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 Abstract: 

Most researchers focus on the land wars of the conflicting 

countries in ancient, contemporary, or modern history, which 

gives naval battles and their effects a second role in the causes of 

victory or defeat. Ottoman naval power and its battles are no 

exception. Through my study of most of the Ottoman wars in the 

ancient Ottoman and modern Turkish sources, I found that the 

impact of naval warfare is no less important than land 

wars, although they were not the direct causes of victory or defeat. 

Therefore, my research came to show the naval battles of the 

Ottoman Empire and to shed light on their causes and 

consequences.  
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  (1918 -1454حروب البحرية العثمانية )
  )دراسة أترخيية( 

 

 2  ساهرة حسني حممود 
 

 :امللخص
أشرف  والصالة والسالم على  ،والشكُر هلل تعاىل ذي اجلود والكرم ،احلمُد هلل رب العاملني سابغَ  النعمَ 

عليِه وآله وسلم  " صلى هللا  والرسول األعظم حممد بن عبد هللا ،األنبياء واملرسلني النيب األكرم اخلامت األمني
  .الدين واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم  ،" الطيبني الطاهرين واألئمة األخيار
 ،احلديث لربية العائدة للدول املتنازعة يف التأريخ القدمي أو املعاصر أو يركز أغلب الباحثني على احلروب ا

، والسيما إن  واضعني احلروب واملعارك البحرية وأتثرياهتا يف الصف الثاين من أسباب النصر أو اهلزمية 
تأرخيي اخلاص ال الدولة العثمانية مبا خيص قوهتا البحرية ومعاركها البحرية قد أنهلا شيًء من هذا التدوين 

القدمية واملصادر الرتكية  ومن خالل دراسيت الغلب احلروب العثمانية يف املصادر العثمانية  ،هبذا املوضوع
وأن مل تكن أحد أسباب النصر أو   ،وجدت إن أتثري احلرب البحرية اليقل شأأنً عن احلروب الربية ،احلديثة
وتسليط الضوء على األسباب و النتائج  للدولة العثمانية  فجاء حبثي هذا ألظهار املعارك البحرية .اهلزمية

  .اخلاصة هبا
 . البحرية العثمانية  ،احلروب العثمانية ،الدولة العثمانية الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة: 

الدول الربية أن اإلحبار يف  و لطاملا أعتربت  ،متاًماً كما هي اليوم ،كانت البحار مهمة للغاية يف مجيع جوانب أتريخ البشرية
هدفهم الوصول للبحار فحسب بل كانوا يسعون ألجل  وليس  ،يف الواقع أن هدفها للوصول إىل البحار األكثر دفًئا ،البحار هدف

دائًمًا على  يهاكانت عمليات بناء السفن واحلصول عل و هلذا السبب -للبلدان  األمن البحري  -احلفاظ على األمن الساحلي 
 . جدول أعمال الدولة 

، شعروا ابحلاجة إىل  منُذ اللحظة اليت بدأ فيها األتراك االستقرار يف أراضي األانضول احملاطة ابلبحار من ثالث جهات 
ى املعامل اهلامة عند إلقاء نظرة عل ،البحرية الرتكية يف أتريخ األنشطة  التحول إىل البحر وبدأت عملية تطوير البحرية العثمانية

مما يوجه  ،وتفاعل التطورات الدورية مع املالحة البحرية لألتراك ،عرب التأريخ سيساعدان على فهم عمليات التنمية الطبيعية للبحر 
و يف هذه البحث الذي يهدف إىل التحقيق يف أوائل لقاءات  .ابألنشطة والتفاعالت البحرية املستقبلية هذا التفاعل التنبؤات 

التأرخيي والسياسي ومراحل  وأتثريه على األنشطة البحرية احلربية إىل جانب عملية التطور ، حلربية لألتراك مع البحر يف التأريخا 
  .التنمية اليت تتزامن مع عمر الدولة العثمانية

يف  أيًضا أهتماًما خاًصا تستحق  ،الذين كان لديهم تفوق خطري يف البحار ،أن املنظمات والسفن البحرية التابعة للعثمانيني
وأحواض بناء  ،حوض بناء السفن وهيكله فهناك أقسام حول  ،الذي تناول بشكل أساسي السياسات البحرية ،هذه البحث

والسفن املستخدمة يف  ،العاملون يف حوض بناء السفن والبحرية والضباط  ،السفن يف مناطق جغرافية أخرى من اإلمرباطورية
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اليت أدت إىل تغيريات وحتوالت كبرية  ،األنتباه إىل قصص احلياة واألنشطة البحرية للبحارة الرواد جيذب  ،إىل ذلكالبحرية ابإلضافة 
  اجملال البحري. يف 

مبا أن األانضول حماطة   إذ أدركوا، شعروا بضرورة تنفيذ إسرتاتيجية جديدة ،عندما أراد األتراك أن جيعلون األانضول وطنهم
الذي أسس دولة حبرية يف  ،م(1095ابي )املتويف عام  بعد تشاكا ، فمن الضروري إعطاء أمهية للبحر ،ثالث جهاتابلبحار من 

  .وبناء القوات البحرية خالل حكم دولة تركيا احلديثة ،أحواض بناء السفن ومقاعدها فبدأ األتراك يف بناء  ،غرب األانضول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

  I
ss

ue
: 1

 

560 

 احملور األول: 
  م(1700 – 1454حروب البحرية العثمانية )

 م1454( حصار كفه عام 1) 

حتالفتا يف عام  اللتني  ،أحد العمليات العسكرية لإلمرباطورية العثمانية وخانية القرم    ( Kefe كان حصار )كفه   
رفع احلصار بعد عرض جنوى دفع جزية سنوية  فتم ، وهي إحدى حصون مجهورية جنوى يف شبه جزيرة القرم كفه ضد م،1454

 ،سفينة حربية 56فقامت البحرية العثمانية املكونة من   .كفه يف أيديهم مقابل إبقاء حكم  ،لإلمرباطورية العثمانية وخانية القرم
 ,KennethMeyer ) ــــانأكرمــــــد بع (،ميناء مولدافيا املفتوح على البحر األسود) حبصار أكرمان أوالً   ،حتت قيادة دمري كاهيا

1976,s. 161 ) ، ابإلضافة إىل ذلك كان قوم القرم  ،على سيفاستوبول وصلت البحرية العثمانية إىل شبه جزيرة القرم وأستولت
قة ألول مرة بواسطة مبثابة اجلزية أيًضا ومت هنب املنط ،القرن الرابع عشر للميالد الذين حكموا منطقة صغرية منُذ  ،)إمارة ثيودورو(

  (. İdris Bostan,2000,s.37 ) م  1446يف عام  ،م(1451 -1446السلطان مراد الثاين ) أسطول تركي أرسله 
 م1460( حصار أماسرا عام 2) 

سلطان حممد الثاين  كان حصار أماسرا هو العملية الربية والبحرية اليت أسفرت عن قيام اجليش العثماين بقيادة الفاتح 
ابألستيالء على مستعمرة جنوى أماسرا عام  والبحرية العثمانية بقيادة الوزير األعظم فيلي حممود ابشا ، م(1451-1481)

توجهت أنظار السلطان حممد الفاتح أيًضا حنو أقامة احلكم العثماين  ،إسطنبول وضمها إىل األراضي العثمانية بعد فتح  م،1460
، حتت  أحد املوانئ املهمة على ساحل البحر األسود يف األانضول  ،كانت سامسون فقط ويف الواقع ،األسود على ساحل البحر 

     ( UzunçarşılıİsmailHakkı,1988,s.47-48 .)احلكم العثماين
أبقى لكنه  ،إىل أماسرا مث توجه  م،1460عاد سلطان حممد فاتح من بعثة مورا الثانية يف هناية شهر آب / أغسطس عام 

 ،ألف جندي حبري( 30سفينة شحن )واليت ستقل   50سفينة و  100املكونة من  فأرسل البحرية العثمانية ،قراره سراً يف البداية
وأصدر أوامر سرية إليه )فكان هذا األسلوب أحد اإلجراءات املضادة  ،ابشا إىل البحر األسود حتت قيادة الوزير األعظم حممود 

(. كما أعطى السلطان أنطباًعا أبنه ذاهبًا يف رحلة صيد إىل  Dursun Bey,1990, s.96 ألوربية( )ا ملواجهة املخابرات 
 ،اجليش العثماين يسرتيح يف بولو فأستدار مشااًل من طريق أكيازي بولو، بينما كان  ،مع عدد قليل من جنود األانضول ،أوسكودار 

وكان هناك  ،معتقًدا أن احلملة كانت تستهدف بالده ،سينوب أنسحب حاكم سينوب إسفينداير أوغلو إمساعيل ابي إىل قلعة 
نزل السلطان إىل وادي هنر ابرتني مع نزهة  ،احململني ابلربونز إللقاء املدافع إذا لزم األمر، أيًضا كميات كبرية من مدريب اجلمال 

اتركة بعض  ،البحرية كانت ترسو يف منطقة أماسرا  علم أن سفن احلملة البحرية ،لية بعد بولو مع جيشهالتضاريس اجلب شاقة يف 
ألستالم السلطة يف جنوى يف احلصن   عسكرية بينما توجه السلطان إىل أماسرا. كما مت أرسال كتيبة ،سفنها يف ابرتني

