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  نارشي للنرش اإللكرتوني.دار قوق النرش اإللكرتوني محفوظة لح©    

www.Nashiri.Net 

 

 .حقوق امللكية الفكرية محفوظة للكاتب©     

 .2411/أكتوبر، 1153، الحجة يذ نرش إلكرتونيا يف     

 

نقل أية مادة من املواد املنشورة يف ناارشي دو  إذ  كتاابي مان ا يمنع منعا بات  

جميع الكتابات املنشورة يف موقع دار نارشي للنرش اإللكرتوني تمثل رأي  املوقع.

 كاتبيها، وال تتحمل دار نارشي أية مسؤولية قانونية أو أدبية عن محتواها. 

 

 ليىل األملعي اإلخراج الفني:     

 إدريس يحيى تصميم الغالف:      

 محمد سعيد املالح التدقيق اللغوي:     
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 الكتابنبذة عن 
 

تكمن أهمية الكتاب عىل ضوء املستجدات الحالية يف منطقة شبه جزيرة القرم 

والعرشين. حيث  لحادياوجورجيا، واالحتالل الرويس الجديد للمنطقة يف القر  

الرهيب،  ا ڤيلقي الضوء عىل األطماع الروسية القديمة منذ عهد القيرص إي

وقتنا الحايل إليجاد  تىوالذي سار عىل خطاه كل من تاله من الُحكام الروس ح

منافذ عىل البحار الدافئة. وقد بدأت تلك الخطة بالقضاء عىل اإلمارات واملمالك 

اإلسالمية يف القفقاس وضم أراضيها لروسيا واحدة فواحدة، وهي التي كانت 

تقف جدارا  منيعا  يف وجه هذا التوسع. وماتزال تلك األطماع موجودة لم تنتِه بل 

رغم تغري نظم الحكم يف روسيا من قيرصي إىل شيوعي إىل  األياموتزداد حدة مع 

 يشء يشبه الديموقراطية يف أيامنا هذه.

 

هذا الكتاب من قسمني،:تضمن القسم األول أربعة فصول، شملت ملحة  وتكو 

تاريخية وجغرافية تعريفية عن املنطقة، والتقسيمات اإلداربة للقفقاس يف 

اليني ألمم القفقاس، وتفصيالت عن أمم القفقاس العهد الشيوعي، والنفي الست

 املختلفة.

 

تضمن القسم الثاني أربعة فصول أيضا شملت: دراسة عن مقاومة شعوب  بينما

القوقاز لالحتالل الرويس، والقفقاس بعد الثورة البلشفية الشيوعية. وتهجري 

قاس شعوب القفقاس، وعودة املنفيني للظهور من جديد، وجدوال  بلغات القف

 وأصولها.

 

ا لعدم إملام معظم القراء بمعالم القوقاز الجغرافية فقد زودت الكتاب  ونظر 

بخرائط تبني موقع كل مدينة وبلد، وكل نهر وجبل يف تلك املنطقة عندما يرد ذكر 

القارئ، وأ   استحسا أي منها للمرة األوىل يف الرسد. آمال  أ  ينال هذا الكتاب 

   غائبة عنه.يُقدم له فائدة قد تكو 

 هذا وبالله التوفيق                                                                            
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 مقدمة
العالقة بني القفقاس والدول العربية واإلسالمية تعود إىل عهود اإلسالم األوىل، 

كما أنها كانت وحتى زوال السلطنة العثمانية عالقة تاريخية متداخلة ذات اتجاه 

للسلطنة ضد التوسع الرويس  االسرتاتيجيتباديل، فقد كا  القفقاس العمق 

قر  العرشين، حيث مثّل لها صمام منذ القر  الثامن عرش وحتى ال االستعماري

 القيرصي باتجاه البحار الدافئة.  االخرتاقاألما  أمام 

كما يمثل القوقاز اليوم صلة الوصل بني تركيا وعمقها االسرتاتيجي  

ا، حيث دخل معظم سكانه يف اإلسالم واستخدموا اللغة الرتكية وكانوا  رشق 

يف نفس الوقت منطقة غنية بالنفط  للدولة العثمانية. لكن القوقاز أصبحتابعني 

ا للتدخالت الدولية.  والغاز وصار بالتايل مطمع 

ولم يأت القر  الواحد والعرشين بجديد، فما ماتزال شهوة التوسع لدى  

، وال تقف الروس عىل حالها لنفس الغايات االقتصادية والسياسية والدينية

نفسه بالنسبة للدول تمثل روسيا الخطر بل  مطامعهم عند حدود القوقاز،

  .متلك أسباب القوةتالعربية ما لم 

فيجب أ  نبقي أعيننا عىل القوقاز، وأ  نكو  حارضين فيه، قريبني من  

 شعوبه، محاولني مساعدتهم عىل النمو واالستقرار لدفع خطر التمدد الرويس.
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 القسم األول           
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 وجغرافية لمحة تاريخية  الفصل األول:   

 

 

 

 

 
 
 

وسميت  خلفاء الراشدين،منطقة القفقاس منذ عهد العرف العرب  

والتي تمتد  ،ي جبال القوقاز"أقفچاقالو أوالقبچق أوالقبچ أالقبق "جبالها باسم 

لة الحدود مشك   ،من جورجيا وأرمينيا وأذربيجا  حتى جنوب رشقي روسيا

 ألٍف ومئتي كيلو مرتٍ  بطولالجغرافية الطبيعية الفاصلة بني قارتي آسيا وأورپا 

شمال رشقي " يف كوبا "حتى فم نهر و بحر قزوين لمن الجنوب الغربي  تمتد 

منتجاتها املعدنية: الفحم الحجري والنحاس والرصاص أهم و ، البحر األسود

 .واملنگنيز باإلضافة للنفط
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شماال ،  KUBANوكوبا    TEREKة املحصورة بني نهري: ترييك وهذه املنطق

 جنوبا   RIVONوريڤو   KURAو نهري كورا 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 والتي تحوي سالسلها الجبلية املرتفعة
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 "ريالاد"أهمها ممر توصل لبحر الخزر أو قزوين و ممرات جبلية قليلة العدد  

 الباب. أي "دربند"عليه مدينة تقع و ( ومعناها باللغة الجركسية: املنفرد)

 

 

 

 
                                 

 خارطة توضيحية للمنطقة                                     
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بها الكثري من األمم والشعوب منذ العهود القديمة: فغزاها اآلشوريو   طمعوقد 

وخضع  بل امليالد، ق الثالث  القر يف  يو بيزنطالوالكلدانيو  والفراعنة، و 

كل من الفرس  مع األرمن ، وكذلك تنافس عليها  الرابعالقر يف جنوبها للصني 

عهد يف  ها 22= 611صلتها الفتوحات اإلسالمية سنةقد و و  والروما  القدماء.

بقيادة جيش رساقة بن عمرو  ريض الله عنه يف جيش عمر بن الخطابسيدنا 

بالد )رشوا (، وجزء من الداغستا   وقد أسلم جميع. ذربيجا أفتح  أ  بعد

وبعض )القوموق: يتواجدو  عند مصب نهر ترييك، ويتكلمو  اللغة الرتكية، 

وهم أول من أسلم من سكا  القفقاس وأسسوا إمارة إسالمية باسم ) إمارة 

)التي صار اسمها  "طارق"طارقي( وعاصمتها مدينة  

هي و ( 1921ثم "محج قلعة" عام  1811سنة   PETROVSKپيرتوڤيسك

ثم  .2442 عام نسمة 166.844سكانها ، وقد بلغ عدد حاليا  عاصمة داغستا 

مع  تأسلم تيأرمينيا وبالد الكرج العبد الرحمن بن ربيعة الباهيل فتح 

 قد أسلمنترش اإلسالم إىل غربي القربطاي ونهر كوبا ، و االداغستا ، ومن ثم 

 كنهم إرتدوا بسبب ضعف الحكومة اإلسالمية باملنطقةول شعهبهمأمراء األرمن و 

 

حيث انهزم  "بلنجر"بالد الخزر ووصل ملدينة يف ها توغل 52ويف سنة 

جاءته اإلمدادات بقيادة أخيه ثم  بن ربيعة،جيش املسلمني وأصيب عبد الرحمن 

عهد معاوية بن أبي سفيا  يف و  )سليما ( الذي توىل املنطقة من بعد أخيه.

من الخليفة عثما  بن عفا  سار جيش بقيادة حبيب بن مسلّمة وفتح وبأمر 

 عاصمة جورجيا "تبليس أوتفليس "
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الدولة يف املنطقة بسبب الفتن الداخلية يف  ثم توقفت الفتوحات من جهة الغرب . 

الوليد بن عبد امللك حيث دخل جيش بالد ، إىل أ  عادت يف عهد اإلسالمية الناشئة

الخزر عن طريق أرمينيا فتمت هزيمته من قبل تحالف )الخزر والقبچاق 

دخل مدينة )دربند( فآخر بقيادة )الجراح بن عبد الله الحكمي(  فأرسلوالرتك(، 

كبري يف  أثر  كواٍل   لجراحوقد كا  ل .بغري قتال وصالح الرتك مقابل مال يدفعونه

ثم جرت فتوحات يف سنة  تلك األصقاع.يف ناس اإلسالم بأعداد كبرية دخول ال

تلك لإلسالم كل ها حيث هزم الخزر ودانت 111ها واستمرت حتى سنة147

 .نيمروا  بن محمد آخر الخلفاء األمويحكم  أثناءاألصقاع 

 
 : هماطور الَضعف العبايس انقسمت قفقاسيا لجزئني يف ثم 

 .حاليا  جورجيا، واملسماة بالد الكرجأو كرجستا   •

 .بالد األبخاز أوأبخازستا   •
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ها خرج ساااتة من الدعاة املسلمني 549سنة يف  يذكر التاريخ اإلسالمي انهو 

ال إله إال أ  "شهادة  نحو األصقاع الشمالية لنرش راية التوحيد حاملني معهم 

وكا  ، يه وسلمالله وسنة نبيه صىل الله عل" وكتاب الله وأ  محمدا  رسول الله

)حيث يقيم فوصلوا منطقة البلغار "أحمد بن فضااال "منهم الرحالة واإلمام 

يف  "ملاس خا "أبعد رحلة شاقة استمرت عاما  كامال  ، فدخل خانهم  التتار(

محرم بدخول اإلسالم 16ذلك يحتفل مسلموا املنطقة كل عام بتاريخ لو اإلسالم 

 إليهم.قر  عىل وصول اإلسالم  11بمرور  1989وقد احتفلوا يف سنة، ملنطقتهم

 

وبإنشغال املسلمو  بالحروب الصليبية أعلن الكرجيو  اإلنفصال عن  

ها ، بيد أ  فرحتهم بالحكم لم 117الدولة اإلسالمية وإحتلوا ) تبلييس ( سنة 

  تطل لدخول السااالجقة لبالدهم بعد إخضاع تركستا  وخوارزم وإيرا .

ها القائد السلجوقي املسلم 163يف سنة  وبعد  مقاومة قصرية احتل كرجستا  

 "ألپ ارسال "

 

ساقطت بياد املغاول بقياادة  ثاموخضعت املنطقة من جديد للحكم اإلسالمي، 

  .جنكيزخا 

لابالد يف افتفرقاوا خاصاة، سقوط املنطقة أكثر املغول القتل بالجراكساة عند و 

ثم  ،نجم الدين أيوب مماليكه من أولئك الجراكسةشرتى احيث  ،مرصإىل صلوا و و 

وسيف الادين ، منهم معز الدين أيبككا  و  !مرص بعد مدةعىل  احكام   صار هؤالء

دحر القوات املغولياة بابالد يف  واملنصور قالوو  والذين يعود الفضل إليهم  ،قطز

ها ، وطرد بقاياا الصاليبني مان مرصا، 638معركة عني جالوت سنةيف الشام  

اا والتصدي للپرتغاليني . وسبحا  الله فقد كا  ما فعله املمالياك بااملغول انتقام 

 لظلمهم آلبائهم يف القوقاز.
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 ،منية جنكيز خا  قام بتقسيم مملكتة املرتامية ألربعة أقسام وعندما اقرتبت

بأرسها وبالد داغستا  وخوارزم وبلغار الروس  "دشت القبچاق"منها  منح

 .البنه جوجي البحر األسود(حتى البحر الغربي )

بدأ الرصاع عىل املنطقة من جديد و الحكومات املحلية  توبعد املغول بفرتة ضعف

التاسع لقر  يف اإسميا  املنطقة لهم تخضع حيثبني الفرس واألتراك العثمانيني 

 الهجري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنكيز خا  ألب أرسال 
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 و آزاق = آزوڤ(.  ANAPAناپا أالبحر األسود مثل )فاحتلوا بعض املواقع عىل 

 

 

 
 

 
عىل منطقة القفقاس  وضع الروس أعينهم السابع عرش امليالدي ومنذ القر  

من قبل ) بطرس األول أو  نحو البحار الدافئة وذلك ليتقدمواوبدؤوا يخططوا 

( حكم امللك الصفوي ) نادر شاه  (ها1153) م 1725(، ويف سنة األكرب

وبموجب معاهدة )  ولكن األخرية استقلت بعد موته. ،أفغانستا  وجورجيا

تم استقالل بالد القربطاي عن السلطنة ( ها1132) م 1759 بلگراد ( سنة

العثمانية، وبدأ الضعف يترسب للمنطقة لوجود دولة صغرية هي جورجيا 

 شكلت فراغا  سياسيا  مما أطمع الدول املجاورة فيها.

 

 

 
 اهنادر ش بطرس األول أو األكرب
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بدأ الترسب الرويس لبالد الجراكسة حيث تم إقامة ( ها 1179 م )1763 سنةيف و 

القالع ببالد القربطاي ثم سقطت شبه جزيرة القرم لتضم للملكة الروسية 

 (.ها1191) م1777 املتوسعة نهائيا  سنة
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 وصلتها أعلن الروس حمايتهم ملناطق الكرج و 1198 م(1781) ويف سنة

بعد مقاومة وتم طردهم من الكرج ترشين الثاني  5تبلييس بتاريخ إىل  مجيوشه

 .بيد أنهم كسبوا اسرتاخا  بالشمال ناجحة،عثمانية 

 

 

 
 

 أعلن الروس الحرب على السلطنة العثمانية وتقدموا بمنطقة ( هـ8121م )8811سنة في .و 
 
 

الخاضعة اسميا لها وإنهزم الجيش العثماني والجركيس وتم أرس  "كوبا "

 القائد العسكري العثماني 

 ياوضمت لروس نيالعثماني يد، ثم سقطت شبه جزيرة القرم من "بطال باشا"

ثم إستغل الفرس الضعف ، بعد سنتني بموجب معاهدة لوقف الحرب بني الدولتني

 منها وطردوا الفرس ا الكرجينيجدو نأاملنطقة فعاد الروس و  واالكرجي وإحتل

 "كاترينا الثانية"وبوفاة اإلمرباطورة الروسية  .(ها1211م )1796 سنة

 

 

 

 

 

 كاترينا الثانية
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فقاومه ثانية، فسحب جيوشه من الكرج ثم عاد وضمها  " پول"خلفها القيرص

 تكرجستا  وضم ت، وسقط(ها1213م )1844خا  قائد الداغستا  سنة  عمر

يف و  من قبل.املحتلة مع املناطق األخرى  (ها1216) م1841 لروسيا نهائيا  سنة

 "گوريا"األبخازية و  "مارتييإإمارتي "ضم الروس  (ها1223) م1814 سنة

 .بمنطقة باطوم

 

 

 

 

 

 

 

 شعوب املناطق الحدودية الجنوبية لروسيا:

كانت  والتيعدد من الشعوب اآلسيوية الحدود الجنوبية لروسيا  سكن 

العهد الشيوعي. ويمكن يف وقتنا الحايل أو يف  أراضيها أصال أوسع مما هي

 تصنيفها لثالث مجموعات بحسب تاريخ إخضاعها للسيطرة الروسية:

: وقد جيء بهم من قبل VOLGA  GERMANSأملا  الڤولگا  •

 .لهم باعتبارهم من املقربنيالقيرصية السلطات الروسية 

وكانوا بسهول جنوب اسرتاخا ، وخضعوا  :KALMYKSالكامليك  •

   CRIMEAيف القرم )  :األمم اإلسالمية 19 للروس منذ أواخر القر 
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يتوزع حاليا  ين و ، (CAUCASUSالقفقاس )و  ،يخضع حاليا ألوكرانياو  

 .روسيا وجورجيا
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 الفصل الثاين:

 التوسع الرويس إلمارة موسكو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف وكرانيا الحالية، والتي قىض املغول عليها أقامت أول مملكة روسية ب      

 العصور الوسطى .

 موسكو،  أما روسيا الحديثة التي نشأت من توسع إمارة 
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 فقد توسعت عرب ثالثة محاور:

 شماال  :  دمجت القبائل الفلندية وصبغتها بالصبغة الروسية . •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا منذ القر  السابع عرش رشقا  :  • نحو سيبرييا واملحيط وتوسعت رشق 

 قليلة السكا . املنطقة الهادي، وكانت
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الثالث  القر  فمنذجنوبا  : نحو املناطق املسلمة والبوذية، وتمت ببطء. •

ت كانت السهول املفتوحة جنوبي روسيا بما فيها القرم، تح للميالد عرش

وكا  أمراء  خانية التتار من القبيلة الذهبية املغولية. أوإمارة  حكم

أتباعا  للخا   (الذين يحكمو  شمايل نطاق الغابات الشمالية)الروس 

 ،ر  الخامس عرش امليالديالقالذهبية  يف وملا تفتتت   القبيلة  الترتي.

لذين ينتمو  ا كانت خانية القااارم إحدى بقاياها، حيث خضعت لألتراك

وقت من شغلت  خانية التتار يف وقد  .1174 عرق والدين منذ عاملنفس ال

 .وحتى القفقاس MOLDAVIA األوقات مساحة امتدت من مولداڤيا

  

تبلغ فكم من الغرب(، 173×كم من الرشق 524أما شبه جزيرة القرم ) 

 يشكل ،1989عام  نسمة 2.136.444بلغ عدد سكانها و  2كم 23.995مساحتها 

، باإلضافة ألقلية همالروس واألوكرانيني والتتار الغالبية العظمى من حالي ا

وهي   SIMFEROPOL عاصمتها مدينة سيمفريوپولو بلغارية ويونانية، 

بالقرب من املدينة الترتية القديمة )آق 1781مدينة حديثة بناها الروس سنة

ا مركز الخانية وكانت( AK-MECHETمجد  بحر آزاق . ويحد القرم رشق 

وأهم  .جنوبا وغربا  البحر األسوديحدها ويفصلها عن الرب، و  (AZOVآزوڤ )

بلغ )التي  SEVASTOPOLسيڤاستوپول مدينة : شبه جزيرة القرم موانئ

 .(2441عام  نسمة 511.444عدد سكانها 

 

يايال داگ "معظمها مع وجود جباليف  منطقة سهلية شبه جزيرة القرمو  

YAILA DAG"  بني الساحل  وتفصلقدم  3.444فع حتىترت والتي جنوبها

غربا  ، " SALGIRسالگري " نهر أهم أنهارهاو  .واملنطقة الداخلية لشبه الجزيرة

بها  ؤواوقد كانت صالتها باإلغريق قديمة حيث أنش رشقا . "AL,MA ملا"آو

أواخر العصور يف و  .العديد من املستوطنات، ثم خضعت لإلمرباطورية البيزنطية

عىل موانئها الرئيسية ،ثم خضعت  GENOESEويو  نَ الجَ الوسطى سيطر 
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 ثم سقطت، 1173بيد األتراك العثمانيني سنة  قعلليونانيني من جديد قبل أ  ت

ضمت بشكل نهائي للقيرص 1785 بشكل جزئي، ويف سنة1777بيد الروس سنة

 .الرويس

يظهر بها  1171ها/1188خارطة حدود معاهدة ) كوچوك قينارجية سنة 

  منطقة الخانات وخسارة السلطنة العثمانية لهاوضع 
وبقيت تحت  1912 وسقطت العاصمة سنة 1911 غزاها األملا  النازيو  سنة

، ثم خضعت للروس من جديد ضمن ما ُعِرف 1911حكمهم حتى ربيع سنة

 باسم" اإلتحاد السوڤيتي".

 

 

 

 

 

 
 

 

 (1171ها/1188خارطة حدود معاهدة ) كوچوك قينارجية سنة 
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 تتار القرم :

وهم ، عقر دارهميف رأينا أ  تتار القرم شكلوا قوة ضاغطة هددت الروس 

يتحدثو  اللغة الرتكية مع اختالفات محلية، فلهجة تتار جنوب القرم أقرب ما 

تركيا واللغة الرتكمانية .أما لغة شمايل القرم املستعلمة يف تكو  إىل اللغة الرتكية 

 1831بلكار والقرگيز. وقد صدر بسبب الحرب سنةفهي قريبة من القرتشاي وال

مرسوم قيرصي بإبعاد سكا  املناطق الساحلية نحو الداخل العتبارات 

الفرتة يف وقد أدت األعمال الروسية التعسفية لهرب التتار، حيث أنه  .ريةعسك

 همنسمة من التتار، فقرر الروس منع 251.177 هاجر 1862 وحتى 1864من 

 صحر املنطقة.تحتى ال تالهرب 

 

الديني واملعادي للحكومة الروسية عىل  "ميل فرقة " ستوىل حزبا 1917 سنةيف و 

ودعا ملؤتمر إسالمي لسكا  القرم  ،"كورولتاي"وشكل مجلسا  وطنيا   ،السلطة

 18 تاريخيف و  يف مدينة سميفروپول، ولم يتم القضاء عىل الثورة إال بعد عام.

مرسوما  بإنشاء جمهورية القرم ذات الحكم وقع لينني  1921 ترشين األول

تمت تصفية حركة )ويل إبراهيم( وهم أتباع رئيس  1928 الذاتي .ويف سنة

 الجمهورية الشيوعي للقرم.

حصول فراغ سيايس رسعا  ل 1336 وقد أدى انهيار خانية أسرتاخا  سنة 

اسيا  ما تم مأله من قبل الروس القيارصة. وتشكل بشمايل القفقاس كيانا  سي

 محليا :

وتلك املنطقة رسعا  ما غزاها الروس  . (بشكل إتحاد)القربطاي غربا   •

  1361 سنة "يڤا  الرهيب"إبأمر من القيرص 

شامل: شامخال "( غربا  شمايل داغستا  بزعامةTARKI يإمارة ) طارق •

SHAMKHAL أوشيڤكالSHEVKAL" . 
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االستيالء عىل  "بطرس األكرب"قرر  الثامن عرش ويف عرشينيات القر  

تولستوي "املقاطعات الفارسية عىل بحر قزوين بنصيحة من عضو مجلسه 

TOLSTOY( " جد األديب املشهور الذي خدم ضمن تلك الحمالت التوسعية

بمنطقة القفقاس الحقا (، فتم نقل الجيش بحرا  من اسرتاخا  لسواحل 

 .داغستا 

بما فيها من كل املناطق هزائمهم املتكررة  أرغموا عىل اإلنسحاب بعد الروس لكن

 .مدينة )دربند (

 

 

 

 

 

 شامل
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إنشاء سلسلة قالع روسية  1777يف سنة "كاترينا الثانية"قررت اإلمرباطورة  ثم

بشكل مستوطنات ) قازاقية : جمع قوزاق( تمتد من وادي نهر ترييك وحتى بحر 

يف نفس كانت جورجيا و .  1779 آزوڤ، وتم خضوع القربطاي للروس سنة

تشكيل دولة يف   "IRAKLIايراكيل"نجح ملكها  حتىبحالة من الفوىض الوقت 

 1785 عرتف الروس بها بموجب معاهدة معه سنةا "تبلييس"صغرية حول 

سنة موت حاكمها . لكن وغداة مقابل بعض الرشوط عىل سياستها الخارجية

وكا  السكا  . يااألول( جورجيا لروس ضم القيرص الرويس )پول 1841

 للروسأميل للخضوع  OSSETIANSالجورجيو  النصارى مع األوسيتيو  

فحقق الروس طريقا  عسكريا  يمتد من ، ضد األتراك والفرس املسلمني باملنطقة

 "تبلييس"وحتى  "ڤالدي كافكاز"

 

 

 

 
 

 
 

 ا عداخضعت جميع بالد ما وراء القفقاس للروس، م1828حتى أنه بحلول عام

رشقا  الشيشا  واألنگوش والداغستا   ا : تضمني كبريتني مستقلتمنطقتني

  )سكا  الجبال(، وغربا  الرشكس األبخاز.
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أول معركة قفقاسية يف انترص الروس عىل العثمانيني  29-1828 ويف سنة 

 (ANANPAناپا أ( و)POTIواحتلوا )پوتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف وسيطروا عىل البحر األسود بسبب خسارة العثمانيني ألسطولهم البحري 

 .اليونا الكارثية مقابل سواحل معركة ناڤارينو 
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وبعد معاهدات الصلح كسب الروس أراض جديدة باملنطقة مثل )مسخييتيا 

MESKHETIA . ) جنوبي جورجيا والتي يوجد بها سكا  مسلمو، 
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 1861-1762ما بني  خارطة توضح التوسع الرويس جنوبا  
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عىل إختالف كبري يف النظام االجتماعي املستقلتني وقد كانت كلتا املنطقتني 

وعىل  (نظام الباگوات) اإقطاعي   انظام   يتّبعو  الرشاكسةفقد كا   السائد:

فكانوا سكا  الجبال األنگوش والداغستا  أما صالت مستمرة مع العثمانيني، 

 بالحركة املريدية حيث الزهد والتقشف واملساواة. امرتبط   اديني   انظام  يتبعو  

 

املنطقة الغربية قاومهم اإلمام غازي منال يف  وملا حاول الروس التوغل  

إال  "گيمري"ولم يتمكنوا من القضاء عىل حركته ودخول عاصمته  1854 سنة

ات، فخلفه اإلمام شامل حيث نجحت حركته بتخفيف الضغط الرويس سنو 5بعد 

قوات منها ملحاربته بعد توسع  مما أجربهم عىل سحب 1814 عىل الرشكس سنة

 .1813 سنة "دراگو"معارك كثرية أشهرها معركة يف  نترص عليهم قد او  نفوذه.

