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، ب٘ي معركت بحريت شهيرةاعن لبلذة فٖ هقبطعت ٌُذٗت هْجْدة لآلى، علٔ أسضِب قبهج  ديـى

فٖ أوروبا  ُوب: عالط٘ي الووبل٘ك"عالط٘ي هصش ّالشبم" ّقخئز، ّالبشحغبل، إحذٓ قْٓدوليين طشف٘ي 

القشى الغبدط عشش الو٘الدٕ/ الخبعع الِجشٕ، ُّٖ راث الوْقعت الخٖ حغوج الصشاع ب٘ي الششق 

ّعي األعببة الخٖ ّالغشة األّسبٖ الذائش حْل الغ٘طشة علٔ طشق الخجبسة الششق٘ت الْاسدة ألّسّبب، 

دفعج للصذام الحشبٖ ب٘ي ُزٗي الطشف٘ي، ّك٘ف كبى؟ ّهب ُٖ أحذاثَ؟ ّك٘ف اًخِٖ؟ ّهب ُٖ ًخبئجَ؟، 

عخذّس ُزٍ الْسقت البحث٘ت، فٖ هحبّلت لكشف الغوْض عي ُزٍ الفخشة الضهٌ٘ت، ّطب٘عت العالقبث الغ٘بع٘ت 

ت، هٌِب: دٗـْ ب٘ي الجغشاف٘ب ّالخبسٗخ، أعببة ب٘ي الششق ّالغشة األّسبٖ ّقخئز، هي خالل عذة ًقبط سئ٘غ

ّقْع الوعشكت، ّأحذاثِب، ًّخبئجِب، ثن ًخخخن بزكش أُن هب ّصلج إلَ٘ الذساعت هي ًخبئج، ّك٘ف كبى أثش 

سيطرتها البحريت "سلطت  ُزٍ العشكت البحشٗت فبصالً ّحبعوبً فٖ حذاعٖ علطٌت دّلت الووبل٘ك، ّصّال

 ب٘ي الششق اإلعالهٖ ّالغشة األّسّبٖ. البحريتالتجارة " علٖ خطْط ونفىذ
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 المقدمة

دولة المماليؾ  فقد كانتبيف الشرؽ والغرب.) عمي طريق التجارة الدولية دولة المماليؾ سيطرت 
مف جية  والبحر األحمرمف جية،  الخميج العربي: وىماممتدييف إلي أوروبا بحرييف  ذراعين عبر التجارة العالميةتستقبؿ 

 سعت دوؿحتى ، اإلنتياء الميبلدي، عمى الخامس عشر اليجري/ التاسع(، إلى أف أشرؼ القرف أخرى
الواردة إلى  تجارة الشرق" عمى دولة المماليك الجراكسةسيطرة "لفك ، مسعاىافي الغرب لتنفيذ  أوروبا
اليند متصمة كاف القصد مف وراءىا البحث عف طريؽ بحري إلى  باستكشافات بحريةوقامت  ،أوروبا
حصار ، الذي يقع ضمف حدود دولة المماليؾ، وذلؾ لضرب البحر األحمرطريؽ  بخالف ،والصين

خرج مف  ومن ثم، الدولية، وتحويؿ مسار التجارة الجراكسة وقتئذعمي دولة المماليؾ  اقتصادي قوي
(، وكاف في 483ـ، ص8811ماجد، .)المجيولة إلستكشاؼ البحار والمحيطات أبناءىاأوروبا عدد مف 

تسمية عربية ليا،  والبرتقال، جزيرة إيبيرياالواقعة في جنوب غرب أوروبا في .) البرتغالمقدمة ىذه الدوؿ األوروبية: 
دويرة الدولة الواقعة في مصب نير  نسبة إلى حاضرة  Lisboaكما عرفت أيضا بإسـ ببلد لشبونة

Doura،بأمر ممكي، ومنيـ: أبناءىا من المستكشفينالتي بادرت بإخػراج  (،888ص ،ـ2002؛)اليسوعي ،
لتحقيق ىذا ـ، 8381مف يوليو عاـ  الثامن عشرفي  (مVasco da Gama()1469-1524)فـاسكو دي جـاما

 (Beckingham,( 3891) , p.109 .)الحمم األوروبي واليدف اإلقتصادي
( ونجحت فيما خرجت مف أجمو، ووجدت 8ـ، ص8883أباظة،.)الجغرافيةكشوؼ أوروبا  نشطت 

الذي يمر في أراضي دولة المماليؾ، مما ترتب القديم  بخبلؼ الطريؽ طريق بحري جديدضالتيا في 
مع  لصدام عسكري، مما دفع بيا الجراكسةجاءت بالسمب، عمى دولة الماليؾ  مؤثرةعميو عدة نتائج 

األسباب  فما ىيالتي واصمت عمميا إلنييار دولة المماليؾ في مصر والشاـ، والقضاء عمييا،  البرتغال
 !"، وما ىي أحداثو؟ ونتائجو؟المماليك والبرتغالبيف الطرفيف "الصدام الحربي التي دفعت لذلؾ 

حجمو  لتقييم مؤثرة، وفي محاولةال السمبية، وأسبابو، وأحداثو، ونتائجو الصدام العسكري حول ىذا
في الواقع االقتصادي والسياسي واإلستراتيجي الذي عاشتو مصر بوجو  التغيير الحقيقي في إحداث

 ىـي:، مف خبلؿ نقاط رئيسة، الورقة البحثيةخاص، وعالـ البحر المتوسط بوجو عاـ، ستدور ىذه 
 المقدمة. -

 التمييد. -

 ديػو بيف الجغرافيا والتاريخ. -
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 معركة ديو البحرية.أسباب  -

 أحداث معركة ديو البحرية. -

 نتائج معركة ديو البحرية. -

 الخاتمة: وفييا أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذا البحث. -

: 
، فـأُعمن عن الميبلدي الثالث عشراليجري، الموافؽ لمنتصؼ القرف السابع  منتصؼ القرفحـل  

في مصر والشاـ، منذ المماليك  دولة بإسم:عػُرفت ، ، شابة قويةجديدةدولة  مولد وقيام
-1169ىـ/648-564)العصر األيـوبيالمماليؾ في أواخر  حيث نشط أمراء، م1250ىـ/648عاـ

في سمطة الحكـ في مصر والشاـ، وأقاموا ورثـة ٍأساتذتيم من سالطين البيت األيوبي (، وغدوا م1250
 عمى سمطة الحكـ في الدولة،سمطوية لمحكم، وتعاقب  رعيةش، وخميفتية عباسيةبموافقة القوية، دولتيـ 

( بإدارة شئوف الدولة، البحري والجركسي، ىما:)متتاليينخبلؿ عصريف أقوياء، عـنوا  عػدةسالطين 
دوف مبالغة، لالقتصاد، وىو "عماد الدولة" كامؿ عنايتيـ  ووجيواأركانيا، وتثبيت دعائميا،  وتقوية
زدىاره بقوة،  نجحوؿ، ليذا الجيد المبذ ونتيجة سبلطيف المماليؾ في تنمية اقتصاد الدولة الناىضة، وا 

-658)بيبرسالظاىر  عصرشيده بدايتيا األولى، ما  ومنذعمى صحة ذلؾ  وخير دليل
في ، وواسع في مياديف التجارة والزراعة والصناعة اقتصادي(، مف نشاط م1279-1260ىـ/678

الطريق الرئيسي لتجارة نشاطًا تجاريًا واسعًا حتى صارت تمثؿ  شيدت مصر "تحديداً "ميداف التجارة 
 بخور وتوابلما يمزميـ مف  إلبتياعاألوروبي  تجار الغرب، والمركز التجاري الكبير الذي يقصده الشرق

األمر الذي استمر لسنوات مف بعده، وحتى  (882ـ، ص8814وغيرىا مف محاصيؿ الشرؽ.) فيمي،
 ".محور الدراسةمعركة ديػو البحرية " حـدوثنياية العصر الممموكي، ووقت  مشارف
 بيف الشرؽ والغرب طريق التجارةخبلؿ عصرييما عمى  سالطين المماليكسيطر  ىكذا،، 
عمى نيايتو، حتى  التاسع اليجري/ الخامس عشر الميالديالقرف وما إن أشرف طويبًل،  األوروبـي

التجارة عمى طرؽ  لموجود الممموكياألوروبية  المنافسةوضاع، فقد بدأت تغيرت األحواؿ، وتبدلت األ
بعادىمفي ىذا الميداف الدولي،  منافسة دولة المماليكمف الدوؿ األوروبية في  عدد ، ونشطالدولية عف  وا 