( İdrisBostan,2000,s.58 وأعالن األستسالم دون قتال .)،   .وإال ستضرب القلعة من الرب والبحر ولن يراف هبم السلطان
وصل إىل التل حيث كانت شبه جزيرة أماسرا والقالع مرئية للنظر. فوجئ املسؤولون عن  توقف السلطان عندما  من انحية أخرى

قنصل يف جنوى.  ن برائسة آخر فقرروا األستسالم دون مقاومة وأرسلوا وفدًا إىل السلطا ،حبصار مفاجئ من البحر والرب القلعة 
 ,Luigi Tommaso Belgrano, 1990 )م 1204ـــــام عـ  أماسرا الذي كان منُذ وهبذه النتيجة أنتهى حكم جنوى يف

s.19, 20  .)  
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 م1499كة الريس براق البحرية عام ( معر 3) 
معركة جزيرة بوراك ريس البحرية.  إنيبايت األوىل أو تُعرف أيًضا إبسم معركة حبر سابينزا أو معركة حبر زونشيو أو معركة حبر 

 22أغسطس و  20آب / أغسطس و  12منفصلة هي ) خالل أربعة أايم  م،1499وقعت هذه املعركة البحرية يف عام 
حبرية بني األسطول العثماين حتت قيادة النقيب دراي داود ابشا والبندقية حتت قيادة  وهي حرب  .أغسطس( 25أغسطس و 

أبنتصار تكتيكي  فقد كانت معركة حبرية أنتهت  ،م(1512-1481) أنطونيو جرمياين يف عهد السلطان ابيزيد الثاين نقيب العام ال
 ألول مرة يف التأريخ وإسرتاتيجي كبري للبحرية العثمانية، فهي أول حرب تستخدم فيها املدافع على السفن 

( GökhanAtmaca ve Doğan Tanriverdi ,2016 ,s.57. .)  
بشجاعة كبرية يف  ، فهامجت سفنها السفن العثمانية  ،وفًقًا ملصادر الفينيسية ،دخلت سفن األسطولني يف قتال متالحم

 ،الفينيسيون من هزمية كبرية يف هناية هذه احلرب ورغم ذلك عاىن  .واليت دارت كل يوم على حدة ،احلرب املتبادلة يب الطرفني
وغرقت  ،األسطول الفينيسي معركة حبرية حول جزيرة سابينزا للمرة الثانية وهكذا خسر  ،ن ساحة املعركةوأجربوا على الفرار م

  (. Norris, John J. , 1977 , say. 383-385. أستولت على قسماً منها القوات العثمانية ) العديد من سفنهم كما 
 م1509شباط / فرباير عام  3( معرب ديو البحرية 4) 

قبالة  م،1509شباط / فرباير   3وهي معركة حبرية وقعت يف  ،معركة ديو واملعروفة أيًضا إبسم معركة شاول الثانيةكانت  
والبحرية املشرتكة لسلطنة غوجارات واملماليك و مملكة كلكتا املدعومة  بني اإلمرباطورية الربتغالية  ،مدينة ديو اهلندية يف حبر العرب

التجاري  حقق الربتغاليون أنتصارًا حامساً. مت ضمان أمن الطريق  ،انسحاب البحرية املوحدة يف املعركة ومع  .من قبل العثمانيني
 Gökhan Atmaca ve التجـــارة ) الربتغايل عرب رأس الرجاء الصاحل إىل حد كبري، ومن خالل هذه 

DoğanTanriverdi ,2016,s72. أن معركة ديو  .أستمر ملدة قرن كامل (، مت أتسيس التفوق التجاري الربتغايل الذي
السيطرة األوروبية على املسرح  فاصلة من الناحية اإلسرتاتيجية إذ اهنت سيطرة املسلمني على خطوط التجارة البحرية مع آسيا وبدء  

ق خلفية رئيسية يف الصراع مع العامل اإلسالمي بعيدًا عن الشر  البحري اآلسيوي. وتبيـّن جناح العامل الغريب املسيحي يف فتح جبهة 
احمليط اهلندي الذي كان قلب التجارة العاملية آنذاك. هذه املعركة هيأت املسرح لسيطرة  تلك اجلبهة هي  ،األوسط وأورواب

يف منو اإلمرباطورية  وبذلك أسهمت بدرجة هائلة  ،)وبعدهم ابقي األوروبيني( على التجارة يف احمليط اهلندي للقرن التايل  الربتغاليني 
  (. Rogers, Clifford J. Readings 1995, pp. 299–333 ن بعدها اإلمرباطورية الربيطانية( )وم) الربتغالية

 م1517نيسان / أبريل عام  19( حصار جّدة 5) 
واحلامية اململوكية املدعومة  من قبل البحرية  ،م1517اهلندية عليها يف عام  -تصدت جدة حلصار سفن البحرية الربتغالية 

 ،كانسو غافري القائد حسني الكردي بتحصني مدينة جدة وكلف السلطان اململوكي  ،يف مواجهة التهديد الربتغايلمن العثمانيني 
م )أمحد 1514م إىل اخلدمة اململوكية عام وكان البحار الرتكي سلمان ريس قد أنظ  .وبىن هذا األخري أسوارًا قوية حول املدينة

  (.7ص م 2021 ،الظرايف
لكنها فشلت يف  ،م1517  وأيضًا يف عام  م،1513ة الربتغالية األستيالء على مدينة عدن يف عام حاولت سفن البحري

دخلت السفن احلربية  .األحوال اجلوية الغري املالئمة بسبب  م،1513ومل تتمكن من التقدم إىل مدينة جدة يف عام  ،حماولتها
ومع تدمري  ،مدينيت اإلسالم املقدستني ،وأستهدفت جدة وميناء مكة واملدينة  م،1517الربتغالية إىل البحر األمحر يف عام 

(، لن تكون هناك قوة عسكرية  Clifford Edmund Bosworth, 2007, s.222-223 ـا )هنـ األسطول الرتكي 
أن تكون فعالة ضد نريان مدفعية  مل تستطع  اليت شرعت يف عملية أخرتاق ،متبقية يف البحر األمحر ميكن أن متنع السفن الربتغالية 

السفن الربتغالية يف دخول امليناء خالل املعركة كما منعت  وفشلت  ،واحلامية يف قلعة جدة السفن العثمانية عند مدخل امليناء
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  5 سم والقادرة على رمي قذائف املدفعية ما يقرب من 660و  550يبلغ طوهلا  اليت  ،املدافع العثمانية من نوع ابكالوشكا
  (.Ahmet Kavas, 2001, s 111) زم من القلعــــة الربتغالية من األقرتاب أكثر من الأل السفن  كيلوغرامات

  م 1540 – 1537( معركة حبر إجية 5)  
قلعة ابليو هورا وأستعبدت  كان اهلدف األول للبحرية العثمانية هو جزيرة سيها جنوب البيلوبونيز، وأستولت البحرية على 

ومن هناك توجهت إىل جزر  ،وأستولت على جزيرة إجيينا  ،حيث تقع أثينا ودخلت خليج سارونيك وأجتهت مشااًل  ،سكان اجلزيرة
ابرا  ،ديلوس ،موكيين )ميكونوس( ،سريي )سريوس( ،كويونلوكا )سرييفوس(  ،)كيثنوس(  ترمي  ،سيكالديز وأسر مورتيد )كيا(

(.  Joseph von Hammer ,2012,s.50. ومت األستيالء على هذه اجلزر من قبل البندقية ) ،كوتشوك ابرا  ،)ابروس(  
ابرابروس على دخوله احلكم العثماين من خالل اخلضوع خلري  وتوجه إىل مركز دوقية انكسوس فوافق الدوق جيوفاين الثاين كريسبو 

 )مت حتصيل أول هذه الضريبة مقدًما يف ذلك العام(. فكانت دوقية سنوايً  5000 بدفع جزية وعد  ،ووفًقا لقانون ،الدين ابشا
 م،1540ويف عام  ،للجزيرة ملحقة أيًضا بطريركية الروم األرثوذكس يف إسطنبول ووافق دوق انكسوس على تعيني أسقف   اجلزيرة

واستوىل األسطول العثماين  ،ة بعد انكسوسلعملياته األمامي أعتقل العثمانيون الكاهن الذي أرسلته البندقية إىل اجلزيرة، أستمرارًا 
وإسكينوس )سيكينوس( وسااتنليك )جياروس( وايمورجي )أمورجوس( وابتناز )بطموس( وإسطنبول  أيًضا على إستنديل )تينوس( 

العثمانية  الرغم من أن البحرية خالل هذه العملية على   .(257ص ،2002،)أستيباليا( وأانيف وآنيي )إيوس() دانيال. كوففمان  
، إال أهنا متكنت من حتييدها بسهولة. محلة حبر إجيه هي  واجهت مقاومة جزئية فقط يف ابرا وكوتشوك ابرا وإستنديل وانكسوس 

واحدة من عمليتني عسكريتني للبحرية العثمانية حتت قيادة  ،م1540-1537البندقية  مرحلة يف احلرب العثمانية يف جزر 
  (.280ص  ،2005 ،شا لغزو جزر البندقية يف حبر إجيه )اميبار كولنيخري الدين اب ابرابروس 

