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ملحق الصور-

شكر وتقدير

فكرة هذافقد بدأت . الفكريةكان كتاب "العدو على البواب" ينمو ببطء طوال معظم حيات 
Geoffrey، نظمت أنا وجيوفري بست 1972الكتاب مع أحد الؤترات وانتهت مع مؤتر آخر. ففي 

Best الذي كان جديدا ف ذلكو ،"الرب والسلم والشعوب"حول موضوع  اجتماعا بامعة أدنبه
الوقت. حيث تول كلنا من الهتمامات الخرى إل دراسة الرب والتمع؛ و أصبح جيوفري أكثر

 ولكن صداقته كانت أمرا ثابتا ف كل السنوات الت تلت ذلك.،من إنتاجا ف هذا الال
، استجمعت خيوط هذا الوضوع الذي كان معلقا طوال القرن العشرينوف أواخر تسعينيات

خسة عشر عاما. ففي ذلك الوقت كنت قد كتبت أعمال أخرى عن الابسبورج والعثمانيي، وشعرت
لاذا كان الثنانوف مقدمتها:  ،بالثقة الكافية لتناول السئلة الرئيسة الت تثل موضوع هذا الكتاب

 كنت قد انتهيت2007ـ ولاذا توقفا عن الرب أخيا؟ وف ؟يارب أحدها الخر لذه الفتة الطويلة
من النص تقريبا، وبعد ذلك حضرت مؤترا آخر، ف جامعة ريدنج، عن "عبور الد الفاصل: الستمرار
والتغي ف حالة الرب ف أواخر العصور الوسطى وأوائل العصر الديث. وبينما كنا ف أدنبه، قمنا على

أحيانا) ليل نار لدة أربعةبماسة مفرطة عجل بتجميع مموعة منتقاة اجتمعت وتدثت وتاورت (ب
 سنتي ف تنظيم اجتماع خباءDavid Trim وديفيد تري Frank Tallettأيام، وقضى فرانك تاليت 

ميدان العارك ليس مال الفضل؛ إذ أنأود أن أعت ف أن ناحا كبيا. وعد ذلك  و،أكثر انفتاحا
وصف الرب والعاناة يكن أن يسبب ل إحساسا عميقا جدا بالشئزاز. ومع ذلك، أظهرت أدنبه ف

لاضي.ا ل أن الرب والصراع ضروريان لفهم 2007 وريدنج ف 1972

Johnجون كيجان ندة ، وف مقدمتهم وأود هنا أن أشكر أولئك الذين كانوا مصدر إلام ومسا

Keegan أقدر صداقته وعمله منذ ذلك الوقت. فقد كتبنا بعضالذي ، و1972 ف مموعة أدنبه ف
الكتب معا، وكان هو أول شخص يشجعن على الهتمام بالابسبورج، وعلى استخدام الواد البصرية ف



دراسة التاريخ. وقد حاولت ف هذا الكتاب أن أطبق بعض الرؤى الواردة ف العمل العظيم "وجه العركة
The Face of Battle."

 متسلل عب صفحات هذا الكتاب. إذ كان رائدا فJohn Brewerجون بريور سيأت ذكر و
" النتائجSinews of Power"أوتار السلطة كتابه كل الوضوعات الت غطيتها هنا تقريبا. حيث أظهر 

القتصادية للحرب ف التمعات التقدمة؛ وكذلك قدم العمل الماعي الضخم "الستهلك وعال
، البنيةRoy Porter" الذي حرره روي بورتر Consumption and the World of Goodsالسلع 

الساسية لكتاب فيما يتعلق بالصور وشبكات التصال. والن، قدم ل جون أفكارا ومواد ل يكن مكنا
أن أحصل عليها من تلقاء نفسي، وذلك ف الفصل الخي من كتابه "القتل الوجدان: الب والنون ف

القرن الثامن عشر"، وطوال عقود كان جون وستيل أفضل الصدقاء ف فلورنسا ولوس انلوس
وأكسفورد ولندن؛ ول يستطيع أن يدرك أي منهما مقدار ما كان يعنيه ل دعمهما الستمر.

كنت أتن امتلك مهارة قراءةعاطفة جديدة عندي تاه الر. و إعداد هذا الكتاب لقد أثار
الكلماتدون التوقف عند مستوى القليل من بذه اللغة الثرية العظيمة، وفهم النتاج الكتوب ب

 أكدت ل أن الوقت الن أصبح متأخرا. ولذلك فإننDiana Káliوالعبارات، ولكن زميلت ديانا كال 
شاكر جدا لساعدتا بتجة الواد من اللغة الرية، با ف ذلك الصياغة العظيمة للجزء الخي من

Szigeti veszedelem (The Peril of "لؤلؤة سيزيت Miklós Zrinyiملحمة ميكلوس زرنيي 

Sziget( ول تتجم إل النليزية.1651"، الت نشرت ف 

وأنا أستطيع الن أن أفهم تاما الثل اللتين القدي "ليس هناك حياة خارج الر، وإذا كان
".extra Hungarian non est vita, si est vita non est ita  ف شيءالياةمن هناك شئ، فإنه ليس 

 الذي أطلعن على نط الياة الرية، معStephen Pálffyوكان دليلي إل هذا الكتشا ف ستيفن بالفي 
، وذلك بداية من الطعام اللذيذ والمر الرائعAnnamaria Almásyالساعدة العنوية من أناماريا ألاسي 

حت التعة البحتة ف الياة ـ والت قدمت إجابات معقدة أحيانا على أسئلت الت ل تنتهي. فقد
استفدت كثيا من معرفة ستيفن الواسعة بصورة غي عادية بالوضوعات والشخصيات الت واجهتها أثناء
كتابة هذا الكتاب. ونظرا لن أسرة بالفي كانت موجودة لجيال ف ميادين العارك هذه، فقد كان هذا

. لتام هذا الكتابأمرا مفيدا جدا
وقد مهد بالنسبة ل بثابة جوهر التميز الدراسي. "بودابستالعاصمة الرية "وقد أصبحت 

 والموعة العظيمةPál Fodorبال فودور لقابلة  يطريق  ف واشنطنGábor Ágostonجابور أجوستون 
والنشطة جدا من التخصصي ف الدراسات العثمانية بالكاديية الرية للعلوم. وقدمتن تيزا أوبورن

Terza Obórni بدورها إل آجنيس سالو فوجتيل Agnes Sálgo Wojtilaبكتبة سيزيشين 



Szechényiالوطنية، الت تضم أفضل مموعة بثية من الصور الت وجدتا ف أي مكان. إذ كان كرمها 
تلمعتليا لابسبورج الومعرفتها الواسعة بثابة مساعدة كبية ل. وف مواجهة هذه الكتبة، يوجد قصر 

. ويضم هذا القصر الن "متحفف هذا الكتاب، على نو ما سيأت دماء كثية، حيث أريقت قلعةال
 ويوجد بواره "متحف الدينة".، وهو عبارة عن كنز كبي لرسوم تاريخ القرن التاسع عشرالفن الوطن"

. وقد اختت من مواردها بعض1686 ف Budaالذي يوي مموعة كبية من الواد عن حصار بودا 
الرسوم والصور الت تظهر ف هذه الصفحات.

وإدنبه ولندن وواشنطن Graz تسوقد جرى بث أجزاء أخرى من هذا الكتاب ف فيينا وجرا
وفيلدلفيا. ففي فيينا قمت بزيارة مكتبة فيينا والكتبة الوطنية النمساوية ومتحف فيينا؛ وف جراز زرت

؛ وف بريطانيا العظمى زرت التحف البيطان ومكتبة لندن ومكتبة جامعةJoanneumشركة جوانيوم 
. وفFolgerكمبدج والكتبة الوطنية لسكتلندا؛ وف واشنطون زرت مكتبة الكونرس ومكتبة فولر 

 على السودة الطبوعة الوحيدة لخر عملHenrik Anderssonاستوكهول أطلعن هنريك أندرسون 
"؛ وف فيلدلفيا ساعدن إيرلLivrustkammeren ف مموعة "مستودع السلحة Marsigliلارسيجلي 

 لدي المعية الفلسفيةLindsay على الطلع على ملدات مطوطات لندساي Earle Spamerسبامر 
 الذي أطلعن على الموعة الغنية بصورةPeter Parshallالمريكية. وأنا أقدر أيضا لطف بيت بارشال 

غي عادية من النقوش والعمال الشبية ف التحف الوطن للفن ف واشنطون.

 بكتبة ولية بايرن ف ميونخ.Claudia Fabianوأنا مدين أيضا بالشكر الزيل لكلوديا فابيان 
فقد كانت أول شخص يفهم كيف أن متابعت للصور ف الكتب يكن أن "تضيف قيمة" إل

الشروعات الرقمية العظمى ف الكتبات الوروبية. حيث ساهت ف بلورة اتاه مشروعنا البحثي ـ اتاد
James ـ بشاركة جيمس نويلز Printed Images Research Consortiumبوث الصور الطبوعة 

Knowles جيالد ماكلي ،Gerald Maclean آجنيس سالو فوجتيل ،Agnes Sálgo Wojtila،
. فقد قرأتSusanne Peters، ومديرة الشروع سوزان بيتيز Sylvia Mattl Wurmسيلفيا ماتل فورم 

كل كلمة ف عدد كبي من السودات، واقتحت بعض التغييات بلباقة، وحذفت بعض التجاوزات
بإصرار، وأعارتن بعش الكتب، وقدمت سيل من الفكار. وأنا ل أعتقد أن كلمة "شكرا" البسيطة

يكن أن تعب عن امتنان الكبي. وكان جيالد ماكلي مفزا على الكثي ما ظهر أخيا ف هذه
 على حسنDonna Landryالصفحات، سواء ف الكتابة أو الوار. فقد ساعدن هو ودونا لندري 

فهم عال يدور حول الفرسان، وبالتال فهم دوره ف الرب الشرقية. ول بد أنما تضايقا من بعض
استفسارات الساذجة ف بعض الحيان.



 على كرمهما الكبيPeter and Barbara Geymeyerوأود أيضا أن أشكر بيت وباربارا جيماير 
ف بافاريا، وخاصة بيت على معرفته الستثنائية بالصور النقوشة النمساوية. وعلى سبيل الثال، فإن

بعض الفرضيات، ما حول 1914مموعة كتبه وفرت ل ف لظة تفاصيل مواقع الفواج البوسنية قبل 
إل حقيقة تاريية. ويرجع ظهور جراز مرارا ف هذه الصفحات جزئيا إل أنا يب أن تكون كذلك

 وفرا ل ترفيها كبيا،Peter and Greta Kocevarلسباب تاريية وجيهة، ولن بيت وكريتا كوسيفار 
: وهي منطقة ساحرة تثل قلب النمسا القدية.Styriaوأثبتا أنما مصدر رائع للمعلومات عن ستييا 

 متعا ومثمرا جدا. إذ أن إحساسهاTessa Harveyوكان العمل على النص مع تيسا هارف 
الذي ل يطئ با يصلح للكتابة ف هذه الصفحات علمن الكثي؛ فل يزال صدى صوتا يتدد ف

، الذي تول إعداد الكتاب،Will Sulkinمسامعي "ل تتخل عن القصة أبدا". وكان ويل سولكن 
يافظ باستمرار على مساره الصحيح عندما كنت افقد التاه. ولذلك فأنا مدين له بالشكر، وكذلك

 نظرا لنصائحه ومساندته وأحكامه الصائبة، وأقدمJörg Hensgenالمر بالنسبة إل جورج هنسجن 
ودل"ب. وكان توقع رؤية كتاب وعلى غلفه شعار Drummond Moirشكري أيضا إل دروموند موار 

 يثل دافعا خاصا بالنسبة ل، وكان يذكرن دائما بالدور الذي لعبه هذا الشعار ف"Bodley Head هيد
رواج النشر ف القرن العشرين.

