
1 
 

اسم المؤلف والكتاب في لغته 
  األصلیة 

Aviel Roshwald (2001) Ethnic Nationalism and the 
Fall of Empires: Central Europe, the Middle East and 
Russia, 1914-23. Routledge 

األوسط أوربا الوسطى، الشرق ..القومیة العرقیة وسقوط اإلمبراطوریات  عنوان الكتاب في نسخته المترجمة 
  ).1923- 1914(وروسیا 

  عزت زیان عاطف معتمد و  المترجمون
  1891المركز القومي للترجمة، العدد   الناشر 

  2012  تاریخ النشر
أوربا  –روسیا  - الشرق األوسط –الجغرافیا السیاسیة لألقلیات العرقیة   الكلمات المفتاحیة 

  .الحرب العالمیة األولى –الشرقیة 
  . هنا فقط مقدمة تعریفیة للكتابونقدم لهذا الكتاب حقوق ملكیة فكریة للناشر في القاهرة، : تنویه

  
  تمهید

یغامر الكتاب الذي بین أیدینا بالدخول إلى تجربـة 
عنوانـه إلـى أحــداث  نـامحفوفـة بالمخـاطر، فمنـذ البدایــة یحیل

وشخصـــیات مـــر علیـــه قـــرن مـــن الزمـــان، تلـــك الفتـــرة التـــي 
سبقت وعاصـرت وتلـت الحـرب العظمـى المعروفـة بـالحرب 

ومع دخولنا العقد الثاني من القرن الحادي . العالمیة األولى
العـودة إلـى تبـدو والعشـرین، وفـي ظـل وقـائع آنیـة متالطمـة 

 وشخصـیات طواهـا النســیان ومالبسـات بالیـة عتیقـةأحـداث 
  .ترفا ثقافیا ال وقت له

لكتــاب تكشــف عــن هــذا اغیــر أن القــراءة المتأنیــة ل
وغـــزل وصـــبر علـــى تتبـــع األحـــداث  ،جهـــد أكـــادیمي دءوب

نــه وقــع أك ،، وتشــویق یستحضــر الماضــي ویجســدهخیوطهــا
  .قبل یوم أو بعض یوم

القومیــــة هــــي القضــــیة األســــاس التــــي تشــــغل بــــال 
كثیــر مــن هــا ظــاهرة انشــغل بكتــاب، وهــي مؤلفنــا فــي هــذا ال
وربـا مـن أانهیار االتحـاد السـوفیتي وتفكـك دول البلقـان وانتقـال دول شـرق ووسـط خاصة منذ الباحثین والقراء، 

  .الرأسماليغریمه شتراكي إلى المعسكر اال
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في سبیل دراسـة القومیـة إال أنهـا مـا تـزال ملتبسـة المفـاهیم ومتداخلـة  تدمقُ الجهود الكبیرة التي ورغم 
فضـال كظـاهرة منعزلـة، أحداث سیاسیة وثقافیة واجتماعیة تجعـل مـن الصـعب دراسـتها رهینة باألبعاد، إذ هي 

 ، من ناعمة متسامحة إلى مستبدة تعشق اإلبادة الجماعیة والتطهیر العرقي وسفكالقومیة طیافاألعن تباین 
  . الدماء

ن القومیــة ال تتخــذ لونــا واحــدا عبــر العقــود والقــرون، بــل هــي تطــور مــن أوممــا یزیــد القضــیة تعقیــدا 
ت التـــي آوالعســكریة، وبحســب حجــم المفاجــنفســها وتســتحیل إلــى أشــكال جدیــدة بحســب المتغیــرات السیاســیة 

دمیـة فـي یـد القـوى الخارجیـة التـي  حیانـاأتحملها التغیرات الرادیكالیة على المسرح الدولي، ناهیك عن وقوعهـا 
  .تبارك خطواتها وترعى مسعاها بینما تستخدمها لخدمة أهداف إمبریالیة بعیدة المدى

فحین تتكون وتدین بعض أشكال القومیة في وجودها إلى صدمة المفاجأة وصدفة الظرف السیاسي، 
فإن مراحل نموها الطبیعیة ـ من  و إقلیمیةأعالمیة مضطربة واستثنائیة من حروب دولة قومیة في أجواء 

رة متعجلة، ومن شأن ذلك أن یخلق منها كائنا یالصبا والشباب إلى النضج والكمال ـ تختزل في فترة قص
  .تها بكثیر من النزق والرعونةامشوها ویصبغ سیاس

  المفاهیم 
تعـرف األمـة بأنهـا مجمـوع العناصــر المشـتركة مـن اللغـة والجــنس والـدین والتـاریخ والوحـدة الجغرافیــة 

وحینما تترجم هذه المشتركات في بناء سیاسـي لـه طموحـات وتنافسـات مـع . التي تمیزها عما یجاورها من أمم
بمعنـى االنتقـال مـن  Nationalismإلـى األممیـة أو القومیـة  Nationاألمم المجاورة، یتحـول مفهـوم األمـة 
في موقع وسط بین المستوى األدنى الذي تمثلـه  Nationوتقف األمة .  جسم ساكن إلى قوة متحركة متمددة