 م1538أيلول / سبتمرب عام  27حرية ( معركة بروازه الب6) 
كانت بني سفن البحرية   ،اليوانن مشال غرب  يف منطقة بروازه م،1538أيلول / سبتمرب عام  27يف  حدثت معركة بروازه

البحرية العثمانية بقيادة بربروس خري الدين ابشا سفن البحرية  العثمانية و سفن البحرية الصليبية بدعم البااب الثالث بولس. دمرت 
مانية احلربية يف مل يبَق هناك مقاومة للسفن العث ،أندراي دوراي. و نتيجة هلذه املعركة البحرية الصليبية اليت كانت بقيادة األدمريال 

(. كانت  İdris Bostan,2000.s.114 األبيض املتوسط وبدأت اهليمنة العثمانية على البحر األبيض املتوسط ) البحر 
من انحية  ،روافع 12000سفينة سريعة و  122وعددها  القطعات سفن البحرية العثمانية حتت قيادة بربروس خري الدين ابشا 

 ،سفينة شراعية 140و  (جاليواًن )خزاانت وقود 50سفينة سريعة و  112 من الصلييب يتكون  كان أسطول األحتاد أخرى
وقتها يف  الذي كان  ،األدمريال أندراي دوراي قطعة فردية كان قائد األسطول الصلييب 300جندي و  60.000  وكانت حتمل 

  (. İdris Bostan ve Salih Özbaran, 2009 ,s.200. خدمة اإلمرباطور الروماين املقدس تشارلـــــــــز )
 م1540ر عام تشرين األول / أكتوب 1( معركة البوران البحرية 7) 

 حيث  ،قبالة جزيرة البوران  ،معركة البوران متثل صراع بني العثمانيني وهابسبورغ للسيطرة على البحر األبيض املتوسط كانت
ومت غرق السفينة العثمانبة و األستيالء  ،علي هاميت دمر األسطول األسباين بقيادة برانردينو دي ميندوزا أسطواًل عثمانًيا بقيادة 

و أن العثمانيون سوف  ،قائد األسطول األسباين ابهلجوم البحري العثماين عليهم  علم برانردينو دي ميندوزا .سفن آخرى 10على 
، لذلك  توقع ميندوزا عودة أسطول القائد البحري العثماين علي هاميت إىل اجلزائر على طول الساحل األفريقي   ،وهران مل ميروا عرب

 1، ويف  ( Gökhan Atmaca ve Doğan Tanriverdi ,2016.s72 ــة )سفن سريعــ 10مع  أحبر ميندوزا غرابً 
سفينة ميندوزا الرئيسية لكن دون  جزيرة البوران، هاجم األسطول العثمايناألسطوالن ابلقرب من  التقى  تشرين األول / أكتوبر

ابلتحرك إىل جانب   أمر القائد األسباين جنوده ،وإدراًكا منه أن نتيجة احلرب كانت تعتمد إىل حد كبري على هذا الصراع ، جدوى 
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صعدت قوات ميندوزا إىل السفن العثمانية  مث  .ورفع اجلانب اآلخر ليكون مبثابة جمموعة ضد نريان السفن العثمانية ،واحد
 مث أجتهوا إىل سطح سفينة علي هاميت وألقوا القبض عليه ،العثمانية مما أدى إىل مقتل أفراد طاقم السفن  ،وأستولت عليها

( İdris Bostan, 2000.s 84 ).  
كما مت قُتل   ،سفينة واحدة  وغرق، عثمانيةوكانت من نتائج هذه املعركة األستيالء على عشرة من بني ستة عشر سفينة 

من العبيد املسيحيني. ويف الوقت  837وأطالق سراح  جندي  427 مت أسر ،ابإلضافة إىل ذلك ،جندي عثماين 700أكثر من 
 الذي أصيب برصاصة يف رأســه ،مبن فيهم قائد األسطول ،جبروح 500وأصيب  جندي  137كانت خسائر األسبان   ،نفسه

  ( İdris Bostan ve Salih Özbaran, 2009.s.150 .)  
  م 1546( فتح البصرة عام 8) 

كلفت الدولة العثمانية وايل   .منعًا من وقوعها يف أيدي الربتغاليني م،1546فتحت اإلمرباطورية العثمانية البصرة يف عام 
 ورافقت احلملة ،جندي من فرق املشاة 1000حوايل  فسار إىل البصرة بوحدة عسكرية قوامها  ،بغداد أايس ابشا بتنفيذ العملية

  (. Abdurrahman Sağırlı,2000,s.44 و ذخرية املدافع. ) سفينة صغرية حتمل مستلزمات احلصار  120
فأرسل الشيخ  ،املدينة على الرغم من أن أايس ابشا بعث برسالة إىل الشيخ حيىي على بواابت البصرة وطلب منه تسليم 

تسليم قلعة البصرة إىل الربتغاليني مقابل مساعدته  وعرض عليِه  ،حيىي هذه الرسالة إىل القائد الربتغايل لويس فالكاو يف هرمز
أعربت القيادة الربتغالية يف هرمز عن وجهة نظرها للقائد العام  م،1546نوفمرب عام  تشرين الثاين /  30ويف  .للتصدي للعثمانيني

حشد كل موارده  الذي  ،فإن القائد العام ،وبعد أسبوع تعهدت مبساعدة الشيخ حيىي ومع ذلك ،ابملوافقة على العرض تغايل الرب 
  .( Yusuf Halaçoğlu ,1995 ,s. 114. ترك نصف الطلب دون إجابة ) ،لصد حصار منطقة ديو

الكرمة اليت تقع على  وكذلك منطقة  ،مفتاح البصرة أسقطت الكتيبة العثمانية يف وقت قصري قلعة زكية اليت كانت تعترب
وقد أكتمل إحتالل  ،الفعالة للجيش العثماين إال أهنا مل تستطع مقاومة القوة النارية  ،ضفاف هنري دجلة و الفرات وشط العرب

ولعب بالل حممد بك دورًا  ،م1546كانون األول / ديسمرب عام   15يف   -قلعة زكية والكرمة  –البصرة بسقوط هاتني املدينتني 
-AbdülhakimKılınç,2017,171 ومت تعيينه والياً على املدينة اليت بدأ تنظيمها ) ،البصرة مهًما يف األستحواذ على 

192 .)  
 م1548شباط / فرباير عام  26ح عدن ( فت9) 

يدي شيوخ عرب حمليني أ اليت سقطت يف  ،م1548شباط / فرباير عام  26دن يف أستعادة اإلمرباطورية العثمانية مدينة ع
العثمانية أن توطني قوة عسكرية برتغالية يف هذا امليناء املهم  رأت الدولة  .وذلك منعاً لوقوعها أبيدي الربتغاليني ،م1547يف عام 

وهلذا الغرض  ،فكلفت القائد البحري بريي ريس أبستعادة عدن ،واملالحة يف البحر األمحر  ،سيعرض سالمة مكة واملدينة للخطر
خمتلف األحجام وعند  سفينة من  60أبسطول مكون من  م،1547تشرين األول / أكتوبر عام  29ريس السويس يف  غادر بريي 
سنجقي بقيادة  انيةوتوجه إىل عدن وحدة عثم، أسطوله فأضاف حاكم اليمن فرهاد ابشا تعزيزات من مخس سفن إىل  ،وصوله إىل

  (.  Ertuğrul Önlap,2000,s.7 )  راً قاسم بك عدن فحاصرهتا بـــ
هاجم علي بن سليمان   م،1547تشرين الثاين / نوفمرب عام  15ابلقرب من عدن يف  وعند وصول األسطول العثماين
لكنه تكبد  ،احلصار قبل وصول البحرية الربتغالية وحماولة كسر  ،االف فارس تقريًبا 3000التفالقي الوحدة العثمانية بقوة قوامها 

(. وبينما تراجعت القوات العربية  Zaka HannaKour, 2012,s.70 )  خسائر فادحة وتويف هو نفسه يف ساحة املعركة 
وصل األسطول  م،1548يناير عام  كانون الثاين/  19حممد جنل علي بن سليمان زمام األمور، يف  توىل  ،املهزومة إىل القلعة

السفن العثمانية على  فأسفر تعقبهم من قبل  ،وعندما رأوا البحرية العثمانية قبالة عدن تراجعوا ،الربتغايل الذي جاء للمساعدة 
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 ,Aksaray سفينة برتغالية و حرق بعضها ) 120  السيطرة عليها يف ميناء زيال الواقع قبالة السواحل الصومالية و األستيالء على 
Y. Bülent, 2007,s.45. .)  