كرييبورن، وأعن منطقة وقد يبدو غريبا أن أعرب عن شكري وتقديري لحد الماكن
Craigieburnحول الدود والتخومالذي بي أيدينا والذي الكتاب فمن الصادفة أن .  ف أسكتلندا

الياة ف هذا النزل القدي جدا، والكتابة علىكتب ف منطقة انت تقع أيضا على التخوم والدود. ف
، يعل التاريخ الاص بالغارة وحالة1570قمة برج حدودي اسكتلندي أحرقه الصوم لول مرة ف 

. فقدمتجسدا ف مزاج الكتابة وطقوس الببحث والتأليفالرب الدودية على جبهة أخرى بعيدة، أمرا 
مثل الناطق الت كان يتنافس عليها الابسبورجمثلها كانت هذه الرض دائما موضع نزاع وجدال، 

والعثمانيون. فقد كانت أرض حرب ومناوشات، ولكنها أصبحت الن رمزا للوئام.
 تثل مور هذا الكتاب وكل شئ آخر. فقد وفرت الوقت للعملJanetوكانت زوجت جانيت 

ت أنساها. وكاندمعي ف هذا الشروع، وذلك بتقدي النصيحة وتذكر الماكن الت كنا نذهب إليها وك
أهم ما قدمته ل يتمثل ف كلمة "ل" الانية الت كانت تنقذن من الكثي من التاهات الكبية.

آندرو ويتكروفت
 كرييبورنمنطقة



2008أبريل 



تصدير

 وكان)1) من قطار بلجراد.1963لقد خطوت خطوات الول ف فيينا ف أواخر أغسطس 
"الفندق" القي الذي وجدته قريبا من الطة أسوأ مكان أقمت فيه طيلة حيات، إذ كان يتخطى ف

، با فيه من بق الفراش والصراصي. وكان هناك مقيمون مكتئبونSevilleفظاعته نزل العمال ف إشبيلية 
آخرون يذهبون وييئون حاملي حقائبهم الكرتونية والربوطة ببال رثة، إل أن أحدا منهم ل يكث

طويل. ولكنن فعلت ذلك، لنه كانت هناك حانة جيدة ف الشارع التال، وكنت أستطيع الصول على
الساء والبز وأحيانا، كل بضعة أيام تقريبا، على زجاجة منعشة من المر البيض الام.

 سنة، كان هناك معسكر عثمان ضخم يتل نفس300، أي قبل ذلك بوال 1683وف 
الوقع: حيث كان العثمانيون ياصرون فيينا، للمرة الثانية ف تاريها. وكانوا قد جاءوا قبل ذلك، خلل

. وبالطبع ل تكن هناك أية علمة أو تذكار على أي من هذين1529الصار الول ف خريف 
، حاربت جيوش1945الصراعي الشرسي. ولكن كان يكن رؤية آثار هجوم أكثر حداثة. ففي 

"البهة الوكرانية الثالثة السوفيتية" لدة إثن عشر يوما من شارع لشارع ضد القوات النازية، حت
 أبريل. وبعد ذلك بثمانية عشر عاما، وعلى واجهة مبن سكن13استولت على الدينة أخيا ف 

طويل، استطعت أن أرى آثار الرصاص الت تروي الاساة.
وقبل ذلك بأشهر قليلة، رأيت نفس العلمات على جدران الديقة خلف كلية النسانيات ف

 كان المهوريون ياربون ببسالة1936مدريد؛ ففي داخل البان الت كنا ندرس فيها، ف أوائل شتاء 
وكانوا يتقهقرون من طابق لطابق، ولكنهم كانوا ل يزالون قادرين بنجاح على صد جيش النرال فرانكو

ف أفريقيا. وكانت رؤية هذه العلمات ف فيينا تثي استياء سريعا، فقد كنت أعر ف ماذا تعن. وهكذا
فإنه منذ تلك اللحظات الول، وتت الستجابات العادية للحياة الزاخرة بالطعام والشراب والفن

والوسيقى والثقافة، كان لدى  ايضا إحساس عنيف بالرب والعنف والصراع القاتل.
 لدته1908وبالنسبة لشاب عمره ثانية عشر عاما، مشحون بالذكريات الرومانسية لا قبل 

النمساوية الرية، كانت فيينا تعتب مغرية ومبطة قليل ف نفس الوقت. ولكن تلك الدران الثقبة، والت
تشبه البثور الكبية القذرة ف بعض الماكن، كانت تثل ما ترسخ ف الذهان. وعندما جئت ف الرة

. وكان دليلي ف ذلك1683الثانية، كنت أعر ف على القل عن التراك الذين حاصروا قلب الدينة ف 
 الذي كان جديدا ف ذلك الوقت، بعنوان حصار فييناJohn Stoyeالوقت يتمثل ف كتاب جون ستوي 

The Siege of Vienna وكنت كل يوم أتتبع مسارا ماثل عب شوارع قلب1964، والذي نشر ف ،
 بالبان الت توجد هناك الن. وكانت خطة الشوارع ف معظم1683الدينة، ماول ربط ما حدث ف 



الماكن باقية على نفس الال تقريبا، ولكن ل تكن هناك ف ذلك الوقت (قبل أيام "التاث") أية
إشارات أو لوحات تدل على ما حدث قبل قرون.

ومع ذلك، كونت سريعا العلمات الميزة الاصة ب: فهناك جزار يقدم نقانق طازجة رائعة مع
)2)طبق من الكرنب الخلل وسلطة بطاطس متللئة؛ وحانات جيدة ف قرى المور مثل جرنزنج 

Grinzing وكلوستنويبج ،Klosterneubuerg(3
( .

 ف الثمانينيات، وهو أعظم مشروع إنشائي ف فيينا منذ)U-Bahn(كان مبن متو النفاق 
1914 قبل ذلك بقرن، يثل ناية عال ما قبل Ringerstrasseإزالة السوار القدية وبناء رنر شتاسى 

القدي. ولكن السوار والصون القدية، الت يفتض أنا أزيلت، ل تزال قائمة، على القل من حيث
آثارها وأساساتا، تت سطح الدينة الديدة ف القرني التاسع عشر والعشرين مباشرة. فقبل أن أني

(هذا الكتاب بأشهر قليلة، أخبت صديقا عن رؤية بعض أعمال التنقيب قريبا من السرح الوطن 
Burgtheater(حيث كان البناؤون يفرون أساسات لبن مكاتب جديد، وكشفوا عما كان يبدو مثل .

بعض القناطر القدية. وكان لون السوار والنقاض قديا، وشاحبا نوعا ما، ول أكن متأكدا ما إذا
كانت من الجر أو الجارة. وكان يعتقد أنه يعر ف ما رأيته: إنا أسوار فيينا. وعندما كان بناؤو

 يزيلون التحصينات حجرا حجرا، من خسينيات القرن التاسع عشر فصاعدا، كانوا ينحدرونرنرشتاسه
إل تت مستوى سطح الرض، ويوفرون أساسا صلبا للمبان الديدة للمشروع العظيم. أي أن أسوار

فيينا ـ أو بقاياها على القل ـ ل تزال هناك، وذلك مثلما أن العلمات الكثر حداثة للهجوم الروسي
)4)، وذلك إذا كنت تعر ف أين يب أن تنظر.1963على كانت ل تزال هناك ف 

وكانت معرفة مكان وقوع الحداث أمرا هاما. وكان الشي على الرض فكرة جيدة، ولكن
غالبا ما يتغي الشهد بصورة ل رجعة فيها. ومع ذلك، ومع تشكل الرواية ونوها باستمرار، كانت هناك

رحلت أكثر إل ميادين العارك وإل أماكن أخرى نستطيع أن نسميها الن مواقع الذكرى. ولكنها
كانت ف القيقة مواقع للنسيان ف أغلب الحيان. فلم يكن هناك أحد يعر ف، أو حت يستطيع أن

)يقتح، أين حدثت معركة طال نسيانا. ولكنن كنت مظوظا أحيانا. فعلى موقع معركة سانت جوتارد

، على الدود الديثة بي النمسا والر، قرب قرية موجرزدور ف، هناك تل منخفض يشر ف على)5
 إذ كانت هذه)6)ميدان العركة. حيث أقام أحد التحمسي والتمع اللي متحفا تذكاريا صغيا هناك.

 ولكن هذا)7)العركة أهم شئ تاريي حدث ف هذه القرية، ولذلك أقام الناس هناك نصبا للحرب فعل.
النصب يسجل فقط لظة من تاريخ طويل ومعقد خارج السياق. أي أنه مرد عنصر واحد منفصل عن

تاريخ طويل.



وهكذا ل يثل هذا الوضع "تاريا" مباشرا. ومع وجود شئ ما سريع الزوال وشديد التقلب مثل
الو ف، وهو موضوعي الرئيس، ل توجد لدى  فكرة عما سيكون مناسبا أو مفيدا. وف مرحلة متأخرة

 ـ وهو أحد أفضل مؤرخي الر العثمانية ـ  تفسيا لسببPál Fodorمن بثي، أعطان بال فودور 
ذلك. ففي يوم من اليام، ونن خارجان من أكاديية العلوم ف بودابست، أخبن أننا نعر ف الكثي عن
أحداث مرعبة عديدة حدثت ف الر العثمانية. إذ يكن أن نعر ف أين حدثت فظاعة ما، بل ويكن أن
نعر ف من عان منها وماذا حدث لم. ولكن ل تستطع أية قصة من قصص الرعب هذه أن تكون نطا

عاما يكن تعميمه على كل حالة ماثلة. فقد كان كل حدث فريدا ف نوعه، ما ل نستطع اقتاح شئ
 فالتاريخ مشوش جدا، وعادة ما يستطيع أن يفاجئنا.)8)واقعي آخر.

وبصوص العمال الفنية الت تناولت الصراع بي العثمانيي والابسبورج يكن القول إن هناك
قدر كبي من العمال الفنية من القرني الامس عشر والسادس عشر، والقليل من القرن السادس عشر،

 ولذا السبب ركزت على هذه الفتة التأخرة، مع اعتبار حصار)9)ول شئ تقريبا من القرن الثامن عشر.
)10) نقطة الركز حت الرحلة الخية من الصراع بي هاتي القوتي المباطوريتي.1683فيينا ف 

وللحفاظ على توازن الكتاب، كان يب علي أن أستبعد بعض الشاركي الخرين ف الصراع مع
 والزر والبحر)11)العثمانيي، ما يستدعي استبعاد الواد التعلقة بدور فينسيا والملت ف بيلوبونيز

البيض التوسط. وينطبق نفس المر على كميات كبية من الواد عن القرم وتوسع روسيا الفعلي شرقا
)12)نو خانات آسيا الوسطى. وللسف، يب أيضا أن استبعد استطرادات الطويلة عن الصي.

