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 :ملخص

Abstract 

The tenth century AH (16th AD) is an extension of the crusades launched 

by Western Europe on the world in the name of geographical discoveries. The 

Mamluk and the Ottoman states confronted these crusades led by the 

Portuguese. Prince Hussein Kurdi played a major role in confronting these 

fierce campaigns against the Islamic Orient, as he is the one who fought the 

Portuguese in the Red Sea and the Indian Ocean. He built the Jeddah Wall to 

fortify the two holy cities of Makkah and Madinah, then chased the Portuguese 

and fought them in two key battles. The first is the battle of Choll, in which he 

won, and the second was the naval battle of Diu, in which the Mamluk 

maritime force was eliminated. 

The Mamluks, in cooperation with the Ottomans, tried to confront the 

Portuguese in the second India campaign, but this attempt failed due to the lack 

of unity between the Islamic forces against their enemies, and because of some 

treachery that enabled the Portuguese to outperform the alliance led by Hussein 

Kurdi. In addition, the cruelty and lack of deliberation with which the Kurdi 

was characterized led to the separation and dispersion of the Islamic forces in 

the Red Sea. 
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 : البحث وأهمية أهداف

 : السابقة الدراسات

 :البحث منهج

 : البحث خطة
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 :  كردي حسني األمري حياة
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 : جدة لسور الكردي بناء
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 :الربتغالي حتالللال كردي حسني األمري تصدي
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(:ألوىلا اهلند محلة) البحرية شاول أوشول معركة
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 :البحرية ديو معركة
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 : الثانية اهلند محلة
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 : منها أسباب لعدة الثانية اهلند محلة فشل
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 :  كردي حسني األمري مقتل
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اهلوامش

وكركوك بالعراق موطن األكراد  ،سلسلة جبلية تقع غرب إيران وشرق العراق: جبال زاغروس

ق دار المشر، ومعظم السكان فيه أكراد وقبائل إيرانية. أنظر المنجد في اللغة واألعالم، القومي

 . 276ص، م1997، 36ط، بيروت

 ؛ انظر : م2014أكتوبر  BBC NEWS ، 22عربي ، من هم األكراد.. ؟ (2)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141022_who_are_kurds 

ص ، 4ج، القاهرة، مطبعة دار الهالل، جمال حمدان: شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان (3)

 .507ـ505ص

 .73ـ69صص  ، م2011، 1ط، القاهرة، درية عوني وآخرون : األكراد في مصر عبر العصور (4)

جميل  :المحقق، ووالة الحرمعلي بن تاج الدين السنجاري: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت  (5)

، (4الحاشية رقم )، 3ج ، م1998، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، عبداهلل محمد المصري

هـ _ 648 (؛ عماد ديب: فئات المجتمع المصري في العصر المملوكي 172ص

ص ، م2016عام ، 52العدد  38مجلة جامعة البعث ــ المجلد ، )م1517_هـ923م/1250

 .47ـ46ص

تبة المك، تحقيق هشام عبد العزيز عطا، د بن أحمد النهروالي : األعالم بأعالم بيت اهلل الحراممحم (6)

تحقيق: ، ؛ أحمد الحضراوي : الجواهر المعدة في فضائل جدة261ص، مكة المكرمة، التجارية

 .35ص، م2002، 1ص، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، علي عمر

 ،مجلة العرب، البرتغالية لسواحل جزيرة العرب ومصادر دراسته حسن أحمد محمود: التهديدات (7)

 .601ـ600صص ، م1978يناير  1، 8ـ7العدد 

 ،)دائرة المعارف الهندية(، أحمد زين الدين المليباري : تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين (8)

؛ أحمد 167ـ166صص ، م1985، 1ط، بيروت، مؤسسة الوفاء، تحقيق : محمد سعيد الطريحي

، اهرةالق، دار الفكر، الدراج: المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميالدي

 .134ـ132ص، م1961

 1501هـ/ 921إلى سنة  906محمد بن أحمد بن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور)من سنة  (9)

، 3ط، القاهرة، للكتابالهيئة المصرية العامة ، تحقيق : محمد مصطفى، م(1515إلى 

؛ صباح مهدي وميض : تاريخ جنوب الجزيرة العربية 85ـ84صص ، 4ج، م1984هـ/1404

 .112ـ111صص ، م2010، 1ط، َعمان، دار الفكر، الحديث

كتبة م، تحقيق: علي محمد عمر، عبد القادر بن أحمد بن فرج :السالح والعدة في تاريخ بندر جدة (10)