وأضرمت النريان يف اجلدران، ويف  ووضعت املدافع على الشاطئ  ،ُحصرت مدينة عدن من البحر أيًضا ،عقب األنتصار
يوم فشل يف  18يف حني أن القصف املدفعي الذي أستمر ملدة   ،مت صد اهلجوم العريب املضاد ،اليوم الرابع من فرض احلصار

وسقطت القلعة نتيجة  ،ووضعت املدافع هناك ،األستيالء على التلة املسماة ُكُفل الواقعة يف القلعة ومت  ،لقلعةإحلاق أضرار كبرية اب
 ,Cezar ) ـــــــهنفس شباط / فرباير من العام  26والسيطرة الكلية يف ، م1548شباط / فرباير عام  3اهلجوم العام يف  

Mustafa, Mufassal, 1958,s.125. .)  
  م 1552آب / أغسطس عام  5( معركة بونزا البحرية 10) 

األسطولني العثماين بقيادة درغوث  تقاتل فيها  ،م1552معركة بونزا معركة حبرية وقعت قبالة جزيرة بونزا اإليطالية يف العام 
مت أرساهلا إىل ( قادس )سفينة سريعة 100العثماين يتكون من  كان األسطول   ،رئيس وأسطول جنوى حتت قيادة أندراي دوراي

-1551الفرنسي يف صراعه مع امللك شارل اخلامس فيما يعرف بـ احلرب اإليطالية  البحر املتوسط ملساعدة هنري الثاين 
مبرافقة  ل دارامون والذي قام كان بصحبة األسطول العثماين ثالث من القوادس الفرنسية حتت إمرة جابريي كما   م،1559

 وأستيالءه على مدينة ريدجيو األسطول العثماين من إسطنبول خالل غاراته على طول شاطئ كاالبراي جنوب إيطاليا 
( Afif.Büyüktuğrlu, 1970,s.250 ).  قادس من جنوى متكن العثمانيني من  40متت مع  وخالل هذه املواجهة واليت

آب  13الفرنسي مدينة مايوركا يف  –بعد هذه املعركة دخل األسطول العثماين   .من القوادس 7هزميتهم هزمية ساحقة و مت أسر 
نيا وشواطئ إيطاليا للسنوات الثالثة ، وقد سهل هذا النصر للعثمانيني مهمة مهامجة صقلية و سردي م 1552/أغسطس عام 

  (. Halil. İnalcık,2004,s.82 ة )القادمـــ 
 م1554آب /أغسطس 25-9هرمز البحرية ( معركة 11) 

العثمانية بقيادة سيدي علي  يف مضيق هرمز بني البحرية احلربية  م،1554آب / أغسطس عام  9وقعت معركة هرمز يف 
فغادرت  ،م(1560 -1520سليمان القانوين ) أبمر من السلطان  ريس والبحرية الربتغالية حتت قيادة فرانندو دي نوروهنا.

فأوقف العثمانيون  ،م1554ز/ يوليو متو  2والية البصرة متوجهة إىل السويس يف  البحرية احلربية العثمانية بقيادة سيدي علي ريس 
هرمز يف  وحدثت مواجهة مع البحرية الربتغالية أثناء عبورهم مضيق  ،اخلليج العريب طوال شهر آب / أغسطس السنجق البحرية يف 

كانت تبلغ   ،( İsmail Hami, 1971 ,s.406-407 )  آب/أغسطس. وأدرك األدمريال العثماين أن البحرية الربتغاليــة  9
وفعاًل بدأت أبطالق نريان املدافع والبنادق، ومل حتقق أي  ،أنه ابألمكان ضرهبم اعتقدو   ،ومل تكن تعمل أبنتظام ،ضعف حجمهم
فوقها.  فقدت البحرية الربتغالية العديد من البحارة وأغرقت سفينة شراعية  ،واليت أستمرت حىت الفجر ،املعركة نتائج تذكر يف 

-Mahmut Ak , Seydi Ali Reis , 2019 ,s. 22 )  ــز ل غري متساوي أبجتاه جزيرة هرمـترتاجع بشكعندئذ بدأت 
24  .)  

  
 
 
  م 1554آب / أغسطس  25( معركة مسقط البحرية 12)
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العريب بعد معركة هرمز  اخلليج  م،1554اليت كانت يف احلملة اهلندية الرابعة يف صيف عام  ،غادرت البحرية العثمانية
، وواجهت البحرية العثمانية البحرية احلربية الربتغالية  ووصلت إىل ميناء صحار يف عمان، بعد مغادرة امليناء واألحبار إىل السويس 

  (. Ahmet Güleryüz , 2004,s.250 م) 1554/أغسطس عام   آب  25اليت حاصرت مسقط يوم السبت 
وأهنا ستعطل  ،من اجلنود سفينة ولديها العديد  34واليت تتكون من  ،بقيادة فرانندو دي نوروهنا الربتغاليةت البحرية اعتقد

فقرر قائد البحرية العثمانية  ،وأختاذ أجراءات ،سريع فقامت بشن هجوم  ،اليت مل يكن لديها حىت نصف قوهتا ،البحرية العثمانية
ابلقرب من الشواطئ املتعرجة من أجل حتييد ميزة األحبار اليت تتمتع هبا سفن  ،الرايح سيدي علي ريس الدفاع يف منطقة خالية من 

الرايح من ورائها من جهة أخرى  وساعدهتا ،السفن الشراعية الربتغالية بدأت أبطالق النريان من جهة العدو. وكانت 
  ( Ertuğrul Önlap , 2000.s.105  ونتيجة هلذه الطلقات بدأت السفن العثمانية حترتق وتتعرض ،) فهاجم  ،للغرق

 ،هبا. وحدثت املواجهة بني اجلانبني قودسًا وركب سفنهم قبل أن تتمكن القوادس الربتغالية من اللحاق  14سيدي علي ريس 
وقرر  .مبن فيهم قادة بعض السفن ،حبار عثماين 200أستشهد  على آثر ذلك (، و 32فغرقت مخسة سفن وقوادس من الربتغاليني)

وخالل هذا الوقت غرقت  ،األنسحاب عندما مل يتمكن من تدمري البحرية العثمانية ،العشر األدمريال الربتغايل الذي غرقت سفنه 
 ،يف عرض البحر أنه لن يصطدم بقواته املدمرة  سيدي علي ريس اعتقد ،برتغاليتان أشتعلت فيهما النريان قبل األنسحاب طائراتن 

  (. Mehmet Kiremit , 1999 ,s.140 ــه )البحري إىل مسقط لشفاء جروحـــ لذلك قام بسحب أسطوله
 م1560( معركة جربة البحرية 13) 

اإلسبانية يف أاير /  القوات  حدثت معركة جربة بني البحرية العثمانية بقيادة األدمريال بيايل ابشا والبحرية الصليبية بقيادة
إذ غرقت  ،أنتصر فيها العثمانيون أنتصارًا عظيماً  ويف هذه احلرب اليت  ،م، قبالة ساحل جزيرة جربة يف تونس1560مايو عام 

فدخلت البحرية العثمانية يف احلرب على شكل نصف القمر، اليت  م،1560عام آاير / مايو  14يف  ،نصف السفن الصليبية
مصطفى بك  وكوردوغلو أمحد بك على اجلناح األمين وكورد أوغلو  ،قاد القائد البحري العثماين بيايل ابشا املركز يف بريفيزا.  متارس

Levent TonyalıveGökhanAtamaca,2010 ـــاً )لبحرية الصليبية تشكياًل مشاهبـيف اجلناح األيسر، أتبعت ا
,s.150 .)  

نتيجة الضرابت الدقيقة  والحظ بيايل ابشا عالمات الذعر واهلزمية يف األسطول الصلييب  ،ابملدفعية فبدأت هذه املعركة
اليت حتت  ،فقام خوان دي ال سريدا بتقسيم السفن  ،ابملقابل أمر العدو ابهلجوم عند رؤية هذه املناورة ،والفعالة للمدفعية العثمانية

عندها توجه بيايل ابشا حنو  ،الشاطئ أثناء التحرك إىل البحر املفتوح مع بعض منهم ة إىل فوجه اجملموعة الثاني آمرته إىل جمموعتني
للبحرية الصليبية  فقام بيايل ابشا بتوجيه ضربة كبرية  ،بينما أجته كورد أوغلو مصطفى بك حنو األرض ،أرادت اإلحبار اجملموعة اليت 

دوراي متكن من الفرار يف قارب صغري وأصيب  لكن القبطان  ، وعرقلتهوإمساك األسطول جيوفاين أندراي دوراي ،يف عرض البحر
قيادة كوردوغلو مصطفى بك السفن الصليبية اليت مل تتمكن من اهلبوط  وهامجت القوات حتت  ،جبروح خطرية يف هذه األثناء
  (. Refik Özdek, 1990 ,s.7 ) وأنتهت املعركة البحرية ابنتصار حاسم للعثمانيني،الصليبية وحتييد جزء كبري من القوات 

 م1560( حصار مالطا عام 14) 
ودفاع  م،1565عام  حصار مالطا أو محلة مالطا هي عملية حصار على جزيرة مالطا من قبل قوات الدولة العثمانية يف 

