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املحيط الهندي �ساحة لل�صراعات التجارية الأوروبية
عبداهلل العلوي

ُمنذ بداية القرن اخلام�س امليالدي ،بد�أ التفكري احلقيقي للحمالت اال�ستك�شافية لل�سواحل ال�شرقية الآ�سيوية من العامل من قِبل الدول الأوروبية،
و�سواء كان الهدف �سيا�س ًّيا �أو اقت�صاد ًّيا �أو دين ًّيا �أو علم ًّيا� ،أو غريه؛ فال�سبب الرئي�س -من وجهة نظري -هو حب اال�ستحواذ وال�سيطرة ،خا�صة بعد علمهم
باملخزونات االقت�صادية العظيمة التي متتلكها تلك البالد ال�شرقية من ثروات عظيمة مل يكت�شفها �أهل تلك البقاع بعد ،بل مل تتوافر لهم الآالت والظروف
التي جتعلهم ين ِّقبون عن تلك الرثوات الثمينة ،فما كان من الأوروبيني �سوى ا�ستغالل مثل هذه الرثوات وترحيلها �إىل بالدهم ،وا�ستثمارها اال�ستثمار
الأمثل واملفيد لبالدهم ،وقد تر َّكزت كل هذه اال�ستك�شافات يف املحيط الهندي؛ لأ َّن تلك البلدان التي تطل عليه تطمر حتتها ثروة عظيمة جدًّا ،وهذا ما
�أرادت �أن ِّ
ري�سو يف مقالها مبجلة «التفاهم»« :التناف�س على املالحة البحرية يف املحيط الهندي (1860-1550م)».
تو�ضحه الكاتبة باتري�شيا ُّ
مل تكن �آ�سيا يف تلك احلقبة م��ن ال��زم��ن ُلقمة �سهلة ي�سرية
�سائغة ع�ل��ى الأوروب �ي�ي�ن؛ وذل ��ك ل�سيطرة ق��وى عظمى على
تلك البالد ،فهناك الدولة ال�صفوية يف فار�س (�إيران حال ًيا)،
وه �ن��اك ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة يف �أغ �ل��ب م�ن��اط��ق �آ� �س �ي��ا ال�غ��رب�ي��ة
ومناطق �شا�سعة م��ن �أوروب ��ا نف�سها ،و�إم�براط��وري��ة املينغ يف
ال�صني ،والهند حتت �سيطرة املغول عندها ،وحاول الأوروبيون
قدر امل�ستطاع االبتعاد عن الت�صادم واملواجهة والوقوف يف وجه
تلك ال��دول واالم�براط��وري��ات؛ فهدفهم ك��ان هدفا اقت�صاديا
مغلفا بالهدف الديني ،ورغم خوفهم من االحتكاك مع تلك
ال �ق��وى� ،إال �أن �ه��م ك��ان��وا ع�ل��ى ت��وا��ص��ل م�ب��ا��ش��ر ب�ه��م ،وت��وط�ي��د
عالقتهم بتلك القوى امل�سيطرة ،حتى يتمكنوا من دخول مياه
املحيط الهندي بهدوء ت��ام دون �أي فو�ضى ،ولكن مل ي�ستمر
ه ��ذا ال �ه��دوء وه ��ذا االح�ت�ك��اك ط��وي ً�لا ،ف�ك��ان ل��زا ًم��ا �أن يكون
ه��ذا الت�صادم ظ��اه � ًرا ،فلم ت�ستمر تلك ال ��دول بنف�س قوتها
ال�سابقة؛ فالدولة العثمانية فقدت الكثري من �أرا�ضيها يف يد
النم�ساويني والرو�س ،والإمرباطورية ال�صينية بد�أت ت�ضعف
ب�سبب م�شاكل داخلية و�سيا�سية وذات الأمر ح�صل عند املغول
يف الهند ،وبقيت ال��دول��ة ال�صفوية متما�سكة �شي ًئا م��ا ،منها
ا�ستغل الأوروب �ي��ون ه��ذا ال�ضعف ،ف���ص��اروا يفكرون بطريقة
�سلطوية ،وخرج ما كان مدفو ًنا يف داخلهم ،والرغبة احلقيقية
م��ن ه��ذه احل�م�لات اال�ستك�شافية ،ول�ك��ن ف��وق ك��ل ذل��ك كانت
�أوروب ��ا حتتاج ب�شكل كبري �إىل منتجات ال ��دول ال�شرقية من
التوابل والبهارات واملعادن وال�سكر والعاج واحلرير...وغريها
من املنتجات التي مل تكن موجودة �إال يف الدول ال�شرقية.