 

الروس عىل هاجم اإلمام جورجيا فأجرب  1835وملا إندلعت حرب القرم سنة    

 تحويل جزء كبري من قواتهم ملجابهته مما خفف الضغط عىل الجيوش العثمانية

ا . واملرصية املساندة لها وكما )بسبب خذال  مؤيديه لكن اإلمام استسلم الحق 

. أما الرشكس فقد ظلوا يتمتعو  باستقالل كامل حول نهر كوبا  (سييل تاليا  

تيش، ولم يتم إخضاعهم إال بعد شماال  وكانت لهم حكومة رشكسية يف سو 

منهم وسكن  644.444 ، فتم طرد1862سنة أسنتني من الهجوم الرويس الذي بد

 .مناطقهم املستوطنو  الروس
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 1835حرب القرم سنة                                     

    

نصف قر  من وقد جاء إخضاع القفقاس للحكم الرويس القيرصي بعد أكثر من 

 قبول جورجيا الخضوع للدب الرويس.

، ثار القفقاس من 1877وملا إندلعت الحرب الروسية العثمانية مرة أخرى سنة

لكن الثورة أخمدت بالسالح  بخازيا.أجديد بعدما نزلت القوات العثمانية يف 

مت حركات ثورية جديدة يف قا 1943ويف سنة  والقمع الرويس من جديد.

، 1917الثورة البلشفية الشيوعية سنةقيام ط النظام القيرصي ب، وسقالشيشا 

كحاكم عىل " GOTSINSKIنجم الدين گوتٍينسكي "فتمت املناداة با 
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ولم يتم القضاء عىل " .UZUN Hوزو  حجي "أالشيشا  وكذلك اإلمام 

 .1924حركاتهم إال سنة 
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  الفصل الثالث :

 ألمم القفقاسالنفي الستاليني 
أغرب وأبزر أعماله حني قرر  "جوزيف ستالني"يعترب قرار الدكتاتور الرويس     

تبعد  ةٍ روسي قفارٍ نفي ثمانية أمم ومجموعات عرقية من منطقة القفقاس ل

 بحجة تعاونهم مع املحتل النازي. األصيل عن موطنهم آالف الكيلومرتات
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 نفي أمم مناطق الجبال 
من: الشيشا  واألنگوش والقراتشاي والبلكار. حيث  النفي كال   شمل هذا 

وكا  الشيشانيو  واألنگوشيو  ة. شكل عددهم ثلث مجموع أعداد األمم املنفي

 منهم ،1959 سنة نسمة ) 199.761 منهم حيث بلغ عددهم )األكرب نسبة ال

 من األنگوش. 92.471من الشيشا  و 147.694

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خارطة توضح التوزع العرقي بالقفقاس قبل قرار النفي الستاليني        
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 وقد كا  إخضاع الجبليني قمة نشوة النرص للروس وإظهارا  لتفوقهم وعظمتهم!
كانت مصممة  وملا شيد القائد الرويس )يرميلوڤ( قلعته الكربى يف )گروزني(

 .إلرهاب أكرب شعوب الجبال وأكثرها تمرسا  بالحرب

 

تورپالو "ويقول الشيشانيو  أنهم ينحدرو  من ساللة البطل األسطوري  

بينما يقول األنگوش أنهم ينحدرو   ،"TURPALO-NOKHCHOUنوخشو 

الذي أسس مدينة  "KERTSKHALكريتسخال "من ساللة البطل األسطوري 

وقد صادر الروس أرايض الجبليني ووزعوها عىل املستوطنني الروس  نازارا .

والذين كانوا موظفني عسكريني ومدنني روس " القوزاق" باسم املعروفني

 ضد سكا  البالد املسلمني.اشرتكوا بالحرب 

 

 

 

 

 

 

 رب الو نوخشوتو  جوزيف ستالني
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التقسيمات اإلدارية خالل مرحلة الحكم الشيوعي أو ماُعرف 

 باسم اإلتحاد السوڤيتي:

 جمهوريات إتحادية إشرتاكية:

  وأرمينيا، وأذربيجا .ومنها جورجيا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرمينيا

 أذربيجان
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  :أذربيجان

 اس الضخمة،اااوتخرتقها سلسلة القفق

  ،2كم 86.644ا ااغ مساحتهاااحيث تبل

 مة اااااي قاااه اااااىل قممهااااوأع

  "BAZAR DYUZI  وزيااازار ديااب "

 وبلغ عدد سكانها ، مرت1.184التي ترتفع

العاصمة  هي أكرب مدنهاو  .تقريب ا نسمة 7.911.971نحو م 2443 عام

ومن املد   (،2445سنة يف نسمة 1.859.844)" BAKYأو باكي   BAKUباكو"

نسمة بتقديرات سنة GÄNCÄ" (545.144كانچا " الكبرية فيها مدينة

بتقديرات  نسمة294.744) " وتعدادهاSUMGAYITسومگاييت و"(، 2445

وغالبيتهم السابع % من السكا  باإلسالم منذ القر  81(.ويدين 2445سنة

% شيعة 74 ففيها)السادس عرشالعظمى من املذهب الشايعي منذ القر  

% من الروس األرثوذكس والسالڤ واألرمن، 1بها  % سنيو (، ويوجد54مقابل

ا ذريني آوالنسبة الكربى من السكا   والنسبة الباقية غري متدينو . مع عرق 

تمركز غالبيتهم بإقليم قره باخ، ويعترب تفقط من األرمن  %2وجود نسبة 

ومن  .أكرب األقليات العرقية املوجودة (%2.3)لروس وا ( %5) الداغستانيني

واألكراد و  "LEZGINSليزگني " عرق األعراق األخرى املتواجدة كل من

لرشق والجنوب، باإلضافة يتواجدو  بالشمال واالذين  TALISH"التاليش "

 ."AVARSاآلڤااار "لنسبة قليلة جدا  من الجورجيني واألوكرانيني و
ذرية التي تعود للعائلة األلتية للغة الرتكية واللغة الرسمية هي اآل       

حني تم إستبدالها  1924والرتكمانية، وكانت تكتب باألبجدية العربية حتى عام 

وبعد  أستخدمت اللغة السريلية الروسية. 1959 سنة يفو  ،باألبجدية الالتينية

السوڤيتي السابق واستقالل دوله وجمهورياته  عادت اللغة تفكك اإلتحاد 

آراس "و "كورانهري "وأهم أنهارها  الرتكية لالنتشار بشكل واسع بدل الروسية.
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ARASأو أراكسARAKS  أراكسأوARAX" 15.وتغطي الغابات نسبة %

 من مساحة الدولة. ويُعد النفط الخام أهم مصادر الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهااااار كاااورا

 ARAXأراكس   أو    ARAKSأراكس أو   ARAS  آراس نهر 
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 عهد عمر بن الخطاب عىل يد رساقة بن عمرو.يف وقد تم فتح أذربيجا   

أرمني هو من أصل للجيش األحمر   اقائد   ية عني قام لينني بثورته الشيوعوحني 

م، 1921لإلستيالء عىل آذربيجا  وضمها لالتحاد السوفييتي عام  "شوميا "

بتصفيات وحشية ضد السكا  املسلمني وبخاصة هذا الجنرال مهمته وقام  فنفذ

عيل مريدا ، و رسول زاده محمد أمني، : يف العاصمة باكو فقاومه كل من الشهداء

 . يوسف بييل نسيب بكو حسن بك،  ح عيل خا فاتو 

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد ) ازدر بك ( يف باكو 
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 الحظ التأثري املغويل الهندي عىل النمط املعماري. -
 

 يف باكو "تازه بري "مسجد 
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  :جورجيــــــا  

 لااااا.وتشك2كم 69.744ا اتبلغ مساحته

 ا، اامساحته % من83 اتاالجبال واملرتفع 

 "SHKHARA يار اشخ"قممها قمة  وأعىل

 ةااااوقم ر،ااامت 3.244عاااي ترتفااالت 

 ع ااي ترتفااالت "KAZBEKازبك ااااك" 

و  "MTKVARIمتكڤاري أو  كورا". أهم أنهارها : أمرت   3.457

يف ملم وذلك   2.444 ل السنوي لألمطارو ويبلغ متوسط الهط ."RIONIريوني"

 ملم. 744-144املناطق الرشقية بني يف  يرتاوحاملنطقة الساحلية، بينما 

ويعتنق  نسمة. 1.677.141بنحو  2443 جورجيا عام عدد سكا  وقد قّدر

الكنيسة بحسب طريقة  املسيحية األرثوذكسيةمعظم السكا  اليوم 

٪(،  9.9٪(. وتشمل األقليات الدينية: اإلسالم ) 81.9) األرثوذكسية الجورجية

٪(، كاثوليك  2.4٪(، الكنيسة األرثوذكسية الروسية ) 5.9األرمنية الرسولية )

٪ ال دين لهم عىل  4.7٪ من أتباع أديا  أخرى و  4.8٪(. كما أ  نسبة  4.8)

ة اليهودية يف جورجيا هي واحدة من أقدم اإلطالق، والجدير بالذكر أ  الجالي

كما ال يوجد يف  .املجتمعات اليهودية يف العالم، ولكن ليس هناك تعداد لليهود

جورجيا إال مسجد واحد يف ضواحي تبلييس، وقد وقعت الحكومتا  الرتكية 

اتفاقية تقوم بموجبها تركيا بإعادة تأهيل ثالثة مساجد  2414والجورجية عام 

 1وإعادة بناء رابع، مقابل السماح لجورجيا بإعادة تأهيل  يف جورجيا

 كاتدرائيات.

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 ق.م. 344سنة  ااااجورجي ستوطنوقد ا

 ةاا  وُعرفت املنطقو   األيونو اااليوناني 

 "COLCHISكولچيس "الغربية باسم  

 ."IBERIAايبرييا "اسم ااة بااوالرشقي

 ي اااف ةااااا النرصانيااارت بهاانتشإ 

 الدي، ااااااامليع ااااااالراب ر اااااالق

 ينيااايزنطرس والبااااااول الفااااوح

 اتاااا الفتوحاااا حتى وصلتهااحكمه 

 ، ابعاااا  السالقر ي اف ةااااااإلسالميا 

   د امللكااااتح رااالحادي عش ر االقيف او 

 يني ااااامع الجورج "الثاااباگرات الث"

 1122 حتى اسرتدها منهم سنة  (تبلييس التي كانت إمارة سلجوقيةما عدا )

ها تحكم15و12 القر يف و . أحد أفراد ساللة امللك باگرات "داؤود الثاني"امللك 

 القر يف  لتعود كمملكة موحدة ، حتى هاجمها املغول، "TAMARتامار "امللكة 

 .الخامس عرش

تنافس عىل جورجيا كل من العثمانيني والفرس،  16 بدايات القر يف و  

يف  العثمانيني ألتراكاتحت حكم فصار رشقها تحت حكم الصفويني، وغربها 

. ويف سنة يهاواستمر التنافس الصفوي العثماني للسيطرة عل .م1335سنة 

من الروس الحماية  "EREKLWاريكله الثاني "طلب امللك الجورجي  1744

ضم القسم الرشقي من جورجيا بدأ الروس ب 1814 ويف سنة .ضد الصفويني

وبسقوط الحكم القيرصي تم إعال   .1878-1829عامي وليسقط بكامله بني 

تم تشكيل إقليم آياريا ذو  1921عام ويف  .1918جورجيا دولة مستقلة سنة

أعلن عن تشكيل اوسيتيا  1922 شهر نيسا يف الحكم الذاتي ضمن جورجيا، و 

ات الحكم الذاتي ضمن جورجيا أيضا  بعدما اعتربت أوسيتيا الجنوبية كمنطقة ذ

 الشمالية جزءا  من روسيا.

 املسجد الوحيد يف ضواحي تبلييس.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mosque_in_Tbilisi_2.jpg
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كم ذاتـــي جمهوريات إتحادية إشرتاكية
ُ

 ذات ح

انگوشيتا ، ابخازيا ،  -بلكاريا ، اوسيتيا الشمالية ، الشيشا   -ومنها ) كبارديا 

 (.آياريا ، داغستا  ، ناخچيڤني

 :NAXÇIVAN ا ڤناخچيجمهورية 

 

 

 

 
 

كم ضمن  34بشكل رشيط حدودي عرضه يوه 2كم 3.344 ا:وتبلغ مساحته

 "KAPUTDZHUKHكپوتدزوخ "وأعىل قممها قمة   أرمينيا ويتبع أذربيجا .

شتاءا ، وتبلغ متوسط   حار صيفا  وبارد مناخ اتذ يوه مرت.5.941التي ترتفع 

 5-إىل  6-من ، و املناطق الجبليةيف درجات مئوية  14-إىل  11- ادرجة حرارته

درجة ( 28-23) الحرارة يف الصيف بينما تكو  .بالهضاب شتاءا   درجات مئوية

ويبلغ متوسط الهطل  .الجباليف درجات مئوية ( 3-2)، والهضابيف  مئوية

وبلغ  .الجباليف ملم ( 644-544و)، لهضابايف  ملم( 544-194)السنوي لألمطار

. يشكل األذربيجانيو  نسمة 295.944 :1989عام  إحصاءحسب  اعدد سكانه

 % . 4.6%، واألرمن 1.5% من مجموع السكا ، والروس 93.3 نسبة
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التبغ و القطن و الحبوب  حيث تنتجوالزراعة مصدر الدخل الرئييس للمنطقة  

 الخمور.و عنب وال

 السادس ، غزاها الفرس بالقر نطقة مستوطنة منذ العصور القديمةوامل           

تنافس عىل حكمها و  .وروماءا  من طريق الحرير بني الصني ق.م.، وكانت جز 

 ولتسقط يف سنة الفرس والروما  والبيزنطينيو  واملغول والتتار والعثمانيو  .

ألحقت بأذربيجا  لغلبة العنرص  1921 بيد الروس القيارصة ويف سنة 1828

 اآلذري فيها.
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كم ذاتــي
ُ

 مقاطعـــات ذات ح

ورنو گ، نايا ڤبلكار، اوسيتيا الجنوبية ، ناخچي -) اديگا، قراتشايومنها 

 )قاراباخ

  :"Karabach-Nagorno باخ ناگرونو قرهإقليم "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التي ترتفع " GYAMYSHگيامش  "، أعىل قممه 2كم 1.144تبلغ مساحته 

كاچينچاي و"، "TERTERترتر هي "، وأهم أنهاره امرت   5.721

KHACHINCHAY " ،"كركرچاي وKARKARCHAY"  ،كيندالنچاي "و

KENDELANCHAI".  إىل 14-)مابني  شتاءا  فهي ترتاوح درجة حرارته أما-

 درجات مئوية بالسهوب.( 5وحتى  2-)املرتفعات، وبني يف مئوية  ةدرج (6

ا يف املنخفضات الجبال، و يف درجة مئوية ( 13 -14)صيفا  تبلغ بينما  ترتفع صيف 

 644-144ل السنوي لألمطار و درجة مئوية. ويبلغ متوسط الهط( 23-24) إىل

ثالثة نسمة  154.444وبلغ عدد سكانه   .ملم باملرتفعات 844بالسهوب، و ملم



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 11

ثم تغري ، " XANKÄNDIكسانكاندي "من األرمن النصارى. عاصمته  أرباعهم

 " خالل الفرتة منSTEPANAKERTستيپانآكريت " اسمها إىل

 .1991وحتى1925

التبغ( ورعي  -القطن  -الزراعة )الحبوب هو ر الدخل الرئييس للمنطقة مصد

 املاشية.

بيد  1828 ، وسقطت سنة يف القر  الثامن قبل امليالدتم إستيطا  املنطقة وقد 

 .الروس القيارصة
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 الفصل الرابع

 تفصيالت عن مناطق القفقاس المختلفة 

 : ALANIAأوسيتيا الشمالية : وتعرف حاليا  باسم : آالنيا -1

 

 

 

 
تقع جنوبي روسيا وهي  .VLADIKAVKAZ"ڤالدي كاڤكاز "وعاصمتها 

بلكار ، ومن الشمال  -ويحدها رشقا  انگوشيتا )انگوشيا( ومن الغرب كاباردينو

الروسية ، ومن الجنوب جورجيا .وتبلغ  STAVROPOL منطقة ستاڤروپول 

 .2كم8.444مساحتها 

 ."DZHIMARAدزيمارا "وهي قمة  مرت1.784وتبلغ أعىل قممها ارتفاعا  

 (،أحد روافد نهر ترييك) "URUKHوروخ أ" نهرو  "ترييك": نهر وأبرز أنهارها

گيزيل دو  " نهر و  "FIAGDONفياگدو  نهر "و  "ARDONاردو  " نهرو 

GIZEL'DON"أعايل القمم الجبلية.بع من مياه ثلوج ن، حيث أنها جميعها ت 



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 16

 678.244ويبلغ عدد سكانها  % من مساحة املنطقة.24وتغطي الجبال نسبة 

، وتحتل العاصمة هم% من74، يشكل سكا  املد  2444تقديرات سنة يف  نسمة

 513.14 عدد السكا  حيث يصل تعدادهم إىل يف ڤالدي كاڤكاز املرتبة األوىل 

% 3%، واألنگوش 54الروس و ، لسكا من عدد ا %35يُشكل األوسيتني  ،نسمة

ر "اإلِ من مجموعة   "TUALتوال"ويسمي األوسيتيني أنفسهم أنفسهم فقط .

IR   أو آيروIRON" .)اير "باسم  الذين سكنوا رشقي آالنيا ) أوسيتيا الشمالية

IR" آيرو  " أوIRON ديگور "، وباسم جزء الرشقي للمنطقةال" يفDIGOR"  

، واملتحدرين من "ALANSآال  "الجزء الشمايل الغربي، حيث يتحدرو  من يف 

 سارماتينا  -سيثو"قبائل 
SCYTHO-SARMATIAN".  تعود  "األوسيتية" هيولغة األوسيتني

للمجموعة الشمالية الرشقية للمجموعة اإليرانية والتي بدورها تكو  فرعا  من 

والغالبية العظمى من السكا   .INDO- IRANIANاإليرانية  -اللغات الهندية 

 نصارى أرثوذكس مع وجود أقلية مسلمة.

 باإلضافة للماشية.رئييس للمنطقة وتعترب الحبوب الُمنتج ال

 

 القر يف وقد شكل أسالف األوسيتيني الشماليني )الآل ( منطقة حكمهم      

 القر يف عندما دمرها املغول.و الثالث عرش  واستمرت حتى القر الثامن 

 خضعت املنطقة لحكم أمراء الكپاردين الذين ارتبطوا غالبا  بالروس. ويف سنة17

صارت املنطقة تتبع روسيا القيرصية، حيث تأسست مدينة ڤالدي  1771

 .1781كاڤكاز يف سنة
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الغزو الرويس هاجر اآلالف من السكا  للمناطق الجبلية وأسسوا  وبعد  

وخالل الثورة البلشفية شهدت املنطقة رصاعا   تجمعاتهم السكنية الخاصة بهم.

دمويا  بني مؤيديها من الجيش األحمر ومعارضيها من الجيش األبيض حني 

،  1924م عابيد البلشڤيني عاصمتها  تسقطثم   1919 انترص املناؤو  لها سنة

جمهورية  شعوب "كمنطقة ذات حكم ذاتي باسم  1921لتصنف بداية العام

حني سميت باسم  1956منحت حكما  ذاتيا  حتى العام 1921ويف سنة  ."الجبل

تم تغيري اسمها  1993عام ربيع يف و  .األولشهر كانو  يف  " وسيتيا الشماليةأ"

 ."آالنيا"إىل االسم الجديد 

 

 

 

صورة ألحد جوامع املدينة حيث يالحظ بوضوح الطراز املغويل 

 والهندي لنمط البناء
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 الجنوبية :اوسيتيا  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومانسبته .2كم 5.944تبلغ مساحتها  .TS'KHINVALIوعاصمتها تشكينڤايل 

وأعىل  فوق سطح البحر. مرت1444% من املنطقة جبلية ترتفع أكثر من  94

مرت. ويبلغ متوسط  5.958 التي ترتفع KHALATSAقممها قمة خاالتسا 

ويبلغ  درجة مئوية. 21درجة مئوية، وصيفا   (6- إىل 2-)درجة الحرارة شتاءا  

خڤي اوأهم أنهارها : ديدي لي .ممل1444-344متوسط الهطل السنوي لألمطار

DIDI LIAKHVI كساني ،KSANI لكهورا ،LEKHURA.  وهذه األنهر

% من 34الغابات مساحة  وتغطي الثالث تعرب جورجيا وترفد نهر كورا شماال .

شكل  1989 ويف سنة. 1989عام  نسمة 98.327بلغ عدد السكا  و  .املنطقة

  %.54% من مجموع عدد السكا ، والجورجيو  63األوسيتيو  نسبة

 

ن بدورهم والذي ALANIأو آالني  ALANSوينحدر األوسيتيو  من اآل  

والتي  SYTHO-SARMATIANسارماتيا   -ينحدرو  من  قبائل سيثو

ولغة األوسيتيني هي  ة.األزما  الغابر يف سهوب جنوبي روسيا يف عاشت 
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اني للمجموعة األوسيتية التي تعود للمجوعة الشمالية الغربية من الفرع اإلير 

وغالبية األوسيتيو  الجنوبيو  نصارى أرثوذكس مع وجود  .يرانيةإ -الهندو

 .املاشية وزراعة الحبوب تربية طقة هوالرئييس للمن والنشاط أقلية مسلمة.

ر  القيف ، حيث غزاهم املغول   التاسعللقر ويعود الوجود األوسيتي  

غزا الثامن عرش  القر يف و  فهاجر قسم منهم جنوبا  نحو جورجيا.الثالث عرش، 

رشقي جورجيا .وقد قام األوسيتيو  بعدة و الروس القسم الشمايل اوسيتيا 

وخالل الحرب األهلية الروسية  .1861ثورات ضد الروس قبل سحقها سنة

ألوسيتيو  بثورة جديدة ضد الحكم الجورجي املستقل ( قام ا1918-1921)

وبشهر نيسا  . 1921لفرتة قصرية، قبل سقوطها بقبضة الجيش األحمر سنة 

تم تقسيم اوسيتيا لقسمني شمايل ضم لروسيا وجنوبي ضم 1922من سنة 

باملطالبة  1984وملا قام الجورجيو  بنهاية العام لجورجيا ضمن حكم ذاتي.

كا  يُعرف باسم اإلتحاد السوڤيتي قام األوسيتيو  الجنوبيو  باالستقالل عما 

باملطالبة باإلتحاد مع الجزء الشمايل وتشكيل دولة مستقلة ذات حكم ذاتي 

 ."القوشحة"واألوسيتيو  بُعرفو  باسم  ضمن روسيا.

 :INGUSHITAانگوشيتا  -5
 
 
 
 
 
 
 
 



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 34

.تقع جنوب روسيا ويحدها من الشمال NAZARANوعاصمتها نازارا  

، ومن الرشق الشيشا  ، ومن الجنوب جورجيا، STAVROPOLستاڤروپول 

عندما أعلن عام  1991وحتى  1956 ومنذ العام و أوسيتيا الشمالية غربا .

اد ذو حالشيشا  انفصالهم عن الروس كانت أنگوشيا والشيشا  ضمن كيا  و 

  .ذاتي حكم

 .2كم 1.544تبلغ مساحتها و 
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 أبرز أنهارها : 

 ASSA، ونهر آسا الذي يشكل أحد روافد نهر ترييك  SUNZHAسونزها نهر 

 116.444كا  عدد سكانها  1989الرافد لنهر سونزها. وبحسب إحصاء سنة 

وصل 2442األنگوش .ويف سنة  -% من جمهورية الشيشا  15نسمة ، منهم 

گالگغاي "نسمة .ويسمي األنگوش أنفسهم  166.544 عدد السكا  إىل

GALGAI " نكه "، ولغتهم من مجموعةNAKH"  تستخدماالقوقازية. و 

عندما تم إستبدالها  1958 وحتى عام 1925 سنة مناألبجدية الالتينية املطورة 

تحول بعض السكا  للديانة  16- 9باألبجدية التسريليه الروسية .مابني القرنني

يف القر  التاسع لإلسالم السني منهم سية، بينما تحول قسم النرصانية األرثوذك

 .عرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUNZHA  اااسونزهنهر  
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وتعترب الزراعة املصدر الرئييس للدخل باملنطقة .وباملناطق الجبلية  

حتى القرنني  عاش السكا  بالجبالوقد  يستفيد السكا  من رعي املاشية.

