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Abstract 

This research tackles the biography and the jihad of one of the 

Ottoman sailor men, namely: "Muhyyi Al-Deen Beeri Reess", who spent 

his life during the period of time in which the Ottoman naval witnessed 

its super power, greatness and predominance on seas related to its 

territories. In addition, he lived in the time of the prominent sailor men, 

like his uncle "Kamal Reess" whom was his leader till his death in (917 

A.H. – 1511 A.C.), and "Urouj Reess" and his brother "KhairulDeen 

Breerussa"  with whom he worked for a period of time. 

This sailor man was recognized throughout his wide culture and his 

knowledge of multi-languages which acquired him the ability to know 

widely most things of sea sciences. All these matters enabled him to be 

well-known in this field. Depending to his own experience, he composed 

the most important geographical classification called "The Naval", and he 

also drew two maps of the world. He also is considered as the drawer of 

the most ancient map which is known in the world till now. In addition, 

he is the prominent leader in the Ottoman navy throughout taking part in 

many naval battles in the Mediterranean Sea, the Arab Gulf and the Arab 

Sea. 

 
 مقدمة

يتناكؿ ىػذا البحث حياة أحد كبػار جاؿ البحرية العثمانية كجياده، كىك محيي الديف بيرم 
ظمتيا كسيطرتيا في البحار ريس الذم عاصر فترة شيدت فييا البحرية العثمانية أكج قكتيا كع

الخاضعة لنفكذىا، كعاصر كبار قادة البحر أمثاؿ خالو كماؿ ريػس الذم عمؿ تحت قيادتػو إلى 



 .1554ـ  1465البّحار العثماني محيي الدين بيري ريس حياتو وجياده البحري 

 76 

ـ، كعركج ريػس كأخيو خير الديف بربركسا الّمذيف عمؿ معيما  ٔٔ٘ٔ/ ىػ ٜٚٔأف تكفػاه اهلل عاـ 
      .   لفترة مف الزمف

ق الكاسعة كمعرفتو لعدد مف المغات مما أكسبو مف خالؿ ثقافتجاء تميز ىذا البّحار 
القدرة عمى االطالع الكاسع عمى عمكـ البحار ثَـّ أصبح فيما بعد مف البارزيف في ىذا المجاؿ 
 ككضع بناءن عمى خبرتو الكاسعة أىـ مصنؼ في مجاؿ الجغرافيا كعمـ البحار آنػذاؾ كىك كتاب

أقدـ خريطة معركفػة لحد اآلف لمعالـ الجديد، ، كمػا كضع خريطتيف لمعالـ، كىك راسـ (حرية)
فضالن عف ككنو القائد البػارز في البحرية العثمانية خاض معارؾ بحرية عديدة في البحر 

المتكسط كالخميج العربي كالبحر العربي؛ كلذلؾ كانت ىػذه الدراسة لمتعريؼ بجياد ىذا القائد 
ياتو بالعمؿ مع خالو كماؿ ريس لنصرة مسممي العثماني ضد البرتغالييف كاألسػباف  فقد بػدأ ح

األندلػس كأنيى حياتو في مجابية البرتغالييف في الخميج العربي، كسنقتصر في دراستنا ىػذه عمى 
الجانب الجيادم مف حياة محيي الديف بيرم ريػس أم التركيز عمى حياتو كجياده منذ أف كاف 

.       ـ ٗ٘٘ٔ/ ػ ق ٕٜٙفي الثانية عشرة مف عمره حتى كفاتو عاـ 
 
     

أف كالده ُيدعى حاجي حقيرم،  لناىك بيرم محيي الديف ريػس ابف الحاج محمد، كيذكػر 
عشر الميالدم  سكفان في القرف السادكاف االسـ المركب بيرم محمد مأؿ ، كقد(لقب)كيظير أنو 

إاّل أنو كلد كالدتو،  كال يكجد تاريخ دقيؽ لسنة ،(ٔ)م الديفبو محي كلقب شاع استعمالو ىك عمـك
مرة كىي قاعدة بحرية ـ، في مدينة غاليبكلي الكاقعة عمى بحر مر٘ٙٗٔ عمى األرجح عاـ

 تشكؾ، بينما (ٖ)(قكنية)ره مانية المؤرخ التركي أكزكتكنا أنو مف عائمة ؽ ر، كيذؾ(ٕ)ذاؾعثمانية آف
ربما يككف مف أصؿ إلى أنو كاف نصرانيان ك أشارتبعض المصادر في أصمو التركي الخالص ك

ذا كػاف اكزكتكنا أشػار ػعمى أنو كؿ أغمب المصادر أجمعت إاّل أف .(ٗ)يكناني د في غاليبكلي، كا 
إلى أصمو القره ماني فربمػا يككف ابنان ألحد العائالت القره مانية التي ىاجرت كسكنت في 

. غاليبكلي بعد أف أصبحت تابعة لمدكلة العثمانية كىك الراجح
ريس كىك بحار كجغرافي عثماني، بؿ أنو يعد  بيرم مف أمٍر فإّف محيي الديفميما يكف 

ف لمعالـ، عاش حيػاة بحرية نشطة في البحار المالحيف الذيف قّدميػـ العثمانيككاحدان مف أبرز 
ت في مجاؿ عمكـ البحار كانت مميئة باالنجازاالكاقعة ما بيف البحر المتكسط كالخميج العربي، 

فضالن عف دكره الجيادم الكبير في ىػذه البقعة المائية الكاسعة، كيذكر أنو لـ يبَؽ في ، كالجغرافيا
 البحر المتكسط ساحؿ أك جزيرة أك صخرة لـ يشاىدىا، ما أّىمو لكضع كتابو 

ـ انجازاتو تكمف في قت أػككاف. الذم حكل أدؽ المعمكمات عف البحار في ذلؾ الزمف( بحرية)
كبما أنو كلد في غاليبكلي فيذا يعني أنو  .(٘)زاء المكتشفة في العالـالخرائط التي تظير األج

