٢٠٤م، ص:١٩٨٨الثانية، رأس الخيمة: 

أثناء وجود السلطان سليم األول يف مرص أمر ببناء ترسانة بحرية يف  )٤٨(
 .٧٧، ص: ١، جالخليجتاريخ ميناء السويس، انظر: قاسم، 

. م١٥٧٤ –م ١٥١٦الفتح العث�� لألقطار العربية: ايفانوف، نقوالي.  )٤٩(
وما  ٦٠م، ص١٩٨٨ترجمة يوسف عطاء الله، دار الفارايب، ب�وت: 

 بعدها. 
بعد أن شنقوا سلطانها عامر بن داؤود بن احتل العث�نيون عدن  )٥٠(

م، انظر: ١٥٣٨هـ/ أغسطس ٩٤٥طاهر الطاهري يف ربيع األول 
. تاريخ الشحر وأخبار القرن العارشبافقيه. محمد بن عمر الطيب. 

، ١٩٩٩، عامل الكتب، ب�وت: ١تحقيق: عبد الله محمد الحبيش، ط 
التدخل العث�� يف اليمن: ؛ صالحية، محمد عيىس. "٢٥٤ص: 
. مجلة دراسات الخليج والجزيرة م"١٥٥٥هـ/٩٦٢ –م ١٥٣٩هـ/٩٤٥

 .٩٧م)، ص:١٩٨٠(أكتوبر  ٢٤العربية، العدد 
موقف الدولة العث�نية من النفوذ الربتغايل يف ريان، محمد رجايئ. " )٥١(

". بحث ضمن ندوة مكانة الخليج العريب يف التاريخ الخليج العريب
م، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ١٦٥٠ – ١٢٥٨اإلسالمي: 

 .٥٥٦ – ٥٥٣م، ص: ١٩٩٠الع�:
(52)  Stripling، G.W. The Ottoman Turks and the Arabs, 

Urbana:1942, p. 93. 

 

 
الشيخ عيل بن سلي�ن هو أحد شيوخ القبائل املجاورة لعدن، استوىل  )٥٣(

م، ونجح ب�ي عيل يف حملته األوىل إىل ١٥٤٧هـ/٩٥٤عىل عدن عام 
اليمن يف اسرتجاع عدن وقتل الطوالفي، انظر: شهاب، املرجع السابق، 

 .١٠٨ص: 
 .١٠٩ – ١٠٨لحية، املرجع السابق، ص:صا) ٥٤(

Serjeant, R. B. The Portuguese of the South Arabian Coast. 
Beirut:1974, P.20.  

م). روح الروح ١٦٣٨هـ/١٠٤٨ابن مظهر، عيىس بن لطف الله (ت.  )٥٥(
في� حدث بعد املائة التاسعة من الفنت والفتوح. مخطوط مبعهد 

؛ ٣٤/ ت تاريخ، ورقة ٢٦٢تحت رقم  املخطوطات العربية القاهرة
 .٣٦٦حنظل، املرجع السابق، ص: 

 .١١٣صالحية، املرجع السابق، ص:   )٥٦(
هو الشيخ راشد بن مغامس بن صقر بن يحيى بن محمد بن مانع  )٥٧(

بن يحيى بن مانع الكب� بن شبيب بن فضل وعرفوا بآل شبيب أو 
للطيف النارص. بالفضيل، انظر: شجرة النسب يف الحميدان، عبد ا

 .١٢٧م، ص:١٩٩٧. الرياض: إمارة آل شبيب يف رشقي جزيرة العرب
إمارة آل شبيب يف رشقي جزيرة الحميدان، عبد اللطيف النارص.  )٥٨(

 .٤٧ – ٤٦م، ص: ١٩٩٧. الرياض: العرب
 .٦٦- ٦٥الحميدان، املرجع السابق، ص:  )٥٩(
 أيالة البرصة خالل التنظي�ت اإلدارية العث�نية يفعيل، عيل شاكر. " )٦٠(