إحتل الروس املنطقة 1814ويف سنة  ندما بدأت تحركاتهم نحو السهول. 17و16

وبدؤوا بتشييد القالع والحصو  مما دفع بالكثري من السكا  للهجرة نحو 

  ."نازارا "حصن 

 

 

 

 

 

 

 ASSAا اااآس  رااانه
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 :CHECHENYA) شيشنيا ( الشيشا   -1

 

 

 

 

 

 

 
وأعىل قممها  .2كم13.444تبلغ مساحتها  .GROZNYYوعاصمته گروزني 

.وأهم أنهارها واملوجودة (مرت1.195)TEBULOSMTAتيبولوسمتا  قمة

 ASSAو آسا  ARGUN "ارگو "و  "سونزها"بالجهة الرشقيه منها: ترييك و
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نسمة، يقطن منهم العاصمة  621.644بلغ عدد السكا   2442سنة ويف 

 .1993حسب إحصائيات سنة  نسمة572.712گروزني 

 

، ولغتهم من "NOKHCHIIنوكهچي "ويدعو الشيشانيو  أنفسهم باسم 

يكتبو  باألبجدية العربية التي  كانواالقوقازية .و  "NAKHنقه "مجموعة 

، ومنذ 1958، ثم إىل السريلية الروسية سنة1924ُحولت إىل الالتينية سنة 

وهم مسلمو  ، دية الالتينيةستخدام األبجال عاد الشيشانيو   1994العام

 سنيو .
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ب )جوهر ام املنتخاأعلن الشيشا  استقاللهم وكا  رئيسه1991ويف سنة 

لقيادته الحرب ضد  بصاروح  الذي إغتاله الروس  (1996-1911دوداييڤ 

 بسبب تلك الحرب،  لبالده...وتم تدمريها االحتالل الرويس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوره ملسجد بالشيشا 

 

 1996-1911ف جوهر دوداي
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 َكااروزني صورة لخراب العاصمة 
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 :ABKHAZIA أبخازيا -3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.وهي تُطل عىل البحر األسود من جهة SOKHOMIعاصمتها سوخومي 

 الغرب.

تتبع جمهورية جورجيا بالجهة حتى الرصاع األخري أبخازيا كانت  

منطقة ذات حكم ذاتي .حيث يحدها روسيا والبحر الشمالية الغربية ضمن 

وتتدرج تضاريسها من الشمال الرشقي  .2كم 8.644األسود .وتبلغ مساحتها 

مرت، وحتى سطح البحر األسود غربا  .مما يسمح بوجود مجاري  5.664 بارتفاع

 " BZIPبزيپ "مائية من تلك االرتفاعات ونحو ساحل البحر، وأهمها نهري : 

 "OKUMIوكومي "أومن أنهارها األخرى نهر  ، "KODORIكودوري "و
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 BZIP يب بز نهاار 

 

 KODORIكودوري  نهاااااار 
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 بلغوي ."AMTQELIمتيكيل "آو RISTA" ريستا"كما تضم بحريتني هما: 

-2.444، ويةباملنطقة الساحل ملم1.344-1.544:قدار الهطل السنوي لألمطارم

 ملم باملرتفعات الجبلية. 2.144

 

ت النباتات املختلفة ،وحيث تشكل الغاباجنس من  2.444 حوايلأبخازيا وتضم 

 .% من مساحتها اإلجمالية33نسبة 

وحتى  نسمة. 357.344يقارب  ما م.1994بلغ عدد سكانها بتقديرات سنة 

% 18 الحرب األخرية كا  نصف عدد السكا  من الجورجيني، واألبخازيني بنسبة

ويسمي األبخازيز  أنفسهم  فقط ، كما يوجد تجمعات سكانية للروس واألرمن.

، وهم يتكلمو  اللغة األبخازية العائدة لعائلة "APSUA  اپسوا"باسم 

، % من السكا 34 السنةسلمو  املويشكل  القفقاس الشمالية الرشقية.

 .والنصف الباقي نصارى أرثوذكس

 OKUMIومي اااوكأ  ر اااانه
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 GAGRA"گاگرا "من أكرب املد  : ، SOKHUMIالعاصمة: سوخومي  

 "GUDAUTاوت دگو "و، GALI"گايل "و،  "TKVARCHELIتكڤارچيل و"،

 ".OCH'AMCHIREوچاچريه "أو 

 

وتعترب الزراعة املصدر الرئييس لدخل املنطقة بالرغم من محدودية املنطقة 

 القابلة للزراعة .ومن أهم منتجاتها الزراعية : الشاي والتبغ والعنب.

 

اليونانيني والروما   حكمها .ديمواملنطقة مأهولة منذ العرص الحجري الق 

ثم خضعت  .ابخازية بالقر   الثامن امليالدي، وتم تشكيل أول مملكة البزنطينني

 1814 ، وحتى ضمت لروسيا سنةالسادس عرش للحكم العثماني منذ القر 

وقامت ثورة ضد  .1861، ولتضمها روسيا لحكمها املبارش سنةبشكل محمية

مسلم  54.444نجاح، وليهاجر أكثر من الحكم القيرصي الرويس لم يُكتب لها ال

-خالل عامي العثمانية  -ملناطق الحكم العثماني بسبب الحرب الروسية 

خالل الثورة الشيوعية يف  ُضمت ملا ُعرف باسم اإلتحاد السوڤيتيوب. 18781877

 .، منحت حكما  ذاتيا  ضمن جورجيا 1924، ويف سنة عهد ستالني
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 :ADYGEAا كيأدي -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وتقع ضمن منطقة كراسنودار  .MAYKOPوعاصمتها مايكوپ 

KRASNODAR  2كم 7.644الروسية .وتبلغ مساحتها. 

 مرت. 5.258 التي ترتفع" CHUGUSHشوگوش "أعىل قممها الجبلية 

 .ذات تربة سوداء لغناها بالغابات واملنطقة

شهر يف درجة مئوية ( 2-ومتوسط درجة الحرارة بالعاصمة مايكوپ هو )

شهر تموز. ويبلغ متوسط الهطل السنوي يف  درجة مئوية( 22كانو  الثاني، و)

 ملم. 744لألمطار 

 

يشكل   ،نسمة( 111.944) م2442 عام تقديريف بلغ عدد السكا  وقد  

ويرتكز  % والباقي من أقليات أخرى.24% منهم واألديگيني 74 الروس نسبة

 املد ، حيث بلغ عدد سكا  العاصمة يف سنة يفأكثر من نصف عدد السكا  

ويتصل األديگيو  بصلة مع القربدينيو   نسمة.( 166.444)م 1997

والجراكسة، ولغتهم من العائلة القفقاسية، وكانت تستخدم األبجدية العربية ثم 
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تحول السكا  للنرصانية وقد  لت إىل الالتينية وأخريا  للسريلية الروسية.و حُ 

نحو  من السكا  تحول قسم وقد، ني السادس والسابعالقرنيف األرثوذكسية 

 نتيجة االحتكاك مع العثمانيني.الثامن عرش القر  يف اإلسالم السني 

من الحبوب والشاي وزيت دوار  يأتيمصدر دخل املنطقة الرئييس ويأتي 

 الشمس والتبغ والشمندر والخضار.

  

ر  السادس عرش القيف و رش، الثالث ع القر يف  غزا املغول املنطقة وقد  

التاسع عرش.  للروس وظلت املقاومة مستمرة بها حتى القر  املنطقة ضمت

 نيالحرب األهلية بني الشيوعيخالل األديگيو  للجانب القيرصي وقد إنحاز 

صارت ضمن اإلتحاد السوڤيتي السابق ثم  .19921-1918 سنة نيوالقيرصي

تم تغيري حدود املنطقة 1956ويف سنة  .1921عام  كمنطقة ذات حكم ذاتي

الحرب خالل  إحتل املنطقة األملا  النازيو   قد. و "مايكوپ"وصارت عاصمتها  

 .يةالعاملية الثان
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 : DAGESTANداغستا   -7

 

 

 

 

 

 

 
 

ستا  و تعني جبل،  DAĞومعناها بالرتكية )سكا  الجبال حيث أ  كلمة داگ

Stan) وعاصمتها محج قلعة  : سكاMAKHACHKALA وهي تطل عىل .

تقع جنوبي روسيا ويحدها من الجنوب و  بحر قزوين من جهة الرشق .

جورجيا والشيشا  من الغرب، وستاڤروپول من الشمال تحدها أذربيجا ، و 

 .، وبحر قزوين من الرشقالغربي وجمهورية الكامليك من الشمال

 

ضمن سلسلة جبال ، ويقع معظم نصفها الجنوبي 2كم 34.544وتبلغ مساحتها 

عىل بحر قزوين، باإلضافة لغالبية  "محج قلعة"وتقع عاصمتها  القفقاس.

ايزبرباش "و " DERBENTدربنت " مدنها وبلداتها املختلفة األخرى مثل

IZBERBASH".  قسمها الشمايل سهل رميل واسع  قليل النباتات حيث يف و

 . "NOGAYنوگاي "باسم هضبة  يعرفيصب نهر ترييك 
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 سامور .و ، .ترييك و سوالك  أنهارها :أهم 

القسم يف  (ملم 244)ومناخها دافئ جاف، حيث يبلغ معدل الهطل السنوي

 املناطق الجبلية.يف ملم(  844)الشمايل، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينما بلغ عدد سكا  نسمة، ( 2.176.344) 2442بلغ عدد سكانها سنة قد و 

بنفس العام. ويشكل سكا  املد  نسبة  نسمة( 166.844) محج قلعة العاصمة

ولربودة املنطقة وندرة األخشاب كانت واجهات املنازل دوما   من سكانها . 12%

 .نحو جهة الجنوب لالستفادة من أشعة الشمس

      

عرقية مختلفة، وبذا تكو  أحد أكثر األماكن املتنوعة  54وهي تضم  أكثر من 

 ( حيث يشكلو  نسبةAVARSت هم )اآلڤارعرقيا  بالعالم .وأكرب تلك العرقيا

ا عرقيات:ومن( 54%) ، KUMYKS، كوميك DARGINSدارگني  ها أيض 

، تاباسار  LAKS، الالك RUSSIANS، الروس LEZGINS ليزگني

TABASARANS نوگاي ،NOGAYS روتول ،RUTULS آگول ،

AGHULS  وأعداد قليلة من األذربيجانيني والشيشا  ، باإلضافة إىل التات ،

TATS. 
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 6منها فقط  27وبذلك يكو  التنوع الكبري باللهجات التي يصل عددها إىل 

 ."دراگني –آڤار "لهجة .وأكرب استخدام للغات هو  14مكتوبة ولها 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الخامس عرش لقر يف اسالم وعقيدة اآلڤار وثنية أصال، وإ  انترش بينهم اإل 

 التاسع عرش،القر  يف وبني الدارگني 

وتعترب  وتعترب الزراعة والثروة الحيوانية املصدر الرئييس للدخل للمنطقة.

 العاصمة امليناء الرئييس البحري والربي للمنطقة لوقوعها عىل بحر قزوين.

  
قد حكمها وقد تم إستيطا  املنطقة منذ العصور الحجرية القديمة، و  

 الساسانيو  حكام فارس. تالهمالقر  الرابع امليالدي، ثم يف  HUNSالهو  

 صارتالقر  السابع امليالدي نارشين يف ربوعها اإلسالم، حتى يف  وغزاها العرب 

الرابع القر  يف سقطت بيد املغول ثم    الحادي عرش،القر يف بيد العثمانيني 

لرصاع بني العثمانيني والفرس ل از  صارت مركالخامس عرش القر  يف ، و عرش

بيد الروس بموجب معاهدة ) گوليستا   1815 والروس، لتسقط سنة

GULISTAN.قامت ثورة إسالمية ضد 1814ويف سنة  (  بني روسيا والفرس 

 : الغازي محمد و حمزة بك و شامل.كم الرويس القيرصي بقيادة األئمةالح
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لطغيانه عنه  يجة انفضاض الناسنتاإلمام شامل  استسالمولينتهي األمر ب

ويف  ، وسقوط داغستا  تحت الحكم الرويس.1839سنةوسوء معاملة رعيته 

العثمانية قامت إنتفاضة جديدة ضد الحكم  -الحرب الروسية  خاللو  1877 سنة

الرويس القيرصي يف الشيشا  وداغستا  .ثم صارت تحت الحكم الشيوعي حتى 

 ستقلة تحت مظلة الدب الرويس.حني صارت جمهورية م 1991العام 
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 : TATARSTANتتارستا   -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وتبلغ  املندثرة .العظمى .وهي بقايا دولة تتار القرم KAZANوعاصمتها قازا   

 يبلغ  منخفض ، بينما بأنه% من أراضيها 94ويتميز ، 2كم68.444مساحتها 

، الذي يُعترب أهم VOLGAمرت فوق سطح نهر الڤولگا  534 فيهاأعىل ارتفاع 

 أنهارها، باإلضافة لكل من :

 KAMAكاما نهر   -

  BELAYAبياليا  -

 .VYATKAڤياتكا   -
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 VOLGAلفولكا نهر ا

 KAMA  كامانهاااار  
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 BELAYAا ااااابيالي   راانه

 

 .VYATKAنهاار  فياتكاااا  
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منهم  يقيم نسمة( 5.768.244) 2442بلغ عدد سكانها سنة قد و          

 العاصمة قازا  بنفس العام.يف  نسمة ( 1.143.544)

% من 34يشكل التتار نسبة و % من مجموع السكا ، 75ويشكل سكا  املد  

الچوڤاش "%، باإلضافة إىل 14مجموع السكا ، والروس حوايل 

"CHUVASH " ويتحدث تتار الڤولگا اللغة 14الذين يشكلو  اقل من. %

من العائلة الرتكية الرشقية وهي  KIPCHAKالترتية التي تتصل بلغة  قبچقاق 

وهي تكتب باألحرف العربية منذ القر  العارش  .ALTAICاملتصلة باللغة األلتية 

سالم الحنيف، وبذا يكو  امليالدي حني غزا املنطقة املسلمو  مبرشين باإل 

، كما توجد نسبة قليلة من النصارى األرثوذكس نيسكانها من املسلمني السني

(. وقد صارت قازا  عاصمة للطباعة 18 -16) بني القرنيني الذين دخولها ما

العربية يف مطلع القر  التاسع عرش، واشتهرت املصاحف التي تطبعها يف كل 

أبجديتها إىل الالتينية  نحو مئة سنة حّول الروس بعدو أرجاء العالم اإلسالمي. 

 .1959 عامالسريلية إىل  ، ثم1924عام 

 

تنشط بها واملنطقة منتج رئييس للمشتقات النفطية والغاز الطبيعي و  

والصناعات الغذائية. وأهم إنتاجها  عدنيةواملوالحربية الصناعات الكيميائية 

 املاشية.كثر بها قطعا  تالزراعي الحبوب، كما 

 

حول وسكنوا  الثالث عرش القر يف ألتراك والبلغار استوطن املنطقة ا 

ضفاف نهر الڤولگا حتى غزاهم مغول القبيلة الذهبية وشكلوا إمرباطوريتهم 

ولم يفقدوا التتار  لم ينصهر عىل ضفاف الڤولگا . فتم انصهار البلغار، بينما

منتصف يف لقبيلة الذهبية. و جودهم  حتى من ضمن سالالت ااستمر و و ثقافتهم 

وكا   "الخا "يحكمها  "الخانات"صار للتار دولة باسم الخامس عرش القر  

ايڤا   "الرويس  يرصقام الق 1332 مقرها حول مدينة قازا  الحالية .ويف سنة

والقضاء وحرق العاصمة قازا  بغزو املنطقة  " املعروف بالرهيبڤاسيليڤيچ
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امليالدي صارت  19القر  يف و  روسيا القيرصية .عىل الدولة الترتية وضمها ل

ونشطت فيها الطباعة العربية قازا  مركزا ثقافيا  ملسلمي التتار املختلفني 

 )تتار الڤولگا ، تتار القرم ، وتتار اذربيجا (نشاطا كبري ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صورة ألحد مساجد قازا 
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 املشيخة اإلسالمية ملسلمي داغستا  صورة ملقر

 بمدينة بوياكسك
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 :BASHKORTOSTANستا  بشكوروت -9
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ُ وتقع عىل خط الحدود الفاصل بني أورپا وآسيا وعاصمتها  . وتبلغ "UFAوفا "أ

 التي ترتفع" YAMANTAUيامانتاو ". أعىل قممها 2كم 115.644مساحتها 

  مرت. 1.614

 

 وأهم أنهارها : 

 عىل حدودها الرشقية .URAL، كما يعربها نهر األورال  BELAYAبياليا
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  BELAYAاليااااابينهااار  

 URALنهر األورال 
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نسمة ، يقطن عاصمتها  (1.494.644)تقديريا   2442وبلغ عدد سكانها سنة 

من سكا  % 63 مانسبته ويشكل سكا  املد  نسمة. 1.412.144 اوفا منهم

تار الذين تلإىل ا% من السكا ، باإلضافة 14 ويشكل الروس مانسبته .املد 

  ربع السكا ، كما توجد أقليات عرقية و البشكريييشكل %، و 54يشكلو  نسبة

ولغة البشكرييني تتبع لغة القبچاق، وتستخدم األحرف العربية التي تم  أخرى.

 1954باألبجدية الالتينية، التي أستعيض عنها سنة  1924ة استبدالها سن

غالبية السكا  هم مسلمو  سنيو ، باإلضافة و  باألبجدية السريلية الروسية.

 ألقلية نرصانية أرثوذكسية.

ساالڤات " " وSTERLITAMAKستريليتاماك "ومن مدنها الهامة األخرى : 

SALAVAT ". 

مركز صناعي أسايس للمشتقات  بالنفط والغاز، وهي ةواملنطقة غني 

كما  منطقة منجمية هامة إلنتاج خام الذهاب. كما أنهاالنفطية واآلالت البناء، 

وكلمة بشكورت مشتقة من اللغة الرتكية حيث تعني  تنتج الحبوب واملاشية .

 رأس الذئب.

 لحكم الرويس القيرصي.ستا  بيد اوقد سقطت املنطقة مع سقوط تتار 
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 :KALMIKYA  لكامليكا -14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويحدها غربا  نهر  ،تقع جنوبي رشقي روسيا" و ALISTAليستا "آوعاصمته 

طل من تو  ،وداغستا  من الجهة الجنوبية الرشقية ،وجنوبا  بحر قزوين ،الڤولگا

. وهي 2كم 76.144وتبلغ مساحتها  الجنوبية الغربية عىل بحر قزوين. اجهته

مرت.  224، ترتفع شتاء  صحراوية مناخها حار صيفا  وبارد  أرايض نصف

بلغ عدد سكا  قد نسمة. و ( 543.644) تقديريا  هو  2442سكانها سنة 

 نسمة.( 99.577) 1993آليستا عام  عاصمتها 

 

% والدارگينتيس 58% من السكا  والروس 13يشكل الكامليك نسبة  

DARGINTSY 1.%  اويرات "وينحدر الكامليك من املغول الرشقيني أو قبائل

OIRYATS"  القادمة من وسط آسيا، واللذين شكلوا جزءا  من اإلمرباطورية

وبدايات السادس عرش  القر يف جنكيزخا  .و  1246 سنة التي كونهااملغولية 

 قربتلك القبائل نحو مجرى نهر الڤولگا السفيل  تهاجر ر  السابع عرش الق
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خضع  1648ويف سنة  بحر قزوين وهنالك تمازجت مع الكامليك.يف  ه مصب

مقابل حمايته لهم ضد التتار  "ڤاسييل شويسكي"الكامليك للقيرص الرويس 

 ."نوگاي خا "بزعامة 

 

لغة املغول ضمن املجموعة االلتية، وكا  لهم لولغة الكامليك تمت بصلة  

تم إستبدالها باللغة السريلية حني  1923 لغتهم املحلية املكتوبة حتى العام

حني  1958عام  وحتى 1954 األبجدية الالتينية منذ العام واستخدمواالروسية، 

 عادوا للسريلية.

  

والكامليك عىل املذهب البوذي الالمي كغريهم من املغول، وقد تحول قسم  

وشكلوا  1917منهم للديانة النرصانية األرثوذكسية قبل الثورة الشيوعية سنة 

منهم  144.444 قام 1771، ويف سنة م1771 وحتى 1661 منمنطقة حدودية 

 خالل هذه الهجرة نحو الصني، حيث مات معظمهم وتوجهوابالهرب من الروس 

 ُ مزارع الروس يف منطقة اسرتاخا  كعبيد وتم يف  لخدمة عىل ا الكامليك جرِب .وقد أ

الشيوعية إنقسموا الثورة خالل حرصهم ضمن منطقة سكنية واحدة محددة . و 

الحرب العاملية الثانية قام الزعيم الرويس خالل مابني مؤيد ومعارض لها . و 

لوسط آسيا وسيبرييا بحجة تعاونهم مع النازيني،  1915عام  بنفيهمالني ست

وقد عادوا من أماكن نفيهم سنة  ،فمات ثلثهم أثناء محاولة التهجري والنفي تلك

وهذا الشعب أحد أبرز األمثلة عىل الشعوب  .1938ومنحوا حكما  ذاتيا  سنة1937

 التي وقعت ضحية للشيوعية.
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 :اگولڤا وشبه جزيرة الگولڤسهول مصب نهر القصة 
قبائل السابع عرش  هذه املنطقة الشبه صحراوية عاش فيها منذ أواسط القر 

لحكم املذهب البوذي، والذين  يخضعو  و املغويل   ذوي األصل من البدو الرحل

 1616 األبجدية املغولية القديمة منذ العام قد استخدمواداالي الما التيبيت، و 

وملا وصلوا ملنطقة إقامتهم الحالية وتحالفهم مع الروس . 1951 وحتى سنة

،كلفهم القيرص الرويس بطرس األكرب بحراسة مناطق الحدود الرشقية ثم جردوا 

، فقرر 1771 خانيتهم نهائيا  سنة من إستقاللهم بعهد كاترينا الثانية وألغيت

الجمع بأكمله الهرب من الظلم واالسرتقاق الرويس )حيث كا  يتم التضييق 

للعمل بالحرف الوضيعة  SAREPTAعليهم ليتجمعوا باملد  مثل ساريپيتا 

ولم يتمكن  إىل الرشق.وذلك عن طريق الهجرة ا التي كانوا أصال يرتفعو  عنه

فسارت ، ورپي من نهر الڤولگا من االلتحاق بالركبقسم ضئيل عىل املوقع األ 

حتى وصلت لحدود الصني واستقبلهم إمرباطورها )كيني لونگ( وأقام بتلك 

نسمة  544.444 املناسبة نصبا  من الگرانيت والنحاس ، حيث قطع

ميل رشقا . أما الذين لم يمكنوا من اللحاق بهم فقد كانوا  5.444مسافة

ربية للنهر بني وادي نهر الڤولگا ووادي كوما محصورين عىل الضفة الغ

واستمروا كبدو رعويني ، باستثناء بعض القرى لصيادي السمك عىل ساحل بحر 

 قزوين.

 

من الكامليك بالجيش  24.444 وخالل الحرب العاملية الثانية تم تجنيد 

وقد  .1912 الرويس ضمن فرق الخيالة واللذين أظهروا البسالة يف روستوڤ سنة

 در عدد منهم مع األملا  عند إنسحابهم من منطقتهم.غا

 

 

 

 



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 79

KABARDINO-بلكار  - )قربطاي( كاباردين -11
BALKARIA: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهي جبلية  .2كم( 12.344)تبلغ مساحتهاو . NAL,CHIKنالچيك   اوعاصمته

الجزء الجنوبي يف  الواقعة  "الربوز"وسهلية بالشمال .أعىل قممها قمة  اجنوب  

الجالدات الثلجية املهمة األنهار أو عىل الحدود مع جورجيا .وهي تضم عددا  من 

، والتي تغذي عددا  من "DYKHSUديكهسو "و  " BEZENGIبزينگي " منها

 CHEGEMچيگيم و  وBAKSANوباكسان   MALKAاألنهار منها : ترييك و مالكا 
  .CHEREKو چيريك 
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 BAKSANوباكسا    MALKAترييك و مالكا 

 .CHEREKو چرييك  CHEGEMچيگيم و 
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( درجة مئوية يف شهر كانو  1-ويبلغ متوسط درجة الحرارة يف القسم الشمايل )

( درجة مئوية يف شهر تموز، كما يبلغ متوسط الهطل السنوي 25الثاني و)

( درجة 12 -ملم. بينما تبلغ درجة حرارة املناطق الجبلية ) 344لألمطار أقل من 

شهر تموز، ومتوسط  ( درجات مئوية يف1مئوية يف شهر كانو  الثاني، و)

 ملم أو أكثر. 2.444الهطل السنوي لألمطار يف الجبال  
 

( نسمة، يتمركز منهم 782.844) 2442بلغ عدد السكا  تقديريا  يف سنة  

 ( نسمة يف العاصمة نالچيك .236.482)

%، والبلكار 52% من إجمايل عدد السكا ، والروس 18يشكل القربدينيو  نسبة 

 د أقليات أخرى.%، باإلضافة لوجو 9

والسكا  الكباردانيو  يمتو  بصلة للجركس واألديگيو ، وكانت حروف لغتهم 

حني تم إستبدالها باللغة السريلية الروسية.  1954من الالتينية حتى أواخر سنة 

والكباردين مسلمو  سنيو . ومصدر الدخل للمنطقة هو من الزراعة وأهم 

 محاصيلها: الحبوب والفواكه واملاشية.