القبائل والعشائر الذي قد یرقى إلى مستوى العرق فتؤلف األعراق أمة، والمستوى األعلى الذي تمثله الحضارة 
یة تجــاوزت أمــم فــي قــارات العــالم القــدیم، والحضــارة األوربیــة ، فالحضــارة اإلســالموالتــي تتــألف مــن عــدة أمــم

  . احتضنت عبر تاریخها عشرات األمم
وللقومیة أنواع، أكثرها هدوءا القومیة المدنیة التي ال تتعاطف مع التوجهات العرقیة أو الدینیة، 

وأقربها للخطر القومیة العضویة التي . وتنظر بمساواة إلى مختلف شرائح المواطنین في ظل حقوق المواطنة
.  الیة السیادة والوحدة والتفوقتستمد فیها الدولة شرعیتها من انتمائها العضوي لجنس بعینه وتهدف إلى مث

أخطر أنواع القومیات، وهي حركة یمینیة تزاوج بین   Religious Nationalismوتعتبر القومیة المتدینة 
، وتكمن خطورتها في تحولها في كثیر من الحاالت إلى حركة عنصریة القوميواالستعالء الدیني التعصب 

  .  مسلحة ةخاصة حین تتحول إلى حركتستهدف األقلیات الدینیة والعرقیة وبصفة 
والبد من اإلقرار بأن ظهور القومیات المتدینة یأتي انعكاسا لعوامل متعددة أهمها أزمة الهویة، 
والصراع مع علمانیة الدولة، ومقارنة أوضاع األغلبیة باالمتیازات التي قد تحصل علیها األقلیات، والغزو 

اف في صراعها مع المركز، والمشروعات االنفصالیة عن وحدة الفكري الخارجي، وطموحات مناطق األطر 
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وقد ساهم في تشحیم كل الحركات السابقة التحوالت المحوریة في حیاة الشعوب كالثورة الصناعیة  .الدولة
  .وتقدم وسائل االتصال وانتشار التعلیم

ویقصد بالنوع األول . ةالقومیة المدنیة والقومیة العرقی: من جانبه یمیز المؤلف بین نوعین رئیسین
تأكید الشعب هویته الجماعیة وحقه في السیادة اإلقلیمیة بناء على مجموعة مشتركة من القیم وعلى الوالء 

أما القومیة العرقیة فیشیر إلى هویة جماعیة تدور حول أسطورة أصل عضوي . لدولة محددة المعالم
  . جغرافیةمشترك یعطي شرعیة ال حدود لها للسیطرة ال) بیولوجي(

 على هذا النحو یمیز الباحثون أحیانا بین نوعین من القومیة، االول هو قومیة التوحید الوطني
Risorgimento  وهي كلمة إیطالیة تعني النهضة من جدید، في داللة على إعادة تجمیع وحدات وأقالیم

أما ). 19على نحو ما تمت عملیة توحید شبه الجزیرة اإلیطالیة في القرن ( من دولة كانت موحدة یوما ما 
حساب  التي تعني التوسع العسكري على Integral Nationalismالنوع الثاني فهو القومیة التوسعیة 

وجدت لدیها من القوة فتیة نتماء العرقي لدولة أراض ومقاطعات ودول مجاورة تذرعا باألصل العضوي أو اال
 .العسكریة ما شجعها على تبني هذا النهج

ثل النضج الفكري، : وفي كل الحاالت تمر الحركة القومیة بثالث مراحل بطولیة واستحضار مُ
وعلى أالمراحل الثالث في ظهور دولة قومیة،  قد تنجح هذه.  ماهیريحشد والتفاف جثم ) وأحیانا أسطوریة(

في احتضان  تستمرقد ال  ةالمفاجئ في األمر أن الدولة الولید. األقل تضع األسس الالزمة لقیام تلك الدولة
یة التي قد تتبعها السیاسات المحل قومیة بحكم تداخل الظروف وتعدد المؤثرات وحلول الوسطاألیدیولوجیة ال

والدولیة، وهنا یجد القومیون أنفسهم في موقع منعزل ومهمش ال یتناسب أبدا مع الطریق الطویل الذي قطعوه 
ومما یزید الصورة تعقیدا أن هذه الدول القومیة الجدیدة قد تضطهد القومیات واألعراق . لتحقیق حلم دولتهم

 . من قبلنفسها هي ته األصغر شأنا داخل حدود الدولة وتذیقها ذات الكأس الذي تجرع

  ل الروایة ابطأ
ال یتوقف الكتاب عند مغامرة استرجاع أحداث مر علیها قرن من الزمن فحسب، بل هو یغامر أكثر 

إلى تكوین االتحاد ) 1914(ولى فقط، من مستهل الحرب العالمیة األفیوقف مهمته على دراسة عشر سنوات 
عمل یرشحه لغیر أن ما جرى في هذا العقد التاریخي یحمل من التفاصیل والتشابك ما ). 1923(السوفیتي 