أمضى حياتو في البحر كتمقى في غاليبكلي عمكمو األكلى كعاش سنكاتو السبع فييا، كعندما بمغ 
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المؤرخ عفت انياف نقالن عف ، كيذكر (ٙ)ريس ؿمف عمره التحؽ بطاقـ خالو كما ةالثانية عشر
أطفاؿ غاليبكلي ينشأكف في المياه مثؿ التماسيح ميدىـ القكارب كينامكف  أف: ))التركي ابف كماؿ

. (ٚ)((عمى أصكات البحر كالسفف التي كانت متكاجدة ليالن كنياران 
 

: جياده تحت راية خالو كمال ريس
في العمميات البحرية بدأ محيي الديف عممو تحت إشراؼ خالو كماؿ ريس، كقد اشترؾ 

كماؿ ريػس قد أنشأ لو قكة بحرية في غرب د كاف ػسنة دكف انقطاع، فؽ (ٗٔ)التي خاضيا لفترة 
البحر المتكسط، ككاف يقكـ بمياجمة سفف األسباف كالبرتغالييف التي تتعرض لممسمميف النازحيف 

شارؾ في  ٖٜٗٔػ  ٚٛٗٔكينقميـ إلى المغرب العربي، كخالؿ الفترة ما بيف مف األندلس 
كؿ سكاحؿ تحت إشراؼ كماؿ ريس الذم قضى فترة طكيمة عمى طعمميات متعددة مف ىذا النكع 

كما ، ككّكف عالقات حميمة مع السكاف ىناؾ، (ٛ)كتكنس كعنابو ائرالمغرب العربي في الجز
. (ٜ)ـٜٔٗٔػ  ٜٓٗٔس في معاركو ضد صقمية كسردينيا كككرسيكا بيف عامي ؿ رمشارؾ كما

مشاركان  ف محيي الديف بيرم ريسيذكر اكزكتكنا أف أكلى عمميات كماؿ ريس التي كا
 كاستكلى بصكرة فعمية عمى ميناء ممقة الذم( كاتمكنيا)فييا قامت بقصؼ كافػة مكانئ أرغػكف 

كقد أشار بيرم  .(ٓٔ)، إاّل أنو انسحب منو كأحرقواألندلس عربأخذه األسباف قبؿ عدة أشػير مف 
م كانت غالبيتيا مكفقة كحصمكا إلى بعض تمؾ العمميات العسكرية الت( بحرية)ريس في كتابو 

 ةففي معاركيـ ضد ككرسيكا انتصركا عمى األسباف كسيطركا عمى ثالث منيا عمى غنائـ كثيرة،
ََ دقيقان كقّدـ  مراكب، كقػد كصؼ بيرم ريس في كتابو المػار الذكر جزيرة ككرسيكا كصفان

لممسمميف آنذاؾ انتصاران ، كىذا يعني أف بيرم ريس لـ يقدـ (ٔٔ)شركحات كافية عنيا كعف سكانيا
نما قّدـ ليـ معمكمات قّيمة عف مناطقيـ كالتي أفادت كثيران مف ناحية  عمى أعدائيـ فحسب، كا 

. جغرافية كعسكرية
كما أغار مع خالو كماؿ ريس عمى فمنسيا ككانت عممية عسكرية مكفقة فقد استكلكا عمى 

ل شيرة كماؿ ريس كفريقو البحرم عؿكقد حاز  .(ٕٔ)سبع مراكب أسبانية في معركة بحرية كاحدة
اعتمد فييا عمى خبرتو البحرية، سنة  ةعشر ة أك أربععشر كاسعة في البحار لما يربك عمى ثالث

لقد أبحرنا في ذلؾ الزمف في البحر المتكسط كقاتمنا : )كينشد كماؿ ريس في ذلؾ شعران حيث يقكؿ
. (ٖٔ)(أعداء الديف بال ىكادة

اؿ ريس كمحيي الديف بيرم ريس كانا يمارساف عمميما بشكؿ كمف الجدير بالذكر أف كـ
لما استنجد بو  (ـ ٕٔ٘ٔػ  ٔٛٗٔ) د الثانيػمستقؿ عف الدكلة العثمانية، كحتى أف السمطاف بايزم

ـ باعتباره ىك ٚٛٗٔ/ىػ ٖٜٛعرب األندلس كقّدـ ليـ مساعدات أرسميا إلى كماؿ ريس عاـ 
كفي عيد السمطاف بايزيد  ـ ٜ٘ٗٔ/ىػ ٜٔٓكمنذ العاـ  الذم يقكد حركة الجياد ىناؾ، إاّل أنو
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الدكلة العثمانية، ككتب بيرم أسطكؿ الثاني أيضان دعي كماؿ ريس كطاقمو رسميان لالنضماـ إلى 
كاف كماؿ : ))الدكلة العثمانية فقاؿأسطكؿ ريس حكؿ أسباب دعكة السمطاف ليـ لالنضماـ إلى 

ت لو السيطرة المطمقة عميو حيث لـ يستطع أحد أف فلى معرفة بكؿ ما يتصؿ بالبحر ككاريس ع
ّخر لو أغمب س يخضعو رغـ أف ذلؾ العيد لـ يكف يخمك مف البحارة الماىريف إاّل أف اهلل 

دعانا السمطاف ذا ، كلورار البحار التي يعرفيااالنتصارات كالفتكحات حتى أّني ألعجب ألمر كأس
ؿ خبراتنا البحرية، كبعد أف عدنا إلى الكطف الدكلة ؾضمف جيشو كأف نسخر لصالح بايزيد الثاني 

العات بناءن عمى أكامر ات كاستطذىبنا في بعث ـ ٜٗٗٔ/ ىػ  ٜٓٓاـ في ع( غاليبكلي)
. (ٗٔ)"كقد نمنا العديد مف االنتصارات البحرية السمطاف،

