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نقبت سفينة »الفاتح« عن الغاز في مياه البحر األسود، ثم عاودت سفينة »أوروتش رئيس« اإلبحار بعد خضوعها للصيانة، ورافقت 
»ياووز« بوارج لحمايتها، فما دالالت أسماء السفن التركية؟

سفن التنقيب التركية
أسماء عثمانية بحمولة تاريخية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــثــيــر أســــمــــاء ســـفـــن الــتــنــقــيــب عــن 
الطاقة في تركيا، استغراب جميع 
من يسمعها، فهي لم تأخذ أسماء 
التزمت  بــل  عيها، 

ّ
ملصن تنتسب  أو  شــركــات 

جميعها بــأســمــاء عــثــمــانــيــة تــعــود إلـــى من 
تعتبرهم تركيا أبطااًل ساهموا بالفتوحات 
أو االزدهار الذي شهدته السلطنة التي امتد 
عثمان  أسسها  منذ  عــام،   600 نحو  عمرها 
أعــلــن  حــتــى   ،1299 ــام  عــ أرطــــغــــرل  بـــن  األول 
الرئيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية 
الــســفــن  ــبــــرى  أولــــــى وكــ عـــــام 1923.  األولـــــــى 
الطاقة، هي سفينة  عن  تنقب  التي  التركية 
العثماني  السلطان  إلــى  وتنسب  »الــفــاتــح« 
الــســابــع، محمد بــن مـــراد الــثــانــي، الـــذي ولد 
فــي أدرنـــه عــام 1481 وتــوفــي عــام 1481 عن 
مــراد  بــن  محمد  السلطان  ويلقب  عــامــا.   49
البيزنطيني،  عاصمة  لفتحه  نسبة  بالفاتح 
بــأبــي  ــى 

ّ
الــقــســطــنــطــيــنــيــة، عــــام 1453، ويــكــن

الـــخـــيـــرات، نـــظـــرًا لـــزهـــده ومـــســـاعـــدة الــنــاس 
ومــا يــراه املــؤرخــون بحمله الخير من جراء 
الفتوحات، طــوال أعــوام حكمه املمتدة نحو 
ثالثني عاما. أما السفينة التي حملت اسمه، 
فــهــي أبــــرز ســفــن الــتــنــقــيــب الــتــركــيــة، ويبلغ 
طولها 229 مترًا وعرضها 36 مترًا، ودخلت 
الخدمة عام 2011. وتتميز السفينة املصنفة 
ضـــمـــن ســـفـــن الـــجـــيـــل الــــســــادس بــامــتــالكــهــا 
تــكــنــولــوجــيــا عـــالـــيـــة، وتــــعــــّد مــــن أفـــضـــل 5 
التكنولوجيا  تلك  تمتلك  العالم  سفن حول 
تنقيب  عمليات  إجـــراء  وبإمكانها  الفائقة، 
حتى عمق 12 ألفا و200 متر، وفي األعماق 

ذات الضغط املرتفع.
ثاني السفن التركية حملت اسم »أوروتش 
املعروفني  البحارين  وهــو شقيق  رئــيــس« 
برباروس،  وإلياس  برباروس  الدين  نجم 
وهـــؤالء الــثــالثــة كــانــوا مــن أشــهــر البحارة 
األتـــــــــراك، وكــــانــــوا يــعــمــلــون فــــي الـــتـــجـــارة 
العربية  املنطقة  مــن  الــبــضــائــع  فيجلبون 
 أوروتش 