( في أقاليـ الشرؽ التتار) المغول غزوات أثـرت فقد(، 811ـ، ص2008المجاؿ التجاري الدولي.)عاشور،
 .وآسيا الصغري، بالد فارس والعراقالميبلدي/ السابع اليجري، واحتبلليـ  الثالث عشراألوسط في القرف 
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أو مغوؿ القبجاؽ، وىي القفجاق)القبيمة الذىبية(.)  بيف مغوؿ فارس ومغوؿ العداءأف  ثـم  
الغربي مف إمبراطورية  تسمية العرب لمغوؿ الشماؿ، وقد قامت مممكتيـ في الجزء الشمالي

طرق مف تعطيل كثير ( أدي إلي 21؛ طقوش)د.ت(،ص281-282ـ، ص8881المغوؿ؛)بوزورث، 
ـ/ 8314في السيطرة عمى القسطنطينية عاـ العثمانييندور  لعب كذلؾبيف الشرؽ والغرب.) التجارة
لي سواحؿ الب111 حر األسود وببلد ىػ مف ناحية الشرؽ، واندفاعيـ إلي شرؽ ووسط أوربا مف جية، وا 

الطرؽ التجارية الموصمة بيف آسيا وأوربا عبر ىذه سد  أدي ذلك إلىفارس مف جية أخرى، نقوؿ 
المطمة عمى البحر المتوسط التي تسيطر عمييا دولة  موانيء مصر والشامالمناطؽ، وحوليا تماما إلي 
 (.8ـ، ص8883سبلطيف المماليؾ .)أباظة،

إليو الجزء فتحول  طريق البحر األحمرطريؽ بعيد عف خطرىـ، غير يبق ثمة  فممىكذا،،   
 في عيد السمطاف مصر الخارجيةتظؿ تجارة  مما أدي ألناألكبر مف تجارة الشرؽ األقصى، 

، وما تبله مف عيود، تمثؿ المورد األوؿ (م1279-1260ىـ/678-658)الممموكي، الظاىر بيبرس
، غير أن ىذه الثروة العظيمة، وىذا اإلزدىـار (811ـ، ص2008السمطنة الممموكية.)عاشور،لثروة 

جديد قبؿ إنتياء  لخطر أوروبي، تعرض الممموكي بو مصر منذ أوائؿ العصر نعمت الذياالقتصادي 
، 2088حسبما يري البعض.) السيد، الحروب الصميبيةالميبلدي، قد تطورت فكرة  الخامس عشرالقرف 
أثبتت الحروب الصميبية فشميا الذريع في القرف  معارك داميةف في مف مواجية المسممي وبدالً (، 868ص

الخامس عشر/التاسع ، والثالث عشر الميبلدي/السابع والثامف اليجرييف، إذا بيا في القرف الثاني عشر
ـ، 8883)أباظة،المسمميف مف األماـ والخمؼ. بتطويقتتجو إلي توسيع نطاؽ تمؾ الحروب،  اليجري

، بؿ ويتطمب جيودًا لم يكن معروفاً ىنا أف الطريؽ إلي تحقيؽ ىذا اليدؼ طورة ومكمن الخ(، 4-2ص
القاعدة العريضة التي قامت عمييا الكشوؼ  ىي النزعة االستعماريةمتواصمة الكتشافو، ومف ثـ كانت 

الحركة ، وفي ىذا الدور مف أدوار (868ـ، ص2088.)السيد،الجغرافية في أواخر العصور الوسطى
عمى  بابوات روما، وشجعيا الصميبيبجيودىا الكشفية ذات الطابع  البرتغال ظيرت دولة ،الصميبية
التي تمثؿ المنبع  تجارة اليندسيطرتيـ عمى  وتحطيمالمسمميف مف األماـ والخمؼ،  تطويقأساس 

، في (، وبعد رحمة استغرقت أكثر مف عشر شيور863-818ـ، ص8812الرئيسي لثروتيـ.)الجوىري،
(، 32ـ، ص8883ـ؛)أباظة،8388ـ إلي 8381استغرقت ىذه الرحمة ثبلث سنوات مف .)ولىرحمتو األ

برأس كاف يسمي  طريق بحري جديدحوؿ إفريقيا عف  الطوافـ(8123-8368)فاسكو دي جاما أمكف
جزيرة ، التي كاف العرب يسمونيا وجزيرة مدغشقر، موزمبيق)طريؽ بحري، يذىب منو إلى العواصف.
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يوحنا  ممك البرتغال: رأس الرجاء الصالح، بناًء عمى رغبة فيما بعدمي ، وىو ما سالقمر
اليامش(،  640ص، 2ـ،ج8861( وقتئذ؛ )يحيى بف الحسيف، مJean2()1455-1477الثاني)

، اسـ لمدينة في جنوب اليند، أطمؽ عمييا في العصور قميقوط، أو كويويكودأو .)كاليكوتوالوصوؿ إلي 
ساحل عمى ساحؿ مابار، كاف حاكميا مف أقوي حكاـ  كيراال، وتقع حاليًا في والية التوابل الوسطى مدينة

، والمدينة نفسيا كانت تشكؿ قاعدة تجارية ىامة، إال أف أوضاعيا تدىورت بصورة سريعة عقب ممبار
قياـ البرتغالييف بإنشاء محطات تجارية عمى ساحؿ الممبار في القرف السادس 

؛ 481-484، صـ8811، الحميريري؛)عشرالميبلدي/العاشراليج
Gibb,IbnBattuta,8969,p.335,note83 منطقة اليندي.) أو مميبار ممبار(، أىـ موانيء ساحؿ ،

في جنوب اليند بيف غاتس الغربية وبحر العرب، حاليًا في وسط والية 
ىذا  وعـُدالبرتغاليوف إنجازًا عالميًا جديدًا،  حقق ، وبذلؾ(481-483ـ،ص8811؛)الحميري،كـراال

(، وىو 868ـ، ص2088.)السيد،بارزًا في تاريخ التجارة الشرقية ببل أدني شؾ تحوالً إلي اليند،  الوصوؿ
عاميف مف بدء الرحمة الثانية لفاسكو دي  )بعد مضي.ىـ910م/1504رسميًا في عاـ ما أعمف عنو 

 ؟!! الحيوية المؤثرة النتيجة ليذه ؟، وكيف وصمت البرتغال تحديداً حدث ذلؾ (، فكيفـ8102جاما عاـ 
عدة دوؿ أوروبية، وقويت شوكتيا، مف نمت الميبلدي/التاسع اليجري، الخامس عشر  في القرن 
لمسيطرة  وسيمة، عف فائقةوبعناية في البحث ، وجمعييـ أخذوا فرنسا، وأسبانيا، والبرتغالبينيا: 

-8314)ممك فرنسا: شارل الثامن، ومنيـ: السيادة البحرية عمى البحاراالقتصادية عف طريؽ 
.)العواصـ اإلسبلمية القدس والقسطنطينيةبما فيو:  لعالم اإلسالميبالسيطرة عمى ا حممـ(، الذي 8381

 الكبري وقتئذ، والتي ال تزاؿ موجودة لآلف(.
مف ممالؾ القروف .)م(، ممكة قشتالة1504-1474في أسبانيا،، الممكة إيـزابيال األولي)  

، وكانت القمعة( بمعني castle)كاستولة أو تحريؼ لكممة قشتالة ، وشبو جزيرة إيبيرياالوسطي في 
 ليون ، والغربي ىو مممكةقشتالةالتي انقسمت عمى نفسيا، وسمي الشرقي منيا  ليون جزءًا مف مممكة

 (، التي قامت بما سمي بحرب416المقريزي،)د.ت(،ص؛412،ص3،ج(ـ8881،)الحموينفسيا؛)
عت لطرد المسمميف ومبلحقتيـ في عقر دارىـ، وتنصيرىـ أو إبادتيـ، حتى تمكنت مف وساالسترداد 

جنوب إسبانيا، وتقع بمحاذاة اندلوسيا  في منطقة مقاطعة غرناطة)مدينة وعاصمة غرناطةإسقاط مدينة 
-www.Encyclopedia,Retrieved 9-86؛ 881، ص3، مج8881؛ )الحموي،جبال سييرا نيفادا

ثم احتبلؿ السواحؿ المغربية والجزائرية والتونسية، إسبانيا  تابعت ، ومف بعدىام1492(، في سنة 6081
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البابا اسكندر .)م1494سنة  بابا روما وقتئذ، معاىدة برعاية البرتغالبينيا وبيف  عقدت إسبانيا
عرفت باسـ معاىدة:  ـ(،8104-8382في الفترة مف) الكاثوليكيةالذي تولي كرس البابوية السادس، 