قلعة  فحاصرت القوات األوىل ،ألف جندي 20أنزال  مت  ،فرسان اهلوسبتاليني عن اجلزيرة. وعند وصول البحرية العثمانية إىل مالطا
وصلت األساطيل بقيادة تورغوت ريس و أولوتش  ،اجلزيرة. وبعد أايم قليلة من بدء احلصار اثين أقوى نقطة مقاومة يف  ،سانت إملو
عسكرية واملساعدات ال  ،وبسبب سوء األحوال اجلوية ،نتيجة األشتباكات اليت أستمرت حىت أيلول / سبتمرب ،إىل اجلزيرة علي ريس 
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 11يف  كيزيلمديل مصطفى ابشا رفع احلصار واألنسحاب قرر القائد العام  ،املتوقعة أيصاهلا للعدو من صقلية عرب مشال اجلزيرة
  (. LeventTonyalıveGökhanAtamaca,2010.s.70 احلصار ابلكامل ) ورفع  م،1565أيلول/ سبتمرب عام 

 م1571أغسطس  /آب 1 -1570آاير / مايو عام 16( فتح قربص 15) 
كانت بني الدولة العثمانية  هي احلرب الرابعة بني العثمانيني والبندقية. وقد  -الفينيسية أو محلة قربص  -  احلرب العثمانية

يف املدة األخرية من احلرب إذ  ،تقف إىل جانب البندقية وكانت هناك عدة دول  م،1571-1570عامي    ومجهورية البندقية بني
ودوقية سافواي وفرسان اإلسبتارية إىل التحالف  ،اإلسبانية والدولة البابوية ومجهورية جنوى أنضمت مجهورية البندقية واإلمرباطورية 

عسكرية  (. وكانت أهم عملية  , 2010,s.45   Refik Özdek الذي مت تشكيله مببادرة من البااب بيوس اخلامس)  ،املقدس
حصار مالطا يف عهد السلطان  أن التوتر الذي بدأ مع حماولة ، م(1574- 1566حلكومة السلطان العثماين سليم الثاين )

قربص الواقعة حتت سيطرة مجهورية البندقية. وبعد  وأستمر مع الرحلة األستكشافية إىل  ،م(1566-1520سليمان األول )
 ،وقاومت مدينة مالطا احلصار ملدة أحد عشر شهرًا ،حتت سيطرة البندقية غوستا فقط بقيت فاما ،سقوط نيقوسيا دون مقاومة

، إال  وعلى الرغم من هزمية األسطول الصلييب لألسطول العثماين يف معركة ليبانتو  ،م1571أغسطس عام  آب/  6فسقطت يف 
الذين   ،السالم مع العثمانيني ية البندقية أن تقبل فكان على مجهور  ،أهنم لن يتمكنوا من األستفادة من الوضع الذي خلقه النصر

  (.  Çevikel, Nuri , 2006, s. 102 كانوا يقومون ببناء أسطوهلم البحري بسرعة )
 م1571البحرية عام  ( معركة ليبانتو16) 

تشرين  7يف  ،من ليبانتو ابلقرب  ،حدثت معركة ليبانتو البحرية بني الدولة العثمانية واألساطيل الصليبية على برزخ كورنث
- 1566الثاين ) هذه املعركة يف عهد السلطان سليم وتعرضت البحرية العثمانية ألضرار ابلغة يف  ،م1571األول / أكتوبر عام 

 Ahmet إذ تذكر املصادر العثمانية هذه املعركة إبســـــــم سنگن ) ،هلا الدولة العثمانية وتعترب أكرب هزمية حبرية تعرضت  ،م(1574
C.Gazioğlu, 1994, s.35-83 ).  أنه هناك عدد من  فكان السبب الرئيسي هلذه اخلسارة يف هذه احلرب البحرية هو

اإل أهنم غري مؤهلني من  ،نكشاريةمن ميدان األ القادة أمثال بريتيف وميزين زاده علي ابشا كان قد مت أحضارهم إىل هذه املناصب 
العثمانية اليت كانت يف البحر بشكل مستمر و ملدة سبعة أشهر أعتبارًا من شهر  ابإلضافة إىل ذلك أن السفن  ،الناحية البحرية

آخرون كانوا و  كما أن بعض أفراده مت تسرحيهم   ،وأن طاقمها البحري كان متعباً  ،حباجة إىل الصيانة واألصالح كانت   ،مارس آذار/
  (.  Günen Çoşkun , 1995 , s.562 )  فتم تعزيز الطاقم البحري من قبل الفرسان من غري البحـــارة  ،جمازين

 م1578معركة وادي سيل البحرية عام ( 17) 
- 1576امللك ) معركة وادي سيل أو معركة وادي املعازين وهي معركة كانت بني قوات سلطان املغرب السعدي عبد 

سيباستياو الثالث واحلليف الربتغايل أبو عبد هللا  وامللك الربتغايل  م،1578بدعم من اإلمرباطورية العثمانية يف عام  ،م(1578
و وفاة  ،فقد الربتغاليون تفوقهم يف املنطقة من جهة ،ونتيجة هذه املعركة .الثالثة حممد املتوكل. وتُعرف أيًضا إبسم معركة امللوك 

من جهة أخرى.  عاًما  60سيباستياو الثالث دون أن يرتك وريثًا قد وضع مملكة الربتغال حتت السيطرة اإلسبانية ملدة  امللك الشاب 
أزداد نفوذ  ،م(1603 – 1578املنصور ) وتويل العرش شقيقة أمحد  ،ابإلضافة إىل ذلك إن لوفاة السعدي عبدامللك أثناء احلرب

  (. NejatTarakçı,2009,S.25 )  ــــر أكثــ رية العثمانية على املغرباإلمرباطو 
  م 1589- 1584( معركة مومباسا عام 18) 

 .يف دولة كينيا احلالية وهي مدينة ساحلية  ،يف مدينة مومباسا م،1584آذار / مارس عام  5وقعت معركة مومباسا يف   
 سفينة حبرية إىل 18أسطوله البحري املكون من  أرسل الوصي الربتغايل  ،وألجل أستعادة مدينة مومباسا الساحلية اإلسرتاتيجية

وعقب اهلجمات الربتغالية اليت بدأت يف أعقاب القصف البحري يف  ،كووينتو حتت قيادة شقيقه توماس دا سوزا  ،مدينة مومباسا
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ُوهَزم األمري   ،واألستيالء على قلعة مومباسا ،ومت خالل املواجهة بني الطرفني حرق السفن العثمانية م،1589  آذار / مارس عام  5
 .Lyle N إىل العاصمة الربتغالية لشبونة ) مت نقله  ،وأسر األمري علي بك ،الذين أضطروا للذهاب إىل الشاطئ ،علي بك وقواته

McAlister, 1984,p.p 125 .)  
 م1609اء البحرية متوز/ يوليو عام ( معركة جهنم السود19) 

اإل أن  م،1609يف عام   أن اجليش العثماين أستخدم أسطواًل ضعيفًا كان قد متزق أثناء عبوره هنر الدانوب من املعروف
البحرية املشرتكة ملالطا وفلورنسا طريق مصر البحري أن  وبسبب أغالق  ،أنفتاح البحرية العثمانية على البحر األبيض املتوسط

مع سفن البحرية املشرتكة ملالطا  ،وهبذا كانت قد بدأت املعركة متعقبتًا حبرية مالطا وفلورنسا  ،توجهت البحرية العثمانية إىل قربص
سيطرة البحرية العثمانية عليه  وخالل املعركة مت  ،وفلورنسا كان هناك خزان كبري للوقود أطلق عليه العثمانيني إسم جهنم السوداء 

 Ahmet حبار) 500وأسر  ،بندقية 2000مدفًعا و   160لى ما يقرب من العديد من خزاانت الوقود، و األستحواذ ع وعلى
,Kavas , , 2005,s.170  .)  

 م1616متوز / يوليو عام  16-14( معركة كيب جيلدونيا 20)
متوز / يوليو عام  16  -14كانت معركة كيب جيلدونيا قد وقعت بني اإلمرباطورية اإلسبانية واإلمرباطورية العثمانية بني 

ريفريا خالل دوريته يف شرق البحر األبيض  وكانت هذه املعركة هي اهلجوم العثماين على سفن فرانسيسكو دي  .م 1616
  (. Erhan Afyoncu, 2016, s.6 العثمانيني خبسائر فادحة) عاد  ،و نتيجة املدفعية الثقيلة لإلسبان ،املتوسط

  م 1625( معركة قارا هرمان البحرية عام 21) 
ساحل البحر األسود يف  الذين هنبوا  ،معركة قارا هرمان هي العملية البحرية اليت نفذهتا الدولة العثمانية ضد القوزاق كانت

هرمان أعظم ضربة للبحرية العثمانية ضد القوزاق يف البحر  تعترب معركة قارا  .وأسفرت عن أنتصار البحرية العثمانية م،1625عام 
أخنفض هتديد القوزاق للمدن العثمانية على ساحل البحر األسود بشكل كبري، ومع ذلك  يتبني من هذا التأريخ فصاعداً  .األسود

حتت  ،البحر األسود الذين حافظوا على وجودهم يف سهول مشال  ويف واقع األمر جنح القوزاق .قوة احملارب القوزاقي ال ميكن كسر 
LeventTonyalıveGökhan م )  1637يف األستيالء على قلعة آزوف بغارة عام  ،رعاية روسيا القيصرية وبولندا

Atamaca,2010 ,s.574 .)  
  م 1669 - 1654( معارك جاانق قلعة البحرية عامي 22) 

