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يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب ال���ذي ج���اء حت��ت ع��ن��وان
«احلمالت الرتكية» ،وبناء على التجارب احلية ل�ضباط
اجلي�ش الرو�سي يف حروبهم مع تركيا ،ي�ستعر�ض امل�ؤلف
وي���در����س دور ت��ل��ك ال��ت��ج��ارب يف ت�����ش��ك��ي��ل ر�ؤي����ة ال�����ض��ب��اط
الرو�س والأح��داث التي اختربوها باحتكاكهم بالأتراك.
وي����رى امل����ؤل���ف �أن ن�ب�رة ال���ق���ادة ال���رو����س يف ت��ل��ك ال��ف�ترة
مل ت��خ��ل م���ن ال��ت��ب��اه��ي وال��ت��ف��وق احل�������ض���اري ،فالع�ساكر
ال��رو���س حم�سوبون م��ن �ضمن اجل��ي��و���ش الأوروب���ي���ة التي
تتمتع ب�إعداد عال و�إتقان للفنون الع�سكرية فيما يقاتل
العثمانيون باندفاع وع�شوائية .وه��ك��ذا ووف��ق��اً مل��ا ورد يف
ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «اال���س��ت��ع��را���ض ال��ع�����س��ك��ري ل�ل�إم�براط��وري��ة
الرتكية» و�ضعه قائد املدفعية الرو�سية �أندريه بو�شكني
ع�شية احلرب الرو�سية الرتكية ( )1829-1828نقر�أ الآتي:
«غالبا ما يبدي الأتراك �شجاعة كبرية يف بداية املناو�شات
الع�سكرية ،وهم يحملون على الدوام الكثري من الالفتات
وال��رم��وز ومي��ل��أون الأر�����ض �ضجيجاً .م��ع ذل���ك ،جت��د �أن
ال�شعور بالعار �سرعان ما يقع يف قلوبهم عند �أول خ�سارة
يتكبدونها ،ثم فج�أة تراهم يغرقون يف الفو�ضى وي�سرعون
يف التقهقر متاماً مثلما ت�سرعوا يف الهجوم» (�ص .)131
وبر�أي هذا القائد ف�إن نكو�ص الأتراك عن ميدان املعركة
لي�س �إال نتيجة للع�شوائية التي تطبع هجماتهم والتي
غالبًا ما تتم من غري �إحاطة بالت�ضاري�س ومواقع العدو.
وبذلك فال�صيغة املثلى للتفوق على العثمانيني يف ميدان
املعركة هي مزيج من ال�صمود واملثابرة عند �أول �صدام
معهم .ويك�شف ه��ذا الف�صل م��ن الكتاب ع��ن خ�صو�صية
التجربة التي خا�ضتها اجليو�ش الرو�سية يف لقائها مع
اجل��ي��و���ش العثمانية ،كما يحيط بالق�ضايا اللوج�ستية
واملناخية وغريها من ال�صعوبات التي واجهتها.
يف ف�صل «���ش��ع��وب الإم�ب�راط���وري���ة» يلقي امل���ؤل��ف ال�ضوء
على ال�شعوب التي عا�شت يف ظل احلكم العثماين كالبلغار
وال�صرب واليونانيني والرومانيني وكيفية تعاطي هذه
ال�����ش��ع��وب م��ع ح��ك��م ال��ب��اب ال��ع��ايل وم���دى خ��ن��وع��ه��م ل��ه �أو
انتفا�ضهم عليه� .إىل ج��ان��ب ه��ذا ي�صوغ امل���ؤل��ف ال�����س���ؤال
ال���ذي ط��امل��ا �شغل ال��رو���س ح��ول ه��ذه ال�����ش��ع��وب الالتينية
وال�سالفية وحول ارتباطهم ب�أعراقهم الأ�صلية ورغبتهم
يف ترميم هويتهم وبناء م�ستقبلهم.