المعربة  نبون دو فاليزنقطة الحدود التي تفصؿ بيف الدولتيف في:  تحددت، والتي فييا: توردوسيالس
(.)ىي مدينة مغربية قديمة تقع في الريؼ شمالي المغرب، وال تزاؿ موجودة؛) حجر باديسبإسـ: )
، إلي الشرؽ منيا األسبان(، ليعمؿ 21ص ـ،8814؛ ليػو اإلفريقي،481، ص8ـ، ج8881الحموي،
 ألسبانتختص بمعظـ أراضي المغرب، ويأخذ ا البرتغاليعني أف مما إلى الغرب منيا،  البرتغال ويعمؿ

  الجزائر وتونس وليبيا.جزءًا مف شاطئو المتوسطي، ويمتد إلي 
 اندفع.)والدينية االقتصاديةالسياسة  توجييماالدولتاف في خطواتيما السياسية ىذه، سارت   

لمشعب  ، منيا: النمو المتصاعدلعدة أسباب نتيجةً البرتغاليوف في الكشوؼ الجغرافية، اندفاعًا محمومًا، 
المتأججة في السيطرة والثراء، فقد كاف احتداـ الصراع الديني بيف المسيحييف  والرغبةالبرتغالي ذاتو، 

بًا لخروج البرتغالييف لمطاردة في نياية العصور الوسطي سبجزيرة أيبيريا  الكاثوليؾ والمسمميف في
عمى انتزاع التجارة الشرقية مف أيدي المسمميف عف اإلصرار المسمميف عمى ساحؿ إفريقيا الغربي، ثـ 

البرتغالييف بتحريض أىالي جنوة الذيف تأثر ، وأخيراً طريؽ كشؼ طريؽ بحري مباشر إلي البحار الشرقية، 
؛) ييـ "البنادقة" بعد أف جنوا أرباحًا طائمة مف التجارة الشرقيةسعوا إلي القضاء عمى ثروة أعدائيـ ومنافس

القراصنة المسمميف مف البحر  طرد(، إضافة إلى 41ـ، ص8883؛ أباظة،80ـ، ص8812فارس، 
 (.83ـ، ص8881المتوسط. )سمطاف،

، فقامت باستكشافات بحرية، كاف القصد مف مسعاىاالسالفة،، لتنفيذ  سعت الدول األوربية 
، وروبيون، بخبلؼ طريؽ البحر األحمر، وخرج األاليند والصينا البحث عف طريؽ بحري إلى وراءى

 (.883ـ، ص8811ماجد، ).المسمميف العرب وقتئذ بحارةبناًء عمى معمومات بحرية كثيرة ألموا بيا مف 

، فيـ سرعاف ما تخمصوا مف طريق بحري جديد لميندأوؿ مف تطمع لكشؼ  األسبان،،، كاف نعم 
في المحيط األطمسي، في تـوغموا ، منيم مغامرون(، وخرج جزيرة أيبيرياسيطرة العرب في ببلدىـ)

المسمميف، وخاصة  خرائط العربالذي أطمع عمى ، (م1506-1450)كـريستوفر كولومبومقدمتيـ: 
ج (، الذي رسـ خرائط عديدة، ومف بينيا خرائط أوروبا والمحيطات، فمما خر م1165ىـ/561ت)اإلدريسي
في المحيط األطمسي بقصد استكشاؼ طريؽ  ممك اإلسبانبأسطوؿ كبير لئلستكشافات لحساب  كولمبو

لميند، لـ يكتشؼ اليند واكتشؼ أمريكا، وأتي منيا بخيرات كثيرة ليس مف بينيا التوابؿ، وىي تجارة 
 الشرؽ.
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، في خطي سريعةالبرتغال، و  ، فتحركتحسدىا، بؿ غيرة البرتغالما وصمت إليو إسبانيا  أثار 
 ىـ،818م/1415إلى استعمار أجزاء كبيرة مف الساحؿ األطمسي في المغرب منذ عاـ  إسبانيا سبقت

لميند،  طريق بحري جديدوتابعت خطواتيا في االستكشافات الجغرافية البحرية، ونجحت في اكتشاؼ 
( الذي سافر في ثبلثة مراكب كبيرة، م1524-1469)فاسكو دي جاماألشير أبناءىا:  والفضل في ذلك

السادس عمى ساحؿ اليند الغربي في  قاليقوطواستطاع أف يكتشؼ طريقًا جديدًا، ويصؿ إلي ميناء 
دي  فاسكوـ، وألوؿ مرة يشاىد 8381ىػ، الموافؽ: الثامف عشر مف مايو803مف رمضاف عاـ  والعشرين

-835: أحمد بف ماجد)المسمم ربيالمعمـ الع اصطحبالعربية، ومف ىناؾ جاما المراكب 
ـ، 8813ـ.)السبلوي،8381ىػ/804طريؽ اليند في عاـ  أعممو(، الذي م1510-1433ىـ/915
 .Howe, ,8961؛ 311ـ، ص8861؛ العبادي،82ص

 pp.895-893" عمى اجتياز الطريؽ البحري عبر المحيط اليندي الواقع بيف دون تردد(، وساعده"
 (.46ـ، ص 8181زيف الديف الممباري،  وقالقيوط.) -فريقياعمى الساحؿ الشرقي إل -مالندي

االكتشاؼ الجغرافي األخير، لطريؽ رأس الرجاء الصالح، أثػرًا كبيرًا بالسمب عمى دولة  أثـر ىذا 
الدولة الممموكية مف أىـ ُحـرمت  االقتصادي، فقدانييارىا  مف عوامؿ عامالً  سبلطيف المماليؾ، وشكؿ

استقبؿ سبلطيف المماليؾ ىذا  فكيف فيما بعد، وعجؿ بنيايتيا، اإلفالسوأدخميا في مورد اقتصادي ليا، 
 تحوؿ طريؽ التجارة العالمية عف دولتيـ؟!!  وخبرالكشؼ الجديد المؤثر؟ 

  ديــو بني املوقع والتاريخ:
تقع و ، دمن وديو :في اتحاد أراضي وـدي تسمي ىندية مقاطعةفي  بمدة، Diu/Dew وــدي 

أكثر المقاطعات  وىي بمدة تاريخية قديمة حصينة، مف، وـدي لجزيرة عمى الطرؼ الشرقي (بمدةال)
 (.211ـ، ص2004)اليسوعي،.دصيتشتير بحرفة ال، و اليند المكتظة بالسكاف في

تقع  والية ىندية غوجارات،أو .)لگجرات التابع سوراشتراقميـ إمف جزءًا البمدة والمقاطعة  ،،اريخياً ـت 
، والتي بيا غانديداغار، شماؿ بومباي، وتطؿ جنوبًا عمى بحر العرب، عاصمتيا شمال غرب اليندفي 

ىػ، 103ـ/8308، وىي والية تاريخية وصناعية، كانت مممكة منفصمة مف عاـ المياتما غانديسمي 
ىاـ عمى طرؽ  وميناء(، .Lewis,8975,Vol.82, p.645ـ؛ 8112حتى أحتميا المغوؿ في عاـ 

 وـدي عركةمأرضيا شيدت نظرًا ألىميتيا االستراتيجية، ، و الينديالمحيط و  لبحر العربيا بيفالتجارة 
، ومف الممموكية ومصر الپرتغالبين ، م1509/ىـ915عاـ"شاول الثانية" البحرية، والمسماة أيضاً 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%28%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%29&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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، عف ىذه المعركة البحرية،، ستدور السطور العثمانية والدولة البندقيةاليندية و كجراتتحالؼ معيا مف: 
 :النحو التاليالقادمة عمى 

 م: 1955هـ/519أسباب  معركة ديـو البحرية 
وراء قياـ الصداـ العسكري بيف دولة المماليؾ والبرتغاؿ ومف حالفيما مف دوؿ، عدد مف  وقف 

 نذكرىـا عمى النحو التالي:األسباب المباشرة، وغير المباشرة )البعيدة(، 
قرب نياية القرف  الحركة الصميبيةمف أدوار  دور جديدفي  سمطًة حاكمًة وبابوية( ): خروج أوروباأوالً 

عمى كفة  سالطين المماليك كفة فمما رجحتلروح ىذه الحروب،  جديدالميبلدي، وميبلد  الخامس عشر
يفكروف  الحركة الصميبيةزعماء  بعضبببلد الشاـ خبلؿ القرف الثالث عشر الميبلدي، جعمت  الصميبيين