 

والكباردين يمتو  بصلة لسكا  شمال جبال القفقاس، وهم يُعرفو   

" منذ القر  األول وحتى السادس امليالدي ومن ثم ُعرفوا  ZIKHIباسم "زيخي 

باسم "الجركس" يف القر  الثالث عرش. وهم عرقيا  من أتراك القبچق الذين 

مازج أولئك األتراك هربوا للجبال من الغزو املغويل  يف القر  الثالث عرش حيث ت

 مع السكا  املحليني "آال " وتشكل منهم البلكار.

طلب الكباردانيو  حماية القيرص الرويس ايڤا  االرهيب ، 1337ويف سنة 

وقاوم بعضهم الوجود الرويس حتى القر  الثامن عرش وبدايات القر  العرشين 

دفعات منها يف وهم يشتهرو  برتبية الخيول. وقد هاجر قسم منهم  لألرد  عىل 

ها ، 1519ها وأقاموا بحي املهاجرين بعما ، وبقرية ناعور يف سنة 1514سنة 

 ها .1527وبقرية الرصيفة يف سنة 
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 القيرص الرويس ايڤا  االرهيب
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 :CHERKESSIA-KARACHAY قرتشاي -الجركس  -12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل من جورجيا من الجنوب  .وتحدهاCHERKESSKجركسك وعاصمتها

 بلكار من الرشق. -وروسيا وكباردين 

" التي ترتفع EL,BRUS. أعىل قممها قمة "الربوز  2كم11.144تبلغ مساحتها 

مرت والتي تعترب أعىل القمم يف القارة األورپية .ومن القمم املرتفعة  3.612

و گڤاندرا  DOMBAY-UL,GENاولگن  –األخرى كل من : دومباي 

GVANDRA وپشيش ،PSHYSH . ."ومتوسط وأبرز أنهارها نهر "كورا

( ىدرجات 14 -( درجات مئوية بالسفوح، و)3-درجة الحرارة شتاءا  جنوبا  )

 درجات مئوية  جنوبا . 8( درجة مئوية شماال ، و21مئوية يف الجبال. وصيفا  )
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م، .وقد 2442( نسمة حسب تقديرات سنة 128.644السكا  ) وبلغ عدد 

نسمة. يشكل الروس 124.286سكا  العاصمة  1993بلغ سكا  العاصمة عام 

% ، باإلضافة لنسبة صغرية 7% واألبخار حوايل14% والجركس حوايل54نسبة 

 من عنارص عرقية أخرى.
 

كية الرشقية بلكار من صنف القبچاق من الرت  -واللغة السائدة هي قرتشاي

عندما اُستبدلت باألبجدية 1956.وظلت تكتب األحرف العربية حتى العام

السريلية الروسية . بينما لغة الجركس الكپاردينو العائدة للعائلة القوقازية 

عندما  1954الشمالية الرشقية ، والتي تستخدم األبجدية الالتينية حتى عام 

 اُستبدلت بالسريلية الروسية.

القرتشاي كالهما مسلمو  سنة منذ القر  السابع عرش والثامن  والجركس و

 عرش امليالدي.

 EL,BRUS   روزااااالب ة ااااقم
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مصادر الدخل الرئيسية هي الحبوب واملاشية. كما يوجد باملنطقة مناجم  

 للفحم الحجري والزنك والرصاص والنحاس .

واملنطقة مسكونة منذ العصور القديمة جدا ، وكانت يف القرنني التاسع والعارش 

القوط "" والتي ينتمي إليها أيضا  كل من: ALANSي ضمن دولة "آال  امليالد 

GOTHS  الهو" ،"HUNS واألتراك واملغول. هذا بالنسبة للجركس .بينما ،"

القرتشاي عىل الغالب يعودو  من ساللة مجموعة قوقازية مع البلكار 

لروس  ميالدي. وقد سقطت املنطقة بيد ا 12و 9والقبچاق خالل املدة بني القر  

 امليالدي. 19يف أوائل القر 

 

والجراكسة قوم محاربو  أشداء وشجعا  يشتهرو  بالفروسية لذا  

استفادت منهم السلطنة العثمانية وأنشأت منهم  فرقا  عسكرية أُستخدمت 

بنجاح ضد أعدائها وبخاصة الروس .كما أ  نساؤهم مطيعات ألزواجهن .وهم 

، ويشتهرو  بإكرام الضيف .وحتى قوم متعاونو  فيما بينهم بشكل كبري

عرصنا مازالت طريقة الزواج السائدة وبخاصة باملناطق الريفية )خطيفة 

الزوجة( ومن ال يفعل ذلك يُعد ذلك نقيصة به وبأرسته، بل يتعدى ذلك  ألرسة 

 الزوجة أيضا.

 

وكا  يُعرف عنهن قبل دخول اإلسالم باستئصال الثدي األيمن لصدر  

ات ليسهل عليهن استعمال السالح  وهن راكبات الخيول الفتيات الصغري 

ما دمن عذارى، وكا  اليُسمح لهن بالزواج مالم تقتل  –مشاركات بالحرب 

الواحدة منهم ثالثة من األعاداء. وكانوا يحرقو  بيوت أعدائهم يف الحرب برميها 

بمشاعل خشبية مطلية بالكربيت، ومن عالمة شجاعة الرجل حالقة شعر صدره 

 حتى اليكو  حاجزا  بينه وبني سالح خصمه ومن تركه يُعد جبانا .
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سّمى  الالتني  واإلغريق الجركس باسم "زيخ"  وسماهم التتار باسم  

 "جركس"، وسماهم العرب "رسكس".

 وقد وصل رمسيس الثاني للقفقاس وترك بها حامية مرصية.

 

الشمايل الغربي ها وبموجب معاهدة أدرنة صار الجزء  1257ويف سنة  

من بالد الجركس من جهة الكوبا  بيد الروس بدل العثمانيني .فقام الجراكسة 

بتأليف حكومة قوية يف داغستا  يرأسها مشايخ الطرق الصوفية بزعامة 

"اإلمام شامل"  و"الشيخ محمد" الذي قاد جركس كوبا  ضد اإلحتالل الرويس. 

سنوات  14ها وملدة 1236 وبدأت املعركة بني شامل والروس منذ العام

ها(  وتوقفت إلنشغال الروس بحرب القرم بينهم وبني السلطنة 1274)

العثمانية وبريطانيا وفرنسا ، وملا انتهت تلك الحرب هاجم الروس قفقاسيا 

( عسكري مجهز بالعتاد واملدفعية وتم أرس 544.444بجيش بلغ أكثر من )

اإلضطهاد، فهاجر الجركس للبالد  ها ، وبدأت حركات1284اإلمام شامل يف سنة 

اإلسالمية وخاصة بعد زيارة القيرص الرويس "اسكندر الثاني" للمنطقة وتخيري 

السكا  بني أمرين اثنني ال ثالث لهما: فإما اإلقامة باألماكن التي يحددها الروس 

ولكنهم رفضوا ذلك وثاروا من جديد،  الهجرة برضاهم . كوطن دائم لهم، أو

هم وإبعادهم وقد حملتهم السفن العثمانية من الساحل. والقبائل فتمت هزيمت

املنفية هي: األبزاخ )الذين  يقطنو   بداية السهول التالية ملرتفعات القفقاس 

والبزادوگ )الذين  -والقربطاي  -والحاتواقوي  -الشمالية(، والشابسيگ 

قدم يقطنو  شمال بالد الجركس، وينترشو  حول مصب نهر كوبا  ،وقد 

ها واقاموا بمنطقة وادي السري، وأسسوا قرية ناعور 1298بعضهم لألرد  سنة 

 ها.1519األردنية مع القربطاي يف سنة

 

ها أرغم الروس تلك القبائل عىل النزوح مجددا  من منطقة 1291ويف سنة  

الروميل بسبب الحرب بينها وبني السلطنة العثمانية . وقد غرقت إحدى السفن 
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راكب وتم إنزال من  744 ائل "الشابسيگ" يف البحر وغرق  معهاالحاملة لقب

بقي منهم بمدينة عكا الفلسطينية، حيث تم ترحيلهم  إىل مدينة نابلس 

الفلسطينية وعاشوا ملدة عام آخر حيث تم ترحيلهم من جديد نحو األرد  

 فعاشوا يف مدينة َعّما  العاصمة.
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 : AJARIA إقليم اآلجار  -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو إقليم ذو حكم  .BAT,UMIويقع عىل البحر األسود، وعاصمته باتومي 

ذاتي ضمن جورجيا عىل البحر األسود ،ويحده جنوبا  تركيا وغربا  البحر األسود 

، وهو جبيل 2كم( 5.444) تبلغ مساحتهو  ومن الشمال والرشق جورجيا .

التضاريس عدا بعض السهول الساحلية حيث ترتفع  بعض تلك القمم ألكثر 

چوروخ "تخرتق سلسلة الجبال تلك بعض األنهر منها نهر و مرت. 2.344من

ÇORUH"  اشاريستسكايل "ورافدهACHARISTSQALI" 
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ومتوسط درجات الساحلية إىل ألپي بالجبال ،  لالسهو يف مابني داىفء وحار املناخ 

 2+ وحتى  2-املنخفضات، ومن ) ( يف 6 - 1من )شهر كانو  الثاني يف الحرارة 

درجة مئوية( عىل 25-24درجة مئوية ( بالجبال. بينما تكو  بشهر تموز )

درجة مئوية باملرتفعات العالية . ويبلغ متوسط الهطل ( 24-16السواحل ، و)

ملم( باملناطق 1.644لية، و)ملم باملناطق الساح2.644السنوي لألمطار 

 الداخلية . لملم( بالسهو 1.244، بينما يكو  )الرشقية

 

وأكرب املد  العاصمة  .نسمة( 592.152) 1989 عامبلغ عدد السكا  وقد  

 ."KOBULETIكوبوليتي "باتومي تليها 

واآلجار فرع منفصل عن الجورجيو ، بالرغم من وجود صالت ثقافية ودينية 

أورپي .  -وي الغري هندييتكلمو  اللغة الجورجية من الفرع اللغمعهم، وهم 

% من السكا ، مع وجود 84ويشكل اآلجاريو  نسبة  .ةوهم مسلمو  سان

 أقليات أخرى مثل الروس واألرمن .

 العنب(.و الحمضيات و  مصدر الدخل الرئييس هو الزراعة )الشاي

 

من دولة  واملنطقة مسكونة منذ العرص الحجري، وقد كانت جزء 

ق.م.عىل رشقي البحر األسود. ومن  644يف سنة  "COLCHISكولشيس "

و  "IBERIAايبرييا "ق.م.حكمت املنطقة مملكة 1-5القر  

ق.م.من قبل القائد  66، ثم سقطت بيد الروما  يف سنة " PONTUSپونتوس"

امليالدي تنرصوا وخضعوا ململكة )الزيتسا  الرابع القر يف و ". پومپي"

LAZICA) عندما ا لسابع ، ثم خضعوا للروما  البيزنطينني وللفرس حتى القرن

توحدوا  11القر  يف وصلتها الفتوحات العربية اإلسالمية  بعد فتح فارس . و 

، ثم "BAGRATباگرات الثالث "ضمن مملكة جديدة مع جورجيا تحت زعامة 

  ،و< السابع عرش. سقطت املنطقة بيد العثمانيني منذ القر 
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حني سقطت بيد الروس، وتم تغيري  1878العثمانية سنة  -الحرب الروسية حتى 

ثم عادت للعثمانيني لفرتة قصرية بعد سقوط امللكية  إسم املنطقة إىل باتومي.

يف الروسية وقيام الثورة البلشفية الشيوعية ومن بعدها للحكم الربيطاني ، و 

وضمت للحكم  دخلها الجيش األحمر بزعامة البلشفيك 1921 شهر شباط

ا ذا حكم ذاتي ضمن جمهورية و  الرويس الشيوعي . صار إقليم اآلجار إقليم 

 .1992 منذ العامجورجيا 
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 مسخيتيا:إقليم  -11

رمينيا، أوعىل الجانب اآلخر لسهول جورجيا وضمن القفقاس حيث مرتفعات 

) أي من أودية نهر كورا األعىل  AJARIAارياآجرمينيا وجورجيا وحتى أوبني 

 ( TBA-PARAVANIپراڤاني  -وحتى نهر تبا KVABLIANIومن كڤابلياني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلم تكن املنطقة ذات كيا  سيايس مستقل خاص بها، وُعرفت باسم

 غالبية ، وتعرف بخرائط ما قبل الحرب العاملية الثانية العرقية بأ "مسخيتيا"

بها األكراد واألرمن، مع وجود عدد قليل من املستوطنات  أ من األتراك، كما 

موجب وأما أتراكها فصاروا يسمو  ب الروسية والجورجية املبعثرة ضمنها.

باسم األذربيجانيو  )وهم من الجورجيو  الذين أسلموا  1926 إحصاء سنة

( ،كما أ  سكانها من األرمن املعروفني باسم السابع عرشالقر  يف كوا وترّت 

 13 ومع ذلك فقد تم بتاريخ فقد ترتكوا أيضا . "KHEMSHILSمشيل خ"

تهجري هذا الخليط العرقي والسكاني بحجة التعاو  مع  1911ترشين الثاني 

 األملا  بالرغم من بُعد املنطقة مسافات شاسعة عن أقرب أماكن وصول النازي.
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 ،"مسخيتيا"
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 القسم الثاين :

 مقاومة شعوب القوقاز لالحتالل 
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 الفصل األول :

 حركة الجهاد الداغستاين ضد االحتالل القيرصي الرويس

 قاد حركة الجهاد ضد الغزو الرويس األئمة الذين يتبعو  الطريقة النقشبندية     

وكا  خطيبا  بارعا  وذو  "قايض مال"ترأسها املال محمد والذي أ شتهر باسم التي 

يف حركة الجهاد "اإلمام  هاوكا  رفيق .وكا  يعرف العربية شخصية مؤثرة

 شامل" و"حاجي مراد".

 :إلمام شاملا -أوال 

 عام "ڤيز"هو حملة اللواء الرويس اإلمام شامل  عهديف كا  أول حدث هام وقع  

ا جندي   (3.244) جيش ضميف روما أوائل شهر أيار آ وصل ضفاف نهر حني 1857

تمريخا  "وكا  قد بدأ زحفه من  مدفع ميدا  وهاو .إضافة إىل مئة وخمسني 

قرابة نهاية شهر  "خونزاخ" أيام ليصلخمسة خالل  ميال  ( 27)فقطع  "شورا

حزيرا  إىل  3ثم غادر بتاريخ  مع املدفعية الثقيلة،ت أيار ويقيم بها الدفاعا

وملا وصل األوىل  ."ASHIL,TAاشيلتا "و "UNTSUKULاونتسوكول "

  استسلم سكانها.

 "تاشاف حاجب"معه كا  و  الروس حزيرا  هاجم اإلمام شامل 17يف و  

ح ثالثة وُجر ا،جندي   92 ضابطا  و يف هذا الهجومُقتل ف "كيبيت موهوما"و

من املريدين وُجرح عدد كبري مئة ، بينما أستشهد اروسي   اجندي   185ضباط و

امرتفع  يعترب بني الروس من الخسائر  وهذا العدد .منهم لتعداد القوة  ا قياس 

  .فقطعسكري وضابط  3.444الكامل البالغ 

 

بقواته ملشارف قرية اونتسوكول وكا   "ڤيز"حزيرا  وصل اللواء  9يف و  

املريدو  قد إتخذوا موقعا  عىل الضفة اليرسى لنهر )بتل( عىل يمناه جبل شاهق، 

وبعد معركة  عنيفة إستمرت . يكو  خط دفاعهم األولوعىل يرساه هوة عميقة ل
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من املريدين ألفا   التي تحصن بها "اشيلتا"ساعات صار الروس قريبني من  5

وانقسم الجيش الرويس لثالثة مجموعات الجتياح  للدفاع عنها حتى املوت.

ولحماية  ةاحتياطيكقوة رسايا ثالث  القرية وأبقى القائد الرويس عىل كتيبة و

ودخل الروس القرية  الوصول لوعورة الطرق باملنطقة.يف  املدفعية التي تأخرت 

 .حرب تعتمد عىل الجرأة والشجاعة واإلقدام جرتو 

 

، وتجمع ارفأرضم الروس بها الن ،بعد الظهر سقطت القرية الثانيةالساعة يف و  

ست الستعادة القرية التالل القريبة وباءت محاوالتهم اليف  من بقي من املدافعني 

بعد عبورهم جرسا  خشبيا  قاموا بإحراقه  "اندي"فانسحبوا عرب نهر  ،بالفشل

 147ضباط و 9 قتيل وجرح 28وقد خرس الروس . ملنع مطاردة الروس لهم
وقرر القائد . من املريدين عدا من احرتق داخل املنازل 87جنود، بينما أُستشهد 

وما أ  بدأ بالتنفيذ حتى انقض عىل الجيش  "لگرگبي"الرويس إتخاذ موقع له يف  

 (IGALIمجاهد كانوا محتشدين يف ) ايگايل  12.444الرويس 
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نسحب ليال  ملوقع أقوى، فتعقبه اونجح القائد الرويس بصد عدة هجمات ، ثم 

  .املجاهدو 

 

ساعة  21 تمركز الروس بموقعهم الجديد بعد قتال استمر 16 اليوميف و  

وقد  ."ايگايل"رسايا إمداد قدمت من گيمري، فرتاجع املجاهدو  إىل  5ووصول 

وإنسحب  .اجندي   128ضباط وستة  جندي وجرح 52خرس الروس ضابط و

القائد الرويس إىل اونتسوكول وتلقى إمدادات جديدة وليصل باليوم السادس 

قرية كانت ، و ها( التي تمركز بها اإلمام شامل للدفاع عن تيوالعرشين إىل ) تيلي

رف شديد جمنزل مشيدة فوق حافة صخرية تطل عىل  644تضم  تيليتي

خفيفة و  ثقيلةأبراج حصينة عىل األقل وعدة قطع مدفعية  9االنحدار، وقد حوت 

.وبعد عدة أيام تحولت األبراج وعدد كبري من املنازل لحطام بسبب القصف 

وجرح ضابط  ا،جندي   27و اهجومهم ضابط  يف املدفعي الرويس .وقد خرس الروس 

 جندي. 19و
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وملا علم القائد الرويس بوجود حشود جديدة من اإلمدادات للمجاهدين  

تموز فجرا ، وكا  الروس مسيطرين  3 الداغستانيني أصدر أمره بالهجوم بتاريخ

تبني ، واملجاهدو  عىل األجزاء املنخفضة، وملا القرية عىل األجزاء املرتفعة من

، واستمرت املفاوضات يومني لشامل أ  االنتصار الرويس مؤكد طلب الصالح.

 أنه أضطر لقبول الصلحبالصلح متعلال بالخسارة، لكن الواقع  "شامل" وقد قبل

الخيول وإصابة و الذخرية  لخسائر ونقصنتيجة لاإلمدادات و يف لوجود خلل كبري 

 ،من تبقى منها

وبليت أحذية ومالبس الجند من ، 14أصل مدافع بشكل كبري من  3وترضرت 

العاصمة يف   "ڤيز الجنرال "وذاع صيت  ،الصلح تمف. وعورة الطرقات

وبالرغم من الكسب العسكري الرويس وخسارة اإلمام شامل  بطرسبورگ.

 ومريديه، إال أنه قد ازدادت شعبيته بسبب قساوة ووحشية الترصفات الروسية 

مام إىل اشيلتا راعه الخراب الكبري والشامل الذي لم وملا عاد اإل . تلك املعاركيف 

، يسلم منه حتى املسجد وحقول الكروم والذرة املحروقة بل وحتى األشجار

وبارش بتحصينها مستفيدا  من تجربته  "اخولجو"ا برسعة إىل فرتكها متوجه  

 السابقة.

خريف ذلك العام، يف يعتزم زيارة القفقاس  "نيقوال"كا  اإلمرباطور الرويس و 

إخضاع اإلمام شامل ليتم لهم و فأراد القادة الروس استغالل تلك املناسبة 

فأرسلت رسالة رسية للقائد ڤيز تحثه عىل اإلرساع وحث س، إخضاع القفقا

طلب منه أ  يو  (يف تفليسذلك واألفضل أ  يكو  )اإلمام عىل مقابلة اإلمرباطور 

وأ  يقدم ضمانا لحسن سلوكه مستقبال  ، الصفح واملغفرة عما بدر منه بالسابق

ذو املعرفة  "گلوجناو"بإجراء املفاوضات بواسطة قائده  "ڤيز "عىل أ  يقوم 

 .بالسكا  املحليني بداغستا 

  

مقابلته فحدد له موقعا  وموعدا   بفبعث األخري برسالة لإلمام شامل يطل 

املاااوالية  "رنايكا"من أهايل قرية  14ومعه القائد الرويس فحرض ، محددا  



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 98

فارس من  244للروس مع فرسا  القوزاق الروس، وكا  اإلمام بصحبة 

تقدم القائد الرويس ومعه مرتجم لرابية صغرية وطلب من اإلمام . املريدين

وتم الحديث بني القائدين ولم  تكن فكرة االستسالم واردة أصال ، مالقاته للتحدث

عاود القائد الرويس . ثم وعاد كل منهمااملفاوضات من قبل اإلمام ، ثم تعثرت 

من كاتب  :" الكتابة لإلمام لكن رده كا  حاسما  برسالته األخرية حيث كتب بها

أخطركم بأنني قد عقدت ، كل أموره لله الذي يِكل -شامل–هذه الرسالة الفقري 

ربت ألنني ج، ربا  إربا إالعزم نهائيا  عىل أال أتوجه إىل تفليس حتى لو ُمِزق جسدي 

 .1857ايلول28يف . "غدركم مرارا  وهذا مايعرفه الجميع

 

ا للمعركة س وقته إلعادة بناء قوات املجاهدين املمزقة استعداد  ثم كرّ  

فقام بتقوية الروابط بني العشائر والقبائل الداغستانية، ودعم . املقبلة

قررت ". فخولجو"أاملرتفعات الجبلية املحيطة بقرية يف تحصينات حصونه 

اتخاذ اإلجرءآت الحاسمة ضده بعد تنامي سلطته  1859 الحكومة الروسية سنة

 .ندي وجومبيتآڤاريا بما فيها آونفوذه بمنطقة 

 

، ووضعت تحت إمرة كقائد عام "روز "البارو   "جلوڤني"خَلف اللواء  

الجناح الرشقي وشمال داغستا   يف كل القوات العسكرية  الكونت )گرابي(

بحلول األول من شهر أيار ، بينما  "ڤنزابنايا"يف  اعسكري   6.444 فضمت األوىل

وكانت  احتشدت بعد أسبوعني يف تامر خا  شورا. اعسكري   5.444 الثانية ضمت

عىل اإلمام شامل،  بداية الهجوم عىل داغستا  والقضاءتشمل الخطة الروسية 

ضمن  "تاشوف حاجي"تحصن . وقد فصل الخريف عىل الشيشا يف  ثم الهجوم 

القريبة من قرية مسكيت  "خمات"أحصن خشبي صغري بالقرب من قلعة 

 " AKSAYكساي"أالواقعة عىل ضفاف نهر 
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إجتمع حوله الشيشانيو ، وأصبح يهدد سهل كوميك ومؤخرة أي قوة  وقد

تزحف من ڤنزابنايا نحو الداغستا ، وقد وصلته التعزيزات من املريدين 

.كما قام اإلمام شامل بنفسه  "عيل بك"و "سورخاي"الداغستانيني  بقيادة 

روس ملالقاة ال "بورتوناي"يف جومبيت وواعد سكا   "ارجواني"بتحصني  قرية 

 ."سالتاو"يف 

 

ها معركة دموية قاسية في وجرت "رجواني"أقصف الروس فجرا  قرية  

وكا  الروس  يثقبو  سطح املنازل ويلقو  . املذابح داخل املنازل كما ارتكبت

باملواد املشتعلة إلسقاط دعامات السقوف الخشبية وإخراج املجاهدين من 

اختنقوا داخل  رجال   13يستسلم سوى قتل الكثري من املريدين ولم قد و ، داخلها

الليل كا  جزء  لكن بحلولو . أحد البيوت بعدما ألقى الروس بداخله قنابل يدوية

 .تحت سيطرة املجاهدينقد صار كبري من القرية 

 

 AKSAYكساي"أنهر 
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أمام رشقي القرية حجرة عثرة املتعددة وكا  أحد األبراج ذو الطوابق  

وا الليل جرّ يف و . دة لالستيالء عليهالروس بالرغم من محاوالتهم العدي مشاة تقدم

فوق سطح أحد املنازل املدمرة ا قوزاق ونصبوه مدفعني جبليني ومدفعي  

إنسحب املجاهدو  عن طريق ممر  ةالتالي ةالليليف و . وقصفوه إلحداث ثغرة فيه

بعد ظهر  الرابعة رجوني منذ الساعةأومع ذلك استمر القتال املتقطع يف  .رسي

  قتيال   116 وقد خرس الروس ى فجر أول أيام شهر حزيرا .أيار وحت 54 يوم

بينما تكبد  ا.ضابط   بينهم ثالثنيجريح  خمسمائة سقطضباط ، و  6منهم 

وتم  شخص.ألفي بلغ عدد قتالهم وجرحاهم  ثاملجاهدو  خسائر فادحة حي

 إحراق القرية وتسويتها باألرض. 