�أخ ��ذ الأوروب� �ي ��ون ي�ب�ح�ث��ون ع��ن ط��ري��ق يو�صلهم �إىل ال�شرق
دون امل��رور يف �أرا� ��ض �أي دول��ة م��ن ال�ق��وى العظمى امل�سيطرة
على ال�شرق؛ لأ َّن �أغلب املنافذ كانت م�سدودة لها؛ فا�ستطاع
الربتغاليون اكت�شاف ر�أ���س ال��رج��اء ال�صالح ،ومنه �أخرجهم
مبا�شرة �إىل املحيط الهندي ،وميكن �أن نقول �إ َّن الربتغاليني
ً
و�صول للمحيط الهندي ،فا�ستطاعوا
هم �أول الدول الأوروبية
َّ
�أن يقنعوا ال�شعب الربتغايل ب ��أن الهدف الرئي�سي من هذه
احلملة هو ه��دف ديني ،و�أن�ه��م ي��ري��دون �أن ينقذوا امل�سحيني

يف ال�ه�ن��د ،فهم ي�ع��ان��ون م��ن ا�ضطهاد وت�ع��ذي��ب وتنكيل ،غري
�أ َّن ال�ه� َ
الرئي�سي هو ه��دف �سلطوي اقت�صادي بحت ،ومل
�دف
َّ
ي�ستمر الهدف الديني مطم ًرا يف داخلهم ،ف�سرعان ما ظهرت
رغبتهم احلقيقة ،فعاثوا يف الأر�ض الف�ساد ،وقتلوا الكثري من
ال�شعوب ودمروهم ،حتى �إن م�سيحيي ال�شرق �أنف�سهم ترب�أوا
منهم ،وهذا ما جنده جل ًّيا يف عُمان ،فعندما دخلوا م�سقط فقد
نكلوا ب�أهليها وق�صوا �آذانهم وقتلوهم �شر قتلة ،وهذا نف�سه ما
فعلوه يف ال�سواحل التي �سيطروا عليها ،وهذه التعامل ال�سيئ
للربتغاليني لل�شعوب ق َّل�ص من الوجود الربتغايل يف ال�شرق،
ريا� ،إال �أ َّن جتارتهم بقيت مدة على حالها ،لكن
فلم ي�ستمر كث ً
ال�شعوب مل ت�ستمر على �صمتها و�سكوتها ،وثارت تلك ال�شعوب
على الربتغاليني ،و�أخرجوهم من دي��اره��م ،ويعدُّ العمانيون
هم �أول ال�شعوب التي طردت الربتغاليني من املحيط الهندي
وذل ��ك يف عهد ال�ي�ع��ارب��ة ،ب ��دءًا م��ن الإم ��ام نا�صر ب��ن مر�شد،
وانتهاء �إىل الإم��ام �سيف بن �سلطان الذي الحق الربتغاليني
ح�ت��ى يف ال���س��واح��ل ال�ه�ن��دي��ة و� �ش��رق �إف��ري �ق �ي��ا ،وط ��رده ��م من
املحيط الهندي نهائ ًّيا.
زاد اال�ستثمار الأوروبي يف املحيط الهندي ،وزاد التناف�س بني
الدول الأوروبية ،فلم يقت�صر املحيط الهندي على الربتغاليني
فقط ،فقد تبعهم من بعدهم الهولنديني واالجنليز ثم توالت
بعدها ال��دول الأوروب �ي��ة ،فعند ق��دوم الهولنديني والإجنليز
للمحيط الهندي ك��ان��وا على ا�ستعداد ت��ام ملواجهة ع�سكرية
ممكنة ��ض��د ال�برت�غ��ال�ي�ين؛ لأ َّن ال�برت�غ��ال�ي�ين ك��ان��وا ميتلكون
ال�سالح والعتاد ،وكانوا ي�سيطرون على القالع واملوانئ ،ولكن
عند و��ص��ول تلك ال�ق��وى ح��اول��ت ك��ل ق��وة �أن ت�ضعف الطرف
املناف�س بطرق خمتلفة من خالل التعاقد مع الدول امل�سيطرة
يف تلك البلدان ،خا�صة ال��دول��ة ال�صفوية ،وك��ذا التناف�س يف
ال�سيطرة على امل��وان��ئ والتعامالت التجارية املي�سرة من كل
دولة ،طم ًعا للح�صول على املنتجات ال�شرقية.