كىكذا أصبح كماؿ ريس القائد العاـ لألسطكؿ العثماني في حيف أف بيرم ريػس حصؿ 
، في قيادة (٘ٔ)رتبة قائد لبعض السفف، كقد شارؾ األثناف مع القائد العثماني براؽ ريسعمى 

، كقد انفرد (ـٕٓ٘ٔػ  ٜٜٗٔ/ىػ ٜٛٓػ  ٜ٘ٓ)المعارؾ البحرية العثمانية ضد البندقية بيف عامي 
بيرم ريس في ىذه المعارؾ بقيادة جزء مف األسطكؿ العثماني، ككانت تمؾ المعركة األكلى التي 

 ا ضد أسطكؿ البندقية مف دكف رعاية خالو كماؿ ريس عاـخاضو
ـ في مناطؽ نافارينك كليبانتك، ككانت مسؤكلية األسطكؿ عمى عاتؽ محيي الديف ٓٓ٘ٔ/ىػ ٜٙٓ

بيرم ريس بالكامؿ، كقد أظير بيرم ريس تمميذ كماؿ ريس براعة كشجاعة كافيتيف إلحراز 
. (ٙٔ)لبحر المتكسطاألدرياتيكي كابحر في النصر كفتح مراكز ىامة 

كيمكف القكؿ أف الدكلة العثمانية حققت في معاركيا مع البندقية انتصارات كبيرة سكاء 
كانت تحت راية كماؿ ريس كمحيي الديف بيرم ريس أك براؽ ريس، فضالن عف أف السمطاف قاد 

كاليكناف عػددان مف تمؾ المعارؾ، ككاف مف نتيجة تمؾ المعارؾ تصفية كجكد البنػادقة في مكرا 
، كما أصبحت الدكلة العثمانية قكة اقتصادية كبيرة، فضالن (ٚٔ)كطردكا البنػادقة نيائيان مف ألبانيا

، كقد أّشرت تمؾ االنتصارات بداية (ٛٔ)عف أنيا أصبحت عامالن ميمان في تكازف القكل في أكربا
الجمػكد في األنشطة مرحمة غير مسبكقة لمتكسع البحرم لمدكلة العثمانية، رغـ ما قيؿ عف فترة 

السّيما أف الفترة شيدت صراعان بيف بايزيد كاني، انية في فترة السمطاف بايزيد الثالعسكرية العثـ
، فضالن عف ميؿ السمطاف بايزيد الثاني لحياة العزلة كالتصكؼ، إاّل (ٜٔ)عمى السمطة (جـ) كأخيو

ؾ الجياد في ىذه المرحمة التي كانت أف الدكلة العثمانية لـ تترإلى أف ماالحظناه يعطي انطباعان 
. عمى البنادقة في تمؾ الفترة فكشاىدة عمى انتصارات كبيرة حققيا العثماني

ىػ ٜٙٔاستمر بيرم ريػس يمارس نشاطو الجيادم تحت راية خالو كماؿ ريس، فقػاد عاـ 
الد قصؼ سكاحميا كنقؿ عددان مف المياجريف المسمميف إلى بؼـ حممة عمى أسبانيا ٓٔ٘ٔ/ 

حمد سنة قابؿ ىناؾ ابف ـ( ٕٓ) المغرب العربي، كما ذىب برفقة خالو إلى فاس ككاف عمره
كربما يككف المقاء مف أجؿ مناقشة االستعدادات  .(ٕٓ)ألندلسالحادم عشر كىك آخر كلي عيد ؿ
. العثمانية كالتييئة الستعادة األندلس
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حممة قادىا عمى أسبانيا  ريس عائدان مف ؿـ كعندما كاف كمأٔ٘ٔ/ ىػ  ٜٚٔكفي عاـ 
سػنة، كلـ يكف بيرم ريس ( ٚٔ)كاستشيد بعد جياد طكيؿ داـ في إحدل المعارؾ غرقت سفينتو 

معو في تمؾ الحممة ألسباب غير معركفة، كقد حػزف بيرم ريػس عمى خالو حزنان عميقان، تحدث 
َن ذلؾ الحدث عميو  ككاف تأثير( بحرية)عنو بمرارة كبيرة كسّجؿ أحزانو عمى خالو في كتابو   بالغان

اؾ تفرغ لمعمؿ عمى خريطتو كعاد إلى مكطنو في غاليبكلي كىف حتى أنو ترؾ العمؿ في البحػار،
. (ٕٔ)اآلف يعد جزءان منيا المعركؼاألكلى لمعالـ، كالجزء 

 
 :بيري ريس يعود مرة أخرى لمعمل في البحار

( ـٚٔ٘ٔػ  ٙٔ٘ٔ)ؿ الفترة لعثمانػي، فقد كمؼ خالفي األسطكؿ ا عاد بيرم ريػس لمعمؿ
بقيادة عػدد مف السفف التي كاف ليػا دكر في المعارؾ البحرية ضد المماليؾ في مصر تحت قيادة 

، بينما أبحر بيرم ريس بجزء مف ىػذا األسطكؿ إلى اإلسكندريةجعفر بيؾ الذم انطمؽ إلى 
ّجؿ معمكمات مفصمة القاىرة عف طريؽ نير النيػؿ كرسـ بعد ذلؾ خارطة عف ىذه المنطقة كس

. (ٕٕ)عنيا
الديف بعد فترة ليست بالطكيمة عاد بيرم ريس لمعمؿ تحت قيادة األخكيف عركج كخير 

، (ـٕٓ٘ٔػ  ٕٔ٘ٔ)أرسؿ مبعكثان إلى السمطاف سميـ األكؿ  ىماكخالؿ عممو مع ،(ٖٕ)بربركسا
ا يتحدث ، في حيف أف خير الديف بربركس(ٕٗ)ـٜٔ٘ٔ/ىػ ٕٜ٘كتذكر المصادر أف ذلؾ كاف عاـ 