 

 "اشيلتا"املواجهة لقرية  "تشينكات"حزيرا  دخل قرية  3 وبتاريخ 

القرية  سكا  كا ، و "الپينتسيڤ"و  "پولو"رسيع بقيادة اللواءين رويس طابور 

، وصار موقف القائد "ندي"آ عىل نهراملوجود بعدما أحرقوا الجرس قد هجروها 

وقاعدته  "ڤنزابنايا"خطريا  بعدما صار بعيدا  عن طرق إمداداته يف  "گرابي"

هو ضمن بخاصة و نته وذخريته محرجا  و ؤو صار وضع مو  "شورا"الجديدة يف 

 قرية وحاول الروس تأمني اتصالهم  مع شورا عن طريق، أراض معادية 

 كتيبتني تولكنهم فشلوا النضمامها لجانب اإلمام شامل. فكلف "توهريكي"

 ".ساگرتيل" مع مدفعني جبليني وكل الفرسا  لالستيالء عىل جرس نهر روسيتني

وجدته مدمرا  من قبل املجاهدين، فقامت القوة بانتزاع  ه القوةهذ وملا وصلته

 ،رممت به الجرس وعربت عليهو نازل قريبة مدمرة مالدعامات الخشبية من 

 وليسيطر الروس عىل ضفتي النهر بحلول الليل.

   

حزيرا  كا  جرس 11وبحلول مساء  ،إىل اشيلتا" كاتنني"اليوم التايل زحف يف و 

عليه تشينكات قد أُعيد بناؤه بدعامات خشبية من املنازل وغصو  الكروم.ليعرب 
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مع الجزء األكرب من قواته وليحتل مصاطب ومدرجات قرية اشيلتا ،  كانتني

  اخولجو. ولتواجه ،وبقي جزء من قواته عىل الضفة املقابلة لحراسة الجرس

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسمة مابني رجل وطفل وإمرأة يقيم  1.444 اإلمام يف اخولجو معكا  و 

وبعضهم يقيم  معظمهم بمنازل ُشييدت كلها أو جزء منها تحت األرض،

 ندي آوينحني نهر  بالكهوف، وكا  عدد املقاتلني ال يزيد عىل ربااع عدد  السكا .

م نهر تلك املنطقة بشكل مربع يشكل النهر ثالثة أضالع منه ، بينما يقسيف 

ذي ، ويتميز نصف املربع األيمن الهذا املربع لقسمني بعد التقائه بنهر بتيل اشيلتا

به اخولجو الجديدة بارتفاعه عن النصف األيرس حيث توجد اخولجو  تتواجد 

القديمة، وتعرتض قلعة سورخاي الخشبية الطريق املؤدية للجديدة وتتحكم بكل 

  املنطقة املربعة املحاطة باملياه من جهاتها الثالثة.
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 ،عىل شفا هاوية سحيقةيمر لقديمة من اشيلتا بطريق خلوجو اويتم الوصول أل 

الجديدة عرب هوة عميقة ضيقة يربط طرفيها ألواح خشبية وكانت أخلوجو  ومن

مجموع املباني الحصينة واملرتبطة مع برج سورخاي تطل فوق القمة املطلة 

أحد أكفأ معاوني اإلمام شامل ومعه حامية  "عيل بك"عىل الصخرة تحت قيادة 

خفردي "أوكا  ،ذوي الشجاعة النادرة والهمم العاليةمن مجاهد ة ن مئم

كال كانت بمنطقة اندي حيث  "كالباتيس"بمنطقة بوجليال و  "موهوما

 . املنطقتني تعانيا  من إنخفاض الروح املعنوية والهمة القتالية

 
 

 

 

 

 نهر اشيلتا
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 بمافيهم 6.444كتائب لم يكن فعاال  منها سوى 9وقد كا  تعداد الجيش الرويس 

جنود سالح الهندسة، وذلك لتفيش األمراض وحرب اإلستنزاف التي قام بها 

فقام  شخص . 5.644 بينما كا  تعداد املريدين واملليشيات التي معها، املريدو 

خولجو للضفة اليمنى يف ألقرية  ني املواجهتنيالقائد الرويس بسحب الكتيبت

إقامة  عندئذاستطاع  حزيرا  فخف الحصار عىل اإلمام شامل الذي 11 تاريخ

أحد املناطق الضيقة من مجرى النهر باستخدام الدعائم الخشبية ونجح يف جرس 

فرتتي الحصار األول والثاني بجلب بعض املؤ  واإلمدادات البرشية خالل 

وغريهم من أعوانه بالخارج  "موهوما وسورخاي"واملعدات وإبقاء االتصال مع 

 .مستمرا  

 

أرسل له اإلمدادات اإلضافية، ف "جولوڤني"من  "گرابي"ويس وطلب القائد الر       

 خولجو بتاريخأمدافع وذخائر ومؤ ، وبوصولها إىل  أربعةكتائب جديدة و ثالثة 
موهوما "نفس الوقت نجح يف و  .اعسكري  12.444 حزيرا  صار تعداد قواته12

عىل  "موهوما"جمع قوة كبرية لنجدة اإلمام، واستوىل يف  "وسورخاي وكالباتس

 لكن. الروس يستطلعو  معقل اإلمام كا  بينما ،ز مواقعهشيلتا وعزّ أجرس 

القضاء عىل جيش العدو بإصدارهم التكبريات يف  أضاعوا فرصة كبرية  املجاهدين

لمم ففتنبه العدو بجيشه املبعثر . حزيرا  24املدوية وآيات القرآ  الكريم بتاريخ 

قواته وهجم عليهم بهجوم معاكس واجتاحوا الحافة الصخرية تاركني 

 ."يگايل"إو "ساگرتيل"املجاهدين لينسحبوا إىل 

 

، بينما زحف "ڤييڤ"وترك قائد الجيش الرويس مهمة حصار اإلمام شامل للواء 

. وكا  املجاهدو  "ايگايل"و "ساگرتيل"مدافع نحو  أربعكتائب و  أربعة هو مع 

هاتني املنطقتني ببعض القوات التي كانت تقوم باملراقبة أثناء يف  يحتفظو 

. الحصار، فانتهز اإلمام خفض عدد الجنود وشن هجوما  لم يُكتب له النجاح
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قرص يربط أبطاريات مدفعية وتم فتح طريق  6وراح الحصار يشتد وتم نصب 

  "گيمري"و  "ونتسوكول"أمارا  بقريتي  "شورا"بني املوقع وقرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنحه  "ولو بك"أللروس بعدما عني عليهم   "گيمري"وقد خضع سكا  

فقلوبهم مع  وصار وضعهم كأهل الكوفة أيام اإلمام عيل: ،السلطات الكاملة

الجديدة متصلة بصخرة  واخو لجوملا كانت  شامل وسيوفهم مع الروس.

سورخاي عن طريق حافة مرتفعة بني أخدودين تسمح بمرور شخص واحد 

فقط، فقد تمكنت إحدى الرسايا الروسية ليال  من احتالل موقع مسترت عند 

طرف الحافة، وبذا أصبحت الصخرة محارصة من جميع الجهات. ومع ذلك ظل 

. وببقاء الربج بيد املدافعني يلاملدافعو  يهبطو  ليال  إلحضار املاء من نهر بت

املريدين لن يتمكن الروس من احتالل القرية، لذا قرر القائد الرويس مهاجمته 

  .وتحطيمه
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حزيرا  فتحت ثالث بطاريات مدفعية روسية النارعىل الربج وزحف  29ويف فجر 

الساعة العارشة كتيبتا  وتقدم الروس بشجاعة وإقدام محاولني تسلق يف إليه 

إصابة بينهم  544لصخرة، ومع ذلك فشلوا بتحقيق هدفهم وتكبدوا أكثر منا

وعدد كبري من جنوده  "عيل بك"جندي قتىل .وأستشهد معاو  اإلمام  51ضابط و

مدافع ميدا  جديدة  1 البواسل.ثم نصب الروس بطاريات مدفعية جديدة مع

افع ذات عيار تموز، وباستخدام مد 1 وصلت حديثا  واستأنفوا هجومهم  بتاريخ

أكرب من السابقة تحطم الربج، ومع ذلك لم يتمكن الروس من تخطيه وانتظروا 

فانسحب املدافعو  ، ظالم الليل وراحوا يستمرو  بالقصف املركز عىل الحطام

ثم وصل الروس للربج املحطم . ليال  إىل أخولجو الجديدة عرب الخطوط الروسية

  .من الجرحى قليلٍ  ولم يجدوا سوى عددٍ 

.وشدد  اجندي   93بينهم ضابط و قتيال   12وقد كلف الهجوم الجديد الروس 

تموز قادمة من  12 تعزيزات جديدة بتاريخ وصلتهمالروس الحصار، و 

 5تموز، فتقدمت  16 وتم إصدار األمر بالهجوم الحاسم بتاريخ. داغستا 
وكانت وجهته  "رانگل"كتائب بقيادة البارو   5طوابري، كا  أكربها مؤلفا  من

 "بربروڤ"اخولجو الجديدة ، وكا  الطابور الثاني يضم كتيبة بقيادة املقدم 

 الضابط  وهدفه اخولجو القديمة، وأما الثالث فقد ضم كتيبة ونصف  بقيادة

ووجهته هي غور اشيلتا واحتالل املنخفض الفاصل بني  "تاراسيڤيتش"

 الستيالء عىل املرتفعات.املنطقتني وذلك لتشتيت قوى املدافعني ومن ثم ا

 

مساءا  وباستخدام ساللم للتسلق اجتاح الخامسة الساعة يف بدأ الهجوم   

املرتفع  هالحافة املرتفعة الضيقة ، ففوجئ الطابور وهو بموقع "رانگل"طابور 

بهوة عميقة عرب الحافة فلم يتمكن من التقدم أو الرتاجع وتعرضوا لنريا  

الظالم فنجوا من موت  أ  حل الظالموكا  من حسن حظ الروس ، املدافعني

فقد اضطر طابور ، ولم يحقق الطابورا  اآلخرا  أي نجاح محقق.جماعي 

لالنسحاب من الغور بعد تعرضه لسقوط سيول من الصخور  "تارسڤيتش"
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ولم يهاجم الطابور الثالث اخولجو  .منىيواألحجار فوقه من منحدرات الجهة ال

وقد بلغ . املساء عادت الطوابري الثالث لنقطة االنطالق من جديديف و  .القديمة

  13 منهم اجريح   719و ،ضباط سبعة بينهم قتيال   136عدد القتىل الروس 
مابني  رجال   بينما كانت خسائر املدافعني بسيطة نسبيا ، حيث بلغت . اضابط  

املراكز يف  بشجاعة رتدت بعض النسوة مالبس الرجال وقاتلن اقتيل وجريح .وقد 

 .األمامية

 

الحصار فقط أمر ميئوس منه  مجردأ   "ابير گ"وأدرك القائد الرويس  

مجاهد مئة وصول عن  جواسيس اللومات عخاصة مع ورود مبو  ،لتأمني النرص

ومجموعات مختلفة من عدة قرى  "تشريكي"اليوم التايل للهجوم من قرية يف 

الشيشانيني هدته إلخالء الجرحى واملرىض نضمت لقوات اإلمام ، ومشاامجاورة 

 عرب النهر.

 

وقد كا   ،عبور النهر والهجوم "ابير گ"ومع ورود إمدادات جديدة له قرر  

فتظاهر ببناء جرس  جرس قرية تشينكات مدمرا ، والجرس اآلخر بيد املدافعني .

ولم لديهم جديد أعىل اخولجو وصار وضع املحارصين صعبا ، وتناقصت املئو  

وكذلك تضائل عدد القوات الروسية ملا يزيد  أي أمل بوصول النجدات. هناكيعد 

وبدأت املفاوضات بني الطرفني لعقد هدنة، واشرتط الروس عرب . 6.444عىل 

رهينة لدى الروس قبل البدء  "جمال الدين"الوسطاء تقديم ابن القائد شامل 

لعدة ساعات عن  تموز، وتوقفت البطاريات الروسية 27املفاوضات بتاريخ

تاريخ األول من آب عرض القايض يف و . ولم يسلم اإلمام شامل ابنه، القصف

آب  12 يفو  .قايض تيليتي وساطته التي رفضها القائد الرويس "كيبيت موهوما"

أرسل اإلمام موفدا  من قبله ملركز القيادة الروسية، كسبا  للوقت لرتميم 

منه إنذارا بأنه إ  لم يسلم ابنه  مع حلول  16 بتاريخ ىولكنه تلق. تحصيناته



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 147

املساء فسيبدأ الهجوم عىل اخولجو صباح اليوم التايل، وكانت طوابري املشاة قد 

 أُعدت لهذا الهجوم.

  

ولم قبل، يتم تنفيذ املطلوب تم شن الهجوم كما كا  مقررا  له من  ا لمومل 

يل منهم ضابطا  قت 142 تختلف نتيجة الهجوم عما سبقها، حيث خرس الروس

ضباط، وأصاب التعب واإلعياء القوات الباقية بسبب األعباء  6منهم  134وجرح 

وفقد اإلمام شامل املزيد من األعوا  وأهمهم  امللقاة عليها بهذا الهجوم.

رفع العلم األبيض وأرسل ابنه  لكوصار الوضع صعبا  جدا  لذ". سورخاي"

رهينة للروس، وذلك للحفاظ عىل  عاما   12غ من العمر لالبا "جمال الدين"

وهذا الطفل لم يالق أباه إال بعد سنوات عديدة . النساء واألطفال املحارصين

وكا  غريبا  عن شعبه ووطنه وهو برتبة مالزم يف جيش القيرص الرويس! وبدأت 

لنقاط فيها أيام لم يتوصل الطرفا   ثالثةستمرت اآب و   18 املفاوضات بتاريخ

وطنه، وأ  يكو  ابنه يف ا  اإلمام شامل يرص عىل العيش حيث ك ،مشرتكة

 .رهينة يف تشريكي

  

الجديدة لكنهم فشلوا  وعاود الروس الهجوم للمرة الثالثة عىل اخولجو 

وصمد املدافعو  حتى املساء، وملا حل الصباح التايل لم يجد . للمرة الثالثةو 

صدت املحاوالت الهجومية الروس أية مقاومة ووجدوا التحصينات األمامية التي 

ودخلوا اخولجو الجديدة ولم يجدوا بها سوى عدد قليل من  السابقة فارغة.

ونشب  .السكا  الذين آثروا البقاء بينما كا  الباقو  يحاولو  الفرار عرب الهوة

وجلب الروس ، قتال يائس شاركت به النسوة بال سالح ضد الحراب الروسية

 اخولجو القديمة، وحورص الناس من جديد.وا بقصف ؤ مدفعني جبليني وبد

 193وضباط ،  ستة منهم قتيال   132وبلغت خسائر الروس خالل يومي القتال 
 ا.ضابط   خمسة عرش منهم اجريح  
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بعد قتال استمر أسبوعا  كامال . وكانت خسائر أخري ا وسقطت اخولجو  

يتظاهر وكا  بعضهم . املدنيني كبرية وبخاصة الذين قضوا تحت األنقاض

وبهذه  اللذين أمامهم ويقتل ما يقتل منهم. لتسليم سالحه ثم ينقض عىل

يف  . وعانى الروس مشقة كبرية"تاراسڤيتش"الطريقة تم قتل القائد الرويس 

إخراج املقاتلني من أعماق الكهوف، وتصاعدت الروائح الكريهة من تفسخ جثث 

طريف اخولجو كل عدة  القتىل، وكا  من الرضوري تبديل الجنود بإخدود بني

 جثة، فيما حملت مياه النهر أعدادا  كبرية من ألفوتم إحصاء ، ساعات

 من السكا  معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ. تسعمئة .وتم أرسالجثث

وكا  بعضهم بالرغم من ضعفه وإجهاده يقوم يخطف حراب الروس 

م يكن يف اخولجو أي آب ل 29 وبحلول. ومهاجمتهم مفضلني املوت عىل العبودية

خالله  خرس ايوم  ثمانني وبعد حصار إستمر . شخص من سكا  الجبل األحياء

ا وعرشين   الروس بلغ جرحاهم جندي، و  187 إضافة ملقتل قتيال   اضابط  خمس 

 جريح. اجندي   2.291و اضابط   121

  

كافة يف ولم يتم العثور عىل اإلمام أو جثته بالرغم من البحث املكثف  

وهي ، وبعد عدة أيام ظهرت الحقيقة املخفية. ومغارات وأماكن املنطقة كهوف

آب لجأ اإلمام شامل ألحد الجروف املطلة عىل النهر ومعه  21أنه بتاريخ ليلة 

باإلضافة لعدد ( كانت األخرى قد ماتت أثناء الحصارو)إحدى زوجاته وابنه، 

وصنعوا عدة أطواف  قليل من األتباع املخلصني، فهبطوا جميعا  لضفة النهر

بينما  وضعوا عليها دمى وهمية وتركوها تطفو لجذب انتباه الجنود الروس.

لواد عميق ضيق، وصادفوا  واوصلحتى زحفوا عىل الضفة بمجرى النهر 

نشب قتال جرح فيه اإلمام شامل وابنه الصغري وقتل ف ،مجموعة من الحراس

إحدى املمرات وهبطوا منها للضفة  ثم هربوا وتسلقوا املالزم قائد لتلك املجموعة.

 عند نقطة التقاء نهري اندي و آڤار بالقرب من جرس اشيلتاو  .األخرى من النهر

رملية دمجها  فوق كتل نحو الجبل حيث يضيق النهر وعربوا للضفة األخرى
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به واحتفل الروس بانتصارهم  الذين ظنوا أنهم قضوا  .الهاربو  بألواح خشبية

ا قائد   من القتال قد صار خالل عام كا   بيد أ  اإلمام. ةعىل حركة املقاوم

سنوات هزم الروس وفتح داغستا  ودمر كل حامية ثالث خالل يف ا، و مشهور  

من نهر سامور إىل وسيطرت عىل املساحة وانترصت حركة املريدين  بها روسية

 نهر تريك ومن القفقاس إىل بحر قزوين.
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 خالل أعوامإسرتاتيجية اإلمام الجديدة 

9381-9381 
 ملن يديل بمعلومات عنروبل فقط تسعمئة  كا  الروس قد وعدوا بمكافأة تعادل

روبل تمنح  5.444 هروبه فزادوها حتىعند  ولكنهم أدركوا خطأهم  ،اإلمام

 ألهل الثقة.

 يف الشايشاا : الحملة الروسية الجديدة

زحف الروس واحتلوا الجزء األكرب من الشيشا   1814-1859 خالل شتاء سنتي

وبناءا  . لنجاح سقوط اخولجو" گرابي"السفيل وبدو  أية مقاومة تذكر، فعزاه 

، بدال من بناء قلعتني "گرزل "بناء قلعة واحدة فقط يف قرية تم عىل ثقة الروس 

 عىل املدخل املنخفض ألحد فروع نهر أرگو ." بارزوي –داتشا "بمنطقة 
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ستطاع اإلمام املجاهد االستفادة من أخطاء الروس بشكل لم يكن وقد ا 

كا  الروس يبطشو  بقسوة، ورست شائعات بني الشيشا  فقد هو، يتوقعه 

كذلك و  ،دو  من السالح ويتم تحويلهم لفالحني عىل النمط الرويسجرّ أنهم سيُ 

ينقصهم سوى القائد  إخضاعهم للتجنيد اإللزامي.وكانوا مستعدين للثورة وال

فراره من . فخالل األشهر الستة التي أعقبت الذي لم يكن سوى اإلمام نفسه

 ،اخولجو زاد خاللها نفوذه وهيبته، وبخاصة بما ُعرف عنه من التقوى والحكمة

فراح يتنقل " جواد خا "و "شعيب موىل"وكا  قد استقبله اثنا  من نوابه هما 

 . الناس بالعودة للتمسك بأهداب الدينبني القرى الشيشانية واعظا  

 

يعانو  من هزائمهم عىل البحر األسود من  من جهة أخرى وكا  الروس 

مما زاد اشتعال نار ولهيب الثورة بالنفوس ، قبل اإلنكليز وتدخلهم باملنطقة

مقدرته عىل و قتال الجبال، يف  وأثبت اإلمام املجاهد بعد اكتساب شهرته، املكبوتة

العصابات الخاطفة متجنبا  االشتباك مع القوات  بحر يف  القتال بالغابات 

حربا  خاطفة عىل مستوطنات "القوزاق"، "شامل" شن . فالنظامية وجها  لوجه

وبعد  1814 مطلع سنةيف وعاقب بقسوة املواطنني الذين ال يشرتكو  بالجهاد.و 

ستا  من جديد وانضوى تحت رايته نجاحه الباهر يف الشيشا ، نقل حركته لداغ

ولكنه  "كلوگناو"تموز واجه اإلمام عدوه اللدود  14يف  و. اآلالف من السكا 

 "كلوگناو"أيلول قاد  11يف تراجع ألسباب إسرتاتيجية عرب منطقة سوالق. و 

وبالرغم . جيشه لا گيمري واستوىل عىل مسقط رأس اإلمام شامل ثالث األئمة

 .د أدى ذلك لتعويض خسائر اإلمام عىل املدى البعيدمن سقوطها املحز  فق
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 حاجي مراد:  -ثانيا  

ر له أ  يصبح أكرب بدء ذي بدء أحد املوالني للروس، ثم ُقدّ حاجي مراد كا  

الذي   "أحمد خا "حكما  بينه وبني معاوني اإلمام شامل؟ فقد كا  العداء مست

بأنه من أنصار اإلمام، وبخاصة بعدما تلقوا من  وأخربهم وىش به لدى الروس

، مع "شورا"فتم إيقافه وسيق لا ، نفس املعلومات "الزاروڤ" القائد الرويس

وظل . إعطاء األوامر بقتله فيما لوما جرت أية محاولة إلنقاذه خالل الرحلة

 " خزنزاخ"ويف  1814ترشين الثاني  14ملدة عرشة أيام. ويف مقيدا  عىل مدفع  

(، وعىل سفوح اجندي   13 وواحد  مع حراسه )ضابط حاجي مراد وبينما كا  

الجبال املغطاة بالثلج، وعىل الطريق الضيق امللتوي شد الحبل الذي يربط وسطه 

ضهم البعض لضيق الطريق بيد أحد الحراس اللذين كانوا يمشو  وراء بع

فلم يمت بسبب الثلج وأصيب بكرس ، وألقى بنفسه من فوق الجرف. ووعورته

وزحف إلحدى املزارع القريبة وليصبح مصدر الرعب للروس ، بإحدى ساقيه

 "تسلمس"وبعد شفائه وطد نفوذه يف قرية  . بعدما انضم لإلمام الثائر املجاهد

نه من اإلمام نائبا  له كرس نشاطه ونفوذه وبعد تعي ."خونزاخ"الغري بعيدة عن 

 وتعزيز الدعم لحركة املريدين بني مواطنيه اآلڤااار.أعداد املجاهدين لزيادة 

  

ووافق عليها القيرص  1811 سنة "گولوڤني"كانت الخطة التي وضعها  

ذات املوقع الهام، وذلك ملعاقبة  "تشريكي"تقيض ببناء قلعة أمام  الرويس

شملت إقامة دفاعات قوية ضمن قلعة جديدة و  ازهم لجانب اإلمامالسكا  النحي

 14.444 وترميم قلعة خونزاخ القديمة، ونزول قوة روسية من "نيزوڤو"يف
فتم تعزيز قوات شمال القفقاس ، جندي يف الشيشا  لتدمريها بالسيف والنار

كتيبة، وأمل القيرص من أ  يتمكن ستة عرشة  مشاة التي ضمت 11 بالفرقة

من الخيبة  ىولكن هذا الجنرال عان. نتائج حاسمة من تحقيقللواء گولوڤني ا

فقد . فبالرغم من بناء القلعة وتخريب الشيشا  وسقوط تشريكي طوال حياته ،

 .شهور، بينما زاد موقف الروس ضعفا  ثمانية ازدادت قوة ونفوذ اإلمام خالل 
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استعادة والء حاجي مراد " گلوكناو" حاول 1811 شهر كانو  الثانيويف  

 مخونزاخ نصفهإىل عسكري ألفي فأرسل قوة من . مع اتخاذ خطوات رضورية

قائد املدفعية الروسية  "باكونني"من املليشيات املوالية للروس بقيادة اللواء 

أحد  باستثناء القرى وسقطت كل اإلمرباطورية الذي تصادف وجوده بالقفقاس.