ه ��ذا ال�ت�ن��اف����س وه ��ذه ال �� �ص��راع��ات ال �ت �ج��اري��ة الأوروب� �ي ��ة ك��ان
لها ال ��دور الكبري يف حت��ري��ك ال��رغ�ب��ة ال�ت�ج��اري��ة عند �شعوب
امل�شرق �أنف�سهم ،ف�أخذوا يتاجرون ب�أنف�سهم .ويف مقابل ذلك،

مل ي�ستغنوا ع��ن الأوروب� �ي�ي�ن يف ت�ع��اق��دات�ه��م ال �ت �ج��اري��ة ،كما
�أن ��ه ظ�ه��رت مناف�سة ب�ين ال�ت�ج��ار بع�ضهم البع�ض م��ن حيث
ا�ستغاللهم للمواقع التجارية وامل��وان��ئ التجارية الن�شطة،
و��ص��ار ه�ن��اك ت�ع��اون جت ��اري ب�ين ال�ت�ج��ار الآ��س�ي��وي�ين �أنف�سهم
م ��ن ج ��ان ��ب ،وب�ي�ن ال �ت �ج��ار الآ� �س �ي��وي�ين وال �ت �ج��ار الأوروب �ي�ي�ن
من جانب آ�خ��ر ،وه��ذا ما �ساعد على زي��ادة احل��راك التجاري
يف امل�ح�ي��ط ال�ه�ن��دي ،و�أ��ص�ب�ح��ت ك��ل دول ��ة تناف�س الأخ ��رى يف
�إب��راز خدماتها وم�ساعداتها للأخرى ،لكن مع م��رور الوقت
�سقطت تلك القوى الأوروبية التجارية ،وبقي الربيطانيون
وح��ده��م امل�سيطرين على ال�ت�ج��ارة يف املحيط ال�ه�ن��دي ،فقد
�أفل�ست ال�شركة الهولندية املدعومة من احلكومة الهولندية،
حتى و�صل بهم الأمر �إىل ال�سيطرة على املوانئ ال�سنغافورية
وامل��وان��ئ ال�صينية ،وبعد �سقوط ال��وج��ود ال�برت�غ��ايل � ً
أول ثم
الهولندي بقي الوجود الربيطاين متما�س ًكا ،ويف هذه الأثناء
جن��د �أن هناك دول��ة �أخ��رى �أرادت التناف�س م��ع بريطانيا �أال
وه��ي فرن�سا ،وذل��ك بعد احلملة الفرن�سية على م�صر ،لكنَّ
الربيطانيني حاولوا بكل قوتهم �أن ينهوا الو�صول الفرن�سي
للمحيط الهندي؛ وذلك من خالل ت�شويه �سمعة الفرن�سيني
عند �شعوب تلك املنطقة ،بينما وجدنا تقاربا بني العمانيني
والفرن�سيني ،وحاول الإجنليز �أن يثنوا �أ�سرة �آل بو�سعيد عن
التوا�صل م��ع الفرن�سيني ،لكنهم مل ي�ستمعوا �إىل الت�شويه،
وعندها جل�أ الربيطانيون �إىل التهديد بطرد التجار العمانيني
من ال�سواحل الهندية.
وم��ع ك � ِّل ه��ذه احل�م�لات ،مل يكن الإ� �س�لام ب�ع�ي�دًا ع��ن �أه��داف
الدول الأوروبية ،فكان �أحد الأه��داف املهمة هو الق�ضاء على
الإ�سالم ،واحلملة ال�صليبية واحلملة الفرن�سية دليالن على
م��ا ن �ق��ول ،و��س��اع��ده��م ع�ل��ى ذل ��ك �أ� �ص �ح��اب ال��دي��ان��ات امل�ع��ادي��ة
للإ�سالم؛ �أمثال :البوذية والهندو�سية يف الهند ،فقد حاولوا
�إ�ضعاف التجارة الإ�سالمية يف بالد الإ�سالم ،و�صارت حروب
من �أجل هذا الهدف ،ولكن يبدو �أن تر�سيخ الثقافة الإ�سالمية
ً
ورا�سخا.
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