ل الدراسة إلى سجل تاریخي یصعب معه تلمس القارئ إلى غیاهب التفاصیل ویحوّ بموسوعي ضخم یذهب 
حیان ـ في أن ینجو بنفسه من الوقوع في كثیر من األؤلف الكتاب ـ ونجح في مكافح وقد . العبر والدروس

  . شرك الكتابة الموسوعیة لتلك السنوات العشر
أوربا (تربص المؤلف بثالث إمبراطوریات كانت تحتل أكبر رقعة جغرافیة في قارات العالم القدیم 

اطوریة النمساویة المجریة واإلمبر ) المنسوبة إلى أسرة رومانوف( وهي اإلمبراطوریة الروسیة ) وآسیا وأفریقیا
  .  )مؤسسها عثمان األولالمنسوبة إلى ( واإلمبراطوریة العثمانیة) المنسوبة إلى أسرة الهابسبرج(
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واألعراق، غیر أن الكتاب أوقف اهتمامه  األممن هذه الرقاع الجغرافیة شاسعة ومتبانیة أصحیح 
ها قسرا تأخضعسلطة الحكم اإلمبریالي التي  على الحركات القومیة التي جاهدت لتحافظ على هویتها أمام

  .كثرها تنوعا وتعدداألنفوذه وسلطانه، وما 
كانت هناك حركات قومیة بولندیة وتشیكیة وسلوفاكیة ومجریة مسرح إمبراطوریة الهابسبرج فعلى 

في  وعلى مسرح  القیصریة الروسیة جاهدت قومیات أخرى. وصربیة وبوسنیة وكرواتیة وسلوفینیة ویهودیة
قومیات و ) أذر وجورجیون وأرمن(والقوقاز الجنوبي ) شیشانیة وداغستانیة وشركسیة(القوقاز الشمالي 

ن و أوكرانی(وفي أوربا الشرقیة ) القومیة التتریة(ورال وفي جبال األ) سیا الوسطىبآالیوم فیما یعرف ( یةتركستان
ال تقل یات العرقیة الساعیة إلى بلورة هویتها وفي الساحة العثمانیة كانت خریطة القوم). نو ویهود ولیتوانی

رنة ودروز اصرب وألبان ومو و وكرد وأرمن عرب من طوائف قومیة ودینیة تعقیدا وضمت إلى جوار الترك 
  .وعلویین ویهود
ن متعاقبة ثم تنقله الحروب و قر لعدة خضع لواحدة من اإلمبراطریات بعض من هذه القومیات ی وكان

ّ والمعارك إلى رحمة  ّ  ،نیل البلقان بین الهابسبرج والعثمانیإمبراطوریة أخرى، على نحو ما تنق ل القوقاز وتنتق
  . ل شرق أوربا بین روسیا والهابسبرجقّ نالجنوبي بین اإلمبراطوریتین العثمانیة والروسیة، وت

یات وباإلضافة إلى حمالت القمع واإلخضاع والردع التي اتبعتها القوات المركزیة في اإلمبراطور 
عانت الحركات القومیة ألشكال ناعمة من التذویب وابتالع الهویة، فیما عرف بسیاسة الترویس أو  ،الثالث

رة والتمجیر أو المجیّ ) صبغ القومیات بالصبغة التركیة(والتتریك ) صبع القومیات بالصبغة الروسیة(سنة الروّ 
   . )فرض الطابع المجري على القومیات الخاضعة لسلطة الهابسبرج(

السلطات  كانتتندفع الجیوش إلى ساحات المعارك وخطوط الجبهات وحین كانت الحرب تشتعل و 
خطورة تفكك الجبهة الداخلیة بانتفاضة القومیات في اإلمبراطوریات الثالث تنتبه مؤخرا إلى المركزیة 

حكم ذاتي أو واعدة إیاها ب العروض الترغیبیة على القومیاتومن هنا انهالت كثیر من الخاضعة قسرا، 
وفي . استقالل جزئي، وهي وعود اضطر إلیها الحكام اإلمبریالیون عن جبن وضعف ال عن قسط وشهامة

ماعي للقوات المعادیة بل جظل أجواء من التجنید اإلجباري للقومیات شهدت جبهات القتال عملیات استسالم 
، على نحو ما األسیاد القدامىمن  والدینفي العرق  قربأالذي كان في بعض األحیان " فرار إلى العدو"و

  . أقرب للعثمانیینأنفسهم ن في القوقاز الروسي و المسلموجد و  ،وجد الصرب أنفسهم أقرب للروس
  مسرح األحداث

ال یبدأ هذا الكتاب من نقطة الصفر، بل یتجه مباشرة إلى قضیته المحوریة المتعلقة بواقع األقلیات 
ولذا یبدو مفیدا . وتطورها خالل الفترة التي عاصرت وتلت الحرب العالمیة األولى في اإلمبراطوریات الثالث