 . 167ص، ؛ أحمد المليباري: المرجع السابق40ص، م2007، 2ط ، ةالقاهر، الثقافة الدينية

 .260ص، محمد بن أحمد النهروالي : المرجع السابق (11)
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ابن إياس : المرجع  ؛39ص ، (3الحاشية رقم )، عبد القادر بن أحمد بن فرج :المرجع السابق (12)

 .112ـ111صص ، 4ج، السابق

 .172ص ،3ج ، علي السنجاري: المرجع السابق (13)

 .260ص، محمد بن أحمد النهروالي : المرجع السابق (14)

 261ص، ؛ النهروالي : المرجع السابق35ص، أحمد الحضراوي : المرجع السابق (15)

 ،للمزيد من المعلومات انظر: غسان الرمال : صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر األحمر (16)

مكة ، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، الميالدي خالل القرن العاشر الهجري ـ السادس عشر

 .77ـ16ص، م1981ـ1980، المكرمة

ص ، م1983، 1ط، بيروت، دار الشرق، جمال حمدان: استراتيجية االستعمار والتحرير (17)

؛ نوال الصيرفي: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري السادس 56ـ55ص

ص ، م1980ـ1979، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، لة ماجستيررسا، عشر الميالدي

 .177ـ175ص

نبيل رضوان: جهود العثمانيين في الحد من التهديد البرتغالي للنشاط التجاري في الخليج العربي  (18)

 م . انظر الرابط : 1559ـ1538هـ/967ـ945من خالل الوثائق العثمانية 

http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html? View   

=magazine  

ترجمة: أحمد رضا محمد ، ف . هايد : تاريخ التجارة في الشرق األدنى في العصور الوسطى (19)

 .30ص ، 4ج، م1994، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فوة مراجعة : عزالدين، رضا

 .112ـ111صص ، المرجع السابقصباح وميض :  (20)

 ،بلد مشهور على ساحل البحر األحمر قرب عيذاب ترفأ إليه سفن الذين يقدمون من جدةسواكن:  (21)

دار  ،معجم البلدانالحموي : ألنها قبالة مدينة جدة على الشاطئ الغربي من البحر األحمر. ياقوت 

 .276ص، 3ج، بيروت، صادر

 .137ص ، ؛ أحمد دراج: المرجع السابق109ص، 4ج، السابق صدرالمابن ياس :  (22)

رسالة  ،عمر سالم بابكور : حزام األمن العثماني حول الحرمين الشرفين في القرن العاشر الهجري (23)

 .86ـ85صص ، 1986، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ، ماجستير

يلماز أوزتونا : موسوعة تاريخ اإلمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري  (24)

، 1ط، بيروت، الدار العربية للموسوعات، ترجمة: عدنان سلمان، م1922ـ1231هـ/1341ـ629

 لبحر األحمر في االستراتيجيا العثمانية؛ جمال كمال محمود : ا324ـ323صص ، 1ج ، م2010

ص ص ، م2019، 1بيروت ط، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،1517)-(1801

 .27ـ26
 

http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html?%20View%20%20%20%20%20=magazine
http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html?%20View%20%20%20%20%20=magazine
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رش البابوية أعتلى ع، توماسو پرنتوتشيلي نشأة فقيرةالبابا نيكوال الخامس أو نيقوال الخامس: نشأ  (25)

الذي وهو البابا ، اختار لنفسه اسم نقوال الخامس ، م1455م وظل به حتى وفاته عام 1447عام 

وهي سنة فتح القسطنطينية  ،هـ 857م ـ 1453كان من قدره أن يكون على كرسي البابوية سنة 

 ،فحاول نيقوال الخامس توحيد الصف النصراني المتشرذم، على يد العثمانيين بقيادة محمد الفاتح

 ،ةودعا إلى مؤتمر دولي في روما لشن حرب صليبية جديدة على المسلمين السترجاع القسطنطيني

 م. أنظر : المعرفة : 1455فأصيب بالهم والحزن وقتله الكمد سنة  ،ولكنه فشل في ذلك

https://www.marefa.org.  