البندقية بقيادة مجهورية  كانت معركة الدردنيل البحرية األوىل اليت خاضتها البحرية العثمانية حتت قيادة مراد ابشا مع سفن 
العثمانية  -وهي إحدى مراحل احلروب البندقية   .م 1654آاير / مايو عام  16أمام مضيق الدردنيل يف  ،األدمريال كارا ديف

وبعد هذه املعركة مت فتح النقل البحري يف حبر إجية  .م1669عام  إىل م 1654 أثناء غزو جزيرة كريت يف امدة من عام
الفينيسي والبحرية العثمانية يف تنفيذ إسرتاتيجية اهلروب وأتباع بعضهما البعض مبجموعات صغرية من  و بدأ األسطول  ،للعثمانيني

، أنسحب الفينيسيون إىل  السفن يف منطقة حبر إجيه الكبرية. وعقب أنتهاء موسم احلملة يف حبر إجية والبحر األبيض املتوسط  
القواعد لن اجليش العثماين كان مقيًدا يف جزيرة كريت.  حبيث ال ميكن مهامجة هذه  ،الشواطئ موانئهم وقالعهم الواقعة على هذه

( Ahmet C.Gazioğlu, ,1994, s.245 ).  
أمام مضيق الدردنيل  أما معركة الدردنيل البحرية الثانية بقيادة األدمريال مصطفى ابشا مع سفن البحرية جلمهورية البندقية 

وعلى الرغم  .م 1669- 1654العثمانية يف عامي   -وتعترب من مراحل حروب البندقية  ،م1655يونيو عام حزيران /  21يف 
اإل أهنا تكبدت خسائر لدرجة أهنا مل تستطع تنفيذ  ،احلصار واألحبار إىل حبر إجية من أن البحرية العثمانية كانت قادرة على كسر 
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البنادقة على أرسال  الوضع يف جزيرة كريت. األ أن شجع هذا النجاح يف الدردنيل على نطاق ميكن أن يغري  ،حبرية عملية حربية 
Levent )  أسطول أكرب إىل املنطقة بعد عام من هذه املعركـة  Tonyalı veGökhanAtamaca, 2010,

s.300 .)  
ابشا مع سفن البحرية  دمريال سري كنان وهي املعركة البحرية للبحرية العثمانية بقيادة األ ،معركة الدردنيل البحرية الثالثة

العثمانية عامي  -وتعترب من مراحل حروب البندقية   م،1656حزيران / يونيو عام  23جلمهورية البندقية أمام مضيق الدردنيل يف 
تركت هذه اهلزمية إسطنبول شبه  م،1571منُذ معركة ليبانتو عام أكرب هزمية هلا وعانت البحرية العثمانية  .م 1669- 1654
  (.  Aktepe, M. Münir, 1994,s.375-376 )  معزولـة 

 م1657( حصار ليمين عام 23) 
اليت  ،جزيرة ليمنوس واليت أسفرت عن أستعادة  م،1657هي العملية البحرية للحربية العثمانية يف عام  ،حصار ليمين

ومع  م،1669-1654الفينيسية عامي  - العثمانية مرحلة من مراحل احلروب  وتعترب م،1656أستولت عليها البندقية يف عام 
ومتت أستعادة جزيريت البوسفور  ،مت كسر احلصار الفينيسي أمام مضيق الدردنيل  م،1657هذه احلملة البحرية الناجحة يف عام 

الرابع  وكان الصدر األعظم كوبرولو حممد ابشا قد أرسل رسالة هتنة إىل السلطان حممد  .اللتني مت إحتالهلما  ،وبوزكادا وليمين
األعالن عن فتح ليمنوس و ترقية  مت  ،يف أدرنة معلنا هذا الفتح اجلديد. وبعد عودة السلطان إىل إسطنبول ،م(1687- 1648)

  (. Joseph von Hammer , 2008,s.158 )  حممد الرابع مع حتياته اخلاصة  الصدر األعظم من قبل السلطان
  م 1695( معركة جزر األغنام عام 24) 

البندقية بقيادة دراي  وقعت معركة جزر األغنام للبحرية العثمانية بقيادة النقيب حسني ابشا مع سفن البحرية جلمهورية 
الفينيسية ضمن حروب  -احلرب العثمانية  وهي جزء من  م،1695شباط / فرباير عام  9ميزومورتو أمام جزر األغنام يف 

واجهت البحرية العثمانية بقيادة ميزومورتو حسني ابشا البحرية   .م 1699 - 1683التحالف العثماين املقدس يف عامي 
ت إىل أنتصار اليت أد خالهلا شبه جزيرة كارابورون. وبفضل هذه املعركة م،1695  فرباير  9الفينيسية حتت قيادة زينو يف 

يف  اجلزيرة وقد مت إحتالل هذه  ،رفع ضغط البحرية الفينيسية على حبر إجية وأستطاع العثمانيني إعادة جزيرة ساقز أن  ،العثمانيني
شباط /  6إذ تويف يف  ،رؤية هذا األنتصار الذي مل يستطع  ،م(1694 -1690يف عهد السلطان أمحد الثاين ) م،1694عام 

  (.  Feridun Emecen , 2003, s. 191 م )1694فرباير 
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 احملور الثاين: 
  (1918-1700حروب البحرية العثمانية )

 م1717ة إمروز البحرية األوىل عام ( معرك1) 
 ،هوكا إبراهيم ابشا سفينة حربية حتت قيادة كابنت دراي  44اليت كان لديها  ،حدثت معركة إمروز بني البحرية العثمانية

حزيران /  16و  13و  12، خالل األايم  سفينة حربية حتت قيادة لودوفيكو فالجنيين  26والبحرية الفينيسية اليت كان لديها 
وقد  ،املعركة اليت تكبد فيها الطرفان خسائر فادحةهناك منتصر معني يف  ومل يكن  ،قبالة ساحل جزيرة إميروز م،1717يونيو عام 

األسطول العثماين للحصول على موقع متميز فأحبر إىل البندقية عن طريق رسم مسار مستقيم يف  ساعدت هبوب رايح مشالية 
سفينة  ،تريونفو ،ولومبا)ك  فهامجت مثانية سفن عثمانية السفن الفينيسية املسماة  ،وقت مبكر حوايل الساعة الثالثة والنصف ليالً  

  (. AliRızaİşipek ve Oğuz Akdemir ,2006 ,s.163 فالجنيين الثانيــــة )
 ،الغريب جلزيرة ليمنوس التقى االسطول الفينيسي مع األسطول العثماين ابلقرب من الطرف  ،حزيران / يونيو 13ويف يوم 

حزيران /  16ويف  .العثماين يتقدم حنو جزيرة ليمنوس كان األسطول   ،بينما كانت سفينة القائد الفينيسي فالجنيين تتقدم غرابً 
فالجنيين حيث أصيب قائد السفينة فالجني يف رقبته وأغمي عليه وأفرتض يف بداية األمر  مت أطالق النار على سفينة القائد  ،يونيو

  .أنه قتل
ليمين بستة سفن،  أنسحب األسطول العثماين أبجتاه جزيرة  ،ساعات من املعركة 5أي بعد  15:30الساعة  ويف متام

جندي فقط على منت  87، إذ قُتل وُجرح  آخرون جبروح  543جندي وأصيب  261وكانت خسائر األسطول الفينيسي أن قتل
فكأنت اخلسائر  ،جندي قتلوا 833ذكر أن  ،حزيران / يونيو 21  و يف تقرير فالجنيين الصادر يف  .سفينة فالجنيين الرئيسية

  .( AlperenAydın,Yusuf,2011,s.270 جندي)1390 حوايل اإلمجالية خالل احلرب أبكملها 
  م.1737كة لوري برنو عام ( معر 2) 

شوهد  ،منطقة ديفيبوين  بينما كانت البحرية العثمانية يف ،ه 1150ربيع الثاين عام  12صباح يوم اجلمعة املصادف 
عند ذلك حتركت البحرية العثمانية أبجتاه  .آزوف متجهه حنو حبر  سفينة و مخسة قاذفات 200األسطول الروسي املكون من 

من البحر وأجتهوا حنو الساحل بسبب القاع املسطح لسفنهم. عند ذلك أفرغ  فلم جيرى الروس على املقاومة  ،األسطول الروسي
نريان  يف حني وصلت البحرية العثمانية إىل مدى أطالق  .وإمداداهتم احلربية وأقاموا اخلنادق على الشاطئ فعياهتم الروس معظم مد

بدأت السفن العثمانية يف  (. وعندما  AlperenAydın,a.g.e,s.271 املدفعية خالل املدة ما بعد الظهر ورست سفنهم )
فكانت مدافع السفن العثمانية تضرب السفن الروسية   .لى نريان سفنهم من الشاطئبدأ الروس يف الرد ع ،أطالق نريان مدافعها

 , İlhamiDanış الفرقاطات هي السفن اليت أظهرت أكرب جهد يف القتال ) وكانت  .بسبب املياه العميقة وحتدث هبا أضراراً 
2007 ,s.72  .)  