لمسرح الجغرافي الذي ستدور حوله لو أعطینا في هذه المقدمة لمحة تقدیمیة عن التطور التاریخي وأبعاد ا
  . مناقشات هذا الكتاب
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  إمبراطوریة الهابسبرج
وهو أحد أكثر البیوت " House of Austriaالبیت النمساوي " یشار إلى هذه اإلمبراطوریة ابتداء بـ

وحملوا اسم ) شكلیا(الملكیة أهمیة في التاریخ األوربي، وینظر إلیها كمصدر لكل الملوك الذین تم انتخابهم 
، كما كان هذا البیت أیضا م1740و  م1438ملك اإلمبراطوریة الرومانیة المقدسة وذلك خالل الفترة من 

  . مصدرا لحكام النمسا واإلمبراطوریات اإلسبانیة وغیرها من الدول
وذلك قرب زیورخ  م1020في  Radbot رادبوت شیدها الكونت قلعةویعود أصل هذه األسرة إلى 

" Habitchtsburgهابیتش برج "ظرا لوقوعها على قمة جبلیة عالیة فقد سمیت ون). في سویسرا الیوم(
ذا كان. "هابسبرج"إلى االسم الحقا  ثم تم تحویر ،"القلعة العالیة"أي  قد بدأت صغیرة في اإلمارة حدود  توإ

 فإنتحت ملكیة أبناء الكونت رادبوت، عشر  الكانتونات السویسریة خالل القرنین الحادي عشر والثاني
وفي ـ أن فقدت هذه األراضي السویسریة تمكنت في الربع األخیر من القرن الثالث عشر  دبعالهابسبرج 

  من أن تكسب أراض جدیدة في النمسا ـ ) مRudolf )1273 -1291 رودلففترة عهد الكونت 
الهابسبرج ذلك الحدث المفاجئ الذي وقع في عام في اتساع ونمو الجیوسیاسیة وتعتبر نقطة التحول 

ففتي تلك السنة، وحین كان األمراء الجرمان یختارون ملكا من بینهم، اتخذوا خطوة غیر متوفعة . م1273
، اعتمادا على األصل الجرماني المشترك بینهم یهمالهابسبرج لیصبح ملكا علأمیر واختاروا الكونت رودلف 
). تشیكیا الیوم(انة بقوته العسكریة في مواجهة تهدید الممكلة السالفیة في بوهیمیا وبینه، ورغبة في االستع

لألراضي النمساویة  Otakar II) أوتاكار الثاني (كان األمراء الجرمان قد أفزعهم ضم ملك بوهیمیا و 
   .أورباللرقعة الجغرافیة السیاسیة أللمانیا في كبر تهدید أذلك  معتبرین

ى أراضي الهابسبرج كافة األراضي ملك بوهیمیا، وضم إلطرد من غزو النمسا و تمكن رودلف وقد 
وما تبع ذلك من سیطرة استراتیجیة على ) في شمال إیطالیا الیوم( تیرول الجنوبیة مقاطعة النمساویة و 

  . الممرات التجاریة الحیویة عبر جبال األلب
بعد  یة في سویسرا قد فقدت من الهابسبرجلكن المفارقة أنه قبیل وفاة رودلف كانت األراضي األصل

معركتین حاسمتین أظهر فیها الفالحون السویسریون أنهم مقاتلون أذكیاء اخترعوا أسلحة جدیدة 
قنع الهابسبرج . كالخطاطیف التي كانت تنتزع فرسان الهابسبرج من أعلى صهودة جیادهم وتطرحهم أرضا

الممتلكات  معقد ضاعت " القلعة العالیة"أن رغم ، لمملكتهم اجدید االنمسا مقر بخسارة سویسرا واتخذوا من 
  . قودة في سویسرافالم
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بقیت أسرة الهابسبرج محتفظة بالنمسا في وقت تأكد فیه ضیاع سویسرا نهائیا خالل القرنین الرابع 
ن یتالشى بسبب أحكم الهابسبرج كاد ثاني من القرن الخامس عشر الوفي النصف . عشر والخامس عشر

"    Matthias Corvinusماتیاس كورفینوس"النقسامات الداخلیة، وهي الفرصة التي وجدها ملك المجر ا
غیر أن أسرة . م1485في  "المجر والنمسا"ملكته المتحدة مسانحة لغزو النمسا واتخاذ فیینا عاصمة ل

  . ن جدیدم واستردت النمسا م1490الهابسبرج سرعان ما استعادت مكانتها بعد موت ماتیاس في 
ن الحرب لیست الوسیلة الناجحة لتعظیم ممتلكاتهم، فاعتمدوا الزواج أدركوا أن إمراء الهابسبرج أویبدو 

الوراثیة لرقعتها وخالل عملیة التزاوج والمصاهرة تمكنت هذه األسرة من أن تضم . والمصاهرة بدال عن ذلك
) تشیكیا(وبوهیمیا  ،سبانیاإ و ) فرنسيلالوسط اشرق (شملت بورجاندي عراق وقومیات متبانیة أو مناطق شاسعة 