عف تمؾ السػفارة في مذكراتو كرغـ أنو لـ يذكر تاريخان لتمؾ السفارة إاّل أنيا حسب ما يذكر كانت 
 مفتاريخ استشياده، كربما تككف بعد عكدتو  ـ ٛٔ٘ٔ/ىػ ٕٜٗؿ عاـ ػقبؿ استشياد عركج أم قب

م مصر قبؿ ، كمف الجدير بالذكر أف بيرم ريس التقى بالسمطاف سميـ األكؿ ؼ(ٕ٘) مصر مباشرة
ركج كخير الديف، كقّدـ إليو الخريطة التي كاف قد ػأف يرسؿ مبعكثان إلى استانبكؿ مف األخكيف ع

أف بيرم ريس شارؾ في  إذا عممناكربما يككف ىذا األمر صحيحان،  .(ٕٙ)رسميا في كقت سابؽ
لعدد مف  البحرية بقيادة جعفر بيؾ ككاف قائدان  اإلسكندريةالسّيما معارؾ كالحممة عمى مصر 

إلى استانبكؿ في فترات  مف المبعكثيف كعمى ما يبدك فإف خير الديف أرسؿ عددان  .السفف العثمانية
كىذا ما  حسب ما يذكره الباحث أنيس القيسي استنادان إلى عدد مف الكثائؽ كالمصادر ،(ٕٚ)متفاكتة

. تانبكؿرم ريس إلى اسبي إرساؿبو المصادر في تحديد تاريخ  يبرر الخمط الذم كقعت
كعمى كؿ حاؿ فقد ُأرسؿ محيي الديف بيرم ريس إلى استانبكؿ مع ست قطع مف السفف 

يكمان في الطريؽ كصؿ إلى استانبكؿ كاستقبؿ  فكاحدان كعشرمكبعد أف قضى  ككثير مف األسرل،
د أرسميا عركج كخير الديف، كفي اف ؽا التي ؾائو اليدامرّدـ إلى السمطاف ككزبالغة، كؽ بحفاكة

مقابؿ أرسؿ السمطاف لألخكيف سفينتيف حمميا بالكثير مف المساعدات العسكرية كسيفيف حميت اؿ
دىا بما تحتاج إليو زكا بالماس، فضالن عف أنو أصمح السفف التي قدـ بيا بيرم ريس كاهقبضت
: كألخيو بقكلوكيصؼ خير الديف بربركسا السفينتيف المتيف أىداىما السمطاف لو  .(ٕٛ)معداتمف 
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جرد أف رأيت السفينة التي يركبيا بيرم ريس كدت أفقد صكابي إعجابان بيا، لقد كانت ـ))
، كىذا إّف دّؿ عمى تقدير (ٜٕ)...((ضخامتيا كركعتيا تكحيػاف بأنيا مما تفضؿ بو السمطاف عمينا 

فإنو يدؿ في الكقت ، كخير الديفلجياد األخكيف عركج ( ـٕٓ٘ٔػ  ٕٔ٘ٔ)لسمطاف سميـ األكؿ ا
ا كصمت إليو صناعة السفف في الدكلة العثمانية مف تطكر، فضالن عف تطكر لى مدل ـنفسو ع

أف السمطاف سميـ أمر بصناعة تمؾ السفينتيف خصيصان لألخكيف كالسّيما القكة البحرية العثمانية، 
كيذكر خير الديف أف سبب اختياره محيي . عركج كخير الديف في مصانع السفف في استانبكؿ

، عارفان باآلداب السمطانية كاف ظريفان،: ))ألنوريس لتمؾ الميمة الديف بيرم  َُ ، ككاف ((عالمان
فضالن عف ىذا يمتمؾ ثقافة كاسعة كيجيد التحدث بمغات عدة منيا األسبانية كاليكنانية كاإليطالية 

ل كقد مكنتو تمؾ المعرفة بالمغات مف االطالع عؿ .(ٖٓ)كالبرتغالية، إلى جانب لغتو التركية األـ
بمغات عّدة مما جعمو مف عظماء عصره في عمكـ المالحة، فضالن عف العمكـ البحرية كالجغرافية 

. أنو كاف مف عظماء قادة الجياد البحرم العثماني
ػ  ٕٓ٘ٔ)فإنو شارؾ مع السمطاف سميماف القانكني  البحرم فقد قكبالعكدة إلى جيػاد

ستفاد السمطاف سميماف القانكني مف ـ، كا ٕٕ٘ٔ/ىػ ٖٜٓعمى ركدس عاـ  في حممتو( ـٙٙ٘ٔ
، كما أف السمطاف سميماف القانكني قرر (ٖٔ)(بحرية)البحرية، كالتي كاف قػد دّكنيا في كتابو  توخبر

، كيذكر بيرم (ـ ٖٙ٘ٔػ  ٖٕ٘ٔ)باشا  إبراىيـأف يككف بيرم ريس مستشاران لمصدر األعظـ 
كجكد دليؿ كمرشد لمرحمة، فقد تَـّ لسمطاف بكجكب أف المختصيف بشؤكف البحر ذّكركا ا))ريس 

متى ترشيحي لمميمة كذكركا عني لمسمطاف أف بيرم بف محمد بالغ الحرص في عممو كيعرؼ 
، كعمى ىذا أصبح قائدان لمسفينة التي يستقميا (ٕٖ)((المناسبتصرؼ في الكقت يتخذ القرار كم

ككاف مستشاره خالؿ  ـ، ٕٗ٘ٔ/ىػ ٖٜٔباشا خالؿ تفتيشو لمصر عاـ  إبراىيـالصدر األعظـ 
التي دامت سنة كاحدة، كقد كّطػد السمطة العثمانية في مصر بعد تمرد كالييا أحمد  إصالحاتو