�إن �أوث���ق و�أع��م��ق ارت��ب��اط ث��ق��ايف ب�ين رو���س��ي��ا و�أوروب�����ا هو
اجن��ذاب الرو�س للع�صر الهلن�ستي ،وقد جتلى ارتباطهم
واجن��ذاب��ه��م ذاك بت�شجيع الهجرة اليونانية �إىل رو�سيا
ودع���م ال��ع�لاق��ات م��ع اليونانيني العثمانيني ،ف�ضال عن
ف��ك��رة ا���س��ت��م��راري��ة الإم�براط��وري��ة البيزنطية م��ن خ�لال
مو�سكو وحلم الإمرباطورة الرو�سية �إكاتريين الثانية يف

�إحياء الإمرباطورية الرومانية حتت راية حفيدها الثاين
ق�سطنطني .بيد �أ َّن امل���ؤل��ف ال يكتفي ب�سرد ه��ذه ال��ر�ؤى
الطوباوية و�إمن��ا ي�أخذنا �إىل حقائق تاريخية وميدانية
�أظ��ه��رت الرتكيبة املعقدة للدولة العثمانية وعالقاتها
م���ن ال�����ش��ع��وب ال���ت���ي ه��ي��م��ن��ت ع��ل��ي��ه��ا .ف��ح�����س��ب م���ذك���رات
ومرا�سالت الع�ساكر الرو�س ميكن ا�ستبيان قوة التحالف
�أو االرتهان الذي عقده الباب العايل بالنخبة اليونانية،
فها هو قائد الأ�سطول الرو�سي الأم�ير �ألك�سي �أورل��وف
ي��ع�بر ع��ن �إح��ب��اط��ه ال�����ش��دي��د لقمع االن��ت��ف��ا���ض��ة اليونانية
يف ال��دول��ة العثمانية ،في�صف �أول��ئ��ك امل�سيحيني اللذين
يعتقدون بعقيدته الأرثوذك�سية (�أي اليونانيني) بـ «�شعب
خم��ادع ومتقلب وج��ب��ان ذي ميل �شديد �إىل امل���ال»�( .ص
 .)225ويق�سم فيكتور تاكي نظرة الرو�س التاريخية �إىل
الإغريق �إىل ق�سمني �أو منوذجني :الأول يرتبط بالبطولة
وال�����ش��ج��اع��ة الأ���س��ط��وري��ة وال���ث���اين من���وذج ال��ع��ب��د اللئيم.
ويبدو �أن هذا النموذج الأخري كان متاحً ا �أكرث من غريه
�إب���ان مواجهة ال��رو���س ل�ل�أت��راك العثمانيني وه��و م��ا ظل
�سائدا فيما حلق من �أزمان.
���س��ي��اق �آخ����ر ق���وي ان��ك�����ش��ف ل��ل��رو���س يف ت��ل��ك ال��ف�ترة وه��و
العالقة التي ظلت متينة مع ال�صرب الذين مل يعتنقوا
الإ�سالم كال�سالفيني البو�سنيني كما مل ي�ست�سلموا لإغراء
الكاثوليكية مثلما فعل �إخوتهم ال��ك��روات وظ��ل��وا �أوف��ي��اء
للعقيدة الأرثوذك�سية.
ي�����ض��ع ال���ك���ات���ب ال��ن��ق��ط��ة الأخ����ي���رة ل��ب��ح��ث��ه ال��ت��اري��خ��ي
وال�������س���ي���ك���ل���وج���ي امل���ت���ع���ل���ق ب����االن����ف����ت����اح وامل�����واج�����ه�����ة ب�ين
�إمرباطوريتني تاريخيتني كبريتني ،ي�ضعها عند ن�شوب
ح��رب ال��ق��رم .ف��ق��د د���ش��ن��ت ه��ذه احل���رب ف�����ص�ل ًا ج��دي��دا يف

التاريخ وانتقلت معها مقاليد الهيمنة العاملية من ال�ضفة
ال�شرقية ل��ل��ع��امل �إىل ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة ،و���ش��ه��دن��ا يف ه��ذه
احلقبة زوال احلكم العثماين جنبا �إىل جنب مع مواجهة
رو�سيا لواقع جديد متثل يف �أول مواجهة حقيققية مع
ائتالف القوى الغربية ،الأمر الذي كبح من جماح رو�سيا
يف التحول �إىل بلد �أوروبي.