  . فضال عن أقالیم ومقاطعات أخرى في البلقان) المجر(وهنغاریا 
، سباني كجذع رئیسي لألسرةاإلهابسبرج الوفي القرن السادس عشر انفصل البیت الوراثي إلى 

في القرن الثامن عشر بعد ي اإلسبانالبیت الهابسبرجي  ىتالش ثم. كفرع لهذه الشجرة ويهابسبرج النمساالو 
بموت  1780ي قد انتهى ففالهابسبرج النمساوي أما . انتهاء الفرع اإلسباني منه وحلول أسرة البوربون محله

  . منذ ذلك العام اللورین محلهالهابسبرج ـ ا وحلول بیت ز اإلمبراطورة ماریا تری
، بینما "اإلمبراطوریة النمساویة"باسم  1867إلى  1804منذ عام عادة ما یشار إلى هذه اإلمبراطوریة و 

  ."اإلمبراطوریة النمساویة المجریة"باسم  1918وحتى سقوطها في  1867تعرف خالل الفترة الممتدة من 

  اإلمبراطوریة الروسیة

، كمجموعة من القبائل تسیطر على طرق ظهر الروس كقوة محلیة مع نهایة القرن العاشر المیالدي
ففي تلك الفترة ظهر اتحاد القبائل . التجارة الممتدة من بحر البلطیق في الشمال والبحر األسود في الجنوب

بعد تحالف عقدوه مع وعظم شأنها   Varangians Russiaروسیا الفرنجیة الروسیة فیما عرف باسم 
في ( وبعد نحو قرن من الزمن تبنى األمیر فالدیمیر، حاكم إمارة روسیا كییف . اإلمبراطوریة البیزنطیة

  . م 988المسیحیة دینا وتم تعمیده في ) أوكرانیا الیوم

نة مسیحیة أرثوذكسیة في مواجهة تتر الفولجا امنذ نهایة القرن العاشر المیالدي وقفت روسیا بدی
المسیحیة في المقابل كانت .  مع الدولة العباسیة في المشرق اإلسالميعقائدیا لمسلمین المتحالفین ا

تترامى الكاثولیكیة في كل من بولندا والمجر والدویالت الجرمانیة، وفي الجنوب كانت مملكة الخزر الیهودیة 
  .بین بحر قزوین في الشرق والبحر األسود في الغرب
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فصبغت طموحتها " مملكة یسوعیة" البیزنطي القائم على إقامةالمفهوم بتأثرت روسیا ومنذ ذلك التاریخ 
السیاسیة بالبعد الدیني المستمد من دعم الكنیسة األرثوذكسیة، التي اعتبرت الحروب والتوسعات الجغرافیة 

  .لكلإلمبراطور بمثابة خطوات على طریق إمبراطوریة الرب التي ستسقط أمامها كل الدول والمما

تمكن أبناء األمیر فالدیمیر من بسط وخالل الفترة من نهایة القرن التاسع وبدایة القرن الحادي عشر 
بین بالعاصمة كییف قبل أن تسقط هذه اإلمارة الولیدة في أیدي المغول سیطرتهم على المناطق المحیطة 

  .1462و 1228عامي 

في تحقیق ) م1505- 1462(العظیم،  أو إیفان إیفان الثالث،موسكو  أمیرویعود الفضل إلى 
ومعه تبدأ روسیا رحلة . الروسیة م طریقه لتوحید باقي اإلمارات1480وبدأ في عام . االستقالل عن المغول

  . جدیدة من تاریخها تعرف بروسیا الموسكوفیة، ویعرف تاریخ روسیا منذ ذلك العهد بالتاریخ القیصري

ثم إیفان الرابع المعروف بإیفان الرهیب ) م1533- 1505(ثالث بعد وفاة إیفان العظیم، أكمل فاسیلي ال
وتمكن . لروسیةاأكبر عملیة توسع جغرافي شهدها التاریخ الروسي منذ میالد الدولة ) م1584- 1533(

  .م مساحات شاسعة وتوسعات في كافة أرجاء القارتین اآلسیویة واألوربیةضكالهما من 

وهي المرحلة التي حقبة آل رومانوف  1613األول في عام  میخائیلتبدأ روسیا القیصریة مع حكم 
 1613وقد استمر حكم آل رومانوف ثالثة قرون متصلة من . یهتم بها الكتاب الذي نقدم هنا لترجمته

  . 1917و

وخالل القرون من السادس عشر إلى الثامن عشر خضعت عشرات القومیات قسرا للحكم القیصري، 
وفي . وصوال إلى  األعراق القوقازیة اإلسالمیة والمسیحیة)  األسود وقزوین( البحرینبدایة  بمناطق بین 

تم االستیالء روسیة حین الالكبیر في القیصریة " سجن األمم"انضمت أعراق وقومیات جدیدة إلى  18القرن 
 مولدوفا، فضال عن ضم كل فنلندة، ومساحة ضخمة من وسط آسیا مثلتها منطقةو على لیتوانیا وبولندا 