جيدان عف  تفصيالن ، كقد قّدـ بيرم ريس (ٖٖ)كقاـ بإصالحات ميمة فييا( ـ ٕٗ٘ٔػ  ٖٕ٘ٔ)باشا 
.  (بحرية)في كتابو تمؾ الميمة 

اد ػ الذم استؼ باشا إبراىيـثناء مرافقتو لمصدر األعظـ بيرم ريػس أنو أكيذكر محيي الديف       
شّجعو عمى كضع نسخة ثانية لمكتػاب كقّدميا لمسمطاف سميماف القانكني عاـ  ػ (بحرية)مف كتابو 

لمسمطاف أىمية كتابي  عرؼباشا  إبراىيــ، كقد ذكر محيي الديف بيرم ريس أّف  ٕٙ٘ٔ/ىػ ٖٖٜ
يعكد الفضؿ في شيرتي في ىذا إليو ّدـ لي خدمة جميمة ككقاؿ لو بأنو ذك نفع عظيـ، كقد ؽ

. (ٖٗ)المجاؿ
نّبو السمطاف سميماف ( بحريـة)س في كتابو ػر بالذكر أّف محيي الديف بيرم رمػكمف الجدم

آثار خطيرة عمى اقتصاد  سيؤدم إلىط اليندم، مما ػالقانكني إلى تزايد النفكذ البرتغالي في المحي
نّبو عػدد كبير مف العثمانييف، فضالن عف بيرم ريس إلى ىذه المسألة التي  الدكلة العثمانية، فقد

التحرؾ  ىـركعمى كالة أـ ؛ لػذا كجبأدت إلى تحكؿ التجارة العالمية إلى أيدم أعداء المسمميف
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معطيات عف التقنية البحرية كتجارة ( بحرية)قّدـ في كتابو  .(ٖ٘)مف أجؿ معالجة ىذا األمر
 مف القترابعمى ا اؤا السمطاف إلى تكسيع رقعة الدكلة كمكافحة الكفػار الذيف تجرّ البرتغالييف، كدع

ان عمى تجارة اليند مع أكربا، الديار المقدسة، كلفت نظره إلى أف البرتغالييف استحكذكا شيئان فشيئ
ما بناه البرتغاليكف عمى سكاحؿ اليند مف حصكف  ةمياجـؿ يةجنكببحار اؿنصحو بالتكجو إلى اؿ

س حكؿ حجـ صالن مف القائد البحرم سميماف ريػتسمـ تقريران مؼ ككاف السمطاف قد .(ٖٙ)معاقؿك
. (ٖٚ)ىاىجمات أكبر ضدشف عمى فيو  قحّرضفي المحيط اليندم  كأىدافيا ات البرتغاليةالقك

عممنا أف األسطكؿ العثماني ما السّيما إذا ك، اإلشاراتكيبدك أف السمطاف استجاب لتمؾ 
د قاد بيرم ريس بعض تمؾ العمميات ػاه الخميج العربي، كؽػاسع ضد البرتغالييف في ميقاـ بنشاط ك

العسكرية، ككاف العثمانيكف قد أخذكا عمى عاتقيـ بعد فتح مصر طرد البرتغالييف مف البحر 
اء أسطكؿ قكم لمكاجية التحديات الخارجية في المياه الشرقية ػلبف رلاألحمر كبذلكا جيكدان كب

اجدىـ في تمؾ البحار أحبطت محاكالت البرتغالييف لمسيطرة عمى البقاع المقدسة في كبفضؿ تك
، (ٖٛ)لتعطيؿ تجارة المسمميف مع الشرؽ لتحالؼ مع ممؾ الحبشةفي ا ىـاعيمسفشمت الحجاز ك

ـ السيطرة عمى ٘ٓ٘ٔقد قرر منذ عاـ ( ـ ٖٔ٘ٔػ  ٜٔٗٔ)ككاف ممؾ البرتغاؿ عمانكئيؿ األكؿ 
حدث بالفعؿ مما كاف لو أعظـ األثر  ، كىذا ما(ٜٖ)ف خالؿ احتالؿ عدف كىرمزالتجارة العربية ـ

. عمى المسمميف آنذاؾ
ك  ٚٔ٘ٔاستطاع العثمانيكف بقيادة سميماف ريس إحباط اليجمات البرتغالية في األعكاـ 

بعادىـ عف سكاحؿ اليمف  ٕ٘٘ٔ بداية نشاط  ٖٛ٘ٔ، كيعد العاـ (ٓٗ)ـ عمى سكاحؿ جدة كا 
م كاسع ضد البرتغالييف، فقد شيد ىذا العاـ كصكؿ كفكد مف مسممي اليند إلى عثماني حقيؽ

ات البرتغالييف، فقد كصؿ مبعكث سمطاف اءدتعسميماف القانكني يستنجدكف بو مف االسمطاف 
حممة بحرية لنجدتيـ ، فأرسؿ السمطاف سميماف القانكني (بيادر شاه)دليي كمبعكث أمير كجرات 

لتثبيت السيطرة اف باشا الخادـ كالي مصر كأمره بالمركر إلى اليمف بقيادة سميـ ٖٛ٘ٔعاـ 
رغػـ ارتكابو بعض األخطاء عنػدما قتؿ حاكـ عدف داكد الطاىرم،  ميمتوفنجح في  العثمانية

. (ٔٗ)كتابع سيره إلى اليند، إاّل أنو فشؿ في تمؾ الحممة
مف رغـ عمى اؿفي مصر، ك ىات مف ثمانيف سفينة تـ بناؤتألؼكيذكر أف ىذه الحممة كبيرة 

اكف حكاـ األمارات اليندية مع سميماف ػلعدـ تع ؛دمفي المحيط اليفذلؾ فشمت في تحقيؽ أىدافيا 
السّيما قتمو داكد ككيبدك أف األخطاء التي ارتكبيا سميماف باشا الخادـ في اليمف  .(ٕٗ) باشا الخادـ