 م1770( معركة چشمة البحرية عام 3) 
والبحرية العثمانية مقابل  بني البحرية الروسية  م،1770عام  متوز / يوليو 7-5البحرية بني يومي أندلعت معركة چشمة 

فدمر الروس  م،1774-1768الروسية خالل عامي   -الذي كان جزًءا من احلرب العثمانية  ،نتيجة هلذا الصراع ،خليج چشمة
بينما  ،جندي حبري 700 بينما كانت خسائر الروس حوايل ،حبار عثماين 11000  فمات حوايل  ،البحرية العثمانية ابلكامل

  (. İlhami Danış , 2007,s.72 دراي ماندالزاده مع رئيسه النقيب حسام الدين ابشـــا ) هرب الكابنت 
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  م 1774( معركة كرچ البحرية عام 4) 
 متوز / يوليو عام 9  يونيو و يوم  حزيران / 20حدثت معركة مضيق كريتش يف جنوب كرچ يف شبه جزيرة القرم يف يوم 

أشتبكت القوة  م،1774حزيران / يونيو عام  20  م. ويف  1774-1768أثناء احلرب العثمانية الروسية بني عامي  م،1774
مدفًعا  16سفن ذات  4فرقاطات و  3قوادس ضد القوة الروسية املكونة من   26فرقاطات و  9بوارج و  5العثمانية املكونة من 

فرست السفن الروسية خارج مضيق كريتش وأحبروا إىل كرچ  ،بقيادة انئب األدمريال أليكسي سنيافني سفن صغرية  3قاذفتان و و 
تتمكن جيوشهم الربية من عبور  فأراد العثمانيني تدمري السفن الروسية حىت  ،متوز/ يوليو من العام نفسه 9يف اليوم التايل. ويف يوم  

الروسية هلا مدى أكرب، فكانت القوة العثمانية يف ذلك اليوم  لكنهم توقفوا عن احملاولة بعد أن أدركوا أن القنابل  ،مضيق كريتش
AliRıza زوارق سريعة )  17و  فرقاطات 7بوارج و  6مكونة من  İşipek ve Oğuz Aydemir ,2006 

,s.159 ).  
 م1792 – 1787( حرب خليج يين قلعة 5) 

العثمانية خالل احلرب  بني اإلمرباطورية الروسية واإلمرباطورية  ،خليج يين قلعة أو )معركة خليج كريتش(وقعت معركة 
 ،الروسية حتت قيادة األدمريال فيودور أوشاكوف فكانت القوات البحرية  م،1792-1787الروسية خالل األعوام  -العثمانية 

أن الصراع  ،وميكن القول من وجهة نظر إسرتاتيجية .جانبني العثماين والروسي فأنتهت املعركة ابلتعادل دون أي نتائج حامسة لل 
فلم يكن من  ،البحر ألن اإلمرباطورية العثمانية فشلت يف إنزال قواهتا يف شبه جزيرة القرم عن طريق  ،روسيا القيصرية أنتهى أبنتصار 

  (. R. C. Anderson , ,p.p 157 املمكن تدمري السفن الروسية نتيجة لذلك )
  م 1805 - 1801( معركة ميناء طرابلس األوىل البحرية عام 6) 

و  ،م(1805 -1801)  نسبة إىل طرابلس )يف ليبيا احلالية( أو احلرب الرببرية األمريكية األوىل   مسيت احلرب الطرابلسية
وهي أوىل حربني خاضتها الوالايت املتحدة  ،الغريب حرب الساحل الرببري( نسبة إىل ساحل مشال أفريقيا ) املعروفة أيضًا إبسم

وهذه  ،جزًء منها اتبعًا للدولة العثمانية املعروفة يف ذلك الوقت إبسم الدول الرببرية اليت كانت  ،األمريكية ضد دول مشال أفريقيا
وكان سبب   ،تونس وطرابلس( وثالثة من الوالايت العثمانية )اجلزائر و ،سلطنة املغرب اإلمرباطورية الشريفية  الدول كانت تضم

كان وقتها، وقيام السفن األمريكية  احلرب كان خمالفة البحرية األمريكية ألوامر وايل طرابلس القرمانلي وعدم دفع اجلزية كما 
ففرضت القوات  ،من البحرية العثمانية عقب معركة درنة بدون أخذ األذن الألزم  ابلدخول إىل منطقة البحر األبيض املتوسط

 .Nafziger G ) فعمدت الوالايت املتحدة إىل اإلستسالم ،املوجودة فيها العثمانية والرببرية حصارًا على القوة الغازية 
F2001, p.p. 283 )  واليت عرفت أبتفاقية طرابلس  م،1805 حزيران / يونيو عام 10توقيع معاهدة أهناء احلرب يف يوم  ومت

 20وضريبة سنوية قدرها   ،، وطلب ابشا ليبيا يوسف ابشا من الوالايت املتحدة غرامات مالية تقدر بثالثة ماليني دوالر ذهباً  
 حيث سدد القنصل األمريكي يف ،م1812حىت عام  وظلت الوالايت املتحدة تدفع هذه اجلزية حلماية سفنها  ،ألف دوالر سنوايً 
هي املرة األخرية اليت تسدد فيها الضريبة السنوية واليت تسمى أحيااًن )احلرب  وكانت هذه  ،ألف دوالر ذهباً  62الدولة العثمانية 

 James Tertius de ألن هذه احلرب غابت عن الذاكرة الشعبية األمريكية يف غضون جيل واحد ) األمريكية املنسية(، وذلك 
Kay, 2004,p.p.253 .)  

 م1816- 1815لرببرية الثانية عامي ( احلرب ا7) 
لإلمرباطورية العثمانية بني  كانت احلرب الرببرية الثانية حرابً حبرية بني الوالايت املتحدة ودول مشال إفريقيا األمازيغية التابعة 

املتحدة والدول األوروبية عن وتوقفت الوالايت  ، وأسفرت احلرب عن أنتصار البحرية األمريكية  ،م1816و م 1815عامي 
الشائع يف القرنني السادس عشر  ،على بدء هناية القرصنة يف هذه املنطقة مما ساعد  ،تكرمي دول القراصنة ملنع هجمات السفن
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ها يف فبدأت القوى األوروبية يف بناء سفن أكثر قوة فلم يستطع القراصنة الرببريون مطابقت ،مر السنني والثامن عشر للميالد على 
  (. Wheelan, Joseph. 2003,p.p.232 العدد أو التكنولوجيا ) 
 م1827معركة انوارين البحرية عام  (8) 

العثمانية واملصرية ضد القوات  بني القوات البحرية  م،1827تشرين األول / أكتوبر عام  20وقعت معركة انوارينو يف يوم 
أو )انوارينو ريد( أو )كارثة  (حادثة انوارينو) املعركة أيضًا إبسم وتعرف هذه  ،البحرية الربيطانية والفرنسية والروسية اليت تعمل معاً 

 ،سبة متامًا لشن هجوم على السفن األوروبيةفكانت الوضعية اليت عليها األسطول العثماين منا يف التأريخ العثماين  (،انوارينو
 ،املناوشة وأبراز القوة ألعتقادهم أبن األسطول األورويب قادم جملرد  ،مل يسعى العثمانيني إىل حتسني وضعهم قبل املعركة وأساسًا 

واملصرية واجلزائرية يف غضون  معظم السفن العثمانية فتمكنت األساطيل األوروبية أن تسد على العثمانيني جمال املناورة من تدمري 
 ( Leiner, Frederic , 2007. s. 39-50. عدة ساعات )

 م1853( غارة سينوپ عام 9)
هذه الغارة وجهت  إحدى املعارك املهمة يف حرب القرم، ويف  ،م(1853تشرين اثين / نوفمرب عام 30غارة سينوپ )

غارة سينوپ مبكانة خاصة يف أتريخ احلروب  السفن الروسية يف البحر األسود ضربة قوية للسفن العثمانية يف سينوپ. وتتمتع 
عركة األوىل اليت أستخدمت فيها القذائف فيها السفن الشراعية اخلشبية وامل البحرية العاملية أبعتبارها املعركة األخرية اليت شاركت 

عيان  إذ قال شهود  ،املدافع. ورأى املراقبون يف مواجهة القوات غري املتكافئة يف غارة سينوب ظلًما كبريًا بداًل من قذائف  ،املتفجرة
 ،لعام األورويب على أهنا وحشية روسيةا فأنعكس أثر املعركة يف الرأي  ،إن الروس مل يرمحوا البحارة العثمانيني الذين تدفقوا يف البحر
ومباشرة بعد الغارة  .لدخول حرب القرم إىل جانب اإلمرباطورية العثمانية وكانت أحد األسباب اليت دفعت بريطانيا العظمى وفرنسا 

ابريس  يع على معاهدة فأضطرت روسيا القيصرية إىل قبول السالم والتوق ،الربيطانية والفرنسية البحر األسود دخلت القوات البحرية 
  .( W. James 1837, p.p. 89. )م 1856آذار / مارس عام 30يف 

 م1878-1877احلربية عامي  93حركة  (10) 
عبد احلميد الثاين  يف عهد السلطان العثماين م 1878-1877الروسية عامي  -أو احلرب العثمانية  93 وقعت حرب

نظرًا لتوافقها مع عام  .م(1855 – 1881  ) – ( Alexandre II ) والقيصر الروسي اإلسكندر الثاين ،م(1909 -1876)
يف التأريخ العثماين، وقد قاتل على حد سواء على جبهة الدانوب  93  فقد عرفت إبسم حرب  ،وفًقا للتقومي الرومي 1293