وبالنسبة للصراع العسكري التأخر بي العثمانيي والابسبورج، كانت معظم الصادر الديثة
مكتوبة ف القرن التاسع عشر. ومن الواضح أن الرحلة الخية من "الرب القدسة" قد سقطت من

خريطة التاريخ بعد أن احتلت موقعا مركزيا لفتة طويلة. وف السنوات الت تلت زيارت الول إل فيينا،
قادن طريقي إل التاريخ العسكري للقرني التاسع عشر والعشرين، وليس إل التاريخ العسكري للقرن

السابع عشر. وكان العمل ف السجلت يركز على الدور النمساوي ف التجارة الدولية للسلح، حيث
قضيت (بسعادة) أسابيع ف بلدة ستي الصغية مع سجلت الكتب وقوائم الرد. ومن هناك كنت أقوم
بزيارات إل العتكف النعزل للسجلت الربية ف فيينا. ومع ذلك، كان هناك إحساس عميق بالو ف

طوال الوقت ف العديد من السجلت: الو ف من أن النافسي أو الصوم سيستولون على الملكة
النمساوية الرية؛ والو ف من عدم الستعداد، والو ف من التخلف التقن، والو ف من دهاء وحيلة

 ومع انتقال إل موضوعات أخرى عن الابسبورج، كان ل يزال هناك دليل على هذا اللوثة)13)الخرين.
من القلق القائم دائما بدرجة أو بأخرى. ولكن من أين أتى كل هذا؟

ويتاج العديد من الكتب إل تفسيات مبدئية. فأول، هناك مموعة من الوروثات الفكرية ـ أي
أن هناك نوعا من البوية ف الفكار. فبالرغم من أنن كنت أود كتابة هذا الكتاب منذ فتة طويلة، إل



 كتابه "حالة الرب العثمانية،Rhoads Murphyأن كتابته أصبحت مكنة بعد نشر رودس مورف 
1500-1700Ottoman Warfare, 1500-1700 ونشر كارولي فنكل 1999" ف ،Caroline

Finkel 1923- 1300 كتابا "اللم العثمان: قصة المباطورية العثمانيةOsman's Dream: The

Story of the Ottoman Empire 1300-1923 ول أكن أصدق أبدا النبة السلبية الت2005" ف .
وبالرغم من أنن أستطيع تفسي كيف انتشرت يصعب استئصالا من النشورات العاصرة عن "التراك".

الفكار السلبية الواحدة تلو الخرى ف الغرب ـ من خلل الكتب والذكرات والرسومات والطبوعات
وحت فناجي الشاي والبلط ـ كان يستحيل اقتاح ما يكن أن يكون عليه البديل. وقد قام مورف

وفنكل بدم بعض القوالب النمطية، ولكن الهم من ذلك أيضا أنما قلل الختلفات العملية بي
الاربي. ونظرا لن الدليي الغربيي أخرجوا "التراك" من النطاق العادي للسلوك النسان ـ باعتبارهم

متوحشي وشهوانيي ومدفوعي بل رحة بقوة اليان العمى ـ فإنم كانوا يثلون ف الواقع عرقا من
الشخاص الضطربي عقليا. فالعثمانيون ل يستطيعون أبدا التصر ف بأي أسلوب متلف، كالتصر ف

بإنسانية مثل. ولكن هذه الصورة ل تتفق ببساطة مع الدلة الت تظهر غموضا مستمرا ومربكا يقوض
هذه القوالب النمطية، عندما نتفحصها بدقة.

ويتمثل الصدر الصلي الخر ف ما قدمه عال النثروبولوجيا الجتماعية النمساوي أندريه
. إذ أن معظم الواد الت كانت لدي، والدراسة العميقة للحداث التAndre Gingrichجنجريش 

كنت أجريها، ل تكن تناسب أي إطار نظري. وكان جنجريش قد وصف ما تطور إل الشرق من
"، والذي نتج عن اختلط شعوبFrontier Orientalismأوروبا الغربية بأنه "استشراق حدودي 

وثقافات النطقة. وقد جربت واختبت هذا الفهوم ف ضوء الواد الت لدى  والت تغطي فتة زمنية أطول
من تلك الت وصفها جنجريش. وقد نحت العملية. حيث قدمت ل مصفوفة مناسبة تستطيع تميع
كل قطع الدلة مثل أحجية البانوراما. وأنا أعتقد أن الؤرخي سيجدون فكرة "الستشراق الدودي"

فكرة قيمة جدا ف الستقبل.
ول يعتمد هذا الكتاب على مصادر مطوطة، فيما عدا حالة أو حالتي. إذ يعتمد على

مصادر منشورة حديثا، من القرن السادس عشر إل القرن الثامن عشر، وهي الواد الت اطلع عليها
الناس ف ذلك الوقت وتقدم معظم ما كانوا يعرفونه عن تلك الحداث. وكنت أعمل مع هذه الواد لدة

تزيد على عشرين عاما؛ ولكنن ل أزال أحقق اكتشافات وأغي رأيي بشأن ما بثته من قبل أيضا.
ويستحيل أن نعر ف كيف يكون الناس آراءهم  ف أي عصر. ولكننا نستطيع فهم كيف تصل الواد

إليهم. ول تتغي الشياء كثيا منذ القرن الامس عشر. وكما هو الال بالنسبة للكتاب الذي بي
أيديكم الن، فقد قرر شخص ما نشره على أمل جن الال منه. وهناك بعض الكتب والذكرات الت

طبعت لتحقيق أهدا ف أخرى، ولكن معظم الواد الت استخدمتها كانت تارية بتة. فقد كانت بثابة



منتجات ف السواق، وكان النتجون (الناشرون ف عصرهم) ياولون جعلها قابلة للبيع بأكب قدر مكن
للعملء التملي. وكانت إحدى الطرق الرئيسة لتحقيق ذلك تتمثل ف شرحها باستخدام النقوش

والطباعة على الشب. وكان هذا أمرا قيما ف عصر كانت العرفة الكاملة بالقراءة والكتابة فيه مدودة
نسبيا.

وتتمثل إحدى طرق معرفة ما إذا كان النص قد وصل إل جهور عريض ف معرفة عدد طبعاته،
وطول الفتة الزمنية الت استغرقها. وبنفس الطريقة، فإنه إذا كان هناك كتاب ترجم ونشر بلغة أخرى، فل
بد أنه وصل إل مموعة جديدة متلفة من القراء. وقد بدأنا تتبع هذه الشبكات ببطء. فبعض النصوص

Sir Paul Rycaut (14شكلت الراء عب كل القارة الوروبية. حيث نشرت كتب السي بول ريكو 
ف )

طبعات عديدة، وترجت إل الفرنسية (مرتي)، وإل الولندية واللانية واليطالية والبولندية والروسية؛
، الامي الذي عاش خلل حصارJohann Peter von Vaelckerenوكتب يوهان بيت فون فيلكيين 

 ف بروكسل ف طبعتي فرنسية ولتينية؛ وف لينتس ف طبعة ألانية؛1684فيينا، كتابا صغيا نشر خلل 
وف فيينا وفينيسيا ونابول ف طبعة إيطالية؛ وف كراكو ف ف طبعة بولندية؛ وف لندن ف طبعة إنليزية.

وهناك بعض الكتب الخرى الت انتحلت النصوص النشورة ببساطة وأعادت إنتاج نفس القصص تت
عناوين متلفة. فقد كانت الخطوطات الكتوبة باليد منتشرة، ولكنها كانت تثل وسيلة اتصال مدودة،

أما الكتاب الطبوع، أو النقش أو الرسم الطبوع أو الذكرة، فقد كانت بثابة أشياء وجدت لتباع
وتشتى على نطاق واسع، أي أنا سلعة قابلة للتسويق. وبذ العن فإن ما يكث ف مموعات الكتب

الطبوعة النادرة غالبا ما يكون أكثر قدرة على كشف التاهات والرأي العام، مقارنة بحتويات
مطوطات السجلت العظيمة.

ولكن كيف يكن أن نفهم ما حدث فعل؟ يكننا أن ننظر إل المر من خلل منظور "صدام
(وفشل) الضارات" الصطنع. ولكن هذا ينهار أمام أول اختبار للدلة. ويكننا أن ننظر إل حجة

": إذ كان هذا بثابة تدهور متواصل طويل الجل من النتصاراتMuslim Decline"تدهور السلمي 
العظيمة ف أوائل العصور الوسطى. وأنا ل أجد هذا المر مشجعا أيضا. ويستخدم هذا الكتاب
مصطلحات متلفة. فأنا أتكلم عن "التراك" (العثمانيي) وليس "السلمي". فقد كان العثمانيون

مسلمي مؤمني، ولكن كان لديهم أيضا تراث تركي خاص، بالضافة إل السلم الذي صبغ
" على أساس أنTurkالمباطورية الت كونوها. فالؤرخون ف هذه اليام ل يستخدمون كلمة "تركي 

العثمانيي يعتبون أن هذه الكلمة تشي إل الريفي الساذج، وبالتال كانوا يشعرون بالهانة الشديدة عند
إطلق هذه الكلمة عليهم. وبالرغم من ذلك، فإنم يتفاخرون بأسلفهم وأصولم التكية ف نفس
الوقت. وف النهاية، فقد كانت الوية التكية هي الت وفرت اليديولوجية للمة الديدة عند كمال

أتاتورك، أي جهورية تركيا.



لقد ظهر الابسبورج صدفة ف صورة الناهضي الساسيي الدائمي للعثمانيي ف الغرب.
فهناك تواريخ بولندية ومرية متلفة وعلى نفس القدر من الهية للصراع مع العثمانيي، ومنفصلة عن

قصة الابسبورج هذه. ومع ذلك، كانت الواجهة بي العثمانيي والابسبورج بي "إمباطوريتي"، تدعي
كل منهما نفس القدر من القوة والسلطة. فقد كان لديهما الكثي من الشياء الشتكة. وكانت هاتان

المباطوريتان القديتان آيلتي للسقوط (ف أعي منافسيهما) وذلك قبل انيارها النهائي بعد الرب
العالية الول بفتة طويلة. وكان هذا الدراك لسقوطهما الشتك، وطقوسهما البالية، والتسامح الضحك

، ولكنه زيف ماضيهما أيضا.1900قليل مع شيخوختيمها ف أواخر القرن التاسع عشر، أمرا زائفا ف 
ويبدأ هذا الكتاب مع بداية تاريهما الشتك، وينتهي عند النقطة الت توقفتا عندها عن قتال بعضهما.
ويعتب اختبار الرب نوعا من التشخيص الكاشف، وبثابة منشور انكساري يلل الوضوعات التشابكة

العقدة إل عناصرها الرئيسة. حيث ساعد الؤرخي على سؤال (وجواب) السؤال التال: لاذا فشلت
)15)الدولة العثمانية؟ وبالقابل، كان يطرح نفس السؤال بصورة أقل إلاحا عن فشل دولة الابسبورج. 