ية المسمميف، فمـ يبدكا تعاكنان مع الطاىرم حاكـ عدف قد أثارت مخاكؼ حكاـ األمارات اليند
. قكا المصير الذم القاه داكد الطاىرمحممة العثمانية خكفان مف أف ال يالاؿ
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رل قادىا محيي الديف بيرم ريس شيد حممة أخ ـ ٖٛ٘ٔالعاـ  أفّ المصادر  أحدذكر كم
 عمييا بيرمإلى ىرمز بعد أف استنجد أىميا بالسمطاف العثماني كمّرت الحممة بمسقط التي سيطر 

. إاّل أنو ال يمكف أف تعكؿ عمى تمؾ الركاية ،(ٖٗ)ؿ إلى ىرمزريػس، ثـ انسحب منيا دكف أف يص
كميما يكف مف أمر فإف ىذه الحممة أثارت رغـ فشميا قمؽ البرتغالييف الذيف اندفعكا عاـ 

ـ لمرد عمى العثمانييف في عقر دارىـ في السكيس ككاف في نيتيـ تحطيـ  ٔٗ٘ٔ/ىػ ٜٛٗ
. (ٗٗ)األسطكؿ العثماني ىناؾ إاّل أف الحممة فشمت

 
 :بيري ريس قائدًا عامًا لألسطول العثماني في السويس

اسة البطش التي سػي فإفّ ؿ العثماني في انجاد مسممي الينػد، مف الفشرغـ عمى اؿك
د أرسؿ ؽكا مف جديد بالدكلة العثمانية، كالكرة كيستنجد فدكػضدىـ جعمتيـ يعيف مارسيا البرتغاليك

يحثو عمى ـ  ٚٗ٘ٔ/ىػ ٜٗ٘في عاـ سميماف القانكني األمير عالء الديف مبعكثان إلى السمطاف 
ستجاب مرة أخرل ليذه كيبدك أف السمطاف سميماف القانكني ا .(٘ٗ)نصرتيـ ضد البرتغالييف

السّيما أف الكجكد العثماني في اليمف كالبصرة عمى كأف يييئ لألمر  المناشدات، لكف بعد
ستكل الداخمي كاف قمقان كىي قكاعد ميمة لمدكلة العثمانية في المياه الجنكبية، كما أّف الخطر الـ

. البرتغالي يتيدد عدف كالبصرة
كىا إلى سمطتيـ نيائيان عاـ كضـّ  ففي البصرة كاف العثمانيكف قد امتدكا إلييا

سبب ضّميا تمرد بعد السكيس، ككاف  ىــ، فأصبحت القاعدة البحرية الثانية ؿٙٗ٘ٔ/ىػٖٜ٘
عالنو خمع طاعة العثمانييفشيخ الب كما كانت لمبرتغالييف محاكالت لمسيطرة عمى  ،صرة كا 

البصرة، كقد حاكؿ حاكـ البصرة المطركد مف العثمانييف االتصاؿ بالبرتغالييف ليساعدكه في 
اؿ بإرسكقامكا  استعػادة البصرة مقابؿ السماح ليـ ببنػاء حصف في ميناء البصرة، فاستغمكا الفرصة

سفينة كألؼ كمائتي جندم ىاجمت القطيؼ بالمدافع كىاجمت البصرة لكنيا ( ٜٔ)حممة كبيرة مف 
ـ، ككاف أىالي القطيؼ  ٓ٘٘ٔ/ ىػ  ٜٚ٘لـ تنجح في البصرة كنجحت الحقان في القطيؼ عاـ 

سيطركا مف قد أعمنكا انضماميـ لمعثمانييف ككضعكا أنفسيـ تحت حمايتيـ، إاّل أف البرتغالييف 
السيطرة عمى البصرة غضبيـ مما دفعيـ في كقد أثار فشؿ البرتغالييف  .(ٙٗ)جديد عمى القطيؼ

 بالعقاب إلى محاصرتيا اقتصاديان، فأصدركا أمرىـ إلى التجار بعدـ الكصكؿ إلى البصرة كىددكىـ
. اقتصاديان ، لمتضييؽ عمييا (ٚٗ)أكامرىـإذا خالفكا 

إخمادىا،  في جيكد الدكلة العثمانيةمف رغـ كعمى اؿطرابات االضفقد اجتاحتيا ف اليـأما 
تمؾ األكضاع القمقة في اليمف  مكنت، كقد فإنيا ما تمبث تيدأ لفترة حتى تعكد مف جديد
. (ٛٗ)البرتغالييف مف السيطرة عمى عدف مف جديد



 نسيبة عبد العزيز الحاج عالوي. د

 83 

ـ بتعييف محيي الديف  ٛٗ٘ٔ/ىػ ٜ٘٘لكؿ ما تقدـ قاـ السمطاف سميماف القانكني عاـ 
 إلنجادق لحممة عسكرية بحرم باإلعدادكّمفو رم ريس قائدان لألسطكؿ العثماني في السكيس، كبي

البصرة كعدف كالتي انتيت باحتالليـ القطيؼ  مسممي اليند كلمرد عمى تعديات البرتغالييف عمى
ـ، فقاد بيرم ريس حممة بحرية تحركت مف ميناء السكيس إلى شكاطئ شبو  ٓ٘٘ٔ/ىػ ٜٚ٘عاـ 

 ألؼ ( ٓٙ)دد طاقميا بمغ عؼ مف ثالثيف سفينة تتأؿة العربية الجزير
، كفؽ ما أشارت بعض المصادر، كربما تككف ىناؾ مبالغة في تقدير طاقـ السػفف ،(ٜٗ)شخص

عدف، ككانكا  مفف باقتراب محيي الديف بيرم ريس مف ميناء السكيس انسحبكا كلما عمـ البرتغاليك
سفينة كصمت ثالث منيا إلى عدف في نفس المكعد الذم ( ٕٕ) مؤلفة مفقد أرسمكا حممة إلييا 