عمى مصر، وحرماف سبلطيف المماليؾ مف المورد األوؿ  فرض حصار اقتصاديفي ذلؾ العصر في 
حركة  البابوية وباركت(، 811-816ـ، ص2008؛ عاشور،40ـ، ص8868لثروتيـ ورخاءىـ.)بانيكار،

بيف األمـ الوثنية في تمؾ المناطؽ المكتشفة  المسيحيةالكشوؼ الجغرافية ىذه أممة في أف تؤدي إلى نشر 
ضعاؼ قوة اإلسبلـ وا  (.40ـ، ص8868لمسمميف مف جية أخري.)بانيكار،مف جية، وا 

في التخمص مف سيطرة المسمميف  والرغبةالعالمية،  لمسيطرة البحريةاألوروبية،  إن المنافسة ثانيًا:
، حركة الكشوف الجغرافية تنشيطسبلطيف المماليؾ"، وقفت وراء "العرب عمى طرؽ التجارة الدولية، وىـ: 

دولية بالفعؿ، وىو طريؽ رأس الرجاء الصالح، الذي أحدث اكتشافو تحواًل لمتجارة ال طريق آخرإلكتشاؼ 
(، فقد خػرج األوربيوف، وفي إندفاع 80ـ،ص8881)متولي، خطيرًا في التجارة العالمية وغير مجراىا.

سريع، إلحػراز النصر عمي المسمميف، وطردىـ مف أرضيـ، والتخمص مف سيطرتيـ، حيث كانت 
الذيف كانوا  مصر الممموكيةي أوروبا حتى ذلؾ الوقت بواسطة التجار في تصؿ إلالشرق  حاصبلت

، مف أكبر مدف إيطاليا التجارية، فينيسيا البندقية، التي تسمينسبة إلى  البنادقة.) يبيعونيا بدورىـ إلي
تتكوف  أرباح التجارة العالمية وقتئذ، كانت وال تزاؿ أىـ مرافئ أوروبا، جنىوشركاء سبلطيف المماليؾ في 

 )موقع ؛مف عدة جزر متصمة ببعضيا عف طريؽ الجسور، والتنقؿ فييا مف خبلؿ القارب

www.nytimes.comتمؾ التجارة التي عادت عمى (، بأسعار مرتفعةـ8/8/2088، مؤرشؼ بتاريخ ،
يحصموف عمييا، وأدت إلي  سالطين المماليكالتي كاف  حصيمًة لمضرائببأرباح طائمة،  مصر والبندقية

(، مما 868ـ، ص2088مف جية، واستمدوا منيا أسباب قوتيـ وعظمتيـ مف جية أخري.)السيد،  ثراءىم
 لوقوع صداـ بيف الطرفيف في القريب العاجؿ. بسبب قوي ينذر

http://www.nytimes.com/
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الموانئ المصرية والشامية، بعد  وتـأثر االقتصادية،المماليؾ  وخسارةلمتوابؿ،  التجارة العربية : كسادثالثاً 
لمماؿ، وتدىور  األولمف المورد  سالطين المماليكاكتشاؼ طريؽ رأس الرجاء الصالح، حيث حـر 

(، وىو ما أشار إليو 41ـ، ص8868مركزىا بعد أف أنزؿ ضربة قاصمة بوضعيا االقتصادي.)بانيكار، 
فإن بقولو:"....  م1514ىـ/909نة (، والوضع المتدىور س863، ص1ـ،ج8811)ابف إياس،ابن إياس.

خرب، بسبب  جدة، ولم تدخل إليو القطائع)السفن(، في السنة الحالية، وبندر خرببندر اإلسكندرية 
ست تعبث الفرنج عمى التجار في بحر اليند، فمم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحوًا من 

)ضرائب( باىظة عمى ىذه البضائع، وكان كان المماليك يحصمون مكوساً  دمياط، وكذلك جية سنين
نسبة لجنوة، مف مدف إيطاليا التجارية، وشريؾ لمبنادقة في الوساطة التجارية في التجارة الجنويون .)

(، والبنادقة م6060/ْٗل85ْ٘، اطلع علَ٘ بخبسٗخ www.Geo Names Id  العبلو٘ت؛)صفحت جٌْة
إال أف البرتغالييف استطاعوا أف يغيروا ينقمون ىذه التجارة الي أوروبا، ويحصمون مكوسًا عمييا أيضاً"، 

ىذه الطرؽ التجارية العابرة مف خبلؿ األراضي العربية، ويجعمونيا تمر عبر طريؽ رأس الرجاء الصالح 
العربي، فتوقفت التجارة عبر ىذه الببلد، وأحدثت  ثـ بدأوا يغمقوف البحار العربية كالبحر األحمر والخميج

 (.88-80ـ، ص 8881متولي، رد فعؿ سيء عمى اقتصاديات المنطقة".)

، وما ترتب عميو مف آثار سمبية عمى العرب المسمميف، فقد بذؿ خطر التوسع اإلستعماري البرتغالي رابعا:
 ,Beckingham دىـ مف الموانئ اليندية.)عظيمة لتحقيؽ خسارة المسمميف العرب، وطر  البرتغال جيوداً 

,8915, pp.503-50 التجاري بعد أف عرؼ  البحر األحمربطريؽ  الخطر البرتغالي(، فقد كاف
في  قاعدة لمتوسعىػ، ووجدوا ألنفسيـ 804/م1497البرتغالييف طريؽ رأس الرجاء الصالح سنة 

، وكانت عاصمة البنغال الغربي، حاليًا عاصمة دلتا الفانجمرفأ في شرؽ اليند، يقع عمي ساعد .)كمكتا
قـواعد ىػ، بإقامة 806ـ/8100سنة  باليند(، 366ـ، ص2002ـ؛)اليسوعي،8882لميند حتى عاـ 

، ولدولة سبلطيف لمتجار المسممينييدد الدور العالمي  شكل خطرًا جسيماً ، مما جنوب كمكتا تجارية
سبلطيف المماليؾ فوائد مادية  جنى المرور عبر مصر.)كثيرًا مف تجارة  تستفيدالمماليؾ التي كانت 

عظيمة، مف الضرائب الكثيرة، التي كانوا يفرضونيا عمى التجارة الدولية عند مرورىا باألراضي المصرية 
 (.201ـ، ص8818والشامية فضبًل عف احتكارىـ لمكثير مف سمعيا المختمفة.)عاشور،

، حاصر األسطوؿ البرتغالي البحر م1502ىـ/908في عاـطغيانيم، وفي زاد البرتغاليون  
حيث تـ ىجوـ عمى سفينة كبيرة لسمطاف الغوري في ساحؿ ممبار، كانت ).األحمر والخميج العربي

مشحونة بالبضائع وعمييا عدد مف الحجاج، ىجـ عمييا وقت اإلبحار إلي جدة، وأغرقيا بعد ما نيب منيا 

http://www.geo/
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شرة آالؼ ىي قيمة البضائع التي كانت عمي متف ما يقدر بػإثنى عشر ألؼ دوكة، وأكثر مف ع
(، 640ـ، ص8861؛ يحيى بف الحسيف،41، ورقة26841السفينة؛)ابف الديبع، مخطوط مصور برقـ 

الذيف يسيطروف  استعمال الطريقالذيف ينقموف متاجرىـ مف اليند إلى أوروبا عمى  كل التجاربيدؼ إرغاـ 
لي حد كبير، فقد كاف مف ورائو  تجارياً  ي كافمف أف الضغط البرتغال عمى الرغم عميو.) في األساس، وا 
يود توجييو لتطويؽ العالـ اإلسبلمي مف الخمؼ، وفتح الطريؽ أماـ  بابا روماإذ كاف  ىدف دينيكذلؾ 

 (.16ـ، ص8814في الشرؽ األوسط واليند؛) فيمي، المسيحيالتغمغؿ 
البرتغالييف ليذا الطريؽ الجديد صوب اليند،  كثيرًا، بنتيجة إكتشاؼتأثر سالطين المماليك  

واحتكار البرتغاؿ لتجارة الشرؽ بقصد منافسة التجار العرب مف مصر وسوريا الذيف كانوا قد وطدوا 
(، 841، ص 82ـ، مجمد8861-8863بصيمي،؛ 838ـ، ص8831ديؿ، ذاتيا.) كمكتا أقداميـ في