ولد ، أمير برتغالي م(:1460ـ1394) Henry the Navigatorاألمير البرتغالي هنري المالح  (26)

 John I لجون األولوهو االبن الثالث ، عامًا 66وُتوفي عن عمر يناهز  Oporto  في أوبورتو

 كما أنه أول من بدأ تجارة الرقيق، .ارتبط اسمه بحركة الكشف والتوسع البرتغاليملك البرتغال

وعلى الرغم من أنه لم يكن مالًحا أو بحاًرا إال أنه رعى الكثير من ، عبر المحيط األطلسي

مرات طاقم المستعوأسس ، االكتشافات األوروبية التي تمت على طول الساحل الغربي ألفريقيا

وزار مناطق لم يكن األوربيون يعرفونها من قبل. كان نصرانيًا متعصبًا؛ فقد ، البرتغالية األولى

وعمل على نصر النصرانية في جميع المناطق التي سيطر عليها ، سيطرت عليه الروح الصليبية

دار المعرفة ، افية: الفكر الجغرافي والكشوف الجغر عيسى على إبراهيم انظر :  .البرتغاليون

أنظر الرابط  681ص، 21ج الموسوعة العربية :؛ 141ـ139ص، م2000، سكندريةالجامعية األ

ency.com.sy/detail/11147-http://www.arab . 

؛ 70ص، م2017، 1ط، حقوق الطبعة محفوظة للمؤلف، سراج عبد ربه : جدة حفيدة قضاعة (27)

التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى آواخر  عبد الحميد البطريق؛ عبد العزيز نوار :

 .46ـ44صص ، م1995، القاهرة، دار الفكر العربي، القرن الثامن عشر

 بعد على الهندية مهارشترا والية في حاليا: Goa أو موقعة جوا، Chaulميناء شول أو شاول  (28)

، . أنظر : المنجدغرب الهند وتطل على بحر العرب في الغرب بومباي جنوب كم( )ستين

 .393ص

ويعد من أعظم الشخصيات في ، نائب الدولة الطاهرية في عدن مرجان بن عبد اهلل الظافري: (29)

التاريخ السياسي في عدن؛ فقد تمكن تولى زمام الدولة الطاهرية بعد مصرع السلطان الملك عامر 

والذي سقط صريعًا ، مًاالذي أمتد حكمه في اليمن تسعة وعشرين عا، بن عبد الوهاب الطاهري

م( على يد المماليك بالقرب من صنعاء . فكان من األمير مرجان الظافري 1517هـ / 923سنة ) 

 ،أمير عدن أن فكر وقرر بأّن يحميها من الفيضانات السياسية المتدفقة التي اجتاحت المنطقة بقوة

صراعات والقالقل والفتن وبالفعل نجح األمير مرجان أن يخرج عدن من دوامة االضطرابات وال

عدن واألمير  :التي أطلت برأسها في أواخر الدولة الطاهرية حتى وفاته. أنظر: محمد زكريا

 ، مرجان الظافري

http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2013/01/blog-post_7603.html   
 

http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2013/01/blog-post_7603.html
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، 1ط، جدة، دار المنهاج، : قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر محمد بن عبد اهلل بامخرمة أبي (30)

 .562ص، 6ج، م2008

وهي من اشهر ، واللفظ األول أصح، جزرات و غوجارات : وتكتب أيضًاGujaratكجرات  (31)

حيث يقع غرب الهند ، العرب خاصةالواليات في شمال غرب الهند تمتاز بصالتها القديمة مع 

لهذا كثرت و، وإقليم السند متاخمًا لبالد العرب ال يفصل بينهما سوى البحر العربي وخليج ُعمان

هجرات العرب إلى شواطئ البحر العربي المتصلة بالهند في إقليم كجرات. انظر: أحمد المليباري: 

 .250( ص1الحاشية رقم )، المرجع السابق

عمل تحت إمرة سلطان ، لبحري مالك عياذ : وهو جنرال عسكري ُمحنك من أصل روسيالقائد ا (32)

وكان من المفترض أن ينضم األسطول البحري ، وكان حاكًما لميناء ديو، مدينة كامباى الهندية

سين لكّن ح، إلى حاكم كالكوتا قبل أن يشّن هجمات على القواعد البرتغالية على الساحل الهندي

 ،وثّمة من يشكك في إخالص عياذ لحسين كردي، القوات المصرية كان قد تحركالكردي قائد 

أنظر : .فيذكر وميض أن مالك قام بالتعاون مع البرتغاليين بعد هزيمة المماليك في معركة ديو