". مجلة دراسات الخليج النصف الثا� من القرن السادس عرش
 .١٢٦م)، ص: ١٩٨٣(يوليو  ٣٥والجزيرة العربية، العدد 

جاء يف كتاب صالح أوزبران أن فرمان تقليد الشيخ راشد بن مغامس  )٦١(
، ٢٠٧م، ص: ١٨٦٦، اسطنبول: ٥لهذه املهمة يف كتاب تاريخ باشوي. ج

 . ٣٠وزبران، املرجع السابق، ص: انظر: ا
 .٨٥ – ٨٣الحميدان، املرجع السابق، ص:  (٦٢)
 .٩٣الحمدان، املرجع السابق، ص: (٦٣) 

 .١٢٧عيل، التنظي�ت، ص:  )٦٤(
الدور التاريخي للبرصة عيل الخليج العريب: الجواهري، ع�د أحمد. " )٦٥(

عدد . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. ال"١٦٠٠ –م ١٥٠٠
 .٨٧م)، ص: ١٩٧٨، (يناير ١٣

األتراك العث�نيون والربتغاليون يف الخليج أوزبران، أوزبران، صالح. " )٦٦(
، مركز ١". ترجمة: عبد الجبار ناجي، طم١٥٨١ – ١٥٣٤العريب: 

 – ٣٠م، ص: ١٩٧٩دراسات الخليج العريب، جامعة البرصة: البرصة: 
٣١. 

، نقالً عن: أوزبران، ٢٤٣، ص: ٩دد ، الع٦كوتو، املصدر السابق، مجلد  )٦٧(
 .٤١املرجع السابق، ص: 

لقد حدد السلطان العث�� سلي�ن القانو� مهمة ب�ي عيل يف رسالة  )٦٨(
موجهة إىل بيلريب البرصة  ١٥٥٢نوفمرب  ٢٥ذي الحجة/ ١٨مؤرخة يف 

 .٤٤قباد باشا، انظر: أوزبران، املرج السابق، ص:
 .٤٤ص: أوزبران، املرجع السابق، )٦٩(
 .٤٣أوزبران، املرجع السابق، ص: )٧٠(
النفوذ الربتغايل يف الخليج العريب يف الص�يف، نوال حمزة يوسف. " )٧١(

". دارة امللك عبد القرن العارش الهجري/ السادس عرش امليالدي
 .١٤٦م، ص:١٩٨٣العزيز، الرياض: 

هو ب�ي محيي الدين رئيس، مالح عث�� ورسام للخرائط، قام  )٧٢(
م) والذي ١٥١١برحالت عديدة تحت إرشاف عمه ك�ل رئيس (ت.

برز ذلك تحت أمرة خ� الدين بربروسيا، ونصب ب�ي عيل رئيس 
، دار الفكر، دائرة املعارف اإلسالميةقابودان (قبطان) ملرص، انظر: 

 مادة: ب�ي محيي الدين رئيس. ٤٠٥ب�وت: د.ت، ص: 
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تاريخ حوادث السن� . بافقيه، محمد بن عمر الطيب الشحري )٧٣(

. ووفيات العل�ء العامل� والسادة املرب� واألولياء الصالح�
البحرية ب، نقالً عن: حسن صالح شهاب، " ٨٨مخطوط، ص: 

العث�نية ومهمة التصدي للمخطط الربتغايل يف البحر األحمر 
". ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية، رأس الخيمة: والخليج العريب

 .١٠٨، ص: م١٩٨٨
 .٧٥-٦١)، ص: ١، املرج السابق، امللحق رقم (أوزبران  )٧٤(
الربتغايل يف منطقة الخليج  –الرصاع العث�� طهبوب، فائق حمدي. " )٧٥(

". العريب خالل فرتيت حكم السلطاني� سليم األول وسلي�ن القانون
بحث نرش ضمن ندوة مكانة الخليج يف التاريخ اإلسالمي، جامعة 