عف التعرض بسوء لمتجار المسمميف في اليند،  ليينلبرتغاحاولت دولة سبلطيف الجراكسة إيقاؼ اوعبثًا 
 الصدام العسكريوتيديد سفنيـ التجارية، فدخمت في صراع حربي معيـ مر بأكثر مف مرحمة، حتى كاف 

 ، محور ىذه الدراسة البحثية.ديو اليندية في
موانئ اب في دولة سبلطيف المماليؾ وترؾ أثرًا كبيرًا، ِلما أص اليجوم البرتغاليأثر ىكذا،،  

في ، وكميا مراكز لمتجارة مع الخميج العربي السويس واإلسكندرية والبصرة وطرابمس ولبنان
بالنسبة إلى المماليؾ، دفعت  المالية واإلقتصادية(، كما أف المشاكؿ 888ـ،ص8811.)الشناوي،الصميم

) كل من جزيرة سقطري.ًً بجيودىـ الخاصة، خاصة وأف استيبلء البرتغالييف عمى أسطوالبيـ ألف يبنوا 
، مكوف مف ست جزر عمى المحيط اليندي قبالة سواحؿ القرف اإلفريقي بالقرب مف أرخبيل يمنيوىي 

(، عاـ 221، ص4ـ، ج8881كـ جنوب شبو الجزيرة العربية؛) الحموي،410خميج عدف عمى بعد 
حركة لمسفف، يقع في أحد أىـ الممرات المائية في العالـ وأكثرىا ىرمز)ىػ، وعمى مضيؽ 884ـ/8101

منطقة الخميج العربي فاصبًل بيف مياه الخميج مف جية ومياه خميج عماف وبحر العرب في المحيط 
قد أكمؿ حمقة حصارىـ  ىـ،914م/1508عاـ (،302، ص1ـ،ج8881اليندي مف جية أخرى؛)الحموي،

ـ، 8181لديف الممباري، في قرب وقوع الصداـ العسكري بيف الطرفيف.)زيف ا سببًا قوياً ، ومثؿ دون شك
 (.86-81ـ، ص8881؛ سمطاف، 46ص

كما عرفيا  فرسان اإلسبتاريةأو .) القديس يوحناالبحرية لفرساف  القرصنة استمرار عمميات خامسًا:
، تنسب إلى يوحنا األورشميمي، وىي منبثقة مف الجماعة األـ الكبيرة مالطةالعرب، فرقة نشأت في جزيرة 

-10ـ، ص8814؛ حمزة،61ـ، ص8811المعبد أياـ الحروب الصميبية؛) ىاو،  والمشيورة باسـ فرساف
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ىـ قبائؿ جرمانية شرقية، وىـ نوعيف، قوط شرقييف، وقوط غربييف، وىـ  أو)القطبلف(.) القوط( و18
الذيف سيطروا عمى جزيرة إيبيريا وعمى ما يعرؼ اليـو بجنوب غرب ففرنسا منذ القرف الخامس عشر 

  (.311ـ،ص8818عبد العاؿ،.)البحر المتوسطسفف وسواحؿ المسمميف العرب في (، عمى الميبلدي
دور  يفقدوا)الوسطاء التجارييف، وشركاء سبلطيف مصر في التجارة الدولية( أف البنادقة خشي سادسًا:

، يعدوىـ نحو سالطين المماليكالوساطة الذي كانوا يمعبونو فيما يتعمؽ بالتجارة الشرقية، فاندفعوا 
، التجاريوالقياـ بجيد مشترؾ ضد البرتغالييف الذيف شكموا خطرًا عمى مستقبؿ المدف اإليطالية بالمساعدة 

عبد كما طالبوا بخفض األثماف الباىظة التي كانت تباع بيا التوابؿ في مدينة اإلسكندرية.)
ىـ/ 930-892الحاكم الفارسي إسماعيل الصفوي) (، عمى عكس موقؼ311ـ،ص8818العاؿ،
البرتغالييف لمتجارة  باحتكار (، الذي لـ يرحب248-246ـ، ص8881.) بوزورث،م(1487-1524

، الذيف العثمانيينالشرقية، إال أننا وجدناه كاف عمى استعداد لتمويف سفنيـ في مقابؿ مساعدتيـ لو ضد 
ميم س،  بأف أرسؿ السمطاف العثماني الخطوة الصفويةفي المقابؿ،،، ردوا عمى ما سبؽ مف ىذه 

لممساعدة فيما  المؤن البحرية،وبعض المدافع والبارود ( إلي سبلطيف المماليؾ م1520-1512)األول
 ىي مقدمة عميو مف مواجية البرتغاؿ. 

ـ(، وأمراء المسمميف 8188-ـ8311ىػ/881-162)محمود شاهباليند  كجرات سمطاف: استجارة سابعاً 
-1489الطاىري) الثانيعامر الظافر اليمني في اليند، والسمطاف 

(، بسبلطيف المماليؾ، يطمبوف إمدادىـ بالقوات البلزمة لصد 381ـ،ص8818(.)عبدالعاؿ،م1517
 مصر الممموكية(، سمطاف م1516-1501ىـ/922-907الغوري)البرتغالييف، فحاوؿ السمطاف 

(، 814صـ، 8881.)قاسـ، مسممي اليندمساعدتيـ، وأرسؿ األسطوؿ المصري الذي إنضـ إلى قوات 
كانت تمؾ النجدة تمثؿ ضرورة ممحة مف أجؿ الدفاع عف كياف مصر االقتصادي،  ولمموضوعية،

 (P.8183,  Gallois ,111) وحمايتو مف اإلنييار نتيجة لتحوؿ طريؽ التجارة عف البحر األحمر.
 وأصطف،،، التوسع االستعماري البرتغاليتعددت األطػراؼ التي ُأضيرت مف خطر  ىكذا،، 

 البرتغالييف في جية أخرى،وجو ماليؾ، جنبًا إلى جنب مع البنادقة، والينود، ليقفوا كجية واحدة، في الم
 م، فيما يـمي:   1509ىـ/915ديو البحرية عام  يمكف أف نجمؿ أسباب قياـ معركةوختامًا،، 
 إمتداد جديد لحركة الحروب الصميبية. -

 .المنافسة األوروبية لمسيطرة عمى التجارة العالمية إشتداد -

 التوسع البرتغالي، وجرائمو ضد المسمميف العرب. خطر -



 د. طارق أبو الوفا -ايمان مصطفىد.   المماليك سالطين دولة إنييار وأثـرىافي( م1509/ىـ915)البحرية ديـو
 

 65  2021 يناير ألول الجزء االثاني والعشرون العدد            )العلوم االجتماعية واإلنسانية(مجلة البحث العلمي في اآلداب  

 أعماؿ القرصنة األوروبية، وتيديد المسمميف. إزدياد -

 التجار البنادقة المالية. خسارة -

 مموؾ اليند واليمف وطمب المساعدة مف سبلطيف المماليؾ. استجارة -

 لبحرية: أحداث معركة ديو ا
صدامات عديدة نشبت بيف الممموكية والبرتغال،  بيف مصر  ديو البحريةلوقوع معركة ميد  

، وذلؾ البرتغاليين (، وبيفم1516-1501ىـ /922-907سبلطيف المماليؾ في عيد السمطاف الغوري)
( )السمطنةحوؿ المنطقة العربية، والذي ييددىا ضرب‘الحصار االقتصادي الذي سبق و من أجل فك

 ؟!! الممموكي والبرتغاليعسكريًا،  تقابل الطرفان(، فكيؼ 81ـ،ص8861باإلختناؽ.)النيروالي،
في جمادي األولى  ميناء السويس وقد انتيي مف بناء أسطواًل بحريًا فيالغوري، تحرؾ  

حة ثـ أبحرت القطع )السفف( البحرية المصرية مجيزة بالمدافع واألسمم، 1505/نوفمبرىػ911عاـ
اعتاد المماليؾ عمى تزويد المراكب الكبري بالمنجنيقات لقذؼ الحجارة أو المواد الممتيبة،  وبياالنارية.)

