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التوا�صل التجاري يف عهد الدولة العثمانية
ب�سام الكلباين

ال ريبَ � ّأن الدولة الإ�سالمية بلغت �أق�صى ُقدراتها ال�سيا�سية واجلغرافية واالقت�صادية واحلربية يف عهدِ الدولة العثمانية منذ القرن
الثامن حتى القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،وقبل الك�شوفات اجلغرافية الكربى؛ كان العامل الإ�سالمي مركزاً للتجار ِة بني ال�شرق
حيث كانت ُ
الأق�صى والأو�سط و�أوروباُ ،
جتول �سفنه ميا َه املُحيطني الهندي والأطل�سي وبحر العرب وبحار العامل متو�سطها و�أبي�ضها
و�أحمرها ،وكانت القوافل مليئة بالب�ضائع لت�ص َل �إىل املوانئ الكربى �آنذاك؛ مِ ْ�ص َر وال�شام والأندل�س و�صقلية وجنوة والبندقية.
مما ال َّ
�شك في ِه �أن �سقوط الق�سطنطينية على �أيدي العثمانيني
و ّ
يف عهدِ ال�سلطان حممد الفاحت كان له �أثره الكبري على حلولِ تغيرّ ٍ
جذري يف خارط ِة التجارة البحرية يف املتو�سط بالتحديد ،فقد �أ ّك َد
�شم�س ال��دي��ن الكيالين يف مقالت ِه “املتو�سط وع�لاق��ات الإ���س�لام
ُ
بالغرب” تلك ُم التحوالت التي حدثت يف البحر املتو�سط الذي كان
حواف
الربط مع مركزية العامل الدينية والثقافية ،فعلى
عن�صر
ِ
ِ
النا�س يتالقون ليتبادلوا املناف َع والأرزاق ،بعدما
هذا البحر كان
ُ
رب التاريخ تقلباتٍ عديدة ك�سيطرة الفينيقيني
�ش ِه َد هذا البح ُر ع َ
ع��ل��ي�� ِه ث��م امل��ق��دون��ي�ين ث��م ال���روم���ان ،ح��ت��ى ت��داول��ت ال�����س��ي��ط��رة بني
البيزنطيني و�آخرها العرب والأتراك.
ُح�سن حممد الثاين �أث��ن��ا َء رغبت ِه يف ال�سيطرة
وك��ا َن الب�� َّد �أن ي ّ
على املتو�سط �أ�سطوله البحري ،فبعدما ّ
ف�ضل العثمانيون التو�سع
�أوروبياً بعد فتح الق�سطنطينية؛ كان ذلك يح ّتم عليهم �إتقان مهنة
�صناع ِة الأ���س��ط��ولِ ال��ب��ح��ري ،ال���ذي ع��� ّد ُه الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ون �شرطاً
�أ�سا�سياً لعبو ِر الدردنيل ولطرد العدو من مناطقِ البحر املتو�سط
ول��ل��م��واج��ه��ة امل��ب��ا���ش��رة م��ع ال��ق��وى الأوروب���ي���ة ال��ت��ي ���س��ادت البحر
لعقود ،ومن �أبرزها الإمرباطورية الرومانية وعلى وج ِه التحديد
ري معظم الدرا�سات التاريخية �إىل �أنّ
جي�شها الأ�سباين ،الذي ت�ش ُ
�أ�سطوله البحري ك��ان الأع��ظ��م يف ال��ق��رون الأخ�يرة املا�ضية ،و�أن��ه
�سب َق كولومبو�س يف الو�صول �إىل الأمريكتني لكن ُه تغا�ضى عنها
الكتفائ ِه جغرافياً.