كصؿ فيو محيي الديف بيرم ريس، فانقضَّ عمييا كاستكلى عمى اثنتيف منيا كتمكنت الثالثة مف 
 ٜ٘٘التمردات في اليمػف عاـ  إخمادالفرار، كما أف كصؿ بيرم ريس إلى اليمف حتى اشترؾ في 

، ككاف ليذا النصر أىمية كبيرة (ٓ٘)ٛٗ٘ٔشباط  ٕ٘ـ، بعػد أف سيطر عمى عدف في  ٛٗ٘ٔ/ىػ
. في الحفاظ عمى األمف في اليمف كالبحر األحمر كالديار المقدسة

استمرت حمالت العثمانييف في مياه الخميج العربي كالمحيط اليندم في ىذه الفترة حتى 
لحافمة تاريخ قيادة محيي الديف بيرم ريس لمحممة األخيرة في حياتو ا ٔ٘٘ٔ/ىػ ٜٜ٘عاـ 

باالنتصارات، ففي السػنة المذككرة ىاجـ مسقػط كاستكلى عمى قمعتيا بعد أف سيطر عمى سفينة 
برتغالية قادمة مف اليند كأسر قبطانيا مع عشرة مف رجالو، كما نجح في أسر قائد الحامية 

تيالء البرتغالية في القمعة كتقدـ إلى جزيرة ىرمز كحاصرىا حصاران شديدان، لكنو فشؿ في االس
حصف البرتغالييف كمف الجدير بالذكر أف مسقط تعد  .(ٔ٘)النسحاب إلى البصرةؿعمييا، فاضطر 

لتحكميا بالطرؽ التجارية ، ز كذات أىمية ستراتيجيةالمنيع كىي األقرب إلى مضيؽ ىـر
. (ٕ٘)كالعسكرية في الخميج العربي

فسيطر عمى  في طريؽ عػكدة بيرم ريس مف حصاره ليرمز مرَّ عمى بعض المناطؽ
كدخؿ ميناء بندر عباس كقاـ باستعراض فيو  الجانب الفارسيفة الرستاف في قشـ في ض جزيرة

مارات عماف كقطر كالبحريف كحصؿ عمى إكعاتب المسمميف عمى تعاكنيـ مع البرتغالييف كزار 
أف أسطكؿ اعتراؼ منيـ بالتبعية لمدكلة العثمانية، كتشير بعض الكثائؽ المتكفرة حكؿ ىذه الحممة 

محيي الديف بيرم ريس قّدـ الكثير مف الخسائر في المعركة البحرية التي كقعت قرب ىرمز، 
كتشير بعض  .(ٖ٘)كرغـ ذلؾ فقد الحؽ بيرم ريس البرتغالييف كفرض حصاران عمى قمعة ىرمز

كال يمكف  (ٗ٘)إاّل بعد أف تمقى رشكة مف البرتغالييف ىالـ يرفع الحصار عف قالمصادر إلى أف
السّيما أف محيي الديف بيرم ريػس الذم بمغ الثمانيف مف عمره كصديؽ ىذا األمر أك القبكؿ بو، ت

آنذاؾ، قضى حياة طكيمة في خدمة الدكلة العثمانية ىّمو الجياد في سبيؿ اهلل منذ أف كاف عمره 
. اثنتا عشرة سنة كختـ حياتو بذلؾ
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إاّل أنو رفع الحصار عنيا ككاف محيي الديف بيرم ريس قد حاصر ىرمز لمدة شير، 
عاد إلى السكيس، كيبدك أف بيرم ريس سمع لى البصرة كلـ يمبث ىناؾ طكيالن حتى كانسحب إ

إّف انسحاب بيرم ريس كفؾ الحصار  .(٘٘)بأنباء كصكؿ األسطكؿ البرتغالي فانسحب إلى البصرة
ّىمو ألخذ مكقع ىاـ صعكبة األمر كىك قائد خبير بالمعارؾ، كىذا ما أؿإدراكو نتيجة عف ىرمز 

مثؿ ىكذا خبرة تمكف مف تقدير المكقؼ بدقة، فقد كجد أف في قيادة األساطيؿ العثمانية، كب
السّيما أف البرتغالييف قد حّصنكا ىرمز تحصينان جيدان، كما أنيـ كاالستمرار ليس في صالحو، 

فبعد أف انت دقيقة جدان، اليند لمجابية بيرم ريس، كيمكف القكؿ أف تقديراتو ؾ مفأرسمكا أسطكالن 
انسحب إلى البصرة تابعو األسطكؿ البرتغالي إلى ىناؾ مما اضطره إلى مغادرتيا إلى السكيس 

. ف طريؽ العكدةيقطع عميو البرتغاليكقبؿ أف 
غادر محيي الديف بيرم ريس البصرة إلى السكيس بصحبة ثالث سفف تاركان بقية أسطكلو 

كدتو فقد إحدل سفنو في البحريف كعاد بسفينتيف فقط، إلى ، كفي طريؽ عإلصالحوفي البصرة 
ره قائد مسقط محيي الديف بيرم ريس خدع مف أسي، كتشير بعض المصادر إلى أف (ٙ٘)السكيس

باليرب قبؿ  البرتغالي الذم أكىمو بزحؼ أسطكؿ برتغالي إلى الخميج العربي كنصحو بأف يسارع
سطكؿ العثماني، فاستمع بيرم ريس لتمؾ النصيحة ف مضيؽ ىرمز في كجو األأف يغمؽ البرتغاليك

كال يمكف أف نصدؽ تمؾ الركاية، السّيما إذا عممنا أف األسطكؿ  .(ٚ٘) كأخذ معو أمكالو الخاصة
العثماني في البصرة قد تعرض فعالن ليجمات البرتغالييف كتركز النشاط البحرم العثماني في 