ّ
إلى األناضول. ويقول التاريخ إن

كــــــان حــــاملــــا ويـــســـعـــى لـــتـــوســـع الـــتـــجـــارة 
ــا أبــــحــــر بـــاتـــجـــاه  ــمـ ــنـ ــيـ واالكـــــتـــــشـــــاف، وحـ
أوروبـــــا، واجــهــتــهــم قـــوات جــزيــرة رودس، 
واشتبكوا في معركة، قضى فيها إلياس، 
وأسر أوروتش 3 أعوام، ليعود بعد األسر 
ــيــــني. أمـــا الــســفــيــنــة الــتــي  ملــواجــهــة األوروبــ
نــســبــت لـــه، فــهــي ركــيــزة فــي قـــوة التنقيب 
أنـــواع  الــتــركــيــة، إذ يمكنها إجــــراء جــمــيــع 
والجيوفيزيائية،  الجيولوجية،  البحوث 
وفي  واألوقيانوغرافية،  والهيدروغرافية 
الــقــاري، واملــوارد  مقدمتها أبحاث الجرف 
الــطــبــيــعــيــة، إذ تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــخــتــبــرات 
ــدات  ــعـ ــم املـــحـــيـــطـــات ومـ ــلـ جــيــولــوجــيــة وعـ
ــذ عـــيـــنـــات أســـاســـيـــة مــــن قـــاع  ــ يــمــكــنــهــا أخـ
ــردًا،  الـــبـــحـــر. ويــبــلــغ طـــاقـــم الــســفــيــنــة 55 فــ
الــبــحــارة و31 مــن اإلداريــــني  منهم 24 مــن 
»يــاووز«  الثالثة  السفينة  اســم  والباحثني. 
العثمانيني،  السالطني  فتاسع  أهمية،  أكثر 
يـــاووز سلطان سليم خان  هــو  األّول  سليم 
يايزيد  أخيه  بعد  الخالفة  تولى  الــذي  أول، 
ســلــطــان  أول  وكــــــان   ،1512 ســـنـــة  ــثــــانــــي،  الــ
قاتل  من  بأميراملؤمنني، وهو  لقب  عثماني 
ــران وانــتــصــر في  ــ الــســاللــة الــصــفــويــة فـــي إيـ
عهده  وتميز  »جــالــديــران«  الشهيرة  املعركة 

هوامش

»ياووز« من أعظم سفن العالم باختصاصها )جالل كونيز/ األناضول(

بــاتــســاع الــفــتــوحــات خــصــوصــا فـــي الــشــام 
واملـــغـــرب الــعــربــي والـــعـــراق ومــصــر وصـــواًل 
إلــــى الـــحـــجـــاز، لــيــســلــم خــلــيــفــتــه بــعــد وفــاتــه 
مــســاحــة  أكـــبـــر  األول  ســلــيــمــان   ،1520 ســنــة 
لــإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة بــالــشــرق وعــلــى 
شــــواطــــئ املـــتـــوســـط واألحـــــمـــــر. والــســفــيــنــة 
التي حملت اسمه »يــاووز« أي الجبار، هي 
الــثــانــيــة بــعــد سفينة »الــفــاتــح« الــتــي بــدأت 
البحث والتنقيب األولي في القطاع البحري 
بوالية أنطاليا، وهي من أكبر 10 سفن لجهة 
اختصاصها حول العالم، إذ يمكنها  الحفر 
حتى عمق 12 ألفا و200 متر في عمق البحر.
التي ذاع صيتها أخيرًا، بعد  السفن  ورابــع 
اكــتــشــاف تــركــيــا الـــغـــاز فـــي الــبــحــر األســــود، 
املتوسط  بالبحر  التنقيب  في  واستمرارها 
بــالــرغــم مـــن الــتــوتــر مـــع قــبــرص والــيــونــان، 
والتهديد بالعقوبات األوروبية، هي سفينة 
الــســلــطــان سليمان  إلـــى  »الــقــانــونــي« نسبة 
الـــذي ولــد عــام 1494  األول بــن سليم األول، 
ــام 1566، وهـــو عــاشــر الــســالطــني  وتــوفــي عـ
الــعــثــمــانــيــني وثـــانـــي مـــن حــمــل مــنــهــم لقب 
باألقوى  القانوني  ويوصف  املؤمنني.  أمير 
 اإلمبراطورية في عهده 

ّ
واألكثر فتحا، إذ إن

وصلت إلى أقصى اتساع لها، حتى أصبحت 
أقــوى دولــة فــي العالم فــي ذلــك الــوقــت، فهو 
لــم يتوقف عــن الــحــروب والــفــتــوحــات طــوال 
حكمه املمتد 44 عاما. وجرى تشييد سفينة 
الحفر »القانوني« وهي من الجيل السادس، 

ــاع 114  ــفـ مــتــرًا وارتـ بــطــول 227  ــام 2012،  عـ
إلــى مخزون  مترًا وعــرض 42 مترًا، لتنضم 
شركة البترول التركية، قبل أن تدخل مجال 
الــتــنــقــيــب بــحــفــر حـــتـــى 3000 مـــتـــر وتـــكـــون 
داعــمــة لسفينة »الــفــاتــح« فــي مــهــام البحث 

والتنقيب عن الغاز.
ــاء الــســفــن ودالالتــــهــــا،  ــمـ وحـــــول جــدلــيــة أسـ
 الغاية من 