، 4؛ج468، ص2ـ،ج8881كما اعتادوا أستخداـ النفظ أو ما يسمي بالنار اإلغريقية؛) المقريزي،
السمطان .)قائد البحر التركي(، الذي كاف حسين الكرديبقيادة األمير  السويس(، مف ميناء 483ص

 األبراجفيو  وبني، بتحصين ثغر جدةفبدأ استعداده العسكري  جدة، جعمو نائبًا عنو عمى ميناء الغوري
بمد مشيور عمى ساحؿ بحر الجار قرب عيذاب، ترفأ إليو سفف القادموف سـواكن.)لحمايتو، واستولى عمى 

بدوف قتاؿ مف أجؿ تأميف البحر  (،216، ص4ـ، ج8881لحموي،مف جدة، وأىمو بجاه سود نصاري؛) ا
(، ثـ توجو قائد األسطوؿ 386ـ، ص8818؛ عبدالعاؿ،86-81، ص3ـ،ج8813األحمر.)ابف إياس،

بالدخوؿ  مرجان الظافرياألمير:  والي عدن استئذنـ، وقد 8101ىػ/882في عاـ عدنالممموكي إلي 
بكؿ ما يحتاج إليو مف ماء ومؤف وغيرىا.)عيسى بف لطؼ  ودهوز  إلى الميناء، فأذف لو، وأكـر وفادتو،

 من ثم، و(806-803ـ، ص8818ب؛ عبدالعاؿ،11، ورقة 8تاريخ، ج 88مصور برقـ  اهلل، مخطوط
وأمده بما  حاكم قميقوط،، وانضمت إليو بعض سفف اليند واصمت القطع البحرية الممموكية طريقيا إلى

أبحر األسطوؿ إلى  م،1508ىـ/913(، وفي سنة 381ـ، ص8818عبدالعاؿ،يحتاجو مف أمواؿ.)
بايزيد لطرد البرتغالييف بالتعاوف مع دولة اليند المسممة، كما قدـ السمطاف العثماني  المحيط اليندي

، ووعده بأف يرسؿ لو موادًا لبناء نحو ثبلثيف الغوري ( يد المساعدة لمسمطافم1512-1481)الثاني
سفف ىدية  ثمانبتقديـ  وعد ، كماقموعاً و مجدافاً لمسفف، وثبلثة آالؼ  سارياً  ومائة وخمسيف قطعة بحرية،

ف لـ تصؿ لمسمطاف الغوري لسوء الحظ.)  منو لمصر تعينيا عمى محاربة البرتغاؿ في البحار الشرقية، وا 
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األسطوؿ  لـ يقدر ليذه المعونة أف تصؿ لمغوري، فقد كانت جماعة مف اإلسبتارية تراقب تحركات
المصري فقامت باليجوـ عميو أثناء رسوه في الخميج العربي أماـ ميناء اإلسكندرية، وقاد ذلؾ اليجـو " 
أندريو دي آماراؿ"، وتشتت قطع األسطوؿ المصري استمرارًا لعمميات القرصنة التي كاف يمارسيا فرساف 

هؤسشف فٖ  ،هْقع قصت اإلعالم ؛توسطجزيرة يونانية في البحر األبيض المالقديس يوحنا بجزيرة رودس.)

( عمى سفف أو سواحؿ المسمميف في البحر المتوسط؛)عبد القوطـ(، باإلشتراؾ مع )6087أغغطظ  87
 (.206ـ، ص2008النبي،

مف الحصوؿ عمى احتياجاتو مف األخشاب واألسمحة، وبني  الغوريوعمى الرغـ مف ذلؾ،، تمكف  
استجابة إلستغاثة صاحب  الغوري الحممة البحرية التي أعدىا، وكانت تمؾ خمسين قطعةأسطواًل مف 

المستمر  تخريبيمالتي توقفت التجارة فييا بسبب غارات البرتغاؿ عمييا، وقميقوط أو )كاليكوت( مدينة 
ليا، لدرجة أف التجار الذيف إعتادوا إرتيادىا قد انصرفوا عنيا، ولـ يجد التجار القبلئؿ الذيف يصمونيا 

(، وفي المقابؿ،، 404-402، ص3ـ، ج8813منيـ بضائعيـ، فيعودوف بيا.)ابف إياس،مف يشتري 
عمى األقؿ بيف  تحالفاً ـ( ممؾ البرتغاؿ حينئذ 8128-8381) أمانويل األولأو  عمانويلالممؾ  توقع

 م1507ىـ/913قوية عاـحممة حكاـ مصر السبلطيف واليند ضد قواتو في البحار الشرقية، لذلؾ جيز 
، نائبو عمى فرانسو دالميدا"، ىػو: "نبيمة: رجؿ مف أسرة برتغالية لقيادتياد والعدة، واختار في العد
كانت كميا حروبًا  ثالث سنواتـ(، وحاكـ ديػو، وقد ظؿ متوليًا القيادة لمدة 8108-8101اليند)

أف أقاـ بعض متواصمة مف أجؿ تثبيت أقداـ البرتغالييف في المستعمرات الشرقية الجديدة، فبدأ عممو ب
(، عمى الساحؿ الشرقي إلفريقيا في 846-841ـ، ص8861-63.)بصيمي،التحصينات الحربية

األوؿ، وميناؤىا الرئيسي، تقع عمى خط اإلستواء، وتطؿ عمى المحيط  كينياأو مومباسا، ميناء ممباسة.)
نة عمى لميند في المستعمرات المكو  الساحل الغربيوعمى  ،(111، ص2002األطمسي؛)اليسوعي،

، الذي التقي البرتغالي إلبنو: لورنزو قيادة األسطوؿ أسند"، وكاناتور "، و"أونور في"ممبار  ساحؿ
األولى  شاول/ شول ، الذي تمكف مف إنزاؿ اليزيمة في موقعةم1507/ىـ913بأسطوؿ المماليؾ عاـ
(، ابف .Galliois,8183. p.111.)القائد لورنزو ، والتي مات فيياديو األوليفي العاـ نفسو، وىي 

عمى مواصمة حربو ضد البرتغالييف،  الغوري، وقد شجعت تمؾ النتيجة السمطاف دالميداحاكـ ديو، 
 اإلمداداتقائد األسطوؿ المصري في طمب اإلمدادات مف مصر، غير أف تمؾ  حسين الكرديفأرسؿ 

ييف ألسطوليـ الذي تولي قيادتو وصمت متأخرة عف التوقيت الصحيح، اذ سبقتيا إمدادات البرتغال
مف المماليؾ، وبالفعؿ كاف لو ما أراد، فقد  القتيل() إلبنوبنفسو، وفي نيتو اإلنتقاـ  فرانسوا دالميدا""
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في الثالث مف فبراير  ىزيمة شنعاءأف يفاجئ األسطوؿ الممموكي، ويوقع بو  مدداستطاع بما وصمو مف 
، وىي المعركة الفاصمة التي ديـو بشمال غرب اليند ميناء (، في ىـ914أواخر عامـ)8108عاـ 

حددت مصير تجارة المماليؾ والبنادقة في الشرؽ األقصي، وقررت وجود السيادة البرتغالية عمى 
مف األسطوؿ المصري (، ولم ينج 261ـ، ص8861؛ العبادي،381ـ، ص8818عبدالعاؿ، .)اليند

الذي عاد إلى قاعدتو  طول حسين الكردياألسواحدة تمؾ التي كاف عمييا قائد  سفينةسوى 
 . (888ـ، ص8810)عبدالعاؿ،جدة.

يطمب األخشاب  الغوري ، فسعيديوفي موقعة  ىـ915م/1509 األسطوؿ المصري سنة تحطم 
لكي يبني أسطواًل قويًا يحطـ بو الحصار، وحاوؿ االستعانة  م(1512-1481بايزيد الثاني)مف 

(، لكنو ولؤلسؼ سبؽ واتفؽ مع البرتغالييف، كما أف م1524-1487ىـ/930-892)بإسماعيل الصفوي
، تركيا -فارسبمعاونتو في بناء أسطوؿ جديد، وحاولت اإلتجار عف طريؽ  الغوريطمب  تمبلـ  البندقية

 قبل( الذي م1512-1481بايزيد الثاني)ولـ يبؽ أمامو )الغوري( سوي الدولة العثمانية، وسمطانيا 
استولوا عمييا  فرسان القديس يوحنامدفع، غير أف  وثالثمائةسفينة،  ثالثينالغوري، وأرسؿ لو مساندة 

 كما تـ ذكره سالفًا. لمصرمف قاعدتيـ في رودس، وىي في طريقيا 
عمى رأس  حسين الكرديقاعدة ضد البرتغاؿ، فأرسؿ  اليمناتخاذ  الغوري،،، حػاوؿ من ثم 

، الطاىري، مف أسرة : عامر بن عبد الوىابإال أف سمطاف اليمف، سممان ريسحممة، وقاد األسطوؿ 
 وحرؽ ونيب ومصادرة لثبلثة أياـ في قتالاحتبلؿ الكردي لميمف، وحدث بيف الطرفيف  رفض، بني طاىر