والكتاب ل يقدم تاريا عسكريا، ولكنه ياول فهم كيف تواجه التمعات هذا التحدي الرئيس. إننا
 ـSir John Keeganنتاج إل معرفة "الوجه الرب" للعثمانيي ـ حسب تعبي وفكرة السي جون كيجان 

إذا أردنا فهم ما حدث.
وأخيا، هناك مصطلحات مثية للمشاكل. فهناك أحيانا أساء ألانية وتركية ومرية وكرواتية أو

صربية لنفس الكان أو الدث. ومن ث فإن استخدام صيغة أو أخرى بصورة مستمرة ل بد أن يشي إل
نوع من التعاطف. ولكن يب أن يكون هناك قدر من التساق من أجل القارئ. ولذلك فإنن غالبا ما

استخدم الساء (مع استثناءات قليلة) كما هي الن ـ أي الساء التشيكية أو السلوفاكية للبعض؛
واللانية والرية والبلغارية والرومانية والكرواتية أو التكية للبعض الخر. وهناك أيضا إشارات متبادلة إل

هذه الساء الديثة ف الفهرس بالنسبة إل الساء الت كانت مستخدمة ف الاضي. وبالنسبة للحداث
الشهورة عاليا، مثل العارك أو العاهدات، والماكن ذات الصياغات النليزية للساء اللية ـ مثل فيينا

وميونخ مثل ـ فقد استخدمت السم النليزي. أما الساء الرية فقد كتبتها حسب السم الول
متبوعا بالسم الخي لتجنب الرتباك بالنسبة لغي الريي. وكذلك استخدمت كلمت "تركي"

و"عثمان" بنفس الطريقة غي الواعية الت كانت تطبق ف القرني السابع عشر والثامن عشر. وبالرغم من
أن عدد العثمانيي الريصي على الشكليات والباقي على قيد الياة ل بد أن يكون صغيا، إل أنن

آمل أل يسبب هذا أية إهانة لم.



المقدمة: الرهاب في الشرق
Edward Gibbon(1يبنا إدوارد جيبون 

 ف الفصل المسي من "تاريخ تدهور وسقوط)
المباطورية الرومانية"بعد ملحقة، لكثر من ستمائة سنة، للقياصرة الفارين من القسطنطينية وألانيا،
أقف الن ... على الدود الشرقية للمملكة الغريقية". ويصف "عبقرية النب العرب" وكيف أن "روح

دينه " أدت إل تدهور وسقوط المباطورية الشرقية. ويستنتج جيبون أن "أعيينا تركز بشغف على
واحدة من أعظم الثورات الت أثرت على الطبيعة الديدة والدائمة لمم الرض".

ومع ذلك، ند أن هذه السيادة العربية السلمية ـ الت امتدت ف أوج عظمتها غربا من شبه
الزيرة العربية حت اليط الطلنطي، وشال حت صحراء وسط آسيا ـ استمرت لوال ثلثة قرون ونصف

 ولكن الذي حل ملها جاء من الشرق البعيد. وكانت كل الساطي السيحية والسلمية تتفق)2)تقريبا. 
حول أصوله: فهي أرض يكمها ملكان عظيمان، ها يأجوج ومأجوج، وهي ملكة تتلئ جبالا

 وقد أنقذ البطل الشهي السكندر الكب العال التحضر)3)بحاربي مرعبي، "عددهم كرمال البحر".
من أخطارهم ببناء سور عظيم ليس فيه سوى بابان حديديان عظيمان. وكان هذا هو ما أنقذ الغرب

من الكارثة.
وتظهر هذ القصة ف كل من القرآن وف العمل الدب القدي العرو ف باسم "قصص السكندر

" الت تضم أساطي وحكايات عن السكندر الكب كتبت باليونانية فAlexander Romanceالكب 
القرن السادس اليلدي، ويكن أن نستشعر الصول التاريية للسطورة. فقد كان هناك فعل "أسوار
عظيمة" ف الصي، وكانت مصممة لبعاد البدو، وكان هناك مبرات واضحة للموجات التتالية من

)4)الشعوب الببرية الهاجرة غربا. وكان سور السكندر و"البوابات الديدة" بثابة خيال تفسيي مقبول.

وكان الرهاب القادم من الشرق يتمثل ف التك الرحل من الستبس. حيث دخلوا أول عال الضارة
الفارسية، ث اجتاحوا المباطورية البيزنطية، واندفعوا أخيا نو جنوب شرق أوروبا. وكان التك غامضي

بطريقة تتلف عن العرب. إذ كان الرومان يعرفون الكثي عن شبه الزيرة العربية، وقسموها إل النطقة
)5)العمورة والنطقة الهجورة، وحددوا موقعها على الريطة. ولكن العال الشرقي الشاسع شال بارثيا

وفارس كان مهول.
Scythians(6وكانت كل هذه الشعوب الشرقية بالنسبة لروما بثابة شعوب "سكيثية 

، بل)
عدد، وخيالة خطرين يتطون خيول فظة. فقد كتب جيبون يقول:

"إن التك أو التكمان هم أولئك الذين شنت ضدهم أول حلة عسكرية أوربية جامعة ف
التاريخ. إذ كانت إمباطوريتهم السكيثية ف القرن السادس (قبل اليلد) قد اختفت منذ فتة طويلة؛
ولكن اسهم كان ل يزال مشهورا بي الغريق والشرقيي؛ وكانت بقايا هذه المة، الت يثل كل منها

Oxus (7شعبا قويا مستقل، منتشرة فوق الصحاري من الصي إل نري جيحون 
والدانوب: وألقت)



مستعمرة الريي بمهورية أوروبا، أما عروش آسيا فقد احتلها عبيد وجنود من أصول تركية ... وانتشر
سرب من هؤلء الرعاة الشماليي مالك فارس: وأقام أمراؤهم ذوو الصول السلجوقية إمباطورية رائعة

 حت حدود اليونان ومصر؛ وحافظ التك على سيادتم ف آسيا الصغرى حت)8)متماسكة من سرقند
)9)رفع اللل النتصر على قبة كنيسة القديسة صوفيا (ف القسطنطينية). 

، كان هناك معرض يصور "التك" ف "الكاديية اللكية ف لندن". وكان2005وف صيف 
 وبالنظر إل العروضات)10)ذلك بثابة "سجل للف عام" من القرن السادس إل القرن السابع عشر. 

غي العادية العروضة ـ مثل النحوتات والرسوم والفاريز واللي والبواب البونزية ـ يتضح سريعا أن هذه
القبائل العديدة من الشعوب الناطقة بالتكية كان لا ثقافة مشتكة. فلم تكن ثقافتها إسلمية فقط، فقد
كان ذلك القرن العاشر قبل أن تبدأ القبائل التكية قبول السلم، وقد حلوا إل عقيدتم الديدة الكثي

من بقايا معتقداتم الشعبية القدية. ونن نعتب ـ ربا مثل جيبون ـ أن العال العرب هو منارة وقلب
السلم دائما. ومع ذلك، فإنه بلول القرن الادي عشر ل يعد العرب يثلون القوة السيطرة واليوية.
ومن الؤكد أن العرفة العربية ظلت قوة فكرية قوية، خاصة ف العلوم والرياضيات والبتكار، ولكن القوة

الت حلت الثقافة السلمية صارت الن تركية.
وكان تأثي السلم على الشعوب التكية جوهريا وبارزا، ولكنه ل يطمس كل الناط

الجتماعية والثقافية الت عاشت بي التك من العصور القدية. فالسلم، من الناحية العملية وليس
الدينية، يظهر العديد من التباينات اللية. وقد عاش التك، مثل كل شعوب آسيا الوسطى، على هامش

منطقة الثقافة الصينية، وهو الشئ الذي يتضح ف العديد من آثارهم البكرة؛ وعلى العكس، فقد
، وكان هناك العديد من الستوطنات السيحية)11)تطورت الضارة العربية على حدود العال اليلينست

والسيحية اليهودية ف شبه الزيرة العربية قبل ظهور السلم. وقد جاء التك لحقا إل غرب آسيا، ول
يكن لديهم عناصر مشتكة كثية مع الثقافات الت جاورت البحرالبيض التوسط ـ مثل العرب والغريق

والرومان. وكان لدى التك الذين دخلوا الشرق الوسط تراث مزدوج متميز: فأول، هناك أصولم الت
Oghuz Khan (12ترجع إل أوغوز خان 

السطوري، وما قبله حت نوح؛ وثانيا، هناك مولدهم من)
جديد كمسلمي منذ القرن الادي عشر. ونن نتاج إل فهم هذه الطبيعة الزدوجة العقدة إذا أردنا أن

نعر ف طبيعة العثمانيي.
يدور هذا الكتاب أول وقبل كل شئ حول خو ف أوروبا من التك، وبعد ذلك يدور حول

الو ف ذاته ف النهاية. ولكي نفهم هذه العملية، يب أن نعر ف أن التك ل يظهروا فجأة من العدم ف
. فقد كانت النقطة الت دخل منها التك إل الذاكرة الوروبية أقدم من ذلك بأربعة قرون تقريبا.1453

Battle of Manzikert(13ويكن أن نددها بدقة ـ وذلك بعد معركة ملذكرد (منزكرت) 
 ف شرق)

Carole. وقامت كارول هيلينباند 1071 أغسطس 19 ف )14) الناضول قرب بية "فان" 



Hillenbrandـ الت غيت نظرتنا إل فتة الروب الصليبية من قبل ـ بتحديد الهية القيقية للذكرد 
 وقد صور صدمة هذه العركة شاهد عيان، وهو الؤرخ ميشيل أتاليايس)15)وأصدائها عب التاريخ.
Michael Attaleiates:بقوله 

"لقد كانت مثل الزلزال، فقد دوى ف كل مكان صراخ وعويل، وتدفقت نوبات ونبضات من
خو ف رهيب، وسحب غبار، وجحافل من التك الذين ييطون بنا من كل جانب. لقد كان ذلك

مشهدا مأساويا، يتخطى كل الحزان والرثاء ... لقد كان كل اليش المباطوري يهرب ... وكانت
)16)الدولة الرومانية كلها تتهاوى. 

وقد جاء دخول التك إل غرب آسيا على مراحل. فأول، جاؤوا كعبيد أو مرتزقة. وانطلق
 الذين انتصروا ف مانزيكرت إل الستيلء على القدس، ما أثار دعوة البابا أوربان)17) التراك السلجقة

Pope Urban II (18الثان 
. وترد الترك الخرون، الذين كانوا1096إل الملة الصليبية الول ف )

 إل1250النود العبيد للحكام العرب، ضد سادتم وأسسوا سلطنة الماليك الت حكمت مصر من 
، ليحل ملهم مموعة أخرى من التك، وهو العثمانيون. ومع وصول العثمانيي إل السلطة،1517

ظهر نوع من تنظيم الدولة كان يعتب نظاما تركيا فريدا وإسلميا متميزا ف نفس الوقت، وحكم منطقة
تعادل ف مساحتها حجم المباطورية الرومانية، كما أثبت قدرته على الستمرار.