وغل التوسع الروسي في هذا القرن عبر سیبیریا لیصل إلى آالسكا تبل . وكازاخستاناإلسالمیة التركستان 
  .والشرق األقصى وسخالین وجزر كوریل

، أشعلت روسیا حروب بحر البلطیق إلقامة مدینة سان بطرسبرغ في ةبحریواجهات وللحصول على 
عبر حروبها مع تركیا  للسیطرة على البحر األسود،  بل  ، كما اندفعت نحو البحر المتوسط18مطلع القرن 

ونجحت في ) م1722( 18إنها تقدمت إلى البحار الداخلیة فغزت شمال فارس في النصف األول من القرن 
كما تمكنت من إقامة واحد من أهم موانئها في التاریخ وهو میناء . تحویل بحر قزوین إلى بحیرة روسیة

على المحیط الهادئ باحتالل أراضى إلى الشرق من نهر آمور، ) للمالحة طوال العامالمفتوح (فالدیفاستوك 
  .1860وهى منطقة بالغة األهمیة الجیوبولتیكیة اقتطعتها من الصین في عام 
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ثنیات وقومیات متعددة في رقع جغرافیةعلى هذا النحو ضمت القیصریة الروسیة   .أراض شاسعة وإ
یر الذي شهدته الدولة الروسیة في خالل مراحل بنائها عبر القرون لم یكن یعطي ویبدو أن التعدد اإلثني الكب

ثنیة اإل(الفرصة لصیاغة بناء الدولة على أساس قومي، إال فیما یمكن تسمیته بمحاباة السلطة لسكان المركز 
فسهم قد بل إن الروس أن). الغرباء على أطراف الدولة( على حساب سكان األطراف )  السالفیة الوطنیة

االجتماعي زان یتسبب فیه اختالل المعانوا خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین من شرخ قومي 
من النبالء نخبة بین فالحین فقراء و  ـ في ظل نظام إقطاعي ساد أغلب القرن التاسع عشر ـواالقتصادي 

  .المستغربین المتأثرین بالثقافة األلمانیة والفرنسیة

شرین كانت قد صنعت أكبر إمبراطوریة بلغتها موسكو في تاریخها دروسیا إلى القرن العوحین ولجت 
، فقد اتصلت حدودها من مشارف الیابان والصین حتى تخوم اإلمبراطوریات األوربیة حین تماست مع ألمانیا 

لجنوب في ااصطدمت المجر ورومانیا، وامتدت شماال من الدائرة القطبیة بال منافس حتى ـ والنمسا
  . إلمبراطوریة العثمانیةبا

  اإلمبراطوریة العثمانیة
الدولة العلیة "تعرف في التاریخ التركي باسم و " عثمان األول"تنسب هذه اإلمبراطوریة إلى مؤسسها 

ذا كانت اإلمبراطوریة  . 1923إلى  1299وامتدت عبر أكثر من ستة قرون متصلة، من " العثمانیة وإ
امتدت على " العلیة"غطت أوربا وآسیا، واكتفت الهابسبرج بالتأثیر في القارة األوربیة فإن الدولة  الروسیة قد

قارات العالم القدیم الثالث، من القوقاز واألناضول إلى العراق والشام والحجاز في قارة آسیا ومن البحر 
فریقیا فقد استعمرت الساحل الشمالي األسود وعبر البلقان إلى المجر والنمسا في القارة األوربیة، أما في إ

  . الممتد من مصر وحتى المغرب العربي، فضال عن سواحل البحر األحمر
مناطق شاسعة اسما لهذه اإلمبراطوریة كانت الدولة السلجوفیة تسیطر على التاریخ قبل أن یعرف و 

دهم هي دالجغرافیة لتمن كانت الساحة یعثمانیلوحین صعدت قوة األتراك ا. من إیران وحتى األناضول
عرفت باسم في تلك المنطقة التي األراضي الواقعة تحت سیطرة السالجقة، خاصة في آسیا الصغرى، 

   .م1300وذلك بحلول عام  )من أرمینیا في الشرق إلى بیزنطة في الغرب( سلطنة سالجقة الروم
التي یحمل كل زعیم منها لقب لم تكن هناك آنذاك قوة عثمانیة موحدة بل عشرات اإلمارات الصغیرة 

عثمان د نجح قو . ضم األناضول على حساب اإلمبراطوریة البیزنطیة الضعیفةفي والتي نجحت  "غازي"
  . وتوسعة رقعتها وتدعیم سلطتها تلك اإلماراتفي توحید " الغزاة"أحد هؤالء األمراء األول، 

سط والبلقان واستولوا على المدینة وخالل قرن من وفاة عثمان األول توسع األتراك في شرق المتو 
  . م1387وذلك في ، على الضفة األخرى من مضیق البسفور" سالونیك"الستراتیجیة المهمة 
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في عالقته بأوربا والصراع اإلسالمي ویحتفظ تاریخ اإلمبراطوریة العثمانیة، وبصفة خاصة 
أنهت قوة الصرب في  يوالت )قوصوه(، حین وقعت معرك كوسوفو 1389المسیحي، بتاریخ حاسم في عام 