فادي وهيب عيد : كيف أشعل االقتصاد حروب  ؛113ص، صباح وميض : المرجع السابق

 م 2020 مايو 21، جريدة النهار، التاريخ

https://www.annahar.com/arabic/article/1192832  

في  : أول من تولى منصب نائب ملك البرتغال Francisco de Almeda فرانسيسكو دي ألميدا (33)

وقت استحدث ، م1509م ـ 1505وقد استمر في هذا المنصب أربع سنوات من عام ، الهند

ة وتعّد البرتغال أول دولة استعمارية أوربي، البرتغاليون هذا المنصب لتثبيت وجودهم في الشرق

ود وللقضاء على الوج، تستحدث هذا المنصب في الهند؛ لحماية مصالحها االستعمارية والتجارية

ويقال: إنه قتل في ظروف ، اإلسالمي هناك. خلف دي ألميدا في هذا المنصب الفونسو البوكيرك

عند رأس الرجاء الصالح قرب خليج سلدانا. ، غامضة أثناء عودته إلى البرتغال في جنوب إفريقيا

أنظر : محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بين 

  193و ص 55ص ، م2000، العين ـ االمارات، مركز زايد للتراث والتاريخ، م1525ـ1507

 .138ـ134صص ، أحمد الدراج: المرجع السابق (34)

؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في 138ـ134صص ، أحمد دراج: المرجع السابق (35)

 .186ص، م1976، 2ط، القاهرة، دار النهضة العربية، مصر والشام

 .112ص، السابقصباح وميض: المرجع ؛ 142ص، 4ج، السابق مصدرابن إياس: ال (36)

 .192ص، ؛ محمد حميد السلمان : المرجع السابق137ص ، أحمد الدراج: المرجع السابق (37)

، ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق192ص ، محمد حميد السلمان : المرجع السابق (38)

 .186ص

 13األربعاء ، األوسطجريدة الشرق ، محمد عبد الستار البدري: من التاريخ : معركة ديو البحرية (39)

 .23ص، م 2015مارس  4هـ /  1436جمادى األولى 
 

https://www.annahar.com/arabic/article/1192832
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؛ محمد حميد السلمان: 343ص ، ج7، موقع الدرر السنية، علوي السقاف: الموسوعة التاريخية (40)

 .186ص، ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق192ص ، المرجع السابق

 .23ص، محمد عبد الستار البدري: المرجع السابق (41)

، م( 1517-1258هـ  923-648مفيد الزيدي : موسوعة التاريخ اإلسالمي: العصر المملوكي )  (42)

 .188ص، األردن ـ َعمان، دار أسامة للنشر والتوزيع

 ،وأشدهم بأسًا، وهو آخر سالطين آل طاهر، عامر الثاني بن عبد الوهاب: الملقب بالملك الظافر (43)

م( إلى 1489هـ/ 894من)  استمر ثمانية وعشرين عامًاإذ  .وأطولهم في الحكم مدة

طلب حسين الكردي من السلطان عامر بن عبد الوهاب تقديم وعندما ، م(1517هـ/923)

حتى كانت ، م ثم تعز وغيرها1516فاحتل حسين الكردي زبيد عام ، تلكأ السلطان عمر، مساعدته

م( لتقصيره في 1517هـ/923ُأعدم عام )و، المعركة األخيرة في )الصافية( فُأسر السلطان عامر

: خير انظر إذ غضب اليمنيون من موقفه المتخاذل.، مساعدة المماليك في التصدي للبرتغاليين

قاموس تراجم ألشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين ، الدين الزركلي : األعالم

؛ صباح وميض : المرجع 253، 3ج، م1997، 12ط، بيروت، دار العلم للماليين، والمستشرقين

 .146ص ، (64الحاشية رقم )، السابق

 ،وهي حصن لمن ملك تهامة اليمن، قمران أو كمران : جزيرة بالبحر األحمر تجاور زبيد باليمن (44)

 .139ص، 2ج، كما أنها محطة بحرية هامة بين عدن وجدة. أنظر ياقوت الحموي: المرجع السابق

، م1997، 1ط، بيروت، دار النفائس، مماليك في مصر وبالد الشاممحمد سهيل طقوش : تاريخ ال (45)

 .188ص ، ؛ مفيد الزيدي: المرجع السابق554ص

 .262ص ، النهروالي : المرجع السابق (46)