.  األسطكؿ العثماني في البصرة إنقاذالفتػرة التي أعقبت تمػؾ الحممة عمى 
جياده مف رغـ عمى اؿكؿ ما قدمو محيي الديف بيرم ريس مف خدمات كمف رغـ عمى اؿك

د كاف عمى خالؼ مع كالي ، فؽالطكيؿ فإنو راح ضحية الخالفات كاألطماع الشخصية لمعاصريو
ق محيي الديف بيرم سميماف القانكني تقريران أتيـ في البصرة قباذ باشا الذم أرسؿ إلى السمطاف

، كما أتيمو باالستيالء عمى أمكاؿ تّجار مسقط كىرمز (ٛ٘)ـ إطاعة األكامردريس بالخيانة كع
كبذلؾ يككف قد التفت  أسيران،( ٓٚ)أسراىـ البالغ عددىـ أخذ أمكاالن مف البرتغالييف لمقايضة كأنو 

ني دفاع محيي الديف بيرم اليمايك كرفض الديكاف (ٜ٘)إلى جمع األمكاؿ عمى حساب اتماـ الميمة
السّيما أف كزراء ك، إصالحياريس عف نفسو المتمثؿ في أنو كاف مف الخطر إعادة السفف قبؿ 

الديكاف اليمايكني كانكا يجيمكف المكقؼ ىناؾ فحكمكا عميو باإلعداـ كاستدعي مف السكيس إلى 
. (ٓٙ) كدفف في القاىرة رهحكالي الثمانيف مف عــ كُأعدـ كىك في  ٗ٘٘ٔ/ىػ ٕٜٙالقاىرة عاـ 

كعمى ما يبدك فإف تقديرات بيرم ريس لممكقؼ كانت صحيحة، ككاف انسحابو ناجحان 
كمكفقان إذ استطاع العكدة بسفنو سالمة إلى البصرة كىي قاعدة عثمانية متقدمة في الخميج العربي 

تي تركيا محيي بعد السكيس، بدليؿ أف مراد بؾ ريس الذم كّمفو الباب العالي بإعادة السفف اؿ
سػفينة، إاّل أنو فشؿ في ميمتو ( ٘ٔ)الديف بيرم ريس في البصرة، قدـ إلييا بأسطكؿ قكامو 

كخسر بعضان مف سفنو بعد معارؾ فاشمة مع األسطكؿ البرتغالي المتكاجد ىناؾ كعاد إلى 
كماؿ الميمة ا( ٔٙ)البصرة، فانتدبت الدكلة العثمانية سيدم عمي ريس لتي فشؿ لقيادة األسطكؿ كا 
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البرتغالي أعترضو كتمقى  فييا مراد ريس كمف قبمو محيي الديف بيرم ريس، إاّل أف األسطكؿ
. (ٕٙ)ضربةن قكيةن قرب مسقط ضعضعت سفنو كأفشمت ميمتو في البحار الشرقية

أف العمؿ الذم قاـ بو محيي الديف بيرم ريس عمؿ يستند إلى خبرة د ػككؿ ىذا يؤؾ
اـ خسائر الدكلة العثمانية أـقرار كاف مف شأنو أف يقمؿ  اتخاذطكيمة أكسبتو القدرة عمى 

أماـ أعدائيا، إاّل أف الخطأ الذم ارتكب بإعدامو  البرتغالييف، فضالن عف أنو حفظ ىيبة الدكلة
، ػألف االستمرار بيا ليس في صالح الدكلة ػ ،إنياءىاكاإلصرار عمى مكاصمة الميمة التي حاكؿ 

ىا، السّيما البرتغالييف الذيف بيرة، فضالن عف أنو أطمع أعداءفي خسائر ؾ أكقع الدكلة العثمانية
سيطركا عمى البحار الشرقية، ككاف محيي الديف بيرم ريس قد أنزؿ بيـ قبؿ إعدامو ضربات 

قكية كأقَض مضاجعيـ في الخميج العربي، فكانت خسارتو كبيرة عمى الدكلة، بعد أف قضى حياتو 
. مة أظفاره حتى تكفاه اهلل في جياد دائـ منذ نعك

 
: خاتمــة

القائد البحرم العثماني محيي الديف بيرم ريس، تَُبّيْف مدل ىذا مف خالؿ دراستنا لسيرة 
، سكاء عمؿ اإلسالميةالقائد في التصدم لألطماع األكربية في المنطقة العربية ذلؾ ما بذلو 

ع الدكلة العثمانية منذ انضمامو إلييا في بشكؿ مستقؿ عف الدكلة العثمانية في بداية نشاطو أك ـ
عمى المنطقة  دكر الدكلة العثمانية في الحفاظالبحث عيد السمطاف بايزيد الثاني، كما أبرز 

دما تصدت لمكجكد البرتغالي في المياه العربية، مان كالديار المقدسة بشكؿ خاص عفالعربية عمك
الذيف تعرضكا لالضطياد مف االستعمار  فضالن عف محاكالتيا العديدة لنجدة مسممي اليند

. دكرىا كاف كبيران  فإفّ بعض الفشؿ الذم منيت بو الدكلة العثمانية  مف رغـعمى اؿالبرتغالي، ك
خبرة كبيرة،  استنادان إلىقدرة بيرم ريس عمى تقدير المكاقؼ  كثبت مف خالؿ البحث

يس كما ُيقاؿ بسبب خيانة، كاف فعمى سبيؿ المثاؿ كاف رفعو لمحصار عف ىرمز عمالن مكفقان كؿ
بدليؿ فشؿ القادة الالحقيف لو في إتماـ ات الكاقع كمكازيف القكل آنذاؾ، عمالن مبنيان عمى معطي

لؼ َن بيا، بؿ كبّدكا الدكلة العثمانية خسائر فادحة نتيجة إصرارىا عمى أف  نفس الميمة التي ُؾ
 .العمؿ الذم قاـ بو عمؿ خاطئ

: ىوامش البحث
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