  . البلقان لصالح العثمانیین
في  1396في Nicopolis وبعدها بقلیل انتصر العثمانیون أیضا في معركة نیكوبولیس  

الذي والتي كانت أیضا إحدى المعارك الحاسمة في العالقة بین وحدة الغرب المسیحي ، األراضي البلغاریة
كما أعطت هذه المعركة مجاال واسعا لتمدد . الزحف العثمانيیقاف إلقوة صلیبیة الحمالت جیّش آخر 

أراضي ما تبقى من جهاز على واإلالجغرافیة لإلمبراطوریة العثمانیة في البلقان وجنوب شرق أوربا  عةقر ال
  . اإلمبراطوریة البیزنطیة

 الثاني محمدالسلطان تمكن عرش ب األهلیة للصراع على و وبعد فترة من الفوضى الداخلیة والحر 
وخالل ثالث عقود تلت شن . 1453على القسطنطینیة في  تهحكم قبضأمن ضبط الدولة والجیش و  )الفاتح(

ن لم یحققوا نجاحا في ذلك  خضاع شبه الجزیرة اإلیطالیة، وإ وتراجعوا العثمانیون حملة للسیطرة على روما وإ
  . م1481في  الفاتحبموت محمد عن تلك الخطوة 

فترة حكم محمد الفاتح بدایة أكبر مشروع للتوسع الجیوسیاسي لإلمبراطوریة العثمانیة ویمكن اعتبار 
سواء في البر أو البحر، حیث حقق األسطول العثماني حمایة بحریة لطرق التجارة ودعم الحمالت 

الذي هزم ) 1520-1512(واستمر الخط التوسعي بوصول سالطین أشداء من طراز سلیم األول . العسكریة
خترق المجال البحري للبحر األحمر او  ،وفتح مصر ،شاه اسماعیل الصفوي ملك الدولة الفارسیة الصفویةال

  . بتوجیه قطع من األسطول العثماني إلیه مما اخلق حالة من التنافس البحري بین العثمانیین والبرتغال
، فاستولى على الخریطة التي مد من رقعتها سلفه) 1566- 1520(ثم أكمل سلیمان القانوني 

سلیم القانوني  دلم یك. 1526كاملة في وأخضع المملكة الهنغاریة  1521العاصمة الصربیة بلجراد في 
، عاصمة اإلمبراطوریة 1529یخضع األراضي الهنغاریة حتى شن حملته األشهر عالمیا بحصار فیینا في 

ورغم أن . وانكسرت قواته من جدید 1532ولم تنجح محاوالته فأعاد الكرة مرة أخرى في  ،النمساویة المجریة
سوار فیینا إال أنهم انتزعوا من إمبراطوریة الهابسبرج آنذاك أجزاء استراتیجیة في المجر ند أوقفوا عتن یالعثمانی

   .وترانسلفانیا ووالیتشیا ومولدوفا
الفرس في وعلى جبهة المشرق العربي استمر العثمانیون في تقدمهم فاستولوا على بغداد من سیطرة 

وفي . وتحكموا في أرض ما بین النهرین وضمنوا ألسطولهم البحري مالحة حرة في الخلیج العربي 1535
وسیدا الذي یراه العثمانیون بطال مغوارا " (برباروسا باشا خیرالدین"جبهة المغرب العربي كان المالح العثماني 

ُ )  ویصنفه األوربیون قرصانا وحشیاللبحار  . حكم السیادة العثمانیة على الشطر الغربي من البحر المتوسطی
عثمانیة نقلة استراتیجیة بتحالفها مع عدد من القوى األوربیة في فترات متتابعة مثل الوحققت اإلمبراطوریة 

یطالیا   . فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وإ
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والتي تعتبر عالمة  1683نا في ماني قویا حتى خسارتهم معركة فییثواستمر الحضور العسكري الع
أمام تحالف القوى األوربیة التي توحدت فیها ألمانیا والهابسبرج  فارقة تمیز بدایة التراجع العثماني في أوربا

وبدأت مخاطر . الهزائم في البحر المتوسطنى قبل ذلك ببعض وكان األسطول العثماني قد مُ . وبولندا معا
عدائهم األوربیین تظهر جلیا في القرن السابع عشر في ظل التحدیث أو  االختالل التقني بین العثمانین

 والركود خاءر من االستخطرة یستهل مرحلة وكأنه العسكري التقني الذي تفوق على نظیره العثماني الذي بدا 
  . الدفاع والتقهقر بدال من الهجوم والتقدماعتمدت 

ومنذ خسارة معركة فیینا في الربع األخیر من القرن السابع عشر بدأت تركیا تخسر المقاطعات 
و في القوقاز لصالح روسیا أو في أواألراضي على كافة الجبهات سواء في المجر والبلقان لصالح أوربا، 