وهكذا فإن الحساس بأن التك هم أعداء السيحية كان يسبق وصول التراك العثمانيي إل
. وكانت إحدى قنوات التصال تتمثل ف الر. ففي القرن الثان عشر، كان للوك1354أوروبا ف 

الر صلت وثيقة بسياسات القسطنطينية. وكانوا متحالفي بشدة مع البيزنطيي من خلل الزواج
والصال الشتكة. وانتقلت قصص مانزيكرت وهزية أخرى للبيزنطيي بعد ذلك بقرن تقريبا ف

Myriocephalon (1176)(19مييوسيفالون 
 ف غرب الناضول إل الغرب عن طريق الر: وكان بيل)

 ملك الر الذي تعلم ف القسطنطينية قد أرسل قواته الاصة ف حلة فاشلة عامBela IIIالثالث 
، تزوج أليكيوس1180. وكانت هناك خطط لتاد الملكتي البيزنطية والرية. ففي مارس 1176
Alexius البالغ من العمر عشر سنوات، ابن المباطور مانويل كومنيوس Emperor Manuel

Comnenus،(20(بالوكالة من ابنة اللك لويس ملك فرنسا، وبالتال كانت هناك قناة ثانية للتصال 
)21)بالغرب.

ومنذ معركة ملذكرد فصاعدا، كانت أوروبا الغربية تدرك شراسة صعود القوة التكية ف الشرق.
فبعد نشوب تلك العركة بأربعة قرون، أظهرت إحدى النمنمات الت رسها الفنان الفرنسي مت دي

Diogenes اللحظة الت أسر فيها المباطور البيزنطي ديوجينيس رومانوس Maître de Rohanروهان 

Romanus(22
 ـ وبالرغم من أنه رسم التك يرتدون)23) على يد القائد التكي الملوكي ألب أرسلن)

دروعا مسطحة غربية ـ لنه ل يكن لديه تصور عن شكل الدرع التكي ـ إل أنه كان يعر ف على القل



أن التك يملون سيوفا مقوسة ل تشبه السيو ف العريضة الوروبية الستقيمة. ويوضح الزء السفلي من
الصورة المباطور البيزنطي جاثيا على أربع، ليستخدمه ألب أرسلن بثابة كرسي للقدمي ليمتطي

حصانه.
  ول يكن العثمانيون، أي "أبناء عثمان"، من القبائل التكية الصغرى الت خلفت السلجقة ف

 تابعا للسلجقة، وحصل على أرض ف)25) ابن عثمانOrhan، كان أورهان 1324 ففي )24)الناضول.
أقصى الغرب من الناطق الاضعة لسيادتم، قريبا من القسطنطينية. وأدى القرب من عدو خطي إل
جعل هذا الكان موقعا حدوديا مفوفا بالخاطر. ولكن العثمانيي نحوا كمحاربي حدوديي، غزاة

gaziودخلوا ف سجال مع البيزنطيي، وكانوا يوسعون مناطقهم ببطء، بالضافة إل الضغط على ،
عدوهم بشجاعتهم العسكرية. وهكذا أصبحت الصلت بي البيزنطيي الورثوذوكس والعثمانيي

 دعي1352، تزوج أورهان ابنة المباطور جون السادس، وف 1346السلمي أكثر مباشرة. وبلول 
 على الانب الوروب من بر مرمرة، لقابلة المباطور.)Gallipoli،(26العثمانيون إل حامية جاليبول 

، كان لدى العثمانيي على الشاطئ الوروب أراضي أكثر ما لديهم ف آسيا. وف تلك1360وبلول 
Hardianopolis(27السنة، انتقلت عاصمتهم إل مدينة هارديانوبوليس 

، الت أعادوا تسميتها بأدرنة.)
وخلل أربعي سنة من بداية استيطانم ف شال غرب الناضول، الت كانت ل تزال تت ظل
السيادة البيزنطية، غي العثمانيون الوضاع. فقد صارت القسطنطينية الن ف خو ف من جيانا التراك

الاربي. وكذلك المر بالنسبة إل المارات السيحية الداخلية مثل البوسنة وألبانيا وصربيا، وتقبل
 سيدا لم بدل من البيزنطيي العاجزين)28)العديد من السيحيي السلطان العثمان الديد مراد الول

 أمي صربيا ف معركة ملحمية فLazar، هزم مراد وأتباعه السيحيون لزار 1389والضعفاء. وف 
Kosovo Polje(29قصوة (كوسوفا) 

. ولكن بينما كانت العركة دائرة، قتل السلطان على يد مسيحي)
منشق، وعندما هزم الصرب ت إعدام لزار أخذا بالثأر. وهكذا علم الوروبيون الغربيون بسرعة بظهور

 وبعد معركة كوسوفو)30)قوة جديدة ف الناطق البلية ("البلقان" بالتكية العثمانية) ف النوب الشرقي. 
؛ وردت أوروبا بشن حلةNicopolisبعامي، وصل التك إل الدانوب واستولوا على قلعة نيكوبوليس 

صليبية.
 غي منظمة وسيئة القيادة: فكانت)31)1396وكانت الملة الصليبية على نيكوبوليس ف 

النتيجة هزية كارثية. ومع ذلك، فإن ما حدث ف أعقاب هذه العركة هو الذي كان له أكب الثر ف
Jean de Froissart(32أوروبا. حيث وصف جان دي فروازارت 

 ف الكتاب الرابع من الوقائع)
Chronicleكيف أن السلطان أمر بإعدام العديد من سجنائه النبلء بعد العركة، كجزاء قاس على ،

قيام الفرنسيي بذبح السجناء العثمانيي. وتوضح منمنمة ف إحدى طبعات فروازارت أجساد الرجال
مقطوعي الرؤوس وهي تتاكم أمام السلطان، حيث كان يريد تقدي مثل ل ينساه أعداؤه. أما اللوحة



LoqmanK(33الائية، الت رسها لوكمان 
 ف "تاريخ البلط العثمان ف القرن السادس عشر"، مثل)

فروازارت، فتظهر التك كعدو ميف. وف الوقت الذي استول فيه العثمانيون نائيا على القسطنطينية ف
، كانت صورة وحشيتهم الت ل تعر ف الصفح قد تكونت وزادت قوة طوال ثلثة أجيال تقريبا.1453

، وكان ذلك1071بل إن جذور هذا الو ف تعود إل فتة زمنية أسبق، إل معركة مانزيكرت ف صيف 
حدثا قديا جدا لدرجة أنه كان بعيدا عن الذهن ف ذلك الوقت. ولكن هذا الدث ل يتعرض للنسيان

مع ذلك.
وكان هناك طريق حرب رومان قدي يوصل من القسطنطينية عب جبال البلقان إل بلجراد

) على النهر، وكانتAquincum) على الدانوب. وكانت بودا (أكوينكوم Singidunum(سنجيدونوم 
) أبعد من ذلك ف اتاه النبع. واستمر الحساس "بالصل الرومان" طويلVindebonaفيينا (فينديبونا 

بعد انيار المباطورية، ولكن الدلة الظاهرة على طول وجود روما ـ مثل أعمدة "جسر طروادة" الباقية
عب الدانوب قرب "البوابات الديدية" ـ كانت تذكر بتلك المباطورية. وكان كل من الدول السيحية ف

البلقان والر والعثمانيي يعتبون أنفسهم ورثة الاضي الرومان. فبالنسبة إل العثمانيي والسلجقة،
كانت المباطورية العثمانية تنتمي إليهم بق الغزو، وكانوا يعتقدون أنما أصبحت إرثا لم. حيث أشار

" إل "جرأة" مراد ف إدعائهEurope: A History ف "تاريخ أوروبا  Norman Daviesنورمان ديفس 
 فعند)34)لقب "سلطان الروم"، الذي حله خلفاؤه حت ناية المباطورية العثمانية ف القرن العشرين.

 ـ الذي جاء خلفا للسطان مراد ـ)35)، كان السلطان ممد الثان "الفاتح" 1453غزو القسطنطينية ف 
" باللغة التكيةRumيعتقد أنه كان يستعيد الوحدة السابقة للمباطورية الرومانية الشرقية، "الروم 

العثمانية، ف كل من آسيا وأوروبا.
وكان العثمانيون يعتبون أن "الباطرة الرومان القدسي" مغتصبي للقب ينتمي إليهم. وكانوا

 على أنم مرد دوقات النمسا، أو على أفضل الحوال، اللوك)36)يشيون إل حكام الابسبورج
الصغار. وتصور هذه الصورة الزدوجة الثية ـ لهتي متنافستي تطالبان بنفس الرث ـ الصراع التصاعد

بي الملكتي. إذ كان الابسبورج يعتقدون أن واجبهم يتمثل ف استعادة "روما" شرقا، لن أحد ألقابم
الت كانوا يملونا بشر ف كان يتمثل ف "ملك القدس"؛ بينما كان العثمانيون يعتقدون أن قدرهم يتمثل
ف دفع المباطورية الرومانية غربا، من القسطنطينية. وقد أدى هذا إل زيادة قوة (أو مكر ودهاء) ذلك

الصراع.
وكان هذا الصراع العلن بي الشرق والغرب يرجع إل الطالبة بإرث إمباطورية بائدة منذ زمن

"، أو التنافس القتصاديrealpolitikطويل. وهكذا تبدو التفسيات الت تعتمد على "السياسة الواقعية 
أو اليديولوجيات التنافسة (العقيدة الدينية) أكثر وضوحا، ولكن ف سياق القرن الامس عشر، الذي
يثل بداية ذلك، أصبح المر أكثر أهية. إذ كان كل من العثمانيي والابسبورج حديثي عهد بالسلطة،



وكان كل منهما يدعي السلطة بناء على أصوله القدية، وكانت أنسابما الفوظة بعناية ترجع إل نوح
وما قبله: وكانت بثابة روايات ضرورية. حيث بدأ الابسبورج استحواذهم الستمر الطويل على اللقب

المباطوري عندما توج البابا نيكولس الامس ف روما فريدريك الرابع أرشيدوق النمسا باسم فريدريك
. وبعد1452 مارس 16الثالث، المباطور الرومان القدس، حامل منه تاج شارلان. وكان هذا ف 

، استول السلطان الشاب ممد الثان على القسطنطينية1453 مايو 24ذلك بأكثر من عام، ف 
باقتحامها. وعند هذه اللحظة، كان فريدريك عاجزا وتافها، بينما كان العثمانيون يتحولون بسرعة إل

قوة عسكرية مسيطرة ف الشرق.
وقد تأخر الصراع لنه ف الوقت الذي كان فيه كل من فريدريك الثالث ملك الابسبورج وممد

الثان سلطان العثمانيي يدعيان اللقب السى "للمباطور الرومان"، كانت هناك دولة قوية ل تزال
تفصل بينهما. ففيما بي فيينا والقسطنطينية كانت هناك ملكة الر، الت كان يكمها واحد من أمهر

، ولكنه كان يعر ف أيضاJohn Hunyadiالقادة ف عصره، وهو نبيل ترانسلفان يدعى جون هونيادي 
"بالفارس البيض" بسبب درعه الصقول جدا والذي كان يلمع مثل الفضة. فعندما تقدم ممد لهاجة

بلجراد بعد الستيلء على القسطنطينية بثلثة أعوام، كان جيش هونيادي حسن القيادة هو الذي أوقعه
. ومع ذلك، مات "الفارس البيض" بسبب الطاعون بعد العركة بثلثة1456ف الفوضى ف يوليو 

 (خليفته الفعلي) عمره اثنتا عشرة سنةMatthias Corvinusأسابيع، وكان ابنه الثان ماتياس كورفينوس 
فقط.