ّ
تعتبر املحللة، أوزاي بولوت، أن

 
ّ
انتقاء األسماء، استفزازية ذات مغزى، ألن
التي تستخدمها تركيا  الرئيسية  السفينة 
ــزالـــي فـــي الــجــرف  ــزلـ فـــي عــمــلــيــات املـــســـح الـ
الـــقـــاري الــيــونــانــي هـــي »أوروتــــــش رئــيــس« 
وهو اسم أمير بحر )1518- 1474( في عهد 
ــان يــغــيــر على  اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة كـ
ــزر الــبــحــر املــتــوســط.  ســـواحـــل إيــطــالــيــا وجــ
 ســفــن 

ّ
ــر، أن ــريــ ــقــ تــ ــي  ــ فـ ــوت  ــ ــولـ ــ بـ وتـــضـــيـــف 

تركيا  تستخدمها  الــتــي  والــحــفــر  التنقيب 
في املياه اإلقليمية اليونانية تحمل أسماء 
ســـالطـــني عــثــمــانــيــني كـــانـــوا قـــد اســتــهــدفــوا 
قــــبــــرص والــــيــــونــــان فــــي غــــــــزوات عــســكــريــة 
الحفر  سفينة  السفن  هــذه  وتشمل  دامــيــة. 
محمد  العثماني  للسلطان  نسبة  »الفاتح« 
القسطنطينية،  الـــذي دخــل  الــفــاتــح  الــثــانــي 
للسلطان  نسبة  ــاووز«  ــ »يـ الــحــفــر  وسفينة 
ســلــيــم األول، ســلــطــان اإلمـــبـــراطـــوريـــة وقــت 
غزو قبرص عام 1571، وسفينة »القانوني« 
الــذي  الــقــانــونــي،  سليمان  للسلطان  نسبة 
غزا أجزاء من شرق أوروبا وجزيرة رودس 

العثماني  التاريخ  أســتــاذة   
ّ
لكن اليونانية. 

بمدرسة »هاتاتراك« سيهان بلوكجو تقول 
 

ّ
تدل األســمــاء  رمزية   

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي 

على استقالل تركيا، فتلك السفن وغيرها، 
كسفينة »خير الدين بربروس« و«أوروتش 
رئيس« هي صناعة محلية بالكامل، أو جرى 
شـــراؤهـــا وإضـــفـــاء الــلــمــســة والــخــصــوصــيــة 
بأسماء  تسميتها  يبرر  ما  عليها،  التركية 
تركية ذات دالالت بطولية وتاريخية. وترى 
 من حق بالدها أن تتفاخر بتلك 

ّ
بلوكجو أن

كما  السفن،  أسماء  عبر  وتخلدها  األسماء 
تــخــلــدهــا مـــع غــيــرهــا عــبــر أســـمـــاء مــســاجــد 
وأحياء وشوارع. وتعلق قائلة: »قبل أعوام، 
افتتح الرئيس رجب طيب إردوغان جامعة 
ــلــــدون بـــإســـطـــنـــبـــول، وهـــــو تــونــســي  ابـــــن خــ
ولــيــس تــركــيــا، فــلــمــاذا ال يــجــري ذكـــر أمــور 
مة عبد 

ّ
 العال

ّ
كهذه؟ وتجدر اإلشــارة إلى أن

ــلـــدون، ولـــد فـــي تــونــس عــام  الــرحــمــن بـــن خـ
عـــام 1406، أي  الــقــاهــرة  فــي  1332، وتــوفــي 
 )1574( العثمانية  تونس  إيالة  نشوء  قبل 
بــأكــثــر مـــن قــــرن ونـــصـــف. وتــعــبــر أســـتـــاذة 
ــن أســـفـــهـــا لــتــغــيــيــر  الــــتــــاريــــخ الـــعـــثـــمـــانـــي عــ
اسم  قبل أشهر،  السعودية  العربية  اململكة 
ــه 

ّ
إن إذ  القانوني،  سليمان  السلطان  شــارع 

كــمــا غــيــره مــن الــســالطــني العثمانيني »مــن 
الـــرمـــوز الــتــاريــخــيــة لــيــس لــتــركــيــا الــحــالــيــة 
فقط، بل للمناطق التي كانت ضمن الدولة 