 .٦٠٧م، ص: ١٩٩٠ات العربية املتحدة، الع�: اإلمار 
 .٣٨٩حنظل، املرجع السابق، ص:   )٧٦(
 .٦٠٧طهبوب، املرجع السابق، ص:   )٧٧(
 .٧٨أوزيران، املرجع السابق، ص:   )٧٨(
 – ١٥٠٠مقدمة يف تاريخ العرب الحديث:الغرابية. عبد الكريم.  )٧٩(

 .١٣ – ١٢م، ص: ١٩٦٠. دمشق: م١٩١٨
العث�نية يف املياه  –املجابهة الربتغالية الوهاب عباس. "القييس، عبد  )٨٠(

 .١٧٠، ص: ١م، ج١٩٨٧". بحث نرش ضمن ندوة رأس الخيمة، العربية
ذكر حاكم هرمز الفار ودي نورونها يف رسالته إىل حاكم جوا ف�ناو   )٨١(

م أن ب�ي بك ترك يف مسقط ١٥٥٢أكتوبر  ٣٠فارتو واملؤرخة يف 
سيح أحده� رويس واآلخر إيطايل، وكان هذين رجلي� من أتباع امل

الرجل� مصدر املعلومات يف أحداث مسقط، انظر: أوزبران املرجع 
 .٧٨، ص: ٢السابق، امللحق رقم 

 .٤٦أوزبران، املرجع السابق، ص:  )٨٢(
 .١٤٠. ص: البحرية يف مرص اإلسالميةماهر، سعاد.  )٨٣(
 .١٧١القييس، املرجع السابق، ص: )٨٤(
 .٤٨بران، املرجع السابق، ص: أوز  )٨٥(
عيل شلبي كان من ضباط القائد خ� الدين بار بروسا يف البحر األبيض  )٨٦(

 املتوسط.
الله،  . ترجمة محمد أم� عبدالخليج بلدانه وقبائلهمايلز، س. ي.  )٨٧(

 .١٩٨م، ص: ١٩٩٠، وزارة الرتاث القومي والثقافة، مسقط: ٤ط
" بعة قرون من تاريخ العراق الحديثأر يشكك لونكريك يف كتابه. " )٨٨(

يف شخصية مصطفى باشا، وذلك لعدم وجود أسمه عىل قامئة والة 
البرصة، ولكنه يستثني بقوله، أن القامئة غ� كاملة يف ما يبدو له، 
انظر: الكتاب املذكور، ترجمة جعفر الخياط، مكتبة اليقظة العربية،  

 .٤٨م، ص: ١٩٨٥بغداد:  ٦ط
 .٤٩رجع السابق، أوزبران، امل )٨٩(
تقع لي� ش�يل خور فكان يف منطقة مسندم صالح لالحت�ء من سفن  )٩٠(

 األعداء ال يعرفه إال الخب�.
 هـ.١٣١٣طبع كتاب مرآة الزمان يف إسطنبول عام  )٩١(
 يقع شاطئ العذيبة ب� السيب والقرم بسلطنة ع�ن. )٩٢(
 .٢٠١ – ٢٠٠مايلز املصدر السابق، ص:  )٩٣(
 .١٥٠يف، املرجع السابق، ص: الص�  )٩٤(
لقد ذكرنا أن العواصف تفاجأ السفن عند رأس الحد، ورمبا يفهم  )٩٥(

القارئ أن تلك املعلومات عبارة عن ذرائع يتعلل بها املهزوم�، ولكن 
الحقائق تؤكد ذلك، وقد سبق ألحمد بن ماجد أنه حذر يف كتابه 

السفن والنواخذا من "الفوائد يف أصول علم البحر والقواد والفصول" 
 ذلك ألنه ذكر أن عند رأس الحد ملتقى األرياح والعواصف.