 قبل أن يتم اختيار ماتياس ملكا للمجر، وطوال اثنتي وثلثي سنة1458وجاءت سنة 
وسعت الر تت قيادته أراضيها ف الشرق والغرب: وكان كل من الابسبورج والعثمانيي يشونه. ولكن

، وف العقد الثان من القرن السادس عشر واجه الابسبورج1490قوة الر تدهورت بعد وفاته ف 
والعثمانيون بعضهما البعض مباشرة لول مرة. حيث ألزم حاكمان شابان طموحان جدا نفسيهما بذا

الصراع.
، وخلفه حفيده تشارلز)37)، مات المباطور العجوز ماكسيمليان الول1519وف يناير 

،Aragon، والذي كان حاكما لسبانيا خلفا لده الخر فرديناند حاكم الراجون )38)حاكم هابسبورج
. ومع وفاةLow Countries والدول النخفضة Burgundyوالستفيد من الراضي الغنية ف بورجوندي 

ماكسيميليان، ورث تشارلز أيضا أراضي الابسبورج ف النمسا وألانيا. وف السنة التالية، مات السلطان
الذي غزا الشرق ومصر والراضي العربية لصال العثمانيي، وترك ابنه الوحيد سليمان)39)سليم الول 

)41) ليخلفه.)40)الول

وكان سليم قد أعلن نفسه سلفا "قاهر العال"، وقد عزم ابنه على حسن استغلل هذا
الدعاء. وكان سليمان أكب من تشارلز بست سنوات، ولكنهما كانا يشتكان ف الحساس الشديد



 ملك بولندا وليتوانيا، وصف سليمانSigismund Iبالقدر. ففي خطاب أرسل إل سيجيسموند الول 
نفسه بأنه حاكم ملكية شاسعة، واصفا نفسه بأنه:

"باديشاه [ملك ملوك] البحر البيض [التوسط] والبحر السود، وأرض الروم، والناضول
وكارامان وإمارات دولكادير وديابكي وكردستان وأذربيجان وفارس ودمشق وحلب ومصر ومكة والدينة

والقدس، وكل أراضي الزيرة العربية واليمن، والكثي من الراضي الت غزاها بالقوة الكاسحة والدي
)42)النبيل وأجدادي العظماء". 

وكان تشارلز الامس قد قرر ادعاءه الاص به قبل ذلك ببضع سني، واصفا نفسه بأنه:
، ملك اسبانيا وصقليةsemper augustus"ملك الروم، والمباطور النتظر، سب أوغسطوس 

، والراضي الواقعة على الشاطئ البعيد من)45)، والنديز)44)، وجزر الكناري)43)والقدس وجزر الباليار
5)وكارنيول)50)وكارنيثيا )49) وستييا )48)، وبرابانت)47) ودوق بورجوندي)46)الطلنطي، وأرشيدوق النمسان

، وكونت بلط)55) وتيول)54)، وكونت هابسبورج وأولندرز)53) وأثينا وباتراس)52) ولوكسمبورج وليمبورج)1
، وملك آسيا)60)، وكونت سوابيا)59)، وكونت اللزاك)58) وروسيليون)57) وبيفرت)56)بورجوندي وهاينولت

وأفريقيا".
وكان هناك على القل ثلث من هذه الناطق ـ القدس وأثينا وباتراس ـ ف الوزة الطلقة

للسطان العثمان سليم الول. وهكذا كانت مناطق الصراع الواضحة تتمثل ف البحر البيض التوسط
وف الملكة الرية الضخمة، الستعدة تاما للستيلء عليها. إذ كان ملكها الشاب، لويس ملك بوهيميا

 يفتقد إل موارد جاريه القويي ف الغرب)63)، الذي انتخب حاكما لكرواتيا ودالاشيا،)62) ومورافيا)61)
والشرق. وهكذا ل يكن بوسعه شن حلة صليبية لنقاذ الر من هجوم العثمانيي.

وربا يكون هناك ف عصر العلمانية إغراء لتقليل شأن البعد الدين ف الصراع بي السيحية
والسلم، عندما كان سليمان الول (ببعض القلق) يهز لشن حرب الغزو. ومع ذلك، كان الصراع بي
الابسبورج والعثمانيي صراع عقائد: فقد كان تشارلز الامس قائد العال السيحي (مكرسا فعل بتتويج

بابوي). وكان سليمان قائد معظم العال السلمي، وحامي الرمي الشريفي ف مكة والدينة، وحائز
الكنوز الرمزية للرسول ممد. وف أواخر أيام حياته، نقش على مسجده الذي يمل اسه ف

اسطنبول/القسطنطينية ما يلي:
"كان السلطان سليمان قريبا من ال، رب العظمة والقدرة الطلقة، خالق عال السلطان

والسيادة ... عبدا ل، قويا بعزته، إنه الليفة، التألق بالد اللي، الذي يطيع أوامر رب العزة
واللكوت، وينفذ تعاليمه ف كل مناطق العال العمور: قاهر الشرق والغرب بعون ال العظيم وجيشه

النصور، مالك مالك العال ... ".



 إذ نصح تشارلز الامس ابنه فيليب الثان ملك)64)وهكذا ل تكن هناك إمكانية للتوافق.
أسبانيا بأل يتخلى عن أية أراضي من الابسبورج، قائل له "إذا كان أسلفك قد حافظوا عليها "بفضل

 )65)ال" ... فيجب أن تثق بأنه سيساعدك للحفاظ على ما مكننك فيه".
 ولكن بدل)66)، أي بعد عام من خلفته لبيه، استأنف سليمان حروب الغزو.1521وف 

من التاه إل الشرق، يم وجهه شطر التاه الذي فشل فيه جده العظيم، ممد الثان "الفاتح"، ف
. حيث قاد السلطان الشاب قواته خارج عاصمته القسطنطينية/اسطنبول، ث اته شال إل1456

 أغسطس29الدانوب و"قلعة بلجراد البيضاء". وف هذه الرة ل يكن هناك خلص للمجر، وف 
، سقطت القلعة ـ السور الواقي التقدم للمسيحية ـ تت جيش سليمان. وبعد ذلك بمس1521

Mohács(67، ذبح السلطان جيش الر ف معركة موهاكس 1526سنوات، ف 
، وف أواخر صيف)

، وقف جنوده أمام أسوار فيينا. واستمر الصراع بي العثمانيي والابسبورج حوال قرني ونصف.1529
وما زالت أصداؤه مستمرة حت الوقت الاضر.





 بدأ القطار من أثينا وكان يتحرك ببطء شديد في اتجاه الشمال الغربي.)1(

بلدية في شمال غرب العاصمة فيينا (المترجم). )2(

بلدة صغيرة تقع على الدانوب في النمسا السفلى، شمال فيينا مباشرة  (المترجم). )3(

، وكانت معرفته بالحصار وصناعة الحصار ل مثيل لها. وعندما كانوا يحفرون عميقاChristopher Duffy كان هذا الصديق هو كريستوفر دوفي )4(
لنشاء قطار النفاق، تم اكتشاف الكثير من القطع الثرية من بقايا المدينة المدينة. انظر:

Wiener Stadtwerke and Elisabeth Hewson, Zeitmaschine U-Bahn: Eine Reise Jahrtausande Kulturerfahrungen. Vienne:
C. Ueberreuter, 1994.

م بين الهابسبورج بقيادة ريموندو مونتيكوكولي وقادة1664-1663م ضمن المعارك التي وقعت في حرب 1664 دارت معركة سانت جوتهارد عام )5(
آخرون وبين التراك العثمانيين بقيادة فاضل أحمد كوبريلي وانتهت بهزيمة التراك العثمانيين، وقعت هذه المعركة قرب سانت جوتهارد وموجرسدورف في

  (المترجم).غرب المجر قرب الحدود المجرية النمساوية الحالية، وتعرف في النمسا باسم معركة موجرسدورف 

 أعتقد أن ذلك كان بناء على نصيحة جيدة من خدمة متحف "الدولة".)6(

 هناك أيضا لوحة وعلمة رخامية في الرض المنبسطة قرب النهر.)7(

.2005 سبتمبر 5 لقاء في أكاديمية العلوم المجرية في )8(

" على القل. والذي يتناول العثمانيينOttoman Wars وعنوانه "الحروب العثمانية Virginia Aksan وذلك باستثاء العمل الفريد لفرجينيا أكسان )9(
بعمق كبير، ولكنه بالنسبة للهابسبورج يعتمد بالضرورة على مواد ثانوية.

"، والخرThe Siege of Vienna "حصار فيينا John Stoye هناك كتابان من الطراز الول بالنجليزية عن حصار فيينا. أحدهما كتاب جون استوي )10(
". وقد بدأ كلهما بتناول الحداث التي سبقتDouble Eagle and Crescent "الهلل والنسر المزدوج Thomas M. Barkerكتاب توماس باركر 

الحصار وتوقفا عند نهايته.

: شبه جزيرة كبيرة جنوب اليونان وتعرف أيضا  باسم "المورة" (المترجم). بيلوبونيز)11(

 حتى أواخر القرن السابع عشر، كان "الشرق" يشير أساسا إلى الراضي السلمية الواقعة شرق وجنوب أوروبا؛ وكانت الصين تسمى عادة في ذلك)12(
 أو تارتاريا. ولكن الخوف من الشرق لم يكن يرتبط مطلقا بالسلم. فقد أثار المغول الذين غزوا العالم في القرن الثالث عشر حالة منCathayالوقت كيتاي 

 الذين كان ل يمكن إيقافهم في القرن العاشر. أما القدم من ذلك، فقد كانت هناك الروايات المخيفة عن الهجراتMagyarsالرعب، وذلك مثلما أثاره الماجيار 
native" والرواية المرعبة "الشجاعة القومية للفار the tempest of Attila ) ومنها رواية "عاصفة أتيل Hunsالقبلية من آسيا الوسطى (خاصة الهون 

valour of Avarsكما سجلها إدوارد جيبون في "انحطاط وسقوط المبراطورية الرومانية" ومنذ عمل جيبون في القرن الثامن عشر، حتى عمل أوزوالد ،"
" في القرن العشرين، لم يكن هناك تقصير في الكتابة عما وصفه جيبون بأنهThe Decline of the West "انحطاط الغرب Oswald Spenglerشبنجلر 

"أعظم وربما أبشع منظر في تاريخ النسانية".