قتيال ، وفقد الروس  "باكونني"الحصو  الذي ظل يقاوم بشجاعة، سقط فيه 

وقد قتل  ىل قاعدتها.إثلث قواتهم وانسحبت القوة الباقية مهزومة قبل أ  تباد 

 .خاللها والد وشقيقا حاج مراد وأصيب هو بجراح

 

عرمرم جيش ومعه  "گرزل"لقرية " گرابي"شهر أيار وبعد مغادرة يف و  

 عربات،والكثري من ال  ا،مدفع   21و ،جنديعرشة آالف  من أكثر منمكو  

 "دراگو"وكا  يعتزم احتالل قرية .   والعتاد والذخائرؤ جواد لحمل امل 5.444و

برسعة وتدمريها ثم عبور سلسلة الجبال بني الشيشا  وشمايل داغستا  

السبب يف فشلها وقد كا  ضخامة تلك القوة ، وإخضاع جومبيت و اندي

حيث امتد طابور تلك القافلة عىل عدة أميال بأماكن وعرة، مما أضعف ، وضعفها

أميال بالرغم من عدم  3سوى هذه القوات لم تقطع  أيار 54 يفو  حمايتها.

مواجهتها ألية مقاومة، وبهطول املطر ليال  ازدادت وعورة الطريق بحيث لم 

العراء ضمن سهل يف ل جديدة، وباتت مياأ 8تقطع حتى ليل اليوم التايل سوى

ميال  فقط، فاصدر قائد  21مفتوح. وخالل ثالثة أيام لم يقطع الروس سوى

 الحملة أوامره بالتقهقر عىل نفس الطريق.

  

وقد كا  لتأثري حرب ، العسكري االنضباطودبت الفوىض بني الجنود وانعدم  

 "شعيب مال"صدر القائد أ العصابات أقوى األثر يف إفشال الحملة الروسية، حيث

أوامره بإقامة الحصو  الخفيفة فوق األشجار وهذا أفضل ما يكو  لحرب 

حزيرا  عادت القوة الروسية لقواعدها ويف الرابع من وأخريا   .عصابات الغابات

ا وسبعمئةو  اضابط   66بعد خسارتها " گزرل"يف قرية  ملا بني قتيل  جنديٍ  ألف 
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وكل التموين واملعدات تقريبا ، بينما واحد ع ميدا  ، وفقدا  مدفدوجريح ومفقو 

. بحسب مصادر موثوق بها 2444الذين تصدوا لها عن لم يزد عدد املجاهدين 

االلواء گرابي الدرس  فهمولم ي ، فقام بحملة جديدة بعد فرتة عىل داغستا  جيد 

القريبة من اشيلتا التي   "ايگايل" واستوىل عىل "تساتانيخ"وزحف عن طريق 

تساتانيخ "حزيرا  ويصل  28 أحرقها املريدو ، لينسحب من جديد بتاريخ

TSATANIKH " حيث اقرت  اجندي   273 و اضابط  حد عرش ( بعد خسارته أل ،

بنفس الفوىض والخسائر التي تكبدها من قبل يف  "ايگايل"االنسحاب اللييل من  

 ثالثمئة مجاهدهذه املرة عن يف دد املجاهدين ، بينما لم يزد ع"اتشكريا"غابات 
خساار الروس تحت قيادة الجنرال   1812 وحتى 1859 وطوال املدة من فقط.

 6.241و اضابط   572 ، وجرحجندي قتيال   1736 و اضابط   61املبارشة:  "كرابي"

 1812 ، حيث أنه بحلول العام21و19 جندي، ولم يتبق أي قائد من قواد الفرقتني

 .تلك الفرقتا  قد فقدتا أكثر من نااصف قوتها املقاتلة كانت
 
 

  

 "TSATANIKHتساتانيخ "
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كا  اإلمام شامل قد شكل جيشا  وأنهى  1815وبحلول خريف سنة  

إستعداداته للقيام بحملة فاصلة، حيث شكل جيشا  من الفرسا  املسلمني 

باختيار فرد من كل عرش أرُس، وعىل سكا  القرية  "التُبع املخلصني" :سماهم

وقسمهم لجماعات تتألف كل واحدة من ، رعاية القوة وتأمني معيشتها

رجل تحت أمرة قواد تتناسب رتبتهم وأهميتهم مع حجم  344أو144أو14

من   "وكانوا يرتدو  زيا  موحدا  باسم " الرشكسية. جماعتهم التي يقودونها

د، واألسود للضباط، بينما وضع الجميع عىل رؤؤسهم اللو  األصفر للجنو 

وقد كا  اإلمام شامل يحمل بيده عصا  تيمنا  باإلمام عمر بن  .العمامة الخرضاء

الخطاب ريض الله عنه، ولوال حزمه ملا أمكنه إستئصال العادات والخرافات التي 

 .عششت بني السكا 

  

والجوع  دغربة والرب كا  الجيش الرويس تحت وطأة الويف نفس الوقت  

هروب الجنود والتجائهم  لكوالعمل القايس والبعد عن األهل والديار، فكثر بذ

مؤلفا   "همزاد بك"كا  للقائد الذي لصفوف عدوهم ، لذا نرى أ  الحرس الخاص 

من الجنود الروس الهاربني .وقد كا  من ميزة قوات جيش اإلمام شامل أ  يتم 

وكا  ، يث يشاء خالل فرتة قصرية من الزما جمعها وتفريقها وتحريكها ح

اإلمام آب انطلق  27 وبتاريخ. يعرف نقاط ضعف عدوه ويستغلها ملصلحته

ميال  وظهر  34ساعة كا  قد قطع  21أقل من يف و  "ديليم" مع جيشه منشامل 

حاجي "من تيليتي، و  "كيبيت"منضما  إليه بنفس اليوم  "انتسوكول"أمام 

 كا وقد  .بمحار  عرشة آالفريا ومع كل منهما قوة من من منطقة آڤا "مراد

الجواسيس والعيو  أ  حرب العصابات للمريدين بحيث  هو تكتيكالهجوم اللييل 

هذه وكانت  أ  يرصدوهم أو يحددوا أماكن تحركهم.وا عيللروس لم يستط

تهاجم القوات الروسية وهي تزحف بشكل طابور موقعة بها أفدح القوات 

 الخسائر.
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 إستسالم  اونتسوكول:

  
قد استسلموا للروس وسمحوا لهم بإقامة معسكر،  أونتسوكول كا  سكا  

. تأديبهم جزاء خيانتهم اإلمام  فقرر، رجال  من أنصار اإلمام 87 وسلموا أكثر من

بمقره يف گيمري باقرتاب قوات اإلمام  "يڤيسليتسك"وملا علم املقدم الرويس 

الذي  "گرابوڤسكي"خرج بقواته دو  أي تعليمات، وانضم إليه بالطريق الرائد 

ا خرج بدو  تعليمات  وضما لهما " تساتانيخ"مع بعض جنود حامية أيض 

جندي مع  344وصار تعداد القوة أكثر من " خاراتيش"رسيتني من قرية 

من  تآب هبط 29 صباحيف إىل اونتوسكول و هذه القوة مدفعني. ووصلت 

االستيالء عىل  تملدفعية وحاولا فوقها تنصبأ  لقرية بعد إىل ااملرتفعات 

هذه خسائر فادحة. بينما كا  املريدو  قد طوقوا  ابعد تكبده تحدائقها فارتد

واجتاحوا املرتفعات واستولوا عىل املدفعني ،فدبت الفوىض بني الروس  ةقو ال

و  "گرابوڤسكي" الرائد أسريا، وقتل مواندفعوا نحو ضفة النهر ووقع قائده

جندي، ولم ينج سوى عدد قليل  177إضافة لا ضباط آخرين " وتسع شولتز"

القرية بعد  حامية تستسلماو . من الجنود الذين سبحوا للضفة األخرى من النهر

الرويس  وقد تأثر اإلمام ببسالة القلعة فأعاد السيف لقائد حاميتها  .يومني

إىل تساتانيخ وجمع  "گلوجناو" تقديرا  لعملها البطويل .وصل "آنسوڤ"املالزم 

مئتني  بحماية خراتيش مع "كوسوڤيتش"جندي، وعهد للرائد ألف قوة من 

من رعبه  هاملوالية للروس.لكن باإلضافة للميليشيات املحلية وعرشة جنود

وكلف هذا االنسحاب الجبا   .ملا اقرتبت قوات اإلمام  "باالخاني"إىل ب نسحا

 جنود وجرح 114و ضباط آخرينثمانية و  "زايتسيڤ" الرائد خسارة الروس
 سرتداد خاراتيش .ال محاولتهم يف  جندي  68 ضباط و ثالثة
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ناو مهددة بخطر جسيم .وصار مخريا  بني وصارت خطوط مواصالت گلوج

 أمرين :                                          

                (.                                                                                                                           مواصالته خطوط )لحماية باالخاني نحو التقهقر •
  .إنقاذ حاميات آڤاريا •

واختار الحل الثاني فتوجه إىل خونزاخ حيث تمت محارصته من قبل قوات اإلمام 

ارگوتينسكي " األمري ايلول سارع لنجدته بتاريخ 11ويف يوم شامل، 

يف الروسية عدد القوات  فأصبح ،القادم بصعوبة من داغستا  "دولگوركوڤ

سقطت كل الحصو  الروسية  ايوم   23دي. وخالل جن 6.444خونزاخ أكثر من 

 63 ، وفقد الروسامدفع   11عىل اإلمام كما استوىل  بمنطقة آڤاريا عدا عاصمتها،

  جندي بني قتيل وجريح وأسري. 1999ضابط و
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، وانسحب الروس من آڤاريا، بينما تقهقر اإلمام "اخالتيش"واستسلم قائد 

ىل شورا، إأيلول  28يف وبذلك عاد الروس  .ديليمىل إوقواته نحو تشينكات ومنها 

كتائب وعدد مماثل يف باالخاني،  1وتم تدعيم حامية خونزاخ ليصبح تعدادها 

 وغادر گلوجناو لجنوب داغستا  تاركا  كتيبة ونصف بني باالخاني وزيرياني.

أوامره بأ  كل من يملك بقرة أصدر  1811منتصف شهر ترشين األول يف و 

 يتزود بحصا  أيضا  )إشارة لغزو سهل كوموخ ووادي ترييك(.وثورين أ  

  

بقواتهما يف تيلليتي وكاراتا موجودا  وكا  كيبيت موهوما و حاجي مراد  

ترشين األول  28 منذ "گرگبيل"عىل التوايل. فقامت قوات موهوما بمحارصة 

 "پاسك"أوامره للقائد  "گوركو"صدر القائد الرويس أف. فسقطت تاليا  

 ."ارگاناي"و "تانوس"نسحاب من خونزاخ، وكا  املجاهدو  قد احتلوا باال 

ولكنه  مع الجرحى والذخرية." زيرياني"بحذر ووصل إىل  "گوركو"وانسحب 

ترشين الثاني  19يف و  قواته.مع محارصته من قبل املجاهدين  ترسعا  ما تم

بالقرب من تاركو، كما ظهروا بمنطقة قريبة  اروسيٍ  اجندي   13قتل املجاهدو  

 .منه 11 خيأميال منها اإلمام شامل بتار  14، وظهر عىل مسافة "بشورا"من 

وابتدأ  داخل  عاصمته. "گوركو" وباستيالئه عليها تمكن من حصار القائد

وملا تم حصار قوة خونزاخ  ."اڤيگينيڤسكو"و" نيزوڤو" بنفس الوقت حصار

ر كل جندي رويس شمايل داغساتا  محارصا  يف أحد هذه منه صا 17 بتاريخ

 غايةول. ملا نجا أي جندي منهم "فرايتاخ"ولوال تعزيزات اللواء  املواقع األربعة.

 احصين   اموقع   12 جندي و 2.358و اضابط   92 آب كا  الروس قد فقدوا 27

وخالل انتصارات اإلمام الكبرية أُستشهد أحد أقرب قواده ومريده  .امدفع   27و

بأعايل نهر أرگو ، أثناء  "شاتل "يف  "أخفردي موهوما"ونائبه عىل الشيشا  

 .وهو عىل رأس قوة تعدادها عدة آالف مقاتل احصاره له
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 وأصدر القيرص الرويس من قرصه املنيف يف سانت بطرسبورگ أوامره إىل 

أفواج من  1كتيبة و  26اللواء "نايد هارمت" بإرسال تعزيزات مكونة من 

من الجنود الروس الجدد الذين تم تدريبهم مؤخرا .  22.444فرسا  القوقاز و

، واقرتح 1811 كما قرر سحب التعزيزات املرسلة مبارشة بتاريخ كانو  األول

ذه السابق "جمال رضورة رشااااوة بعض أعوا  اإلمام والسيما صهاره وأستا

الدين" و"كيبيت موهوما" ونرش االنشقاق والخالف بني صفوف قواده مع 

اإلعال  يف كل مكا  عن عدم نية القوات الروسية املساس بممتلكات ودين 

 وعادات السكا .
 

ولم يقترص نجاح اإلمام فقط  يف منطقته، بل قامت ثورة ضد املحتل  

تا " املواجهتا  لبحر قزوين أيضا . كما الرويس يف مقاطعتا "كايتاكو  وطربس

قامت ثورة بمنطقة "الكوموخ  وكارو"، وسارعت قبائل الكاپارد بإبداء 

إستعدادها للقتال ضد الروس أيضا . ونظرا  لشهرة اإلمام وانتصاراته األخرية 

وازدياد شعبيته وسيطرته فقد قرر "دانييل سلطا  اليسو" الحاكم بجنوب 

 ة لواء بالجيش الرويس االنحياز إىل جانب اإلمام.داغستا  وهو بمرتب
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ا لفشل حمالت سنة   عني القيرص الكونت األرستقراطي  1811ونظر 

"فورنتسوڤ" الذي ملع صيته  يف حربه ناپليو  قائدا  عام لجيوش القفقاس وأ  

. يكو  نائبا  له بدال  من  اللواء "نايد هارت"، عىل أ  تعود قواته قبل نهاية العام

أيار وموجهة لوزير  23 ولكن القائد الجديد كتب  يف رسالة مؤرخة بتاريخ

الحرب أ  الفشل سيكو  مصري تلك الحملة، ولكنه سيكو  قد أدى واجبه أمام 

القيرص. وإنطلق من فنزابانيا عىل رأس طابور الشيشا  وإنضم إليه طابور 

أفواج  8ماة و كتائب ورسيتي مهندسني ورسيتي ر  9الداغستا  )املكو  من 

ا( ، وصار تعداد قواته  28فرسا  قوزاق و  8عسكري موزعة عىل  18.444مدفع 
 1.444رسية فرسا  قوقاز، باإلضافة إىل  85كتائب مشاة ورسيتي مهندسني و

 ضابط برتبة لواء. 18محارب من املليشيات املحلية املوالية للروس، و

  

املئونة واملعدات يف أماكن قرر اإلمام أ  مهاجمة الجيش النشط الكامل  

مكشوفة هو دعوة للهالك، فقرر االنتظار حتى يتعب الروس ويعودو  عرب 

الجبال الوعرة فينقض عليهم ويهاجمهم بأسلوب حرب العصابات التي اشتهر 

أو   SULAKبها. وأنهم لربما يستطيعو  العودة لقواعدهم يف سوالك 

حرج، وأنه لو نجح باستدراجهم  ساونداگا، ولكنهم سيكونو  قد نجوا من وضع

 .1812للغابات فسيقعو  بالفخ الذي وقع به من قبل "گرابي" عام 

  

، واستوىل الروس عىل 1873 حزيرا  5 توحد الطابورا  الروسيا  بتاريخ 

"بورتوناي القديمة "، وبتاريخ الخامس من حزيرا  تقدمت قوات االستطالع 

قدم" بني سالتاو وجومبيت .وانطلق حرس املقدمة  8.474نحو ممر كريك "

بقيادة "باسك" من الطرف اآلخر للممر نحو حصن "اوداتشينا" املهجور )الذي 

أثناء زحفه نحو ارگوني(. واجتاح مرتفع )انتشيمري  1859شيده گرابي عام 

مجاهد  5.444قدم( بمقاومة فاترة من املريدين الذين كا  عددهم  7.596:
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جريحا  فقط ، ففرح الروس بذلك  17 واحد فقط. وخرس الروس ومعهم مدفع

 النرص السهل ليبدأ بعدها أول أخطاء حملتهم تلك.

 

مري"  –حزيرا  واصل القائد "باسك" تقدمه عىل "زونو   6 ففي صباح 

أميال بدو  أية تعليمات، فتعرضت قواته للعزلة وتغري الطقس  14عىل مسافة  

توي البارد وهطلت األمطار والثلوج وهبت الرياح ﴿وما من الصيفي الحار إىل الش

حصا ، وخرست القوة  344يعلم جنود ربك إال هو﴾، وتناقصت املؤ ، فمات 

جندي ا، وترك "فورنتسوڤ" قوات ضخمة لحماية خطوط  134ماال يقل عن 

حزيرا  با "باسك" واحتل باليوم التايل منطقة  11املواصالت ولحق بتاريخ 

ة تيليتي، وهو موقع أخربه جواسيسه أ  اإلمام قرر الدفاع عنه مجاورة لقري

حتى آخر رجل. لكن اإلمام ملا كا  قد عرف بحجم القوة الروسية إنسحب من 

املنطقة بعدما أحرق اندي والقرى املجاورة منعا  لحصول الروس عىل أية إمدادات 

ا اتخذ اإلمام ومؤ  من املنطقة. وإحتل الروس أطالل "جاجاتل و اندي" ، بينم

 5" مع  AVALمجاهد( مواقعهم عىل منحدرات جبل "آڤال  6.444وقواته )

مدافاع. لكن "بارياتنسكي" ورسيتني من فرقة ) كارپاردا( وقوات جورجيااااا 

وقوات من امليليشيات املحلية املوالية للروس قد رجحت الكفة لصالح الروس، 

 ائر وسقط الجبل بيد الروس.لكن اإلمام تمكن من االنسحاب بدو  أية خس

  

وقد جذبت شهرة الكونت "فورونتسوڤ" الواسعة النبالء من العاصمة  

الروسية ومن موسكو لالنضواء تحت قيادته  بغية هزيمة املتمرد شامل 

وإخضاع القفقاس بصورة نهائية. فضمت هيئة أركانه كل من: األمري الكسندر 

آخر من األرستقراطيني. وكانت قافلته  واألمري وتگنستاين وأمري وارسو وعددا  

الخاصة مؤلفة من مجموعة من األكراد الذين يرتدو  زيا  مزركشا  خاصا ، وكا  

لكل قائد علمه الخاص. وكانت قوافل التموين تصل ببطء شديد للمنطقة، ويف 

 " BOTLIKH حزيرا  انطلقت قوة ضخمة نحو "بوتليخ 18
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وعسكرت بالعراء عىل ضفة بحرية "اردجيام" ولكنها عادت دو  تحقيق أي 

يشء سوى القضاء عىل سمك السلمو  املرقط بالبحرية فسميت الحملة باسم 

تموز أ   1"حملة السلمو  املرقط ". وملا إكتشف "فورونتسوڤ" بتاريخ 

ل قبل مخصصات تموينه ال تكفي سوى عدة أيام، وأ  القافلة التالية لن تص

" بتاريخ السادس منه. وقد  DRAGOالعارش منه، سارع بالزحف نحو "دراگو 

 6كا  لهذا القرار خطأ  ندم الروس عليه فيما بعد. و يف الساعة الثالثة من صباح 

تموز انطلق جاسوس اإلمام املتنكر الذي يخدم بحاشية الكونت عىل ظهر جواده 

اعة التاسعة اسرتاحت القوات عىل لتحذير اإلمام من الزحف القادم. ويف الس

حافة الغابة  قبل البدء بالهجوم. وكا  عليها السري بشكل طابور طويل تحيط 

به من جانبيه األشجار الكثيفة العالية التي كمن عليها املجاهدو . وقرب 

الساعة الواحدة ألقى اللواء "ودرز" خطابا  حماسي ا بالجنود لتثبيتهم ورفع 

 فأقسموا عىل الثبات. روحهم املعنوية ،
 

 BOTLIKH    بوتليخ
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حواجز بدو  أي مقاومة قوية وبدو  تعرضها  6وإندفعت القوة متجاوزة 

لخسائر، وتبعت املقدمة قوة من سالح املهندسني لفتح الطريق. فتقدم الطابور 

وسقط وتم عزل القائد العام واللواء "لودرز" وضباط األركا  واألمري الكسندر، 

اللواء "فوك" قتيال ، فأرسل القائد العام بعض رجال مليشيات جورجيا والقوزاق 

للغابة لفك الحصار. وواصل فوج " ليتوڤسكي" الزحف بعد انضمام كتيبة 

"كارپاردا" له ووصلوا ألرض مكشوفة مرتفعة تطل من بعد عىل وجهتهم، وهي 

خر من املساء أصدر أوامره قرية "دراگو"، وملا وصل القائد العام  يف وقت متأ

لقائد حرس املقدمة "بلياڤيسكي" بالهجوم عىل القرية التي كانت تحرتق بعدما 

دمرها اإلمام شامل بنفسه وعسكرت القوات  يف العراء، بعدما تكبدت خسائر 

جندي، بينما ُجِرح  52شملت مقتل ضابط برتبة لواء وثالثة ضباط آخرين و

طت عاصمة اإلمام بيد الروس دو  أ  يكبدوه جندي ا. وسق 136تسعة ضباط و

         خسائر فادحة  يف قواته. وكا  من صالح الروس االنسحاب نحو قرية

 DRAGOاكو در 
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"گرزل" بأرسع وقت وإرسال األوامر لقواد داغستا  باالنسحاب عىل طول نهر 

تموز  8"سوالك"، إال أنه صمم عىل متابعة خطته، فهاجم املجاهدين صباح يوم 

واء "الپيتنسيڤ"، وبدا للروس أ  هجومهم قد نجح، إذا اختفت قوات بقيادة الل

اإلمام، وفرح الروس بالنرص، لكنهم ما أ  عربوا أحد حقول الذرة الذي تحيط به 

األشجار الكثيفة من جانبيه ، حتى سقط الجنود قتىل، وعاد من تبقى من 

دت قوات جندي بني قتيل وجريح، وعا 187الطابور للمعسكر بعد أ  خرسوا 

اإلمام للمرتفعات. وأدت الرتاتيل التي يقوم بها القساوسة األرثوذكس مع إطالق 

الرصاص أثناء دفن القتىل لتعميق الشعور باالكتئاب والضيق بني الجنود، وبدأ 

 البارود بالتناقص فراحوا يدفنو  قتالهم يف صمت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تموز عرف الروس عن طريق السهام   9ساء ويف م حملة البسكويت:       

النارية التي تم إطالقها بالجو عند حافة الغابة بوصول قافلة اإلمدادات فتم ما 

ُعرف الحقا باسم "حملة البسكويت"، إذ تقرر إرسال نصف قوات كل وحدة من 

غري متجانسة، فبدأ  1.444الجنود إلحضار املؤو ، فقد كانت القوة البالغ تعداده 

 "قرية "كرزل
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أميال، والذي تم  3 -1تموز لقطع املمر البالغ طوله 14طابور سريه صباح ال

تدعيم العوائق التي كانت مدمرة عىل جانبيه قبل أربعة أيام، وتقدم "پاسك" عىل 

رأس كتيبتني من فوج "كارپاردا" مع فصيلة من جنود املهندسني، وفصيلة رماة 

ن القافلة، وكذلك صارت ومدفعني جبليني، واجتاز العوائق وصار منفصال  ع

املؤخرة منفصلة عن القلب، فاندفع املجاهدو  داخل تلك الثغرتني وراحوا 

يطلقو  النريا  من كل زاوية عىل القوات الروسية من فوق أشجار الزا  

الضخمة والقوية. فدبت الفوىض بني صفوف الجنود الروس وانقض عليهم 

ا الطابور للمنطقة املكشوفة عند املجاهدو  بالسيوف والخناجر. ولم تصل بقاي

تل كل من اللوائني "ڤيكتوروڤ"  و  حافة الغابة إالعند حلول الظالم، وقد ق 

 "فوك" وعدد كبري من الضباط والجنود، وفقد الطابور مدفعيه. 