.»
ّ

العثمانية ككل

نسب 
ُ
سفينة »الفاتح« ت

إلى السلطان العثماني 
السابع، محمد بن مراد 
الثاني، أو محمد الفاتح

■ ■ ■
سفينة »أوروتش 
رئيس« تنسب إلى 
البحار الذي يحمل 
االسم نفسه، وهو 
شقيق البحارين 

املعروفني نجم الدين 
برباروس وإلياس 
برباروس، وهؤالء 

الثالثة كانوا من أشهر 
البحارة األتراك

■ ■ ■
سفينة »القانوني« 

نسب إلى السلطان 
ُ
ت

سليمان األول بن 
سليم األول، أو سليمان 

القانوني

باختصار

نجوى بركات

)إلى زياد ماجد(
 واملــهــانــة. ليس 

ّ
ليس هــنــاك مــن مسلم ال يشعر بــالــذل

هــنــاك مــن عــربــّي ال يــحــّس أنـــه مستلٌب ومــجــروح في 
لم  منطقتنا  في  وإثنيٍة  دينيٍة  يٍة 

ّ
أقل من  ليس  كرامته. 

حقوقها،  وســلــب  عليها  واالعـــتـــداء  بها   
ُ

التنكيل يــجــِر 
وصـــوال إلــى حــّد ارتــكــاب جــرائــم مــن تلك الــتــي توضع 
ــع ذلــك،  فــي أعــلــى قــائــمــة الــجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة. ومـ
ب واملــمــتــَحــن يــومــيــا،  ــادرون، فــي عــاملــنــا املـــجـــرَّ ــ نــحــن قــ
عــام 2015،  بمقتلة جماعية  قاموا  مــبــّررا ملن  أن نجد 
الغبية )مجلة  الــرســوم  الذين نشروا  بــاريــس، ضد  في 
شارلي إيبدو( التي شاعت تسميتها »الرسوم املسيئة 
للنبّي«، أو »الرسوم املسيئة لإلسالم«، وارتكبوا أعمال 
ذبح بحق أستاذ تاريخ، ومن ثم بحق امرأتني بريئتني 
ــيــان فــي كــنــيــســٍة فــي مــديــنــة نــيــس ورجــــٍل يخدم 

ّ
تــصــل

خفّي  بشكل  ونتضامن  بصمٍت  ونقابل  نــبــّرر  فيها. 
وطعنا وهجوما  ذبحا  بالقتل  واقــتــّص  عاقب  مــن  مــع 
والوعيد  ي 

ّ
بالتشف نا 

ُ
ألسنت تنفلُت  وقــد  بــالــرصــاص، 

ــّي.  في  ــتـــراضـ بــمــا هــو أعــظــم عــلــى جــــدران الــعــالــم االفـ
العربي،  الــقــدس  فــي صحيفة  أخــيــرا  املــنــشــورة  مقالته 
زياد  الصديق،  والكاتُب  السياسية  العلوم   

ُ
أستاذ كتب 

الــذي ال إصالح  بالسكني  »القتل  بعنوان  مقالة  ماجد، 
عن  مــــورًدا،  ملسلسله«،  قريبة  نهاية  وال  يــردعــه  دينيًا 
عربيا:  اتجاهني سائدين  مــع  النقاش  جـــدوى  ال   ،

ّ
حـــق

املــتــشــّددة  وعلمانّيتها  فــرنــســا  حــّمــل  تــبــريــري،  األول 
األولــى،  املسؤولية  وقوانينها  االستعماري  وتاريخها 
 

ّ
الحق »اإلســـالم  منّزهًا  الجريمة  الثاني  استنكر  فيما 

جاها ثالثا 
ّ
واملسلمني عن املقتلتني«. هذا وقد أضاف ات

نخبويا رأى ضــرورة السجال معه، وهو االتجاه الذي 
ز على اإلسالم »بوصفه منظومة دينية وسياسية 

ّ
يرك

أو  املسلمة  املجتمعات  إن في  للعنف،  ــدة 
ّ
ومــول مأزومة 

ب إصالحا دينيا ال يرى ماجد 
ّ
عبر الحدود«، ما يتطل

هوّياتهم  فــي  »التائهني  املسلمني  الــشــّبــان  أنــه ســيــردع 
الجمعية وإخفاقاتهم الشخصية«، وقد بات لهم منفذ 
تتيح  الــتــي  تلك  يسّميها،  كما  الــجــهــاديــة  املخيلة  على 
ويدخلوا  الــذاتــي  اعــتــبــارهــم  بالعنف  يــســتــرّدوا  أن  لهم 
عــبــر الــشــهــادة أبــــواَب الــجــنــة.  لــكــن، مــا قــد يــكــون فــات 
الكاتَب هو إدراُك ذاك املسلم الشاب، ال بل يقينه، وهو 
يهتف »الله أكبر« إّبان االنقضاض على ضحّيته، من 
د في إبالغ رسالتني مدّويتني متضاربتني: 