، التي كانت تتولها حينئذ استير دايملرÖsterreichische Waffenfabriks Gesellschaft كانت هذه سجلت "جمعية مصانع السلحة النمساوية )13(
Technische Militär Administratifs، خليفتها في هذا النشاط، وسجلت "اللجنة الدارية العسكرية الفنية Steyr Daimler Puchبوش 

Committee المحفوظة في أرشيف الدولة النمساوية ،"Staatsarchiv Österreichische في الرشيف الحربي ، Kriegsarchiv.

،م) وكان مبعوثا  لدى المبراطورية العثمانية1700-1629: دبلوماسي ومؤرخ بريطاني عاش في الفترة ما بين (Sir Paul Rycaut السير بول ريكو )14(
م)  (المترجم).1700-1689وعمل قنصل لبلده في إزمير في الفترة (

".The Eastern Front، الذي شرح باستفاضة الجذور العميقة للفشل في عمله "الجبهة الشرقية Norman Stone ) وذلك باستثاء نورمان استون )15(

م) ومن أشهر أعماله كتاب "تاريخ أفول وسقوط1794-1737: مؤرخ بريطاني ونائب برلماني، عاش في الفترة (Edward Gibbon إدوارد جيبون )1(
م)     (المترجم)..1788-1776 أجزاء في الفترة (6المبراطورية الرومانية" وصدر في 

 حكمت الخلفة الموية لفترة أطول في اسبانيا، ولكن وحدة العالم العربي كانت قد تفككت خلل ذلك الحكم.)2(
 سفر الرؤيا، الصحاح العشرون، الية الثامنة.)3(
 هناك صياغات معروفة للقصة باللتينية واليونانية والسبانية والنجليزية والفرنسية واللمانية والسوريانية والرمينية والفارسية والعربية والعبرية)4(

والقبطية والحبشية والصريية والكرواتية والتشيكية والبولندية. انظر:
Armand Adel, Le Roman d'Alexandre, Legendaire Medieval, Brussels: Office de Publicité, 1955,



J. A. Boyle, "The Alexander Romance in the East and West", Bulletin of the John Rylands Library 60 (1977): 13.

: اسم تاريخي لقليم في شمال شرق فارس، كان المركز السياسي والثقافي للسللة الرشكية أو الشكانية التي حكمت إمبراطورية عرفت باسمهم في بارثيا)5(
م)     (المترجم)..226 ق م-249الفترة (

: اسم يوناني أطلق على قبائل بدوية من أصول إيرانية كانت تنتشر في الراضي الممتدة من آسيا الوسطى وجنوب روسيا حتىScythians سكيثون )6(
  (المترجم).أوكرانيا ورومانيا 

: السم التاريخي لنهر جيحون (أموداريا حاليا) في آسيا الوسطى   (المترجم). أوكسوس)7(

 سمرقند، مدينة شهيرة في إقليم التركستان. كانت من أهم المدن على طريق الحرير بين الصين والغرب، وبعد دخول السلم احتلت مكانة مرموقة بين)8(
   (المترجم).ثاني أكبر مدن جمهورية أوزبكستان، ثم أصبحت عاصمة إمبراطورية تيمورلنك، وهي اليوم المراكز العلمية في العالم السلمي

(9) Edward Gibbon, The History of the Decline And Fall of the Roman Empire, p. 224.
(10) David J. Roxburgh (ed.), Turks: A Journey of a Thousand Years. London: Royal Academy, 2005.

 تاريخ موقعة أكتيوم البحرية ق م30ق م أو 146 ق م وحتى 323 العالم الهيلينستي: المناطق التي تأثرت بالثقافة اليونانية في أوج عظمتها في الفترة من )11(
(المترجم).

 وأصول النظم السياسية العشائرية التي كان: هو الخان السطوري للتراك وإليه ينسب بعض الثقافات والصول العرقيةOghuz Khan أوغوز خان )12(
يستخدمها التركمان والعثمانيين والترك الوغوز  (المترجم).

 أغسطس26 بين التراك السلجقة بقيادة آلب آرسلن وبين المبراطورية البيزنطية في Battle of Manzikert وقعت معركة ملذكرد أو منزكريت )13(
بحيرة فان (وان) والتي تقع اليوم ضمن محافظة موش في شرق تركيا. وانتهت بانتصار كبير للتراك السلجقة المطلة على manazم قرب مدينة مناز 1071

وتم أسر المبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينيس، وكانت هذه المعركة نهاية للحكم البيزنطي وبداية زحف الترك على الناضول    (المترجم).

بحيرة فان: بحيرة تقع أقصى شرق تركيا وهي أكبر بحيرة في تركيا، وكانت تسمى قديما  بحيرة خلط   (المترجم). )14(

(15) Carole Hillenbrand, Turkish Myth and Muslim Symbol: The Battle of Manzikert, Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2007.
(16) Cited John Julius Norwich, A Short Story of Byzantium, p. 240.

م تقريبا ، وامتد حكمهم في960: عشيرة تركية تعود بنسها إلى قبائل الغز التركية، تزعم هذه العشيرة سلجوق بن دقاق الذي أسلم عام  التراك السلجقة)17(
أراضي بلد ما وراء النهر وإيران والعراق والشام والناضول  (المترجم).

م)،1099-1088م) وتولى البابوية في الفترة (1099-1035: يسمى أيضا  البابا أوربانوس الثاني عاش في الفترة (Pope Urban II البابا أوربان الثاني )18(
م)   (المترجم).1099-1096وهو البابا الذي دعى إلى أول حملة صليبية على بلد الشرق السلمية (

م بين البيزنطيين والتراك السلجقة في غرب الناضول1176: معركة ميريوسيفالون أو ميريوكيفالون وقعت عام Myriocephalon ميريوسيفالون )19(
  (المترجم).وانتهت بهزيمة البيزنطيين، وكانت هذه آخر المحاولت غير الناجحة لستعادة السيطرة على الناضول الداخلي

م) وحكم المبراطورية البيزنطية1180-1118: إمبراطور بيزنطي عاش في الفترة (Emperor Manuel Comnenus المبراطور مانويل كومننيوس )20(
الحملة الصليبيةو نجح في التعامل مع خطر مرور م)، حاول استعادة أمجاد المبراطورية البيزنطية وتحالف مع بابا الفاتيكان وغزا إيطاليا 1143-1180(

  (المترجم).كما شارك في محاولة غزو مصر مع الصليبيين المارات الصليبيةم، أصبح حامي 1147من اراضيه عام  الثانية

.Andronicus لقد شنق لحقا بناء على أوامر ابن عمه الكبر أندرونيكوس )21(

م) وعاش في الفترة (1071-1068: حكم المبراطورية البيزنطية (Romanus  IV Diogenes المبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينيس  )22(
 وأطلق سراحه بعد دفع فدية كبيرة  (المترجم).م) هزم في معركة ملذكرد أمام التراك السلجقة بقيادة آلب أرسلن وأسر في هذه المعركة1030-1072

م) وتولى الحكم في1072-1029: ثالث حكام السلجقة بعد جده مؤسس السرة سلجوق بن دقاق وعمه طغرل بن سلجوق، عاش في الفترة ( آلب أرسلن)23(
م)، ويعني اسم آلب أرسلن السد الثائر، وتميز بهماراته القتالية وانتصاراته العسكرية وكانت أهم انتصاراته في معركة ملذكرد التي1072-1064الفترة (

م وأسر المبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينيس  (المترجم).1071انتصر فيها على البيزنطيين عام 

 مؤسس السرة.Ertegrul كان أبوه ارتجرول )24(
م) بعد أبيه عثمان مؤسس1359-1329م) وتولى الحكم (1361-1281أورخان غازي بن عثمان بن أرطغرل: ثاني حكام المبراطورية العثمانية عاش ( )25(

-1353المبراطورية العثمانية، اتسعت أراضي العثمانيين في عهده ووضع أقدامهم لول مرة على أراض في أوروبا بعد استيلئه على شبه جزيرة جاليبولي 
  (المترجم).في استمرار فتوحتها الدولة العثمانية الذي ساعد النكشارية و أهم عمل قام به هو تأسيس جيشم، 1354

من  بحر إيجةشبه جزيرة تشكل جزءا  من تراقيا الشرقية في الجزء الوربي من جمهورية تركيا، تطل شبه جزيرة جاليبولي على : Gallipoli جاليبولي )26(
، وأصل اسمها يوناني ويعني المدينة الجميلة  (المترجم). من جهة الشرق الدردنيل وعلى مضيق جهة الغرب

، وتسمى حاليا  أدرنه وهي احدى مدن تركياHadrianopolis: في النص الصلي هادريانوبوليس أو أدريانوبوليس Hardianopolis هارديانوبوليس )27(
وتقع في أقصى شمالها الغربي قرب الحدود مع اليونان وبلغاريا، أسسها المبراطور الروماني هادريانوس في القرن الثاني الميلدي، ثم حكمها البيزنطيون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 عاما  حتى انتقلت عاصمتهم إلى القسطنطينية90م وأطلقوا عليها اسم أدرنه وأصبحت عاصمة لهم طوال 1361حتى استولى عليها التراك العثمانيين عام 
م  (المترجم).1453"إستانبول" عام 

م وأول1361 أو 1359م)، تولى الحكم خلفا  لوالده أورخان 1389-12326: ثالث الحكام العثمانيين عاش في الفترة ( السلطان العثماني الجديد مراد الول)28(
م رغم النتصار الكبير الذي حققه1389من تسمى من العثمانيين بالسلطان، فتح أدرنه وبلغاريا ومقدونيا وصربيا وكوسوفا، قتل في معركة كوسوفا (قوصوه) 

في تلك المعركة   (المترجم).

م في قصوة (كوسوفا) بغرب البلقان، بين التحالف المسيحي بقيادة أمير الصرب لزار وبين1389 عام Kosovo Polje وقعت معركة كوسوفا بوليا )29(
التراك العثمانيين بقيادة السلطان مراد الول وانتهت بانتصار ساحق للتراك العثمانيين ومقتل لزار والسلطان مراد الول. وتعني كلمة "بوليا" في اللغات

السلفية الجنوبية "حقل أو ميدان".   (المترجم).

(30) Anthony Luttrell, "Latin Responses to Ottoman Expansion before 1389", in Elizabeth Zachariadou (ed.), The 
Ottoman Emirate (1300-1389). Halcyon Days in Crete, I. A Symposium Held in Rethymnon 11-13 January 1991, pp. 
119-34. Rethymnon: Crete University Press, 1993.

م بين تحالف صليبي ضم عدد من جيوش البلقان وأوروبا الغربية من1396: معركة نيكوبوليس حدثت عام 1396 الحملة الصليبية على نيكوبوليس في )31(
بينهم سجسموند ملك المجر وملوك فرنسا وولشيا، وبين التراك العثمانيين بقيادة السلطان بايزيد الول، وانتهت بانتصار كبير للتراك العثمانيين  (المترجم).