ي�شار �إىل �أن م�ؤلف هذا الكتاب ،وبخالف التحزب الذي
�أظهره بع�ض امل�ؤرخني الغربيني باعتبارهم حرب القرم
بني رو�سيا والدولة العثمانية حربا دينية كما جاء يف كتاب
«ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ة الأخ��ي��رة» (Figes O. Crimea:
;The Last Crusade. London
 ،)2011 ,New York: Penguinبخالف
ذل���ك ال��ت��زم ال��ب��اح��ث ال��رو���س��ي م��وق��ف��ا ع��ق�لان��ي��ا يف ق���راءة
التاريخ م���ؤك��دا على �أن��ه «ال يجب علينا �أن نبالغ يف دور
ال��دي��ن يف ت��اري��خ ال��ع�لاق��ات ب�ين رو���س��ي��ا والإم�ب�راط���وري���ة
العثمانية (� )...أما الذين يحاولون تقدمي هذا ال�صراع
كبديل �أرثوذك�سي الحق للحروب ال�صليبية الكاثوليكية يف
الع�صور الو�سطى فلن يجدوا تف�سريا لطبيعة احلمالت
الأوىل لقيا�صرة مو�سكو �ضد الدولة العثمانية ،فمع �أنهم
ك��ان��وا متع�صبني دينيا �إال �أن��ه��م ك��ان��وا �أق��ل ع��دائ��ي��ة جتاه
العثمانيني م��ن ال��ق��ي��ا���ص��رة ال�لاح��ق�ين ال��ذي��ن ت��راج��ع يف
زمنهم املحرك الديني عند النخبة الرو�سية» (�ص .)23
ال ي��ن��ي م��ي��ل ب��ع�����ض ال��ك��ت��اب ال��غ��رب��ي�ين يف ال��ت��ح��ام��ل على
ال��ت��اري��خ ال��ع��ث��م��اين ي�����ض��ط��رد وي��ح��ت��د ال���س��ي��م��ا يف ال��ع��ق��ود
الثالثة الأخرية ،كما وازدادت النظرة �إىل تركيا باعتبارها
مثاال لنموذج «اال�ستبداد الآ�سيوي» الفا�سد واملحكوم عليه
بالف�شل ،ازدادت متركزا يف الوعي العلمي الغربي  .وقد
عمد الكاتب الرو�سي فيكتور تاكي �إىل تفنيد ه��ذا النوع
من الأحكام وقدَّم يف كتابه هذا �أمثلة على قابلية الدولة
الرتكية على احلياة املنظمة رغم اخل�سائر التاريخية التي
تكبدتها وع��ل��ى تكيفها م��ع امل��راح��ل التاريخية اجل��دي��دة
التي ي�شتد فيها وطي�س املناف�سة على الهيمنة ،بل ومقدرة
تركيا على �إثبات نف�سها كعامل م�ؤثر يف م�سار التغريات
العاملية.
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القيصر والسلطان :اإلمبراطورية العثمانية
بعيون روسية  ..لفيكتور تاكي

أحمد م الرحبي *

خا�ضت رو�سيا وعلى مدى تاريخ طويل حرو ًبا مع تركيا �أكرث من �أية دولة �أخرى .و�إذا ا�ستثنينا احلروب (التي هي لقاء يف نهاية املطاف و�إن كان ب�شكل عنيف) التي تقدر بحرب
واحدة كل  30 - 15عام ًا منذ نهاية القرن ال�سابع ع�شر ،فقد تنوعت االت�صاالت بني البلدين ومنها تبادل ال�سفراء والبعثات العلمية والرحالت اال�ستطالعية .هذه العالقة
امل�شتعلة مردها طموح الإمرباطورية الرو�سية ال�صاعدة ملناف�سة الإمرباطوريتني املهيمنتني يف ذلك الوقت :العثمانية والنم�ساوية و� ً
أي�ضا ملُثابرة الدولة العثمانية يف احلد من
التقدم الرو�سي وحماولة التحكم ب�ضبط واحتواء العالقة معها.

ثمة �شواهد كثرية تتناثر يف �صفحة التاريخ ت�شري �إىل
الندية التي طبعت العالقة بني تركيا ورو�سيا ،حيث كل
خ��ط��وة ي��ق��وم بها �أي م��ن ال��ط��رف�ين جت��اه الآخ���ر تت�ضمن
رغبة �أو حماولة منه لك�سب نقاط قوة على ح�ساب الطرف
الآخ��ر ،حتى و�إن تو�شحت مبظاهر ال�صداقة مثل �إقامة
�أول �سفارة رو�سية يف الق�سطنطينية التي ُت�سب كخطوة
رو�سية رمزية ال�ستعرا�ض مكانتها بني القوتني الكربيني
�آن��ذاك ،والدليل �أن متثيلها الدبلوما�سي ذاك ظل من�صة
خلالفات متكررة وقد حفظ التاريخ الكثري من تفا�صيل
تلك اخلالفات وم�آالتها.