 

وأثناء ذلك رأى گلوجناو أ  االنسحاب عن طريق داغستا  أفضل، فرتك  

نحو گرزل، وأخربه بمرسال متطوع فورنتسوڤ ببقايا قواته شاقا  طريقه 

طلقات مدفعية لتنبه قوة  5بقراره والبدء به عند الفجر. وصباحا  تم إطالق 

دراگو ببدء التحرك، وأدى سقوط األمطار مع زيادة أعداد املجاهدين والعوائق 

لصعوبات كبرية لتلك القافلة، وكا  يف املقدمة "پاسك" ووصل ملضيق ميلء 

معارك اليوم السابق ومن ورائها يتم إطالق النار من قبل بالجثث الروسية من 

املجاهدين عىل كال الجانبني، وتساقط الجنود الروس ودبت الفوىض بينهم، 

فأرسل "پاسك" رسيتني من فوج ليوبلني للتصدي للمرتاس األيمن بقيادة 

فالخوڤسكي فتخطاه ليقتل مبارشة. وفقدت الرسيتا  عددا  كبريا  من الجنود 

 اجعتا. وتر 

 

ا دو    وقاد پاسك الرسيتني الباقيتني ملواجهة املرتاس األيرس فسقط رصيع 

أ  يكو  بجانبه أحد من الجنود. فكانت تلك وصمة عار عىل الجيش الرويس 

لرتكه قائده يموت بدو  حماية. وملا تقدمت قوات املهندسني للمرتاس الرئييس 
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أدرك فورنتسوڤ الحقا  الوضع  لتطهريه مزقهم املجاهدو  وقضوا عليهم. وملا

اليائس للقوات أرسل كتيبة إنقاذ وعدة مفارز، ليستطيع الطابور بصعوبة بالغة 

الوصول للمعسكر بساعة متأخرة من الليل ومعه جرحاه. وقد بلغت خسائر 

جندي  357ضابط آخر، 17الروس خالل يومي القتال: قتل ضابطني برتبة لواء و

مدافع. أما املؤ  التي  5جندي جريح وفقدا  758ضابط جريح و 52قتيل، و

 دارت من أجلها الحملة فلم يصل منها يشء لدراگو.

ميال  ضمن الغابات مع  11 وكا  عىل القائد العام فورنتسوڤ قد قطع    

جريح ونقص باملؤ  واإلمدادات.  1.144 رجل مع 3.444انخفاض قواته إىل

تموز قام الروس بتدمري كل الخيام واملؤ  واإلمدادات الغري رضورية  12 وبتاريخ

ا لتحركهم. واستقر ليال  يف "تسونتريي" قاطعا  فقط  أميال من رحلته.  5استعداد 

وباليوم التايل وصل إىل "شواني" مفرق الطرق نحو "گرزل" و "يرتوب". ودار 

يىس يورت" عىل قتال عنيف وصل الروس بحلول الظالم ملوقع قريب من "ع

" مقابل "ساياسا " الواقعة عىل AKSAYالضفة اليرسى لنهر "أكساي 

 ميل من "تسونتريي".  12 مسافة
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، ومن  74وخالل يومني من القتال فقد الروس سبعة ضباط و جندي ا قتيال 

جندي ا. وتوقف القائد العام عند "يروبي" بعدما فقد  223 ضابط ا و 21الجرحى 

ا كارثي ا عىل  16جندي.وكا  يوم  65يال  وجرح ثالثة ضباط وقت 13 تموز يوم 

الحملة. إذ  لم يتعلم الروس خالل هذه الحملة أ  خسائرهم كانت بسبب انقسام 

طابورهم لجزأين. فما أ  إجتاز جزء من الطابور أحد الحواجز عىل الضفة 

وبحلول الظالم اليرسى لنهر أكساي ذو األشجار الكثيفة حتى تعرض للهجوم، 

 " KOSKEL'DYوصل بصعوبة إىل قرية "كوسكيلدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جندي. وكانوا عىل  141ضابط و 13جنود، وجرح  147بعدما خرس ضابطني و 

أيام  1 ميل فقط خالل 26أميال من قرية "گرزل"، أي أنهم  قطعوا  13مسافة 

جنود  5جريح وكا  لكل جريح  5.444ألكثر من فقط. ووصل تعداد الجرحى 

أصحاء لرعايته. ونقصت املؤ  وعانى الجند من الجوع واإلرهاق وانعدام الروح 

املعنوية، وكادت الذخرية أ  تنفذ منهم، وكانت املدفعية بدو  طلقات، فقرر 

القائد العام أ  يرسل نجدة بقيادة "فرايتاخ"، ودارت باملعسكر إشاعات مفادها 

 " KOSKEL'DYقرية "كوسكيلدي 



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 128

  القائد سيتخىل عن الجرحى فيما لو لم تصله النجدة خالل النهار وأنه سيتخذ أ

من تموز لم يبق لدى الجيش  18مخترصا  نحو گرزل القريبة. ويف يوم طريقا  

طلقة فقط ! وظل املريدو  واإلمام يقصفو  املعسكر وينقضو  عىل  34سوى 

 واملتداعية.القوات املنهكة 

 
يوم سمعت أصوات طلقات املدافع، فأدرك القائد أ  النجدة ويف مساء ذلك ال      

قد قدمت، حيث أ  القائد "فرايتاخ" قد توقع حدوث هذا األمر فاتخذ إستعداداته 

ملثل هذه املهمة وكانت قواته بحالة تأهب بني "گروزني" و"گرزل"، فانطلق 

 16 باحمن ص 9ميال  خالل يومني، ووصلت طالئع قواته يف الساعة  64قاطعا  

تموز ملنطقة مكشوفة قريبة وليجتمع القائدا  صباح اليوم التايل ، وتم إكمال 

 78ضباط قتىل و 5االنسحاب نحو گرزل، وفقد الروس باليوم األخري أيضا 

قتيل  11جندي. بينما فقدت القوة الجديدة  158ضباط و  8 جندي، وجرح

ضباط  5تسوڤ: جندي. وقد بلغت خسائر قوة فورن 27وجرح أحد الضباط و

مدافع .وقد  5جندي بني قتيل وجريح وفقدا  5.155ضابط و 193برتبة لواء و

جنود قتىل و  645بلغت خسائر كتيبة فوج دورين التي قامت بحركة االلتفاف 

جندي .كما بلغت خسائر فوج  834ضابط من إجمايل تعدادها البالغ  25

 "كاپاردا" نفس العدد.
  

بعد عودته للعاصمة بتقوية الحصو  والقالع الروسية وقام فوزنتسوڤ         

وبناء أخرى جديدة باملنطقة، كما قام بمد طريق  1816بالقفقاس منذ العام 

عسكري من آختي إىل جورجيا عرب الجبال، وتوزيع قوات القوقاز بصورة أفضل. 

وتم إعادة الجيش الخامس مع إبقاء بعض الكتائب لتكو  نواة لفرقة جديدة مع 

 ملشاة وزيادة املهندسني واملدفعية.ا

 

ويف الرشق أحرز املجاهدو  انتصارات باهرة ببالد القفقاس وطريق         

، وغربا  استمر القتال باملنطقة من أعايل نهر كوبا  نجورجيا حتى بحر قزوي
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حتى البحر األسود لالستقالل عن الروس ، بينما كانت املنطقة الوسااطى 

 . اسم "كاپارديا "بينهما املعروفة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتي يرتبط سكانها بصلة الدم مع الجراكسة، والتي خضعت للروس وصارت  

اليصدر عنها أي ثورة أو تمرد ضدهم، فقرر اإلمام شامل إثارة  1822منذ العام 

الثورة باملنطقة ليتكو  خطا  قفقاسيا  ال يقوى الروس عىل الصمود بوجهه. وقد 

عىل الروس إعجاب بعض األمراء فدعوه لزيارتهم، وكانت تلك نالت انتصاراته 

ا مع مريديه وأعوانه. ويف  الفرصة الذهبية التي ينتظرها اإلمام فقام بتلبيتها فور 

مطلع شهر نيسا  علم "فرايتاخ" من جواسيسه نبأ تجمع املريدين يف 

 الشيشا ، ولم يكن يعلم بنية اإلمام ، فطلب من اللواء "هاسفزرت" يف

إرسال الكتيبتني للجيش الخامس املقرر إعادتهما   MOZDOKموزدوك"

ميل شمال  54لروسيا إىل "نيقواليڤسكايا " الواقعة عىل نهر ترييك بمسافة 

جندي، تساندها قوة صغرية  1.544غرب "ڤالديكاڤكاز" وكانت حاميتها تعد 

 .  بقيادة اللواء نسرتوڤ يف نازارا 
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 يفسكايانيقوال  

 MOZDOK  موزدوك
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يساعد أي حامية بكال الجهتني فيما لو تعرضت  ىوكا  موقع فرايتاخ الوسط

  للهجوم )غربي ڤالديكاڤكاز وعرب نيكواليڤسكايا، أو كيزليار وسهل كوميك(.
 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نازارا 

 ىالوسط  فرايتاخ
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باهرا  آخر بمناوراته بالرغم من إسرتاتيجية فرايتاخ وحقق اإلمام نجاحا  

بارزة تغطيها  الصائبة. فقد إحتل "ميللر زوكوملسكي" وهي حافة صخرية

الغابات وتطل عىل النهر، لكنه ملا هبط ملالقاة عدوه عند اقرتابه من النهر بادر 

ى اإلمام واحتل موقعه العلوي وبمساعدة حاجي مراد نقل قواته للضفة اليمن

ميل خالل فرتة ال تزيد سوى قليال   67 وبخسائر طفيفة. وقطع اإلمام مسافة

ساعة، وضاعت الفرصة من يد قوات فرايتاخ وموللر. وملا وصلوا نهر  21عن 

ميل خالل وادي جاف بني  64"تسيداخ" زحفوا بموازاة ضفته اليمنى ملسافة 

 –سالسل قرب "كازاخ نهر ترييك وسالسل تالل ساونداگا. وبعد عبورهم  هذه ال

جندي والتي  144 نيسا  صدوا حامية القلعة املؤلفة من 27 كيتشو" بتاريخ

اعرتضتهم وبذلك تخلصوا من املطاردة. وقد كانت نتيجة لقاء اإلمام شامل مع 

الكاپاردين االمتناع عن تقديم املساعدة له ولقواته يف حملته، مما حط من 

. أما يف داغساااتا  :فقد أغار حاجي مراد قدرهم بنظر قبائل القفقاس األخرى

جنديا .  24رأس ماشية، وقتل  188حصا  و 138 عىل حامية شورا واستوىل عىل

ضابط وجندي مابني قتيل  1.344وبلغت خسائر الروس يف هذا العام حوايل 

 وجريح وتميز بالهدوء النسبي.

 

قرية "فيد "  اعتكف اإلمام يف 1817وخالل الشهور الثالث األوىل من عام 

آذار شوهد بالسماء شهاب  28التي سماها "دراگو فيد "، بيد أنه يف مساء 

المع، وبنفس اليوم اشتعلت النريا  بحي الجنود الروس الفارين، مما فرسه 

اإلمام الدعوة للجهاد من جديد. وكا  الروس خالل ذلك يبنو  املزيد من القالع 

تعدا  للقتال القادم. وقد كانت خطة ويمهدو  الطرق، وكا  كال الجانبا  يس

 الروس تشمل االستيالء عىل "گرگبيل" وبناء قلعة فيها.

       

كتائب مشاة  14 ويف األول من حزيرا  وصل فورنتسوڤ إىل گرگبيل بقوة تضم   

والفرسا  واملجندين املحليني، وسقط محيطها يف  وقوة ضخمة من املدفعية
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مساء الثالث منه، حيث كا  وباء الكولريا قد تفىش بني املريدين املدافعني عن 

محيطها الغني بالبساتني. ووصل املجاهدو  بأعداد كبرية للمرتفعات عىل 

الضفة اليرسى لنهر "كارا". ثم بدأ الهجوم الرويس يف الرابع من حزيرا  بقيادة 

قة بقيادة "أرگوتينسكي" ملراقبة األمري "أوربلياني" مع كتيبتني لالحتياط، وفر 

 محيط منطقة املعركة منعا  من وصول التعزيزات للمريدين. 

 

ا بقصف مدفعي كثيف، ثم بدأ   وبدأت املعركة يف الساعة السادسة صباح 

صباحا . واندفعوا من الثغرة التي أحدثوها، فقتل النقيب  9االقتحام بالساعة 

ليدوية، وسقط السور بيد الروس مقابل "ڤينيكوڤ" قائد رسية رماة القنابل ا

خسائر فادحة، ووجد الجند صفا  من املنازل الحجرية املنخفضة التي ما أ  

تسلقوا أسقفها حتى انهارت بهم وصاروا تحت رحمة سيوف وخناجر 

املجاهدين، لفقد أزال املجاهدو  السقف ووضعوا طبقات من الحطب غطيت 

ة املوت ملن يتخطاها، ثم إنسحبوا بمشقة بطبقة رقيقة من الرتاب لتكو  مصيد

وأعادوا تنظيم قواتهم وقد مألهم الغيظ ، لكن محاولتهم لم تكن أنجح من 

سابقتها. وعاد الجنود الذين انسحبوا بصعوبة ملعسكرهم بعدما تكبدوا خسائر 

جندٍيا مابني قتيل وجريح. وظل الروس يقصفو  ملدة  831ضابط ا و 56 بلغت

ا لتفيش وباء الكولريا إنسحبت القوات أربعة أيام ولك ن بدو  فائدة ونظر 

 الروسية ألعايل نهر كوموخ.

 

أرسل اركوتينسكي قوة  1818شهر حزيرا  من العام التايل يف و       

جندي لحصار گرگبيل مرة أخرى، فانسحب منها املريدو  ليال  ، 14.444من

يوم حيث تم  25ملدة  بعد حصارها ،"خودجال ماخي "بينما انسحب الروس إىل 

مدفع من عيارات مختلفة، حيث بلغ مجموع ما  16قصفها باليوم األخري با 

 أربعةقذيفة، وبلغت خسائر الروس  14.444ألقي عليها من قذائف مدفعية
، بينما خرس املجاهدو  جندي   137وا ضابط 11 كما جرح، اجندي   76ضباط و
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بني حاجي مراد يف القتال ا سقط معظمهم أثناء الدفاع عن بساتينه 1.444

 واألمري بارياتنسكي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بينما أقام اإلمام شامل مكا  گرگبيل "ايمياكي"وقام الروس بتحصني  

هاجمها فورنتسوڤ وحارصها ملدة ". وقد و سالتي قلعة اولو"قلعة قوية باسم 

 2.444 بلغ مجموع خسائره املحاولة الثالثة بعدمااسابيع، ولتسقط بيده بعد  6
 جندي مابني قتيل وجريح.

فقد  الواقعة عىل نهر سامور AKHTY. أما قلعة  اختي "و سوگراتل و اريب

 344 ، والتي دافع عنها الرائد) روث( مع1818 الروس عنها بشجاعة سنة دافع
بعد إصابته، وملدة أسبوع كامل  "نوڤوسلوڤ"جندي فقط والذي خلفه النقيب 

 ،  "كيبيت موهوما"و  " دانييل سلطا "أمام اإلمام شامل ومعاونيه 

حيث قام ما تبقى من القوة بعد نسف مخز  البارود ونفاذ الطعام واملاء بنسف 

 .عىل االستسالم لعدوهمحتى ال يجربوا أنفسهم 

 

 خودجال ماخي
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فقد ، قام كال الطرفني بحركات إصالحية 1836-1818ما بني ة فرت وخالل ال

سيطر اإلمام عىل غربي داغستا  بما يف ذلك آڤاريا والجزء األكرب من الشيشا ، 

يمياكي و إلكن تدمري گرگبيل و سالتي وإقامة قالع روسية جديدة ومحصنة يف 

 ت القادمةاتسودخار وغريها من النقاط اإلسرتاتيجية أدى لتقليل أخطار الغزو 

 حد كبري.أىل عىل الروس 

  

بمحاولة احتالل القلعة الجديدة التي  "ارگوتينسكي"فشل  1818عام ويف       

ذات املوقع املهم جدا  يف داغستا   "تشوخ"بجوار  "كيبيت موهوما"أقامها 

 با ، بعدما قصفها"جونيب"ميل جنوب رشق 12والواقعة عىل جبل يبعد 

وقام الروس بمد  ولم يغامر بالهجوم عليها. انسحب،طلقة وقذيفة و   22.444

 ،ميال   234  املسافة بني تفليس و شورا بمسافةقرّص  "ختى"آطريق عسكري إىل 

 1818نيسا    11 تاريخيف و  .القوقازجبال يف وتم خالله إقامة أول نفق رويس 

 وكراتلس
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، وقد "شورا"قام حاجي مراد بشن غارة ناجحة عىل عاصمة داغستا  الروسية 

حيلة ناجحة حني جعل سنابك الخيل بصورة معكوسة لتضليل  أستخدم

العام التايل بشن غارة جريئة وناجحة أيضا  عىل حامية يف كما قام  .مطارديه

أرسله اإلمام ملقاطعتي  1831ويف سنة  رشقي جورجيا. "بابارا تمينسكايا"

فقدم ، رىلتحريض سكانها عىل الثورة ضد الروس مرة أخ " ايتاگو وطباسارا "

الغنية عىل الطريق العسكري بني دربند و  "نويناخ"قرية إىل فارس  344عىل رأس

 ميل فوق األحصنة. 144 ساعة مسافة ال تقل عن  54 وقطع خالل، شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKHTYقلعة  اختي 
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 استسالم حاجي مراد                                             

نشأ سوء تفاهم بني اإلمام شامل وحاجي مراد، فتخىل عن جنده  

فأرسله . نفوذه وقوتهمن وإستسلم للروس ظانا أ  اإلمام يريد قتله لخشيته 

لنائب امللك يف تفليس، وبقي أسريا فيها، وتعرض لتعب نفساني  "افورنتيسوڤ"

الصفح، بعدما وقرر الفرار والعودة لإلمام وإبداء الندم وطلب . لبعده عن أرسته

إحدى األمسيات يتجول عىل يف  وبينما كا   تبني خطأه الفادح الذي قام به.

 حراس من القوقازينيستة  من أتباعه املخلصني برفقةأربعة  حصانه ومعه

فقرر . وبعد يومني تمت محارصته بشدة ، قتل قائدهم وانطلقوا.التابعني للروس

رض بخناجرهم وقتلوا خيولهم عدم االستسالم، فحفروا حفرة باأل وأعوانه 

وملا نفذ . 144/1 واتخذوها ساترا  وظلوا يصدو  عدوهم املتفوق عليهم بنسبة

شاهرا  سيفه هاجما  عىل عدوه فاستشهد  "حاجي مراد"الرصاص منهم قفز 

، بينما تم أرس االثنني الباقيني 1832 يسا   21 هو وإثنيني من مرافقيه بتاريخ

 لغة.بعد أ  أصيبا بجراح با

 

تسلم األمري بارياتنسكي قيادة الجناح األيرس ووضع  سنةنفس الويف  

لإلمرباطور يف  اجندي، ثم صار بعد عام نائب  عرشة آالف  تحت إمرته قوة من

القفقاس وقائدا  عاما  للقوات الروسية فيها، فدرس عيوب ونقائص الحمالت 

أول ما بدء به إزالة الغابات عىل نطاق واسع التي بدأها  كا السابقة كلها ،ف

لتأمني طرق املواصالت وخطوط اإلمداد بني الحصو   1818 فرايتاخ منذ العام

وإستطاع الروس تضيق الحصار عىل داغستا  . والقالع و التحصينات الروسية 

 ومضايقتهم مما دفع نيعن طريق فرض املزيد من االضطهاد عىل الشيشاني

لفالحني والسكا  للهجرة نحو الجنوب حيث املناطق األكثر أمنا  وبعدا  عن ا

سياسة قطع الغابات بشكل مكثف  أدتاملناطق التي غزاها القوزاق الروس، و 

 .طرق املواصالت الروسية  بشكل كبري لتأمنيوبناء الطرق 
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أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب عىل الروس،  1813 آذارسنة 28 تاريخيف و  

وخاللها قام الروس  1836آذار 54 بتاريخإال  تتوقف  لم  وإشتعلت الحرب التي

برشاااوة الشاه الفاريس وبقي عىل الحياد مقابل عدم دفعه لتعويضات للروس 

نرص حاسم ضد ل وهيأهمممارجح الكفة لصالح الروس  ،عن الحرب السابقة

الحاكم املدني  "ودر "قرر اللورد . ويف وقت من األوقات اإلمام شامل ومريدوه

للقفقاس رضورة اإلنسحاب الكامل من داغستا  من نهر سوالك وحتى نهر 

 .راس إذا ما قام الفرس بأي تحرك ضد الروس وليحكمه اإلمام شاملآ

  

) من أتباعه منطقة 13.444 غزا اإلمام بقوة من 1835شهر آب يف و  

قمم جبلية 3تازا  داگارو بيلوكاني ( رشقي جورجيا.وتبعه القائد الرويس مج

 .من قواته 344 وهزمه بشدة بمعركة ضارية فقد خاللها اإلمام
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 سإسرتداد اإلمام البنه جمال الدني لدى الرو

قايض "لم ينس اإلمام ابنه جمال الدين الرهينة لدى الروس، حتى تمكن  

اإلغارة عىل املقر الريفي لألمرية الروسية من  مع مجموعة من أتباعه  "أحمد

فتم . مع حفيدة قيرص جورجيا السابق جورج الثاني عرش "اوريلياني"

التفاوض مع القيرص عىل تسليم جمال الدين وطالب اإلمام أيضا  بفدية  لعلمه 

وبعد . بموافقة الروس عىل أي مطلب إلطالق سبايا األرسة القيرصية الحاكمة

 14 وبتاريخ روبل. 14.444 سلسلة من املفاوضات وافق الروس عىل دفع مبلغ
وكا  جمال  تمت عملية املبادلة عىل ضفاف نهر ميتشيك الصغري. 1863آذار

صار مالزما   قدالدين برفقة زوج األمرية والبارو  نيقوال قائد القوات الروسية ، و 

وملا  .وتمت العملية بسالم،بأحد أفواج الفرسا  حملة الرماح بالجيش الرويس 

دو  خلع الزى العسكر الرويس وإرتداء اللباس تسلم اإلمام ابنه طلب منه املري

لكن الفكر الرويس الغريب قد عشش يف عقل وسلوك ابنه  الوطني الداغستاني.

 "سانت بطرسبورگ"الذي تربى منذ الثانية عرش من عمره يف العاصمة الروسية 

وتواصل مع أأي تعاطف لديه .فلم يكن ة روسيا.بقو آمن فتشبع بالفكر الرويس و 

الجميلة حيث يقيم  "كاراتا"ىل إفتم نقله  ه شعر بالنفور منه.و حتى أب ،مواطنيه

، لكنه لم يستطع التكيف وزاد اكتئابه وتدهورت حالته "قايض أحمد"بها أخوه 

 سنوات. ثالث  بعدحتى مات 

 

بعد توقيع معاهدة پاريس للسالم  -ر الروس كافة مواردهم سخّ  

بيد أ   حركة املريدين بالقفقاس، للقضاء عىل -وتخلصهم من الخطر األجنبي

هو تضاؤل نفوذ لإلمام شامل كا  متاعب حركة املريدين وراء السبب الرئييس 

 الروس ألسباب هزائمهم خالل نصف قر  مىض. زيادة فهمو ، بني رجال القبائل

بتقسيم الجيش القفقايس لخمسة قيادات  "بارياتنسكي"قام القائد الجديد قد ف

، سلطات كاملة عىل أ  يكو  مسئوال شخصيا  أمامه وأعطى كل من قواده
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الجناح األيرس عىل  : الجيش األولفرق برشقي القفقاسهناك ثالثة   وكانت

املواجه لبحر قزوين كا  عليه الوصول  الثاني والجيش بمواجهة الشيشا  ،

لقلب داغستا  بنفس الوقت، وعىل الجيشني األول والثاني الوصول للشيشا  من 

ندي، أما الجيشا  آأ  ينضم للجيش الثالث بوادي نهر عىل الرشقي  الجنوب

 الباقيا  فهما احتياطي إسرتاتيجي.

 

من الجناح األيرس الشيشا ،  "ڤوديكوموڤ"احتل جيش  1837 ويف سنة 

، وتم "اوربلياني "بقيادة األمري "وخأسالتاو و "كما قامت قوة داغستا  بغزو 

التي صارت مقر  "بورتوناي"إحتلوا ف أيضاومد الطرق داخلها  قطع الغابات

ويف سنة  كتائب.أربعة  قيادة فرقة املشاة الداغستانية، وأقيم بها قلعة حوت

صار اإلمام معزوال  ولم يعد يخضع لسيطرته سوى شمال داغستا   1838

، وصارت القبائل الشيشانية غربي ارگو  و انگويش و بني "ندي واتخريا"أو

وكا  اإلمام قد . ليس لها من وسيلة سوى الخضوع للروسنهري ارگو  وترييك 

 .فقد الكثري من نوابه وقبلت مناطق كثرية الخضوع الغري املرشوط للروس

 

لم يكن ليستسلم طاملا ضمت قواته أعدادا  كبرية من  اإلمام شامل لكن  

املريدين، وأ  يواجه الروس ضمن الغابات الكثيفة التي تكسو الجبال 

وكا  اليزال عىل صلة باملناطق الخاضعة للروس عن طريق  ،القفقاسية

هي انحياز السكا  املحليني لجانب كانت لكن الرضبة القاضية  .جواسيسه

، ويجب عىل املرء أ  يدرس أسباب هذا التغري يف الوالء ومعرفة كيفية عدوه

 معاملة اإلمام للسكا  خالل فرتة سيطرته ومدى عالقتها بذلك.