ال�سلطان
ولي�شرع ال ُعثمانيون يف ال�سيطرة على املتو�سط؛ قام ُ
مراد الثاين بدور ِه على �أكملِ وج ٍه يف بنا ِء نواة الأ�سطول العثماين
من خالل تقليدِ ال�صناعات والطرائق الإيطالية يف بناء ال�سفن،
وم��ن خاللها مت�� ّك��نَ ال ُعثمانيون م��ن ط���ر ِد ال��ب��ن��ادق��ة م��ن مناطق
�ساحلية يف �شبه ج��زي��رة البلقان ،فتنامت ق��وة الأ���س��ط��ول يف عهدِ
أجب
بايزيد الثاين الذي ث ّبتَ نفوذ ُه على �شرق املتو�سط ،بعدما � رَ َ
البنادقة على عقد �صلح عام 1503م ،وكانت تلك مراوغة حكيمة؛
حيث قام بعد ال�صلح ب�إجراء تعديلٍ �شاملٍ للأ�سطول ،وم�ضاعفة
ع��د ِد ُ�س ُف ِن ِه ليتدارك خماطر الظهور الربتغايل وال�صفوي على
اخلليج واملحيط الهندي ،وقد �أكم َل بناء القطع احلديدية واملدافع
احلربية امل�صنوعة من احلديد والربونز وقام مب�ساعدة ال�سلطان
�سليم ملواجهة الربتغاليني.
ويف ال��ق��رن الع�شرين� ،إب��ان ث��ورة ال�سينماَ ،
جنحت هوليوود يف
تزييف
تزييف �أهم مفهومني كانا الأب��رز يف البحار� ،أولهما وقوع
ٍ
كبري يف �شخ�صية بربارو�سا ،فقد عَرفت �أوروبا خري الدين بربارو�سا
يف ع��ه��د ���س��ل��ي��م��ان ال��ق��ان��وين ،ذل���ك ال��ق��ائ��د ال��ب��ح��ري ال���ذي ُو ِ���ص َ��ف
ب���أن�� ُه �أح��د �أع��ظ��م ال��ق��ادة يف ت��اري��خ ال��ب��ح��ار ،حيث الم�س الأ���س��ط ُ
��ول
العثماين يف قيادت ِه ذروت��ه وقوته ومكانته وفاعليته ،ح ّتى جالتِ
�سفنه يف عباب بحار العامل القدمي جميعها .وقد جنحت هوليود
يف جت�سيد بربرو�سا يف �أفالمها على �أ ّن��ه قر�صان قبيح بال رحمة
وب�لا مبادئ �إن�سانية ،وك��ان ذل��ك جل ّياً يف فيلم (Pirates of
 ) the Caribbeanوالذي قام املمث ُل الأ�سرتايل غيوغوري
ر�ش بتج�سيد دوره ،ومن جهة �أخرى ،جنحت �أي�ضاً هوليود يف ربط
لونٍ �أ�سود وجمجم ٍة يف علم القرا�صنة  -مبفهومها احلايل -حيث

�إنّ القر�صنة مل تكن بهذا ال�صيت ،فقد انت�شرت هذه اجلماعات يف
�شمال املغرب العربي وبحر �إيجة حلماية ال�سفن التجارية املحلية،
وت�أمني م�سريها مقابل نقدٍ زهيد.
وي��� ُ
��ص��ف �شم�س ال��دي��ن ال��ك��ي�لاين امل�شهد ال��ب��ح��ري للأ�ساطيل
احلربية العثمانية والأوروبية فيقول “حتت �سطح �أحداث التجارة
يف ال��ب��ح��ر ،ك���ان ه��ن��اك ت�����س��اب ٌ��ق تقني يف ور���ش��ات �أح���وا����ض ال�سفن،
ويف ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر ا�ستمر املتو�سط يف ا�ستعمال ال�سفينة
التقليدية ذات امل��ج��ادي��ف ،م��ن ذوات ال�صفوف الثالثة التي تعلو
ٌ
رجال
بع�ضها ،لذا �سميت (ثالثية) ويقوم بالتجديف عليها عادة
�أ�سرى �أو عبيد ،مبجاديف طويلة ،وت�سمى تلك ال�سفن (ال�شوان)
وت�ستعمل ال�شراع املثلث الكبري عند الإب��ح��ار االع��ت��ي��ادي ،وترمي
من املدفع الثقيل املوجود على �سطحها الأمامي ،وتنطح بكب�شها
ال�ضخم ذي ال��ر�أ���س ال�برون��زي ،ولكنها ال تتمكن من حمل �أرزاق
تكفي لثالثة �أيام �أو �أربعة يف البحر ،وكانت هذه ال�سفينة التقليدية
ال ُ