، ظمت عاصمة اقتصادية لميمف لفترة طويمة مف القرف الثالث عشر وحتى الخامس مدينة يمنية.)زبيد
(، وفي نياية األمر، أخفؽ األسطوؿ الممموكي 842-848، ص4ـ، ج8881،عشر الميبلدي؛) الحموي

ليوقؼ التقدـ البرتغالي نحوه، وترؾ بعض جدة ، فانسحب حسيف الكردي، ليتجو نحو عـدنفي احتبلؿ 
 (.38-41ـ، ص8861قواده في اليمف، ليظمموا، حيث صادروا وذبحوا الكثيريف.)النيروالي،

المماليؾ لحؿ ىذه  جيودارؾ عديدة في المحيط اليندي، إال أف وقعت بيف الطرفيف مع ىكذا،، 
تطويؽ المنطقة العربية، ومنع التجارة الدولية مف المرور لمبرتغاليين المشكمة انيارت بإنييار دولتيـ، وتـ 

 (.80ـ، ص8881عبر مياىيا أو أراضييا. )متولي،
 فمماذا ُىـزم سالطين المماليك أمام البرتغال؟! 
 : النحو التالي اإلجابة  في عدة أسباب، يمكف أف تصاغ عمىتكمف 
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األثػر االقتصادي وما ترتب عميو مف ضعؼ أصابيا وألـ بيا، حيث الخسارة المادية، وفقد  -
 المورد االقتصادي األوؿ لثروة الدولة.

تطور السبلح البرتغالي، وكثرة العتاد أماـ ضعؼ اإلمكانات وقمة الموارد العسكرية لدي  -
 مماليؾ.ال

 وقفت السمطنة الممموكية وحدىا تقريبًا دوف أي مساعدات مف دوؿ أخرى كبري. -
الدولة أف مف تصدي لوقؼ التوسع البرتغالي في المحيط اليندي، خططت لو  جدير بالذكر، 

قبل ، حيث خططت لمقياـ بعممية كبري بيدؼ مواجية التوسع البرتغالي، فمماذا العثمانية فيما بعد
 الدولة العثمانية مساعدة مصر وسبلطيف المماليؾ وساندتيـ ضد البرنغالييف؟!!  سالطين
وقتئذ بمنح مصر المساعدة المطموبة لتجييز ما تريد مف أساطيؿ إلنجاز  رحبت الدولة العثمانية 
 عدة عوامل:  ىدفيا،
مف جوالت  جـولةأف العثمانييف اعتبروا الحرب الدائرة بيف مصر الممموكية والبرتغاؿ ما ىي إال  أوليا:

مسممي  كانوا قد رفعوا راية الحرب عمى القوطالحروب الصميبية بيف المسمميف والمسيحييف خاصة وأف 
سمميف يستجيروف ، وأجبروا بعضيـ عمى إعتناؽ المسيحية، وقاتموا البعض اآلخر، مما جعؿ الماألندلس
 العثمانيين(، بؿ كانوا أوؿ مف يرحب بالدخوؿ في قتاؿ ضد .Colin, 8830, pp.200-201منيـ.)

لموقوؼ إلى جانب مصر ضد  دافع قويكاف لمدولة العثمانية وىكذا المسمميف لوقؼ تقدميـ في أوروبا، 
، ومف مسيحية وع في قبضةتود المحافظة عمى مصر إسبلمية، وتمنعيا مف الوق فمن جيةالبرتغالييف، 
ترغب في اإلنتقاـ لنفسيا مف البرتغالييف الذيف كثيرًا ما حاربوىا ضمف الجيوش األوروبية  جية أخرى
 المسيحية.

( التي كانت تحتؿ الجراكسةـ( في دولة المماليؾ الثانية )8182-8318)بايزيدالسمطاف  طمع ثانيًا:
جارة بيف الشرؽ والغرب، خاصة بعد أف أغمقت أسواؽ موقعًا استراتيجيًا ىامًا تحكـ في طرؽ الت

القسطنطينية وىجرىا التجار األجانب وعمى رأسيـ البنادقة، وانتقموا برءووس أمواليـ وبيوتاتيـ التجارية 
 إلى أراضي دولة المماليؾ الثانية.

ـ تعد تقوى عمى الدولة العثمانية في احتبلؿ مصر وىي تعمـ مدى الضعؼ الذي حؿ بيا، ول رغبت ثالثًا:
الصمود بمفردىا أماـ الخطر البرتغالي، وخشيت الدولة العثمانية نتيجة ليذا الضعؼ واليجمات المتكررة 

عمييا أف تسقط مصر  القوطعمى سفف دولة سبلطيف المماليؾ وسواحميا والحصاراالقتصادي الذي فرضو 
 في قبضة ىؤالء.
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 جوار مصر.إلى  ة أن تقفولكل ما سبق أثـرت الدولة العثمانيىكذا،،،  
 نتائج موقعة  ديو البحرية:

 ـ، عدة نتائج، وىي: 8108ىػ/881البحرية عاـ ديـوعمى ىزيمة المماليؾ في ترتب  
 أوال: النتائج المباشرة:

البحرية، فسعي  ديو، وتحطـ في موقعة البرتغاليأماـ األسطوؿ  الممموكياألسطوؿ ىـُزم  -
األخشاب لبناء أسطواًل  الثاني السمطان العثمانيبايزيد الغوري طالبًا مف 

 .(80ـ، ص8881جديدًا.)متولي،

موقعة ديو عف تطور العسكرية لمبرتغاؿ وتطور أسمحتيا، لكونو مستخدمًا ألحدث  كشفت -
 األسمحة النارية والمدفعية، في حيف كانت أسمحة المماليؾ قديمة ومتيالكة.

يصؿ إلى مداه،  األوروبي فبدأ التغمغلالبحرية،  القوات اإلسبلمية في معركة ديو ُىـزمت -
، وكانت تمؾ ضربة قاصمة م1513عند مدخؿ البحر األحمر سنة  عدنوىاجـ البرتغاليوف 

 .(814ـ، ص8881لمييبة المصرية في عالـ البحر األحمر.)قاسـ، 

 تجارة الشرؽ وفقداف المماليؾ دور الوسيط التجاري بيف الشرؽ والغرب ترتب عمى ضياع -
التي استندت إلييا دولة المماليؾ الثانية فكاف ذلؾ  الدعامة االقتصاديةتطرؽ الضعؼ إلى 

نييارىا بعد أف فقدت أىـ مواردىا المالية بالتجارة  نذيرًا بتداعي السمطنة الممموكية وا 
 (.864ـ،8881الخارجية.)شبارو، 

تجاري ليـ في اليند، ولـ عمى ىزيمة سبلطيف المماليؾ في موقعة ديو، فقداف المركز ال ترتب -
 يعد ليـ دور الوساطة التجارية.بيف الشرؽ والغرب.

 النتائج الغير مباشرة: ثانيًا:
عمى معركة ديو سوى سنوات قميمة حتى سقطت الدولة الممموكية فريسة ىينة في لم تمض  -

 (.862ـ، ص2088أيدي العثمانييف.)السيد،

لينشروا سيطرتيـ عمى مستعمرات  البرتغالاليزيمة التي لحقت بسبلطيف المماليؾ،  شجعت -
 فاستولواجديدة في البحار الشرقية، ويتحكموا في تجارتيا، ويضعوا مراكزىا في قبضتيـ، 

، وىي مف ىـ917م/1511في جزر اليند الشرقية عاـ  وممقاىػ، 886ـ/8180عاـ جواعمى 
 أىـ المحطات التجارية في الشرؽ األقصي.
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محاولة مد السيطرة عمى البحر األحمر باإلغارة عمى بعض المراكز اليامة  عاود البرتغاليون -
(، 311، ص1ـ،ج8881موضع بيف زبيد وعدف بساحؿ البحر ؛)الحموي،مخا.)مثؿ: 

، جزيرة ( باليمن311، ص1ـ، ج8881تقع عمى ساحؿ البحر األحمر؛ الحموي، والحديدة.)
مقابؿ سواحؿ اليمف؛)"جزيرة إحدى جزر اليمف، تقع عمى البحر األحمر، .)كمران
ـ(، وكرروا محاوالتيـ 82/1/2081، أطمع بتاريخ ,www.yemen-nic.infoكمراف"

النجاح في تمؾ المرة لم يحالفيم ، ولكف م1513ىـ/919الحيوي عاـ  عدن لئلستيبلء عمى
عنيا، وُىػـز البرتغاليوف وقتؿ منيـ جماعة، لمناعة أسوارىا، واستبساؿ أىميا في الدفاع 

 وأخذت دروعيـ وأسمحتيـ، فأحرقوا ما وجدوه بالميناء مف مراكب.