ثمة � ً
أي�ضا الغارات التي كان ي�شنها تتار القرم (وهم من
القومية الرتكية) على الأرا���ض��ي الرو�سية و�إيقاع الأ�سر
ب�����س��ك��ان��ه��ا وم���ن ث��م ب��ي��ع��ه��م ل��ل��دول��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة مب��ا ع��رف
ب��ال��رق��ي��ق الأب��ي�����ض �أو ال�سلجوقي (�أي ال�����س�لايف) ،وك��ان
البع�ض منهم يتمكنون م��ن ال��ف��رار وال��ع��ودة �إىل ديارهم
ويف جعبتهم ق�ص�ص وم�����ش��اه��دات ع��ن احل��ي��اة يف ال��دول��ة
العثمانية م��ا �شكل م�����ص��درًا م��ن م�����ص��ادر ت��اري��خ العالقة
الرتكية الرو�سية ،ف�ض ًال عن �ستة حروب خا�ضها الطرفان
فيما بينهما من القرن الثامن ع�شر وحتى القرن التا�سع
ع�����ش��ر ،ح��ي��ث �أف����اد ال�����ض��ب��اط ال��رو���س م��ن ت��ل��ك امل��واج��ه��ات
واكت�سبوا خربة عن الإ�سرتاتيجية احلربية عند الأتراك.
ا�ستنادا �إىل هذه امل�صادر واملراجع التي احتوتها يوميات
ومذكرات الع�سكر املنخرطني يف احلمالت الرو�سية على
تركيا ،والق�ص�ص املن�شورة للأ�سرى العائدين ،واملرا�سالت
الدبلوما�سية ،و�أو���ص��اف الرحالت اال�ستك�شافية وغريها
من ال��رح�لات ،يحلل فيكتور تاكي ،ع�ضو مركز البحوث
التاريخية يف املدر�سة الرو�سية العليا لالقت�صاد� ،صورة
تركيا يف عني غرميها الرو�سي.
تعد هذه الدرا�سة �أول حماولة منهجية من نوعها لو�صف



ت���اري���خ ال��ع�لاق��ات ال��رو���س��ي��ة ال�ترك��ي��ة م��ن��ذ ب���دء ال��ت��ب��ادل
الدبلوما�سي بني البلدين يف �أواخر القرن اخلام�س ع�شر
وح��ت��ى ح��رب ال��ق��رم ( )1856 - 1853ال��ت��ي ت��غ�يرت بعدها
طبيعة التوترات اجليو�سيا�سية يف املنطقة ،حيث وجدت
رو���س��ي��ا نف�سها ،وب��ع��د �أن ك��ان��ت تقيم ت��وزن��ات��ه��ا الثقافية
والهوياتية باعتبارها جزءًا من العامل الأوربي املتح�ضر،
وج���دت نف�سها يف م��واج��ه��ة حت��ال��ف �أوروب�����ي ق���ام �ضدها.
وي���ب�ي�ن امل����ؤل���ف م����دى ال��ت��ط��ور ال����ذي خ�����ض��ع��ت ل���ه خ�لال
ه��ذه الفرتة التاريخية فكرة ال��رو���س عن الإم�براط��وري��ة
العثمانية جنباً �إىل جنب مع تعقد عالقتها (�أي رو�سيا)
مع �أوروبا .اخت�صارا فقد بد�أت رو�سيا تعي ذاتها وتتلم�س
ثقافتها القومية حلظة وقوعها بني احل�ضارة ال�شرقية
ممثلة ب�ترك��ي��ا واحل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي متثلها �أوروب����ا،
وم��ا متخ�ض ع��ن ذل��ك م��ن �إع���ادة ت�شكل الهوية الرو�سية
احلديثة.