ؤرخي العصور الوسطى الفرنسيين، عاش في الفترة ( وهو من أهم مJohn Froissart: بالنجليزية يسمى Jean de Froissart جان دي فروازارت )32(
م)، وتاريخه من أهم مصادر النصف الول من حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا، وأعتقد أنه ينطق بالفرنسية "فرواسار"   (المترجم).1337-1405

)33( LoqmanK في النص الصلي :Loqman's.(المترجم)  

(34) Norman Davies, Europe: a History. Oxford University Press, 1996, p. 386.
م)، تولى الحكم بعد والده السلطان مراد الثاني مرتين، الولى (1481-1432: سابع الحكام العثمانيين عاش في الفترة ( السلطان محمد الثاني "الفاتح")35(

م والتي أصبحت إستانبول وعاصمة المبراطورية العثمانية،1453م)، اشتهر باسم الفاتح لفتحه القسطنطينية عام 1481-1451م) والثانية (1444-1446
وضم أيضا  بلد الصرب والبوسنة وألبانيا وغيرها   (المترجم).

م وحكام1740-1438 هي واحدة من أهم السر الحاكمة في أوروبا والتي كان يتم منها اختيار حكام المبراطورية الرومانية المقدسة فيما بين  الهابسبورج:)36(
والمجر وغيرها من القاليم،  وبوهيميا وإسبانيا بورغندي سلسلة من الزيجات مع البيوت الحاكمة الوروبية في  كل منالنمسا وأسبانيا، قامت هذه السرة ب

، حيث18انقرضت فروع الهابسبورج في القرن ، الصغر وهابسبورج النمسا الكبير  هابسبورج إسبانيا انقسمت المملكة في القرن السادس عشر إلى فرعين
   (المترجم).ماريا تيريزا م مع وفاة المبراطورة1780م أما الفرع النمساوي فانتهى في 1700 في شارل الثاني انتهى الفرع السباني بوفاة

م)، وهو ابن المبراطور فردريك1519-1459: كان إمبراطور المبراطورة الرومانية المقدسة عاش مابين ( المبراطور العجوز ماكسيمليان الول)37(
الكثيرة التي خاضهام، وسع نفوذ الهابسبورج من خلل الحرب 1483م لكنه كان يشارك والده الحكم منذ عام 1493الثالث، تولى الحكم بعد وفاة والده عام 

تزويج ابنه وأسس لحكم الهابسبورج في أسبانيا عندما قام بوفرنسا وبوهيميا وهولندا واسبانيا بلجيكا وأيضا من خلل تزويج أبنائه وبناته إلى أبناء وبنات ملوك
   (المترجم). مما سمح لحفيده شارل الخامس بتولي عرش مقاطتي ليون وأراجونقشتالة إلى وريثة عرش فيليب

: يسمى شارل الخامس، وبالسانية كارلوس، وبالفرنسية شارلكان، كان إمبراطور المبراطورية الرومانية المقدسة، عاش حفيده تشارلز حاكم هابسبورج)38(
م)، هو ابن فيليب الول ملك قشتالة الذي كان أول حاكم من الهابسبورج لسبانيا، وحفيد المبراطور ماكسيمليان الول، أما أمه خوانا1558-1500في الفترة (

 ، كانت إمبراطوريته تضم أراضي الهابسبورج في النمسا وألمانيا وأجزاء من المجروملكة قشتالة ايزابيل فكانت ملكة قشتالة وابنة ملك أراجون فرديناند
   (المترجم).وأجزاء من إيطاليا والراضي المنخفضة وأسبانيا والمستعمرات السبانية في المريكتين

م) بعد وفاة أبيه السلطان بايزيد الثاني، كان1520-1512م) تولى الحكم (1520-1470تاسع سلطين العثمانيين عاش في الفترة ( السلطان سليم الول: )39(
م وضم الشام وفي1516م، وانتصر على المماليك في معركة مرج دابق عام 1514لقبه ياووز، حارب الصفويين وانتصرعليهم في معركة جالديران عام 

م وضم مصر، كما دخلت الحجاز طوعا  تحت حكمه ويقال أن الخلفة السلمية انتقلت إلى العثمانيين في عهده وبالتالي فهو أول1517معركة الريدانية عام 
خليفة عثماني للمسلمين   (المترجم).

م) ويعتبر من أطول حكام المبراطورية العثمانية،1566-1520م) وحكم (1566-1494: عاشر السلطين العثمانيين، عاش في الفترة ( سليمان الول)40(
لما قام به من إصلح في النظام القضائي العثماني، ضم بلجراد ورودس ومعظم سليمان القانوني وفي الشرق باسم سليمان العظيم باسم الغرب عرف عند

 وفي عهده سيطر السطول العثماني على البحر المتوسط والبحر الحمر والخليج العربي، لكن فتوحاته توقفت عند حصارالمجر وشمال أفريقيا حتى الجزائر،
م والتي لم يستطع فتحها   (المترجم).1529فيينا عام 

 نقل سليم الحساس بالقدر إلى سليمان. "لقد أوحي إلى أنني سأكون مالك الشرق والغرب، مثل السكندر الكبر ... فأنا ملك وابن ملك وانحدر خلل)41(
Ibn Iyas. An Account of the Ottomanم] 1516 هـ [922عشرين جيل من الملوك". في "ابن إياس. بيان الغزو العثماني لمصر في سنة 

conquest of Egypt in the year A. H. 922 [AD 1516[ترجمه من المجلد الثالث للتاريخ العربي لمحمد بن أحمد بن إياس، كشاهد عيان على ،"
Hakan T. Karateke and Maurus. مذكور في .W. H. Salmon. London: Royal Asiatic Society, 1921, p. 91المشاهد التي يصفها 

Reinkowski (eds), Legitimizing the Order.
(42) Caroline Finkel, Osman's Dream, p. 117, citing Dariuz Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplomatic Relations )15th to
18th Century): An Annotated Edition of Ahdnames and Other Documents. Leiden: E. J. Brill, 2000.

   (المترجم). جزر الباليار: هي تقع في غرب البحر المتوسط قرب الشاطىء الشرقي لسبانيا وهذه الجزرتتبع إسبانيا)43(

: هي أرخبيل من الجزر التابعة لسبانيا وتقع في المحيط الطلسي قبالة سواحل شمال غرب قارة أفريقيا   (المترجم). جزر الكناري)44(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7


   (المترجم). النديز: اعتقد أن المقصود هو جزر الهند الغربية أو جزر الكاريبي)45(

: في النص الصلي النمسا   (المترجم). النمسان)46(

دوقية بورجوندي تقع أراضيها حاليا  في فرنسا   (المترجم). بورجوندي: )47(

 برابانت: دوقية برابانت كانت جزءا  من المبراطورية الرومانية المقدسة وتشكل أراضيها حاليا  أجزاء  من الراضي المنخفضة "هولندا وبلجيكا")48(
(المترجم).

 ويشكل حاليا  جزءا  منها ولية تقع  جنوب شرق النمسا وهي ثاني أكبر ولياتكانت جزءا  من المبراطورية الرومانية المقدسة: دوقية ستيريا  ستيريا)49(
النمسا الفيدرالية التسع، وجزءا  منها في شمال سلوفينيا   (المترجم).

   (المترجم). كارنيثيا: دوقية كارنثيا كانت جزءا  من المبراطورية الرومانية المقدسة وحاليا  يقع جزء منها في جنوب النمسا وجزء في شمال سلوفينيا)50(

: إقليم تاريخي كان يسمى دوقية كارنيول، ويشكل أجزاء  من سلوفينيا حاليا    (المترجم). كارنيول)51(

   (المترجم). ليمبورج: دوقية ليمبورج كانت جزءا  من المبراطورية الرومانية المقدسة وتقع أراضيها حاليا  في هولندا وبلجيكا وجزء صغير يقع في ألمانيا)52(

   (المترجم). باتراس: مدينة يونانية تشكل حاليا  ثالث أكبر منطقة عمرانية في اليونان وعاصمة إقليم غرب اليونان وتقع شمال شبه جزيرة بلوبونيز)53(

: في النص الصلي فلندرز، إقليم تاريخي تقع أراضيه حاليا  في هولندا وبلجيكا وفرنسا   (المترجم). أولندرز)54(

مبراطورية الرومانية المقدسة وحاليا  مقسم بين النمسا وإيطاليا   (المترجم). تيرول: إقليم كان يشكل جزءا  من ال)55(

 وبالتالي ينطق هينو أو اينو لعدم وجودHainaut: إقليم تاريخي تقع أراضيه حاليا  في بلجيكا وجزء في شمال فرنسا، وأعتقد أنه بالفرنسية يكتب  هاينولت)56(
 وبالتالي ينطق هينولت   (المترجم).Hainaultالصوت هـ في الفرنسية، وبالنجليزية يكتب 

 وتسمى بالفرنسية فيريت وكانت تشكل الجزء الكبر من مقاطعة وهذا هو السم اللماني وبالتالي تنطق بفيرت،Pfirt: في النص الصلي كتبت  بيفرت)57(
اللزاس في شرق فرنسا   (المترجم).

 وهو اسم اسباني وبالتالي ينطق روسيون وتقع أراضي هذه المقاطعة حاليا  في كتالونيا بإسبانيا   (المترجم).Roussillon في النص الصلي  روسيليون:)58(

 وهو بالفرنسية ينطق ألزاس يقع هذه المقاطعة حاليا  شرق فرنسا على الحدود مع ألمانيا   (المترجم).Alsace: في النص الصلي  اللزاك)59(

: كانت تسمى أيضا  مقاطعة هوهنبرج وتقع أراضيها حاليا  في جنوب غرب ألمانيا   (المترجم). سوابيا)60(

: كانت مملكة بوهيما تقع في وسط أوروبا وحاليا  هي إقليم يقع في جمهورية التشيك ويشكل حوالي ثلثي أراضيها   (المترجم). بوهيميا)61(

: إقليم تاريخي تقع أراضيه حاليا  في شرق جمهورية التشيك   (المترجم). مورافيا)62(

: تنطق دالماشيا أو دلماسيا وهو إقليم تاريخي يقع على الساحل الشرقي للبحر الدرياتيكي ويقع حاليا ضمن أراضي كرواتيا   (المترجم). دالماتيا)63(

(64) Geoffrey Parker, "The Place of Tudor England in the Messianic Vision of Philip II of Spain", Transactions of the 
Royal Historical Society 12 (2002): 167-221. 

 ) المرجع السابق.)65(
 انظر:، ربما كان ذلك استجابة لضغوط تشارلز)66(

Rhoads Murphy, "Suleman I and the Conquest of Hungary: Ottoman Manifest Destiny or a Delayed Reaction to Charles
V's Universalist Vision", Journal of Early Modern History 5 (2001): 197-221.

م بين العثمانيين بقيادة سليمان القانوني وبين المجريين، وانتصر فيها1526: تسمى معركة موهاج أو موهاتش، وقعت عام Mohács معركة موهاكس )67(
التراك العثمانيون وأدى ذلك إلى سيطرتهم على المجر وفتح عاصمتهم بودابست والقضاء على مملكة المجر   (المترجم).