ّ
نجاحه املؤك

وهي  بالضحية،  لة 
ّ
متمث معتدية  جماعة  ضــد  األولـــى 

املعتدي، ومن  الــغــرب  اآلثــمــة، ومــن خلفها  هنا فرنسا 
ورائهما الحضارة املسيحية املهيمنة والكافرة، والثانية 

ه«، وليس 
ُ
باتجاه »جمهور« مسلٍم ستلقى لديه »شهادت

الــرّد على  ــى وقبوال واستحسانا، ألنها 
ً

جريمته، رض
ها.  عّد باملاليني ونبيَّ

ُ
 ت

ً
أّمة إساءٍة بالغٍة طاولت وتطاول 

والطعن،  الذبح  تفكير مرتكب جرائم  أجــل، في خلفية 
واملارقني،  الكفرة  معلنا جهاده ضد  بالتكبير  الهاتف 
أّمة كبيرة ينتمي إليها، ويستقوي بها، ويسلك باسمها 
وباسم دينها.  وبالفعل، »هــؤالء، ال إصالح دينيًا، وال 
إقفال مساجد، وال إجراءات أمنية، وال رصد تمويل )ال 
ني 

ّ
( يمكن أن يحول دون إخفائهم سك

ً
يملكونه أصــال

مطبخ، وطعنهم مــاّرة في شــارع في باريس أو في أي 
مكان في العالم«، كما يكتب زياد ماجد، لكّن إصالحا 

دينّيا عميقا وضروريا، سيكون كفيال بتطوير عقليات 
أنفسهم  من  ومواقفهم  ومسالكهم  املسلمني  جماهير 
 

ّ
والحق والعدالة  كالتسامح  أجل، فمعاٍن  اآلخرين.  ومن 

تجعلهم  أن  بــّد  ال  ومعتقداته  وثقافته  الغير  واحــتــرام 
الخلل في عقلياتهم ومعتقداتهم  إلى مكامن  يلتفتون 
اعتداًء بحق  أو  يتقبلون ظلما  ومجتمعاتهم، بحيث ال 
اآلخر، مسلما كان أم ال. وتذكيرا بما يهدف إليه الكالم، 
ال بــد لــنــا مــن اســتــحــضــار تنظيم داعـــش ومــمــارســاتــه 
بعظمة  دينية  مؤسسة  ومــوقــف  الهمجية،  اإلجــرامــيــة 
ها عام 2015 

ُ
جامع األزهر ووزنها عندما صّرح شيخ

ى 
ّ
بعدم جواز الحكم على التنظيم اإلسالمي بالكفر، حت

 الفظائع، طاملا أنه »ال يخرجكم من اإليمان 
ّ

لو ارتكب كل
إال إنــكــار مــا أدخــلــت بـــه«.. أمــا آن األوان بعُد ملعارضة 
ــنــّص املــطــلــقــة، وإتـــاحـــة املــجــال أمــــام املفكرين  ال سلطة 
هم فيه؟ بلى، لقد 

َ
ورجال الفقه التنويريني، لُيعملوا عقول

اآلخرين  ونبذ  الكراهية  ثقافة  تعميم  لوقف  األوان  آن 
ا دينيا وحتى مذهبيا، وهــذا ما تمارسه 

ّ
املختلفني عن

لألسف مؤسسات دينية، بدال من نشر ثقافة التسامح 
واالنــفــتــاح.  حــني تــرفــُع عــن »حــامــل الــســكــني« غــطــاءه، 
 الوغى من الجموع 

َ
وحني تكشف ظهَره، ُمفرغا ساحة

ني، 
ّ
السك  

َ
يــَده رافــعــة ثقل 

ُ
ت املحتشدة من خلفه، ســوف 

ية.
ّ
ها كل

َ
وربما شللت

بلى، اإلصالُح الديني يردُعه

وأخيرًا

آن األوان لوقف تعميم 
ثقافة الكراهية ونبذ اآلخرين 

المختلفين عنّا دينيًا وحتى 
مذهبيًا
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