تزال معتمدة عند العثمانيني والبنادقة يف القرن ال�ساد�س ع�شر،
يف هذا الوقت بد�أ الأ�سبان والربتغاليون �صنع ال�سفن ال�شراعية،
م��ن ع��اب��رات املحيط ذات اجل��ان��ب�ين املرتفعني ،وب��ط��اري��ات مدافع
جانبية ،تعرف با�سم (كرافيل)»
وح ّتى يت�صدى العثمانيون لهذا التفوق التِقني ،ولهذه ال�سفن
امل��ت��ط��ورة ب���د�أوا ببنا ِء �سفن م�شابهة � اّإل �أنّ نق�ص ال��ب��ح��ارة وع��دد
املدربني وا�صطدام النظم اجلديدة بالأط ِر القدمية كان العائق،
فقرر القبطان (بربرو�سا) ف��ور تعيينهِ ،القيام مبا يلزم لتجهيز
�أ���س��ط��ول ج�� ّب��ار ي��ق��ارع ب�� ِه ح�����ض��ارات ���س��ادت ال��ع��امل ل��ق��رون طويلة،
فتعني علي ِه حني �إذنٍ القيام بعدة �أ�شياء ابتداء با�ستعادة املوانئ
الإفريقية التي احتلها الأ�سبان ،واال�ستيالء على اجلزر التي ت�ؤمنُ
للعدو ق��واع��د حربية ،و�إق��ام��ة ح�صا ٍر ب��ح��ري على ط��ول ال�ساحل

الأ�سباين اخلطري ،واالنق�ضا�ض يف النهاية على �أ�سبانيا نف�سها
بالتعاون م��ع امل�سلمني الباقني ه��ن��اك .فهزم بربرو�سا (الع�صبة
امل��ق��د���س��ة) جمتمعة �أم����ام ال�����ش��واط��ئ الإي��ط��ال��ي��ة ،ح��ت��ى ب��ل��غ��ت ق��وة
الأ�سطول العثماين ذروتها بزمنهِ� ،إىل درجة مل ت ُعد فيها �أية نقطة
يف املتو�سط خارج نِطاقِ حمالته.
� اّإل �أنّ املتو�سط مل يكن م�س َرحاً للحربِ فح�سب ،بل كان �أي�ضاً
جِ �سراً قامت علي ِه التبادالت التجارية ،مقاي�ضة املنافع والتبادالت
كو�سيط
الثقافية وال��دي��ن��ي��ة ،ف��ق��د ورث العثمانيون دو َر ال��ع��رب
ٍ
للتجارة ال�شرقية ومب�ش ٍر للإٍ�سالم وناقل حل�ضار ٍة وثقافة �شرقية.
فمن جانبٍ اقت�صادي ،كانت �أوروبا بحاج ٍة ملحا�صيل ال�شرق“ ،ويف
مقدمتها التوابل كالفلفل الأ�سود من املالبار يف الهند ،وزجنبيل
اجلزيرة العربية والهند ،و�سكر ال�شام وم�صر والهند ،والأفيون من
وادي النطرون ،والقرفة من ال�صني ،والعنرب من عُمان ،والنباتات
الن�سيجية كالقطن واحلرير من العجم والعراق وال�شام ،والأقم�شة
وامل�صنوعات الزجاجية والأ�سلحة الدم�شقية ،والياقوت من اخلليج
العربي ،كل هذه االحتياجات ت�صل �أوروبا عرب املتو�سط”.
و�شهد ال��ق ُ
��رن احل���ايل ،ت��وارث��اً اقت�صادياً للح�ضارة العثمانية،
فاملوانئ العربية كميناء دبي ،احتلت مكان ًة اقت�صادية عاملية ،فهو
لعب دو َر الو�سيط بني
مما ال �شك فيه �أن ُه َ
يُ�ص ّن ُف ال�ساب َع عاملياً ،و ّ
���ص��ادرات ج��ن��وب ال�����ش��رق الآ���س��ي��وي وب�ين ال�����ش��رق الأو����س���ط ،كذلك
ميناء �صاللة الذي لع َِب دوراً هاماً يف الواردات الأفريقية للخليج
العربي ،وقد يتحقق للم�سلمني دور الرياد ِة االقت�صادية يف البحار
لو �أتقنوا �أدوار الأج���داد ،يف �إي��ج��ا ِد �سبل توا�صلٍ �أك َ
�ثر ديناميكية،
كالتوا�صل احل�ضاري واالنفتاح الثقايف ،و�أي�ضاً من خالل اتفاقيات
ال�سالم والتفاهم .فهل من �أملٍ قادم لرببرو�سا �آخر بح ّل ٍة عربية؟.
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