يف ال��ف�����ص��ل الأول «ع��ل��ى ع��ت��ب��ة ال�����س��ع��ادة» ي�����س��رد ال��ب��اح��ث
اجل��ان��ب الثقايف م��ن ال��ع�لاق��ات الدبلوما�سية ب�ين رو�سيا
وال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة .وم���ن الأ����ش���ي���اء ال��ت��ي ح��م��ل��ت دالل���ة
خا�صة يف ه��ذا ال�سياق �أن��ه ،ومنذ �أول ات�صال ر�سمي بني
ال��ب��ل��دي��ن يف �أواخ�����ر ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�����ش��ر ،ك���ان احل��ك��ام
الرو�س وممثلوهم ي�ضعون �أنف�سهم يف مكانة مت�ساوية مع
ال�سالطني ال�شرقيني ،على خالف الربوتوكول العثماين
ال���ذي ُي��ن��ك��ر م��ب��د�أ امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل وامل�����س��اواة يف ال��ع�لاق��ات
مع القوى ال�سيا�سية الأخ��رى ،وقد �أ�سفر هذا التناق�ض
ال��ث��ق��ايف ع��ن م��واق��ف و���ص��ل��ت �إىل ح��د االب��ت��ذال وم��ن��ه��ا ما
�أورده الكاتب ع��ن ح�ضور ال�سفري ال��رو���س��ي مين�شيكوف
الج��ت��م��اع يف ال��دي��وان ال��ع��ث��م��اين .ي��ق��ول ع��ن ذل���ك« :ك��ان��ت
ف�ضيحة ج��دي��دة متثلت يف زي����ارة مين�شيكوف الجتماع
ال��دي��وان ال�سلطاين وك��ان ي��ر�أ���س��ه يف تلك امل��رة ال�سلطان

عبد املجيد نف�سه .فحينما اقرتب مين�شيكوف من مدخل
القاعة وجد �أ َّنه قد متت �إعادة بنائه وو�ضع بطريقة جترب
رج ًال طويل القامة كمين�شيكوف على االنحناء لل�سلطان
ووزرائ���ه .وق��د تدبَّر مين�شيكوف خمرجً ا �سريعاً من هذا
امل�أزق وحزم �أمره على عدم االمتثال ملا دبر له� .أدار ظهره
�إىل الباب و�أحنى ركبتيه وك�أنه يرب�ض عليهما ودخل �إىل
االجتماع» (�ص  .)29وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ؤرخني
�أج��م��ع��وا ع��ل��ى �إدان����ة ال�����س��ل��وك��ي��ات اال���س��ت��ف��زازي��ة ل��ل��ج�نرال
مين�شيكوف ،مبعوث القي�صر ال��رو���س��ي ن��ي��ك��والي الأول،
�إذ �ساهمت بر�أيهم يف تفكك العالقات الرو�سية الرتكية
واندالع حرب القرم.
يف الف�صل ال��ث��اين «ح��ك��اي��ات م��ن الأ���س��ر» يجمع الباحث
وي��ح��ل��ل �أب����رز ال�����س��رودات ح���ول عمليات الأ���س��ر العثماين
ال��ت��ي و�صلتنا ع�بر ال��ت��اري��خ .ب���ادئ ذي ب���دء ي��ق��وم امل���ؤل��ف
ب�����س��رد تقاليد الأ���س��ر يف ت��رك��ي��ا وال��ت��غ�يرات ال��ت��ي واكبتها
ع�بر ال��ت��اري��خ .وق��د ق�صد امل���ؤل��ف ه��ذه املتابعة التاريخية
كمقدمة ل��ق��راءة ظ��اه��رة ب��رزت يف املجتمع ال��رو���س��ي منذ
بداية متا�سه مع تركيا .فالأ�سرى الرو�س الذين �أفلتوا
م��ن الأ���س��ر ال�ترك��ي وع���ادوا �إىل ب�لاده��م رج��ع��وا حمملني
بق�ص�ص وحكايات ما لبثت �أن غدت ال�شغل ال�شاغل لل�شارع
ال��رو���س��ي ،وم��ع ال��وق��ت حتولت حالة الأ���س��رى وق�ص�صهم
�إىل ظاهرة �أقلقت الكني�سة و�أث���ارت �شكوك رج��ال الدين
يف �أولئك الهاربني خ�شية �أن يكونوا قد اعتنقوا الإ�سالم
���س��را وب����أن وج��وده��م ب�ين امل�سيحيني الب�سطاء �سي�ؤثر يف
عقيدتهم .بيد �أن ه��ذه النظرة املهجو�سة بالدين جتاه
الأ����س���رى ال��ع��ائ��دي��ن م��ا لبثت �أن ت��غ�يرت حينما ا�ستبدل
املجتمع الرو�سي ك�سوة الكهنوت بقبعة العلمانية يف القرن
الثامن ع�شر ،فتحولت النظرة �إىل الأ�سرى الهاربني من
الريبة �إىل ال�شفقة.