ق األوربیون على طلأالعالم العربي لصالح االستعمار األوربي، حتى إذا جاء منتصف القرن التاسع عشر 
، فتشجعت كثیر من المقاطعات في البلقان والیونان على االستقالل "الرجل المریض"تلك اإلمبراطوریة اسم 

وخالل ذلك اضطرت القومیات واألعراق واألقلیات الدینیة التي كانت متحالفة . الفعلي عن السیادة العثمانیة
ت االنتقام التي شنها أعداء العثمانیین في كل من روسیا سابقا مع العثمانیین إلى هجرة أراضیها أمام حاال

والهابسبرج والبلقان فتدفق على األراضي األساسیة من تركیا مئات اآلالف من التتر والشركس ومسلمي 
  . البلقان

عامال أساسا في التفكك الذي ، ومن بینها حركة القومیة العربیة، ركات القومیة حوكان صعود ال
وریة في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، وهي الفترة التي یعتني بها الكتاب راطبأصاب اإلم

  . ذي بین أیدیناال
   الكتاب وخطتهمنهج 

یتبنى المؤلف نهجا تاریخیا في دراسته، جعل فیه الزمن هو األساس وتنقل في الفصول عبر 
. األقالیم الجغرافیة في أكثر من فصل بنفس العنوانالجغرافیا واألمكنة، األمر الذي أدي إلى تكرار ظهور 

فبعد أن یمهد المؤلف لدراسته في الفصل األول یعالج في الفصل الثاني قضیة البعد التاریخي للفكر القومي 
مقسما فصله إلى ثالثة مباحث یتناول كل مبحث منها التطور السیاسي وموقف األعراق والقومیات من 

وفي الفصل الثالث، یعالج الكتاب دور طبقة . إمبراطوریة من اإلمبراطوریات الثالث السلطة المركزیة في كل
في صیاغة المشروعات القومیة لألعراق في اإلمبراطوریات ) أهل الفكر والرأي والنخبة المثقفة(اإلنتلیجنتسیا 

) كیا الخاضعة للهابسبرجبولندا الخاضعة لروسیا وتشیكوسلوفا(الثالث، فیبدأ بقومیات أوربا الشرقیة والوسطى 
فنلندة وأوكرانیا (ثم إلى یوجسالفیا الخاضعة للهابسبرج ویختم الفصل بحالة قومیات اإلمبراطوریة الروسیة 

  .ویختتم هذا الفصل بالعالقة بین القومیة التركیة والقومیة العربیة) وأرمینیا وجورجیا والتتر والتركستان والیهود
الخامس الذي یعالج موقف األعراق والقومیات وقت اشتعال الحرب ویتكرر هذا النهج في الفصل 

فیراجع المؤلف تصرفات القومیات على خطوط الجبهات في إمبراطوریة الهابسبرج خاصة في البلقان 
وتشیكوسلوفاكیا ومنها إلى حالة األعراق والقومیات الروسیة التي دخلت في صراع مباشر مع البالشفة في 
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. وكازاخستان وأذربیجان) في إقلیم الفولجا ـ األورال(وأوكرانیا وقازان ) روسیا البییضاء(كل من بیالروسیا 
ویختتم هذا الفصل بموقف القومیة التركیة وقت الحرب من األقلیات وكارثة المذابح التي وقعت بحق األرمن 

  . وأودت بحیاة ما بین نصف ملیون إلى ملیون نسمة، فضال عن قمع القومیة العربیة
ینتقل الفصل الخامس إلى الدور الذي لعبه القادة القومیون في المنفى لمساعدة بني جلدتهم الواقعین 

نطاق االحتالل العسكري، خاصة نطاقات تحت سطوة اإلمبراطوریات الثالث، فضال عن النشاط القومي في 
أال وهو فیالق المتطوعین التي ویعالج الفصل موضوعا جدیدا في بابه . االحتالل األلماني في أوروبا الشرقیة

تكونت إما في المنفى زمن الحرب أو في نطاقات االحتالل العسكرین واألدوار المهمة لهذه الفیالق في شن 
  .هجمات ارتدادیة على مستعمریهم السابقین

ویعد الفصالن السادس والسابع من أهم فصول هذا الكتاب إذ یعالج الفصل السادس التداعیات 
ت على انهیار اإلمبراطوریات الثالث سواء في صورة انهیار نظم إمبریالیة أو حروب أهلیة أو التي ترتب

الفصل السابع . صیاغة وتشكیل دول جدیدة، فضال عن موقف األعراق والقومیات من هذه األحداث الجسام
قالیم محل االهتمام یقدم بدوره قراءة فاحصة لموقف النخب الجدیدة بعد تكوین الدول القومیة معرجا على األ

ویأتي الفصل الثامن لیقدم كلمة الختام . في كل من البلقان والمشرق العربي وأوربا الشرقیة والقوقاز
  . ویستخلص العبر والدروس

  