حنظل، املرجع السابق، ؛ ٨١ – ٨٠، ص: ٤، املرجع السابق، جالعزاوي )٩٦(
 .٣٩٢ص: 

 .٥٦اوزبران، املرجع السابق، ص: )٩٧(

 

 
العث�نيون من قيام الدولة إىل االنقالب عىل ، محمد سهيل. طقوش )٩٨(

 .٢٢٥م، ص: ١٩٩٥دار ب�وت املحروسة، ب�وت:، ١. طالخالفة
 .١٧٤القييس، املرجع السابق، ص:  )٩٩(
ب، نقالً عن: حسن صالح شهاب،  ١٠٠بافقيه، املصدر السابق، ص:  )١٠٠(

 .١١٠املرجع السابق، ص: 
الجهاد البحري العريب اإلسالمي ضد غزو أبا حس�، عيل. " )١٠١(

م)، ص: ١٩٩٨، (يناير ٣٣العدد ". مجلة الوثيقة البحرينية، الربتغالي�
٤٤- ٣١. 

مساهمة الوثائق الربتغالية يف كتابة تاريخ الغزو بورشب، أحمد. " )١٠٢(
". مجلة الربتغايل لسواحل املغرب والبحر األحمر والخليج العريب

 ١٦٨م)، ص: ١٩٨٧الوثيقة البحرينية، العدد العارش، (يناير 
لعث�نية" أن الحملة ذكر حسن صالح شهاب يف بحثه "البحرية ا )١٠٣(

 خرجت من املخا. 
 ٢٠٢مايلز املصدر السابق، ص:  )١٠٤(
هو الحاكم الذي أعد الحملة، فيذهب بافقيه بأنه سنان  نْ اختلف مَ  )١٠٥(

م، وخلفه يف الوالية بهرام ١٥٦٨باشا الذي ع� واليًا عىل اليمن عام 
 م، حين� عينت١٥٧٥م الذي ظل يف واليته حتى عام ١٥٧٠باشا عام 

م وكان الوايل ١٥٨١الدولة العث�نية مراد باشا، وقامت الحملة عام 
م واستمر يف واليته ١٥٨٠عىل اليمن حسن باشا الذي ع� واليًا عام 

م، ولهذا فإن اإلعداد يحتاج فرتة من الوقت، ولكنه ١٦٠٥حتى عام 
 –م ١٥٧٥مل يكن طويالً، ونرجح أن اإلعداد كان يف عهد مراد باشا (

التنفيذ عىل يد حسن باشا، انظر: عمر، عمر عبد العزيز. م) و ١٥٨٠
، دار النهضة العربية، ب�وت: ١. جدراسات يف تاريخ العرب الحديث

 .٢٠٨ – ٢٠٧د.ت، ص: 
 ٢٠٢مايلز، املصدر السابق، ص:  )١٠٦(
 ٢٠٣مايلز، املصدر السابق، ص:   )١٠٧(
 توجد ملسقط ثالثة أبواب عىل سور مسقط، وهي: الباب الكب� )١٠٨(

 والباب الصغ� وباب املثعاب.
تقع والية بركاء ش�ل مسقط عىل ساحل الباطنة، وتبعد عن مسقط  )١٠٩(

 بحوايل مائة كيلو مرت.
لعله الهاليل الجربي وهم من أمراء الجبور الذين نزحوا إىل ع�ن  )١١٠(

م ومقتل أم�هم مقرن بن أجود بن ١٥٢١بعد سقوط دولتهم عام 
 زامل

، وزارة ١. ترجمة محمد أم� عبد الله، طتاريخ ع�ن فيلبس، وندل.  )١١١(
 .٥٥ص:  ١٩٨١الرتاث القومي والثقايف، مسقط:

 .١١٠شهاب، املرجع السابق، ص:   )١١٢(
 .٤٨٣حنظل، املرجع السابق، ص:   )١١٣(
 .٢٠٤مايلز، املصدر السابق، ص:   )١١٤(