كانت موقعة ديو البحرية، نقطة تحوؿ في تاريخ دولة سبلطيف المماليؾ، ودولة  ىكذا، 
ي البرتغاؿ، حيث دفعت باألولى نحو الياوية أو اإلنييار، ودفعت بالثانية نحو التماد

 والطغياف والتوسع االستعماري.
 اخلامتة: 

 الدراسة إلي عدة نتائج ىامة ومؤثرة، نجمميا فيما يمي:  خمصت  
أسمحة دولة المماليؾ في مدى قدم  المعركة عفأحـداث  مف خبلؿ تفصيبلتكشفت الدراسة  -

 مقابؿ تطور أسمحة دولة البرتغاؿ.

عمى البحر األحمر بسبب طمع  الممموكيةالدراسة عف كيفية إنتياء السيطرة كشفت  -
 البرتغالييف في الشرؽ، وضعؼ قبضة المماليؾ مف ناحية أخري.

الدراسة كيؼ كانت ىزيمة دولة المماليؾ مييئة لئلستعمار البرتغالي خاصة،  أوضحت  -
فريقيا.  واألوروبي عامة أف يثبت أقدامو في سواحؿ اليند وا 

ادي إلكتشاؼ طريؽ رأس الرجاء الصالح، واليزيمة الدراسة إلي أف األثر اإلقتص أشارت -
البحرية في ديو، وتحطـ األسطوؿ الممموكي كاف مف أىـ األسباب التي أدت إلى ضعؼ 

نييار دولة سبلطيف المماليؾ.  وا 

الدراسة مدى الثراء العريض والنمو االقتصادي المذيف تمتعت بيما دولة المماليؾ قبؿ  أظيرت -
 ء الصالح.اكتشاؼ طريؽ رأس الرجا

 الدراسة عمي مدى اتساع نفوذ دائرة دولة سبلطيف المماليؾ، وأسطوليا البحري الحربي. أكدت -

http://www.yemen-nic.info/
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الدراسة عمى مغاالة المماليؾ في أسعار السمع الواردة مف اليند وارتفاع قيمة المكوس  دلمت -
 الضرائب المفروضة المحصمة مف التجار األوروبييف.

سمطويًا ودينيًا عمى ضرورة وجود طريؽ جديد يحؿ المشاكؿ الدراسة دوافع األوربييف  أبرزت -
 االقتصادية لدييـ.

البمدة والمقاطعة اليندية، مما وقؼ وراء إختيارىا  لديوالدراسة األىمية اإلستراتيجية أوضحت  -
 مكانًا لممعركة.

الدراسة أسباب حتمية وقوع الصداـ المسمح بيف الطرفيف المتصارعيف ومف تحالؼ أجممت  -
 ما مف تكتبلت عسكرية في معركة ديو.معي

 :المصادر والمراجع

 أوالً: المراجع العربيت:

بدائع الزىور في وقائع الدىور،  ـ(،8813محمد بف أحمد بف إياس المصري،)ابن إياس،  -
 ، تحقيؽ: محمد مصطفى، القاىرة، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب.الطبعة األولى

أثر تحوؿ التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح عمى م(، 1996أباظة، فاروق عثمان،) -
، الطبعة الثانية، القاىرة، مصر، دار مصر وعالـ البحر المتوسط أثناء القرف السادس عشر

 المعارؼ.

، ترجمة: عبد العزيز توفيؽ جاويد، الطبعة األولىآسيا والسيطرة الغربية،  م(،1961بانيكار،) -
 مراجعة أحمد خاكي، القاىرة، مصر، بدوف.

الصراع بيف الدولة العثمانية وحكومة البرتغاؿ في م(، 1965-1964بصيمي، الشاطر،) -
، القاىرة، مصر، المجمة الطبعة األولى المحيط اليندي وشرؽ إفريقيا والبحر األحمر،

 .846،841، ص 82المصرية لدراسات التاريخية، مجمد

، الطبعة األولى األسرات الحاكمة في التاريخ اإلسبلمي،م(، 1995بوزورث، كميفورد.أ،)  -
ترجمة: حسيف عمي المبودي، مراجعة: د.سميماف إبراىيـ المبودي، الطبعة الثانية، القاىرة، 

 مصر، مؤسسة الشراع العربي، عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية.

، الفكر الجغرافي والكشوؼ الجغرافية، الطبعة األولىم(، 1972يسري،) الجوىري، -
 اإلسكندرية، مصر، بدوف.

 ، القاىرة، مصر، بدوف.عصر النيضةم(، 1974حراز، السيد رجب، ) -
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النفوذ البرتغالي في الخميج العربي في القرف العاشر م(، 1983حمزة، نوال،) -
 الرياض، السعودية، بدوف.، الطبعة األولى اليجري/السادس عشر الميبلدي،

، الطبعة األولى، بيروت، معجـ البمداف ـ(،8881) ،أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل الحموي، -
 لبناف، دار صادر.

، الطبعة ، الروض المعطار في خبر األقطارـ(8811محمد بف عبد المنعـ،)الحميري،  -
 عباس، بيروت، لبناف، مؤسسة ناصر الثقافية. األولى، تحقيؽ: د.إحساف

، القاىرة، الطبعة األولى ،المماليؾ والفرنج في القرف التاسع اليجريم(، 1961دراج، أحمد،) -
 مصر، دار الفكر العربي.

الفضؿ المزيد عمى بغية المستفيد في ابن الديبع، عبد الرحمن بن عمي الشيباني الزبيدي،  -
ح، 8011مصورة ومحفوظة بدار الكتب المصرية، تحت رقـ  ، مخطوطةأخبار مدينة زبيد
 القاىرة، مصر.

، ترجمة: أحمد عزت الطبعة األولى ،البندقية جميورية ارستقراطيةم(، 1948ديل، شارل،) -
 عبدالكريـ، توفيؽ إسكندر، القاىرة، مصر، بدوف.

، الطبعة األولى ،تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراتو السياسيةم(، 1959رفعت، محمد،) -
 القاىرة، مصر، دار المعارؼ بمصر.

، الطبعة البرتكالييف أحواؿ بعض في المجاىديف تحفة ،(م1898)الممباري، الدين زين -
  ، أسبانيا، بدوف.لشبونة لويس، داوود :نشره ،األولى

االستقصا ألخبار ، ـ(8813أبو العباس أحمد بف خالد الناصري الجعفري،) ،السالوي -
 ، الدار البيضاء، المغرب، دار الكتاب.الطبعة األولى، األقصيالمغرب 

، بيروت، لبناف، مكتبة تاريخ الدولة العثثمانية، الطبعة األولىم(، 1998سمطان، عمي، ) -
 طرابمس العممية العالمية.

، القاىرة، مصر، الطبعة األولى ،تاريخ األيوبييف والمماليؾم(، 2011السيد، منال محمد، ) -
 ة لمطباعة.دار الرحم

حسف المحاضرة في أخبار مصر ـ(، 8881عبد الرحمف بف محمد بف عثماف،) السيوطي، -
 ، بيروت، لبناف، دار الكتب العممية.والقاىرة، الطبعة األولى
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Marine Diu (983 AH /8309 AD) 

And its impact on the collapse of the Mamluk Sultans state - an 

analytical study 
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 Abstract: 

 Diu  is a name for a town in an Indian province that exists so far, on its 

soil a famous naval battle took place, between two international parties: the 

Mamluk sultans, “the sultans of Egypt and  al- sham” at that time, and 

Portugal, one of the powers of Europe in the sixteenth century AD / ninth 

century AH, which is the same location that settled the conflict Between East 

and West European revolving around control of eastern trade routes imported to 

Europe, and about the reasons that prompted the war clash between these two 

parties, and how was it? What are its events? How did it end? What are its 

results? 

 This research paper will revolve, in an attempt to reveal the ambiguity 

of this time period, and the nature of political relations between East and 

Western Europe at the time, through several key points, including: a dew 

between geography and history, the causes of the battle, its events, and its 

results, then we conclude by mentioning the most important The study has some 

results, and how was the impact of this maritime battle a decisive and decisive 

factor in the decline of the Mamluk Sultanate, and the disappearance of its 

maritime control, "authority and influence" on the maritime trade lines 

between the Islamic East and the European West. 

 We hope that Allah will grant us success, and continue research 

studies in the field of Mamluk era. 

                                                   God grants success,,, 
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