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 -السٌطرة العثمانٌة على الخلٌج العربً:

أعقب السٌطرة العثمانٌة على العراق أمتداد نفوذهم الى منطقة الخلٌج     

العربً وصارت البصرة بعد تؤكٌد السٌطرة العثمانٌة الفعلٌة علٌها 

الحمالت البحرٌة ضد  القاعدة الثانٌة بعد السوٌس الرسال 6546سنة

البرتغالٌٌن , وقد بدأ الصراع السافر بٌن العثمانٌٌن والبرتغالٌٌن حوالً 

انهم الٌدٌنون بالوالء لحاكم هرمز عندما اعلن أهالً القطٌف  0221سنة

)حلف البرتغالٌٌن ( وانهم ٌفضلون الدخول فً حماٌة العثمانٌٌن , االمر 

ح اهالً القطٌف واعادة االوضاع الى الذي دفع البرتغالٌٌن الى افشال مطم

بٌري ارسل السلطان العثمانً قائد البحر  0220سابق عهدها , وفً سنة 

سفٌنة لتهدئة اوضاع عدن الثائرة  01على راس اسطول ٌتالف من بٌك 

 ضد العثمانٌٌن ولكسر الطوق البرتغالً على التجارة فً الخلٌج العربً .

دة شهر كامل اآل ان تحصٌناته لمبٌري بٌك مضٌق هرمز حاصر     

القوٌة التً أنشؤها البرتغالٌون خالل وجودهم منذ أربعٌن سنة حالت دون 

سفن تاركا  0سقوطها فؤضطر الى التراجع نحو البصرة وبصحبته فقط 

بقٌة اسطوله فً المضٌق خوفا من تقدم اسطول برتغالً قوي نحوه 

فً فٌما بعد الى أعدامه ى \واحتمال غلق المضٌق بوجهه , االمر الذي اد

أستانبول بتهمة الفشل فً تحقٌق اهداف العثمانٌٌن فً الخلٌج العربً 

 وتشوٌه سمعة البحرٌة العثمانٌة .

واصل العثمانٌون جهودهم ضد البرتغالٌٌن فً الخلٌج العربً فؤسندت    

الى سٌدي علً الذي كانت له  0220قٌادة اسطول البحري فً مصر سنة 

سبب جهوده فً البحر المتوسط ,وقد وصل سٌدي علً الى سمعة طٌبة ب

 0221سفٌنة واقلع سنة  02البصرة وتسلم من الوالً العثمانً فً البصرة 

 01متوجها الى هرمز وهناك اصطدم بؤسطول برتغالً قوي مإلف من 

سفٌنة وبسبب أطالقات المدافع البرتغالٌة والرٌاح المعاكسة القوٌة أندفع 

مٌناء نً دون خطة بؤتجاه السواحل الهندٌة , وفً االسطول العثما

تفرق أعوان سٌدي علً وتركوا ما لدٌهم من سفن وساروا فً سورات
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الطرٌق البري عائدٌا الى البصرة ,فؤضطر سٌدي علً الى بٌع السفن 

 أستانبول.وأرسال اثمانها الى 

ة الى الخلٌج العربً بعد حملة سٌدي علً ارسلت عدة حمالت عثمانٌ     

اٌة نتٌجة اٌجابٌة حٌث كانت فً كل مرة تجبر على االنسحاب لم تحقق 

امام االساطٌل البرتغالٌة , لكن رغم كل الهزائم المتكررة للعثمانٌٌن اآل 

 -انها تمكنت بشكال او بآخر فً :

 أضعاف شوكة البرتغالٌٌن فً الخلٌج العربً .-0

حكما حٌث ان التخلص من النفوذ لم ٌعد الطوق الذي فرضوه م -2

 البرتغالً نهائٌا فً الخلٌج العربً تحقق على ٌد عرب الخلٌج انفسهم .

(, 0311-0251ساعد خضوع البرتغال للعرش االسبانً بٌن سنتً ) -0

ووصول االنكلٌز والهولندٌٌن الى الخلٌج العربً على أضعاف البرتغالٌٌن 

 .وتقلٌص نفوذهم فً الخلٌج العربً

نمو قوة عرب عمان كانت العامل الحاسم فً طرد البرتغالٌٌن من  -1

الخلٌج العربً والهند وسواحل شرق افرٌقٌا, فتحررت صحار ومسقط 

وكان مٌناء كنجان الصغٌر على الشاطىء الشرقً للخلٌج العربً آخر 

 .0362معقل للبرتغالٌٌن دمره العمانٌون سنة 

احا تاما فً كفاحهم ضد أن اسباب عدم نجاح العثمانٌٌن نج     

 -البرتغالٌٌن ٌمكن ان ٌعزى الى:

عدم كفاءة بعض قادتهم البحرٌٌن وقٌامهم بأعمال تعسفٌة ازاء  -6

السكان العرب بالرغم من تعاونهم مع العثمانٌٌن فً جهودهم 

 الحربٌة المناهضة للبرتغالٌٌن .

ان االسطول العثمانً فً القرن السادس عشر كان مؤلفا من سفن  -2

 قادرة على التأثٌر الفعال ضد السفن المحٌطٌة الكبٌرة رة غٌر صغٌ

صعوبة تجهٌز وادامة اسطول عثمانً تكفً قوته لمواجهة  -3

االساطٌل االوربٌة فً البحر المتوسط والمحٌط الهندي فً الوقت 

نفسه وهذا نتٌجة النشغال الدولة العثمانٌة فً هذه الفترة بالحروب 
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طورٌة الرومانٌة المقدسة وضد البرٌة الطوٌلة ضد االمبرا

 الصفوٌٌن .

  -البرتغالً:-نتائج الصراع العثمانً

 -مهما ٌكن من امر فان من نتائج الصراع هو :  

قدرة العثمانٌٌن على حماٌة االماكن المقدسة االسالمٌة وطرٌق  -0

 الحج.

حماٌتهم للحدود االسالمٌة البرٌة من هجمات البرتغالٌٌن طٌلة   -2

 القرن السادس عشر .

استمرار الطرق التجارٌة التً تربط الهند واندنوسٌا بالشرق  -0

االدنى عبر الخلٌج العربً والبحر االحمر حٌث استمرت عملٌة 

تبادل البضائع الهندٌة مع التجار االوربٌٌن فً اسواق حلب 

 .ستانبول وبورصة والقاهرة وا

 

 