، تحقيق : محمد بن علي الحوالي، عبد الرحمن بن علي الربيع: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون (47)

 .607ص، ؛ حسن أحمد محمود: المرجع السابق466ص، م1988 ،2ط، صنعاء، المكتبة الحولية

، 6ج، ؛ بامخرمة : المرجع السابق255ـ254ص، أحمد زين الدين المليباري : المرجع السابق (48)

 .579ص

، ؛ مفيد الزيدي: المرجع السابق554وص، 503ـ 494ص ، محمد سهيل طقوش: المرجع السابق (49)

 .188ص 

 دار، تحقيق: مصطفى عطا، الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهبشهاب الدين بن العماد  (50)

 .262ص ، ؛ النهروالي : المرجع السابق155ص، 8ج، بيروت، الكتب العلمية

 .172ص، (4الحاشية رقم )، 3ج  ، علي السنجاري: المرجع السابق (51)

 .49أية ، ن الكريم : سورة الكهفآالقر (52)

 .262ص ، قالنهروالي : المرجع الساب (53)

  . 60أية ، ن الكريم : سورة األنفالآالقر (54)
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 واملراجع املصادر

 القران الكريم. -1

 ،دار المعرفة الجامعية القاهرة، : الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافيةعيسى على؛ إبراهيم -2

 م.2000

 1501هـ/ 921إلى سنة  906ابن إياس؛ محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور)من سنة  -3

، 3ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق : محمد مصطفى، م(1515إلى 

 .4ج، م1984هـ/1404

، 1ط، جدة، دار المنهاج، : قالدة النحر في وفيات أعيان الدهرمحمد بن عبد اهلل ؛ أبيبامخرمة -4

 . 6ج، م2008

ث من عصر النهضة إلى آواخر نوار؛ عبد العزيز: التاريخ األوربي الحدي، البطريق؛ عبد الحميد -5

 م .1995، القاهرة، دار الفكر العربي، القرن الثامن عشر

 ،مكتبة الثقافة الدينية، تحقيق: علي عمر، الحضراوي؛ أحمد : الجواهر المعدة في فضائل جدة -6

 م .2002، 1ط، القاهرة

 .4ج، ةالقاهر، مطبعة دار الهالل، حمدان؛ جمال: شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان -7

 م.1983، 1ط، بيروت، دار الشرق، حمدان؛ جمال: استراتيجية االستعمار والتحرير -8

ار د، تحقيق : مصطفى عطا، الحنبلي؛ شهاب الدين ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب -9

 .8ج، بيروت، الكتب العلمية

 ،دار الفكر، لميالديالدراج؛ أحمد: المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري الخامس عشر ا -10

 م.1961، القاهرة

، تحقيق : محمد بن علي الحوالي، الربيع؛ عبد الرحمن بن علي: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون -11

 م .1988، 2ط، صنعاء، المكتبة الحولية

الزركلي؛ خير الدين : األعالم قاموس تراجم ألشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين  -12

 .3ج، م1997، 12ط، بيروت، دار العلم للماليين ،والمستشرقين

، م1525ـ1507السلمان؛ محمد حميد: الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بين  -13

 م.2000، العين ـ اإلمارات، مركز زايد للتراث والتاريخ

جميل  المحقق، السنجاري؛ علي بن تاج الدين: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت ووالة الحرم -14

 .3م ج 1998، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، عبداهلل محمد المصري

م 1997، 1ط، بيروت، دار النفائس، طقوش؛ محمد سهيل : تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام -15

. 
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، 2ط، رةالقاه، دار النهضة العربية، عاشور؛ سعيد عبد الفتاح: العصر المماليكي في مصر والشام -16

 م.1976

 م.2017، 1ط، حقوق الطبعة محفوظة للمؤلف، ربه؛ سراج : جدة حفيدة قضاعة عبد -17

 م.2011، 1ط، القاهرة، وآخرون : األكراد في مصر عبر العصور، عوني؛ درية -18

كتبة م، تحقيق: علي محمد عمر، بن فرج؛ عبد القادر بن أحمد:السالح والعدة في تاريخ بندر جدة -19

 م.2007، 2ط ، القاهرة، الثقافة الدينية

المركز العربي ،  1517)-(1801 لبحر األحمر في االستراتيجيا العثمانيةمحمود؛ جمال كمال: ا -20