 تعرضت اإلمرباطورية العثمانية  إال أن ،لإلمرباطورية العثمانية وعلى جبهة القوقاز على احلدود الشرقية )البلقان( على احلدود الغربية 
والرأي  ،األقليات يف اإلمرباطورية العثمانية سباب الرئيسية للحرب هي ثورات ومن األ .هلزمية منكرة بسبب عدم أستعدادها للحرب

حول إنتهاك حقوق اإلنسان للمسيحيني الذين يعيشون يف  ،الغربية العام األحادي اجلانب يف روسيا القيصرية ودول أورواب 
فعقدت القوى العظمى يف أورواب  .قالل لرومانيا وبلغارايومطالب األست ،التوسع الروسية يف البلقان وسياسة  ،اإلمرباطورية العثمانية

من قبل اإلمرباطورية العثمانية  إال أن احلرب أندلعت عندما رفضت مطالبهم  ،معاهدة لبناء أحواض السفن يف إسطنبول ملنع احلرب 
( Gulen, Nejat, 2001,s.225  .)  
 م1912إمروز البحرية الثانية عام   ( معركة11) 

 األول / ديسمرب عام كانون   16ركة إمروز أو معركة إيلي )سيدوالهري( خالل حرب البلقان األوىل يف يوم وقعت مع
وأنتهت املعركة عسكراًي  ،إيلي( وجزيرة إمروز بني القوات البحرية العثمانية واليواننية مقابل كيب سيدوالهري )كيب  م،1912

وأحضر العثمانيني العلم الذي أستخدمه بربروس خري الدين ابشا يف معركة   ،حيث أعلن كال اجلانبني النصر ،بشكل غري حاسم
بينما قدم اليواننيني  ،.(647-587، ص  )حممد فريد ورفعوه على سارية البارجة بربروس خري الدين بريفيزا من املتحف البحري 
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و مل تستطع البحرية  ،لصاحلهم مشال حبر إجية عرًضا حبضور قائد البحرية يف منطقة أفريوف و حافظ اإلغريق على الوضع يف  
 , Afif, Büyüktuğrul ) حماولة السيطرة على حبر إجيه و  فبقيت يف مضيق الدردنيل العثمانية كسر احلصار اليوانين

1974,s.175. .)  
 م1913معركة موندروس البحرية عام ( 12) 

 ،والقوات البحرية اليواننية بني اإلمرباطورية العثمانية  م،1913عام كانون الثاين / يناير  18يوم  وقعت معركة موندروس
قبل العثمانيني لتفريق األسطول اليوانين املتمركز يف مضيق  وكانت املعركة خالل حرب البلقان األوىل هي احملاولة الثانية واألخرية من 

لكن مل يكتب هلا  ،وكانت القوة النارية للسفن العثمانية فاقة التوقعات طوال احلرب الدردنيل وأستعادة السيادة يف حبر إجيه. 
 ،ابلغة نسبًيا بينما تعرضت السفن العثمانية الصاابت  ،سفينة أفريوف الروسية من تفادي نريان املدافع العثمانية  تتمكن ومل .النجاح

 5حبار، وإصابة  28ضباط و  4إىل مقتل  مما أدى  ،قذيفة كبرية وصغرية 25إذ أصيبت وحدة مدفعية سفينة بربروس مبا جمموعه 
 ,Ali Haydar قذيفة من السفن العثمانية ) 1138أطالق ما جمموعه  وخالل احلرب مت  .حبار آخرون جبروح 50ضباط و 

Emir, 1932,s.410. ).   
  م 1915( حرب جاانق قلعة البحرية عام 13) 

من يوم  الدردنيل يف املدة إن العمليات البحرية حلرب الدردنيل هي سلسلة من العمليات البحرية اليت أجريت يف مضيق 
احللفاء األوربيني واملدفعية الربية التابعة لإلمرباطورية  بني أسطول  ،م1915 آذار / مارس عام 18/ فرباير إىل يوم  شباط 19

 18وخباصة حرب  ،احلرب العاملية األوىل. فالعمليات البحرية يف حرب الدردنيل واليت كانت يف موقف دفاعي خالل  ،العثمانية
البحرية دائماً تدور يف  وكانت أهم هذه املعارك  .فات واضحة عن املعارك البحرية يف القرن العشرينهلا أختال ،البحرية آذار / مارس 
 Ali Haydar, Emir موقعــــــه ) ومل يتمكن أي مراقب من مراقبة ساحة املعركة أبكملها من  ،عرض البحر

,1932,s.196 )،  يف ساحة  ،ة على طريق حبري ضيق بني أرضنيآذار /مارس البحري  18ومن انحية أخرى حدثت معركة يوم
وإن مجيع العمليات البحرية يف حرب الدردنيل )إبستثناء عمليات الغواصات( ليست بني  .املناورة معركة ذات قدرة حمدودة على 

ب آخر. وعلى الربية من جان ولكنها يف األساس سلسلة من الصراعات بني األسطول احلريب من جانب واملدفعية  ،قوتني حبريتني 
إال أن فقدان هذا املمر املائي ال  ،واحد والتالل احمليطة به أميال وعرضه ميل  4الرغم من أن كل ذلك حدث يف حبر يبلغ طوله 

 Yaşar Semiz خسارة احلرب أبكملها ابلنسبة لإلمرباطورية العثمانية ) بل  ،يعين خسارة معركة واحدة فحسب
,2000,s.258 ).  

 م1918إمروز البحرية الثالثة عام ( حرب 14) 
العاملية األوىل. وحدث ذلك  خالل احلرب  م،1918كانون الثاين / يناير عام   20حدثت معركة إمروز يف حبر إجيه يف يوم 

لة لقوات يف جزيرة گوك جادة مما أاتح عدم وجود دروع ثقي اليت متركزت  ،مع هجوم البحرية العثمانية على البحرية امللكية الربيطانية
فرصة للطرادات القتالية العثمانية واليت كانت إبسم )ايفوز و ميديل اخلفيف( ملهامجة  وهذا األمر أعطى  ،احللفاء يف هذه املنطقة

طائرة وقتل  وأسقطت  ،للهجوم العثماين غرقت سفينتان حربيتان صغرياتن مصنفتان على أهنما مراقبان بريطانيان املنطقة. ونتيجة 
اليت مل تتعرض ألضرار كبرية  وكذلك ضربت السفن العثمانية  ،  (İbrahim Artuç , 2015,s.72)العديد من طاقمها

اجلزيرة من اهلجمات العثمانية أثناء العودة. وقد تضرر الطراد  إال أن األلغام البحرية اليت زرعتها قوات احللفاء حلماية  ،خالل املعركة
بعض أفراد طاقمها وأسر آخرون. بينما متكن الطراد ايفوز من الوصول إىل مضيق  وغرق الطراد ميديل وقُتل  ،حري ايفوزالب

اجلوية لقوات  تعرض للهجوم أبستمرار من قبل الغارات  وعند وصوله إىل املضيق ،هجمات الطائرات الربيطانية الدردنيل حتت 
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احلربيتني لإلمرباطورية العثمانية وغرق األخرى  . ونتيجة للضرر الذي حلق أبحدى السفينتني حىت مت إنقاذه بعد ستة أايم ،احللفاء
  (. Hüsamettin Sevengül, 1976,s.302. )  مماحدد بشدة التحركات املستقبلية للبحرية العثمانية 

 
 اخلامتة

املنظومة الدفاعية  مع إن العثمانيني مل يتوقفوا أو يتأخروا يف حتديث  ،يالحظ من خالل البحث فاعلية البحرية العثمانية
إال أن اإليدلوجية اليت أتبعتها  .البحرية و املعدات ابلرغم من مرورهم ابلعديد من اهلزائم اليت أنتجت خسائر يف اخلربات  ،البحرية

حيث  .اليت مرت هبا الدولة العثمانية منُذ نشوئها إىل األهنيارالتطورات التأرخيية  البحرية العثمانية تزامنت بشكل تناسب طردي مع 
القرنيني  أن تتبع العمليات اهلجومية والغارات والفتوحات خباصة يف  ،السرتاتيجية للدولة خالل توسعاهتا نالحظ إن اإليدلوجية 

غري إنه مع الركود  ،و مسقط و البندقية رة حيث مت فتح املناطق الواقعة على البحر مثل البص ،اخلامس عشر والسادس عشر للميالد
للمحاولة بقدر  ،أصبحت السياسة واإليدلوجية السرتاتيجية دفاعية حبته والرتاجع اليت صنفها املؤرخون يف حياة الدولة العثمانية 

بية العثمانية ذو صدى ومع ذلك بقى إسم البحرية احلر  ،األراضي اليت إستطاعت الدولة العثمانية فتحها األمكان احملافظة على 
املدنية يف بناء السفن والتقنيات  نتيجة خلرباهتا اليت أكتسبتها من جهة و للتزامن مع التطورات يف التقنية  ،وأتثري يف العامل الغريب 

  .الصناعية يف أوراب العسكرية البحرية اليت حدثت من جهة أخرى أثر ظهور الثورة 
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