 م.2019، 1بيروت ط، لألبحاث ودراسة السياسات

 ،)دائرة المعارف الهندية(، المليباري؛ أحمد زين الدين: تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين -21

 م .1985، 1ط، بيروت، فاءمؤسسة الو، تحقيق : محمد سعيد الطريحي

كتبة الم، تحقيق هشام عبد العزيز عطا، النهروالي؛ محمد بن أحمد: األعالم بأعالم بيت اهلل الحرام -22

 مكة المكرمة.، التجارية

 ،ترجمة: أحمد رضا محمد رضا، هايد؛ ف: تاريخ التجارة في الشرق األدنى في العصور الوسطى -23

 .4ج، م1994، القاهرة، ية العامة للكتابالهيئة المصر، مراجعة : عزالدين فوة

 م.2010، 1ط، َعمان، دار الفكر، وميض؛ صباح مهدي : تاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث -24

 :  اجلامعية الرسائل

 رسالة ،الهجري العاشر القرن في الشرفين الحرمين حول العثماني األمن حزام: سالم عمر، بابكور -25

 .م1986، المكرمة كةم، القرى أم جامعة، ، ماجستير

 جرياله العاشر القرن خالل، األحمر البحر في البرتغاليين مع المسلمين صراع:  غسان، الرمال -26

 .م1981ـ1980، المكرمة مكة، القرى أم جامعة، ماجستير رسالة، الميالدي عشر السادس ـ

 عشر السادس الهجري العاشر القرن في العربي الخليج في البرتغالي النفوذ: نوال؛ الصيرفي -27

 .م1980ـ1979، المكرمة مكة، القرى أم جامعة، ماجستير رسالة، الميالدي

 :واملعاجم املوسوعات

 والحضاري والعسكري السياسي العثمانية اإلمبراطورية تاريخ موسوعة: يلماز؛ أوزتونا -28

، 1ط، بيروت، للموسوعات العربية الدار، سلمان عدنان: ترجمة، م1922ـ1231/هـ1341ـ629

 .1ج ، م2010

 . بيروت، صادر دار، البلدان معجم:  ياقوت؛ الحموي -29

، (م 1517-1258 هـ 923-648) المملوكي العصر: اإلسالمي التاريخ موسوعة:  مفيد؛ الزيدي -30

 .َعمان ـ األردن، والتوزيع للنشر أسامة دار
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 .ج7، السنية الدرر موقع، التاريخية الموسوعة: علوي؛ السقاف -31

 . م1997، 36ط، بيروت المشرق دار، األعالمو اللغة في، المنجد -32

  ency.com.sy/detail/11147-http://www.arab الرابط أنظر، 21ج: العربية الموسوعة -33

  : واجملالت الصحف
 األربعاء، األوسط لشرقا جريدة، البحرية ديو معركة:  التاريخ من: الستار عبد محمد؛ البدري -34

 .م 2015 مارس 4/  هـ 1436 األولى جمادى 13

، )م1517- هـ923/م1250 - هـ648 ( المملوكي العصر في المصري المجتمع فئات: عماد؛ ديب -35

 .م2016 عام، 52 العدد 38 المجلد ــ البعث جامعة مجلة

، العرب مجلة، دراسته ومصادر العرب جزيرة لسواحل البرتغالية التهديدات: أحمد حسن؛ محمود -36

 .م1978 يناير 1، 8ـ7 العدد

 :  اإللكرتونية املواقع

 العربي خليجال في التجاري للنشاط البرتغالي التهديد من الحد في العثمانيين جهود: نبيل؛ رضوان -37

 :  الرابط انظر.  م1559ـ1538/هـ967ـ945 العثمانية الوثائق خالل من

http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2012/12/blog-

posyt_19.html?view=magazine  

  ، الظافري مرجان واألمير عدن: محمد؛ زكريا -38

http://thehistoryofarabia.blogspot.com/2013/01/blog-post_7603.html   

  م2020 مايو 21، النهار جريدة، التاريخ حروب االقتصاد أشعل كيف:  وهيب فادي؛ عيد -39

https://www.annahar.com/arabic/article/1192832  

 ؛ م2014 أكتوبر BBC NEWS ، 22 عربي، ؟.. األكراد هم من -40

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141022_who_are_kurds 

 /https://www.marefa.org:  المعرفة -41
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