  

أ  يحدد جهة اإلمام بخداع اإلمام بحيث لم يستطع  "كوموڤڤودي" وقام 

هجومه حتى تفاجأ به. فقد علم بتقدم قوات عدوه الرويس وأنها بلغت موقعا  

ميل رشقي ارگو  بيد أ  وجهة القوات لم يكن  24 عىل مسافة "اختوري"باسم 
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يعرف بها حتى  لم يعلمها سوى القائد وعدد محدود من ضباط أركانه، بل

وبعد زحف إستمر  كانو  الثاني. 13ليلة  "باروگال"طابورا  اللذا  غادرا ال

وملا  هما بعبور . طوال الليل وصال للضفة اليرسى لنهر ارگو  قرب إحدى القالع

وقد إشتبك ، غور ضيق شاهدوا الطابور الثالث بقيادة ڤوديكوموڤ شخصيا  

ا تبني لهم وجود املجاهدو  مع الطابور الثالث ولكنهم انسحبوا برسعة مل

  أ  يتم حصارهم. خشية نيالطابورين األولي

 

احتالل املمر رحب السكا  املحليو  بالروس املحتلني بعدما كانوا عند و  

فقد كا  االعتقاد السائد بينهم أ  هذا املمر املنيع غري قابل  يعادونهم بالسابق.

يار معنويات وكا  انه. للسقوط ، فلما سقط بيد الروس انهارت معنوياتهم

كثر الداغستانني بسبب الفؤوس الروسية التي تقطع أشجار الغابات الكثيفة أ

ياردة يمني  1144فقد تم تطهري مساحة عرضها  من دوي طلقات املدافع. منه

أميال كا  بإمكا   14وعىل مسافة  قدم. 6.444 قمة دراگو  رخ التي ترتفع 

تم مد الجسور وإقامة قلعة يف و . الروس مشاهدة منزل اإلمام يف سهول فيد 

گروزني و "والتي أقامت بها حامية كبرية، وانسحب نحو  "رگونسكيطا

 ، وبذا نجحت حملة الشتاء وعادت القوات للراحة ."ڤودشينكو

 

 طرقات كانت االستعدادات قد تمت وتغريت حال 1838 وباقرتاب سنة 

املنطقة حيث أقيمت الجسور عىل األنهار وأزيلت أشجار الزا  الضخمة ومدت 

لكن الجزء ، ودخل الروس ممر ارگو  من جديد بمعنويات مرتفعة، الطرق

الباقي من هذا الطريق كا  شديد الوعورة حيث األغوار التي تصل حتى آالف 

تاريس وأبلغ جواسيس الروس أ  املجاهدين مشغولو  بعمل امل. األقدام

للضفة اليمنى وفجأة الرويس فعرب الجيش . والتحصينات لوقف التقدم الرويس

أصدر أوامره للجناح األيرس بالعبور للضفة اليرسى وإستوىل عىل قمة 

التي خضعت للروس، وعرب  "ڤاراندا"بال مقاومة ثم هبط نحو قرية  "مسكنداغ"
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 "رگونسكي"أها بقلعة وربط "داناخ"النهر من جديد وأقام قلعة مؤقتة بقرية 

بحيازة الروس فقد تمكنوا  "شاتو "وملا كا  نصف الطريق نحو  بطريق جديدة.

  عىل ما تبقى منه بجهد قليل. االستحوازمن 

 

من أتباع اإلمام شامل املدافعني  وباقرتاب نهاية شهر تموز طرد الروُس  

 "خانتي" وعرب الطابور الرويس نهر ."شاتو "واجتاحوا املرتفعات وعزلوا 

وأدرك السكا  حتمية انتصار الروس  ."داناخ  وارگونسكي"ودخلها وقام بربط 

وقد قام السكا  املحليو  بخيانة  فغريوا والئهم نحوهم بدال  من اإلمام شامل.

بدوا أنهم ملكيو  أكثر من الروس أنفسهم، حيث قاموا بقتل رفاق أاإلمام ف

 ."يتوم"إحدث بقلعة  اإلمام وزمالئه كما

 

الذين كانوا ) "نازارا "وأثناء تلك الحملة الروسية الثانية طلب سكا   

ووصل  "خانتي"مساعدة اإلمام للثورة، فعرب نهر  (موالني للروس سابقا  

خسائر فادحة اضطرته  كبّده الذيالسهول رغم القصف املدفعي الرويس 

وصول إمدادات روسية لانازارا  لقمع االنتفاضة عد خاصة ببلالنسحاب، و 

من  574وقد خرس اإلمام  تم قصفها باملدفعية وتسويتها باألرض.فالسكانية، 

 جريح. 26قتيل و 16 أتباعه بينما بلغت خسائر الروس
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 :وقد كتب األمري بارياتنسكي مربرا  النجاح الرويس الجديد لثالث أسباب هي

 خوض حرب نظامية . •

 عدم إرتكاب أخطاء تكتيكية. •

 إستخدام األسلحة الحديثة. •

 
، لضعف الروح املعنوية لدى السكا  وأدت االنتصارات الروسية املتالحقة 

فقبلوا بالتسليم واالستسالم والخضوع للروس مما زاد من ضعف وعزلة ما 

وخيس العليا عىل أتيرشيا وتابورلوي   كل منفانقلبت . تبقى من قوات اإلمام

تخيل أخلص درجة سوء لمن الجنوبا ، بل وصل األمر  -مام، واستسلمت اونتزاخاإل 

تحالفه القديم مع لالذي عاد  "دانييل سلطا "للروس مثل  مرفاقه عنه ووالئه

 للروس. "سودخار"الذي سلم قايض " كيبيت موهوما" شمل األمرو الروس، 

مواجهة " يف بارياتنسكي"و  "ڤوديكوموڤ"تموز التقى 11 وبتاريخ 

وكا  اإلمام قد  .امدفع   18 و جندي 14.444با  فيد  التي بدأ الهجوم عليها

ندي بحيث أصبح من املستحيل عبور أي قوات روسية له ، بيد آحصن شمال نهر 

الجبل عىل وصار  " اندي"تسلق الجبل عند قرية  بذلكملا علم  "ڤوديكوموڤ"أ  

ندي آاليوم التايل تخىل سكا  يف و . فاستسلم سكانها "بولتاج"قرية  ةمواجيف 

 عن اإلمام وسقطت مناطق كوسوبو  وآڤاريا وخضعت املنطقة بأكملها للروس.

دانييل "من الشهر وصل  27يف ولو الواقعة غربي گرگبيل، و أكما استسلمت قلعة 

من  28 وخ بتاريخأوسقطت  ملعسكر بارياتنسكي طالبا  الصفح. "سلطا 

وانضم لطليعة  "كلوتي"إىل  "كيبيت موهوما"ووصل املنشق  نفسه. الشهر

، وعندئذ "تيليتي"ووصل لقريته  "راكوس"القوات الروسية بقيادة اللواء 

 .استسلمت مناطق أعايل نهر آڤار

ولم  "گونيب"وملا شاهد اإلمام هذا الخذال  الجماعي رحل مع أرسته إىل  

. قرروا مع اإلمام الدفاع حتى آخر رمق من حياتهم  144يتبق معه سوى 

 اتخذ اإلمام موقعا  فوق الجبل بمواجهة نهر كارا.ف آب تم الحصار. 9 وبتاريخ
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بدأ الهجوم الرويس الكبري املرتقب بتوجيهات من  1839 آب 23 صباحيف و 

يف  من مرافقيه 144 ، وإنسحب اإلمام نحو القرية بعدما فقدنين املحليياملرشد

شيوخ بالاإلمام من ورأفة  فيه النساء أيضا  فاستشهد . تشارك القتال الذي

أرسل اثنني منهما للتفاوض عىل  ،نساء وأطفال القرية ورفقائه املخلصنيالو 

طلب الروس االستسالم الغري املرشوط الذي لم يكن عىل اإلمام سوى ف الصلح.

للقرية وكا   "LAZAROVالزاروڤ "فوصل املقدم . القبول به إنقاذا  ملن حوله

مريدا  كانوا كل من  34 يعرف اإلمام شخصيا  من قبل فصحبه عىل جواده مع

ومنها  "تامرخا  شورا"تبقى من مريديه أحياء، ونقل باليوم التايل مع أرسته إىل 

جندي بني  184 إىل موسكو .وبهذه املعركة األخرية لإلمام املجاهد فقد الروس

ثم سمح له  1869 حتى سنة "كلوج"مام حيا  يف بقي اإل وقد قتيل وجريح .

 باملدينة املنورة. 1871 شباط 1 بالحج حيث توىف بتاريخ
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 ملال محمد )قايض ملال(ا -ثالث ا

عىل يد أقدر مدريس داغستا ،  املال محمد مع رفيقه اإلمام شامل درس 

محاربة به يف أول ما بدأ كا  و  إنخرطا بحركة املريدين ، "يارگل"وملا قدما 

حيث بدأ ) قايض مال ( خطبته الدينية بأ   ،رشب الخمرمحاربة  الفساد هو

جلدة أمام الناس لتذوقه الخمر أربعني  هطلب من اإلمام شامل أ  يقوم بجلد

بالسابق، وكذلك طلب اإلمام شامل منه أ  يقوم بجلده لقيامه بنفس الفعل. ويف 

إسماعيل بتعيني املال محمد مرشادا  فراح يكثف  قام الحاج 1825 -1822سنة 

من دعوته للعودة بالتمسك بالرشيعة ومحاربة العادات والتقاليد الوثنية 

حديث نبوي  ن أبعمئةوقد كا  قايض مال حافظا  ألكثر م املسترشية بالنفوس.

ورسعا  ما ذاع صيته حتى دعاه  محارضاته ودروسه.يف رشيف يستشهد بها 

، والذي هو "كازانيتيش"إلقامة ببلدته وإلقاء الدروس بمسجد ل "تاركو"حاكم 

ومن ثم ذاع صيته  لواء بالجيش الرويس القيرصي ومن أتباع القيرص املخلصني.

 .بكل أنحاء داغستا 

  

 ،بدأ يف گيمري بدعوة أتباعه لالستعداد للجهاد ضد املحتل الرويس 1829 ويف سنة 

وكانت العقبة الرئيسية أمامهم ليست القوة الروسية بل الضعف الداخيل الكبري 

فطبق اإلمام شامل الرشيعة اإلسالمية بكافة أنحاء ، والفساد االجتماعي والديني

حرر أول نداء  1829ويف سنة ، داغستا ، ومنع عادة الثار والقتل العشوائي

 .موجه للشعب الداغستاني للجهاد ضد املحتل

 

وكا  أول عمل عسكري قامت به الحركة الهجوم عىل آڤار حيث كا    

فزحف عليها  " باخور بيخيالسيدة "حاكمها الخا  قارصا  وتحت وصاية أمه 

حيث أنضم إليه عدد مماثل  "ندي"أمقاتل نحو  5.444بجيش من  1854 سنة

سلحة طريقه واجهته مقاومة ميف و . خرج سكانها الستقباله قدمن املقاتلني، و 
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من  اكبري   اقتيال  وعدد   23 فهزمهم وخرس  "رچاناي ،و گاساتيل"أمن جريانه يف 

وملا وصل ، ثم تابع سريه ماشيا  فهو لم يمتطي حصا  لتواضعهى. الجرحى

 ،"خونزاخ"نما صعب األمر يف عاصمة اإلمارة يب .آڤاريا إستقبله سكانها أيضا

 التهليل سكانها أمام صيحاتبيت ، فقاومته ولكن  744والتي تضم أكثر من 

التكبري أوقفوا إطالق النار وكادوا يستسلمو  عندما خرجت زعيمتهم شاهرة و 

"أيها اآلڤاريو  إنكم غري جديرين بحمل السالح، وإذ لم  سيفها قائلة بهم:

تكونوا قادرين عىل حمله فاتركوه لنا نحن النساء والتمسوا ألنفسكم حماية 

اودوا القتال وكا  املريدو  عىل وشك تسلق املتاريس بالتسرت خلف أرديتنا" فع

قتيل وكا  عدد كبري منهم مصابا  244مخلفني ورائهم  فاضطروا للتقهقر

وكاد اإلمام شامل نفسه أ  يلقى مرصعه، فعاد القايض مال منسحبا  . بالجروح

 .ىل مسقط رأسه معلنا  أ  سبب الهزيمة هو نقص إيمانهإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الشيشا    "ووخ"ألقايض مال يريد غزو الجزء املسمى وقد كا  ا 

بالهجوم بدل  "روز " فرد البارو  الرويس "ڤنزاپنايا"جم الروس بحصن افه
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 "فاراخاز"الدفاع بعد علمه بالهزيمة التي وقعت يف خونزاخ فزحف نحو جبل 

 ."گيمري"واستسلمت كل املنطقة عدا 

 

نظيم قواته متحصنا  بقلعة ت القايص مال  وخالل عدة أسابيع أعاد 

 "،بيگوڤيچ" زحزحته عن موقعه بقيادة اللواء األمري يف. ففشل الروس "چاتوه"أ

فهزم أحد القواد  "بونيو "فعزز ذلك الفشل مكانته من جديد وزحف بقواته عىل 

، وحارص "تاركو" مقر حاكم املنطقة، ثم استوىل عىل  "باراوول" الروس، ودمر

وقت يف وصول اإلمدادات وال الرويس الذي كاد أ  يستسلم ل "يورنايا"حصن 

القايض مال وأصيب بخسائر كبرية فاضطر للتقهقر من جديد،  وُهٍزممتأخر 

 .1851أواخر شهر أيار يف   "تشومسكنت" ولجأ إىل 

  

الرويس ورضب طوقا   "ڤنزابنايا"عىل حصن  دأيام زحف من جدي 14وبعد  

جيش الرويس بقيادة اللواء ايمانويل فتقهقر اإلمام من الحصار عليه فهاجمه ال

نحو الغابات موقعا  هزيمة كبرية بالروس ملا تعقبوه، واستوىل عىل أحد مدافعهم، 

 .بينما أصيب قائد الجيش الرويس بجراح

 

الثورة ضد الروس ، يف  ليقودهم  "تاباسارا "شهر آب قدم عليه وفد من يف و 

أيام ولم يتمكن من إخضاعها  ثمانيةها ملدة فتقدم نحو دربند  وحارص قلعت

، وعاد ملنطقة نفوذه ومعه  "كيزليار"عىل مدينة  افشن هجوما  جريئا  وناجح  

قرر وبسبب ذلك  ماليني روبل. 1 وغنائم حرب قيل أ  قيمتها بلغت  ،أسريٍ مئتي 

وبعد محاولة فاشلة بتاريخ  الروس تدمري قلعة تشومسكنت مهما كلفهم األمر.

بداية شهر كانو  يف  القلعة  "ميكالشڤسكي"ترشين الثاني هاجم املقدم  26

قتيل فقط لالستيالء عىل برج خشبي  144هم داألول، وإجتاحوا املنطقة بعد تكب

ضباط منهم قائد  ثمانيةكما فقد الروس . مجاهد فقط 244كا  يدافع عنه 
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قتيل ثمانني  مقابلالجيش، واسرتد الروس املدفع الذي غنمه املجاهدو  من قبل 

 من املجاهدين الداغستانيني. 134.كما أستشهد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دربند

 كيزليار
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 -صار اإلمام الثاني الحقا   الذي "اإلمام همزاد"الجانب اآلخر من الجبال قام يف و 

تعرضوا  هذه الثورة قمع "سرتكالوڤ"بالثورة، وملا حاول الروس بقيادة اللواء 

بلغ و  قتيال   215خرسوا  ث،حي " ZAKATALYزاكاتايل"لهزيمة قاسية يف 

 ستة ت القوة البالغة ثالثة كتائبفقدكما  ا وعرشة ضباط.جندي   159جرحاهم 
 .مدافع أربعضباط و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املناطق الجبلية جنوب نازارا  يف انگوشيتا ،حاول القايض مال توحيد يف و       

دولة واحدة فأرسل قوة من الداغستانيني لنرش اإلسالم بني يف القبائل القفقاسية 

اسكانها، و  لنجاح الباهر أسلمت تلك القبائل الوثنية، وبلغ من حماسها أ  ل نظر 

فتحرك الجيش ، وظفني الحكومينيقتلت عددا  من العساكر الروسية وعددا  من امل

 للثأر منها. "روز "الرويس بقيادة البارو  

 ZAKATALYزاكاتايل



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 134

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القليلة العدد والضعيفة، والتي لجأت  "جلجاي"وكا  من تلك القبائل قبيلة 

 544يضم  "بالتا"، فأرسل الروس طابورا من  للجبال ملقاومة الزحف الرويس
رجال من امليليشيات املحلية ، مع أربعة مدافع جبلية ط، وأربعةعسكري وضاب

بشكل  للتحركمرحلة من املراحل يف  القوة  اضطرتو . أدالءكاملوالية للروس 

. أميال رغم قلتها بسبب وعورة الدروب ومنحدراتها ملسافة خمسةمتد يطابور 

 سا"آأيام تم إطالق النار من قبلها ألول مرة عىل ضفة نهر  ة خمسةوبعد مسري 

ASSA"  وشن املجاهدو  حرب عصابات عىل القوة "زوتي" بالقرب من قرية ،

حصن صغري لم يكن به  بواسطةيام أوقف التقدم الرويس أ 5املغرية، وطوال 

وبعدها بفرتة قصرية قام الروس بحملة جديدة انطلقت  سوى مجاهدين إثنيني.

  من الشيشا .مدفع لغزو املناطق السفىل 28جندي و 9.444 من نازارا  ضمت

  
 

 

 

 جنوب نازارا 
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لم يكن الروس قد شقوا الطرق داخل الغابات، فعانوا من  1852  وحتى العام

الهجمات املباغتة وبخاصة عند قطع األشجار أو لتأمني املياه من الجداول 

كتيبة مقدمة  املسري كالتايل:أثناء القوات الروسية  ترتيبوقد كا  . واألنهار

وكتيبة مؤخرة ولكل منها عدد قليل من مدافع امليدا  الخفيفة أو مدافع الجبال، 

أما الفرسا  واالحتياطي واملدفعية والنقل فتكو  بقلب الطابور، حيث ينترش 

صفا  من املشاة عىل جانبي الطابور. وكا  حول املقدمة واملؤخرة  والجناحني 

املعسكرات الروسية فكا  تنظيمها بشكل مربع .أما جبليةرماة بارعو  ومدافع 

وسائل املركز يكو  الفرسا  و يف شكل املشاة واملدفعية أضالعه الخارجية و ي

النقل، وعندما تكو  القوة صغرية يتم تشكيل مربع أكرب بواسطة عربات نقل 

 املتاع.

 

أحرز القايض مال آخر انتصاراته عىل الروس حني ظهر فجأة  18يوم يف و  

من فرسا   344 ستطاع استدراج او " أمريحاجي يورت"قة مجاورة بمنط

 ASSA    ساآنهر 
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داخل الغابة ثم إنقض عليهم فجأة من  ميال  عرشين القوزاق الروس ملسافة 

جنود،  141جميع الجهات وأوقع بهم هزيمة نكراء، حيث قتل القائد الرويس و

 جندي رويس. 12ضباط و 5 وجرح

 

الذي ترك له القائد العام تدبري كل  "ڤاملينوڤ" بستة أيام قام ها وبعد 

التي كانت تعد أكرب القرى بالشيشا  وأغناها،  "گرمنتوخ"األمور باجتياح قرية 

الهجوم عليها سوى يف منزل، والتي لم يتكبد الروس  644حيث ضمت أكثر من 

خسائر طفيفة، ولم يتمكن املجاهدو  من الدفاع عنها لوقوعها بأرض منبسطة 

مقابل أعداد املدفعية الروسية، ومع ذلك فقد أبدى املتوفرة لديهم ة ولقلة املدفعي

وتقهقر القايض مال . املدافعو  عنها أقىص درجات االستبسال والبطولة

بمساعدة اإلمام شامل  الداغستا  ملسقط رأسه وبدأ باالستعداد للدفاع عنه

 .القريب العاجليف  مدركا  الخطر القادم 

  

القتالية أ  الدفاعات الطبيعية لم يعد  ماربهاتج بعد اإلماما  وأدرك 

أميال من گيمري وأسفل  6-3 عىل بعد افشيدبعد اآل . باإلمكا  االعتماد عليها 

نقطة التقاء املمرات الجبلية ثالثة جدرا  حجرية عرب وادي ضيق وعميق وأقاما 

ب عىل جانبي الجدرا  متاريس حجرية، وتم بناء منزلني حجريني صغريين قر 

الجدار الخارجي، ولم يهتم الروس لهذا األمر إذا لم يخطر ببالهم أبدا أنه ستدور 

ملستعدين  مريدا   ستنيوأقام بهذين املنزليني  حول هذا املوقع مواقع تاريخية.

ووصلت طالئع القوات الروسية وواصلت سريها متقدمة نحو األمام، ، للشهادة

ومعهما مدفعا ، فاصدر القائد وبقي باملوقع رسيتا  من خرباء األلغام 

ڤاملينوڤ أوامره بإزالة املنزلني بالكامل وبعد عدة رشقات بدأ الهجوم عىل املنزلني 

 .فاندفع املدافعو  بالهجوم عىل املعتدي وسقطوا وهم يقاتلو 

 



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 135

 مكنتهفقد  وتمكن إثنا  منهم من الفرار كا  أحدهما اإلمام شامل.  

فقد ، النجاة بحياته  منشجاعته وخفته  وبراعته الفائقة باستخدام السيف 

قفز عىل صف املؤخرة الذي كا  يتهيأ إلطالق النار عىل مدخل البيت وإستدار 

وقتل بسيفه ثالثة جنود وإستطاع الرابع إخرتاق صدره بحربة بندقيته ولكنه 

وكا  قد  أصيب بكرس  إستطاع قتله ونزع الحربة من صدره وفر نحو الغابات،

وبعد االختباء ، بكتفه نتيجة تساقط صخور املنزل باإلضافة لكرس أحد أضالعه

يوما   23ة يام وصل إىل اونتسوكول وظل طريح الفراش مريضا  ملدة ثالثة أملد

وكا  صهره عبد العزيز املتخفي جراحا  ماهرا  ، حيث إخرتقت الحربة إحدى رئتيه

مزيج متساوي املقادير من الشمع والقار ببعالجه   شاملعالج اإلمام وإستطاع 

غروب شمس يوم سقوط املنزلني تكشفت يف بيد أنه ، والزبد فالتأمت الجراح

ساحة املعركة عن جثة رجل يبدو عليه الوقار وملا تم إستدعاء بعض السكا  

 .الداغستانيني للتعرف عليه ذهل الجميع وجزعوا فقد كانت للشهيد القايض مال

 

، وقد أرسل اإلمام "بورنايا"ودفن يف  "تاركو"وحملت جثته لعاصمة اإلقليم 

فارس ليال  حملت الجثة عائدة بها إىل   244شامل فرقة من الفرسا  تعدادها 

مسقط رأسه گيمري.وأعلن الروس رسميا  عن خسائرهم بتلك املواجهة بمقتل 

مجاهد  192 دجندي، بينما أُستشه524ضابط و 19 جندي وجرح 14ضابط و

والستشهاد قائد املريدين وإصابة نائبه اإلمام  من املريدين بساحة املعركة.

  إماما  جديدا. "همزاد بك"شامل الشديدة تم اختيار 
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 الفصل الثاين                                   

 القفقاس بعد الثورة البلشفية الشيوعية 
 

 وعود صدرتالشيوعية قبيل تلك الثورة  

 اطقااتلك املن لاااكثرية لشعوب وقبائ 

 عنبل صدر  أشكالها ة اابالحرية بكاف 

 :  جاء فيهااازعيم تلك الثورة لينني بي 

 رم، اااار القاروسيا وتت "يامسااالمي 

سيبرييا وتركستا ، ويا أتراك وتتار  SARTSويا أيها القرگيز _ العلم و سارت 

ما وراء القفقاس، والشيشا  وقوزاق الجبال، ويا جميع من دمرت مساجدهم 

، ومزاراتهم، ويامن أنتهكت عقائدهم وتقاليدهم عىل يد قيارصة روسيا وظامليها

من اآل  وصاعدا  نعلن أ  عقائدكم وعاداتكم ومؤسساتكم الثقافية والقومية 

بنوا حياتكم بحرية وبدو  عائق فا  ذلك من ا  االنتهاك.حرة ومصانة من 

 حقكم، وإعلموا أ  حقوقكم ستحميها الثورة كحقوق جميع شعوب روسيا". 

وقد نشبت معارك دموية بني البالشفة الحمر والجيوش القيرصية البيضاء يف 

كافة أنحاء روسيا بما فيها مناطق القفقاس الجبلية شارك يف كال الجانبني 

وكا  ممن حارب الوجود ، كا  املحليو  كل حسب قناعته مع الجانب املختارالس

 ".وزو  حاجي"أالرويس القيرصي والبلشفي عىل حد سواء حركة 

 

التي ضمت كل من  ""جمهورية الجبل: وقد شكل ستالني ما ُعرف باسم 

" الشيشا ، األنگوش، األوسيتيني، القربطاي، البلكار، القرتشاي، وكذلك القوزاق
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 "ڤالدي كافكاز"و "گروزني"ذات الحكم الذاتي.بينما أعطيت كل من مدينتي 

 حكما  ذاتيا  منفصال .

 

 تم فصل القربطاي عن .1921 شهر أيلوليف  سياسة "فّرق تسد": 

فصل عنها  1922ديسمرب شهر يف و  حكما  ذاتيا ، تومنح جمهورية الجبل

بطل باشنسك "كانت عاصمتها و القرتشاي ومنحوا حكما  ذاتيا  مع الجراكسة، 

BATALPASHINSK" كما تم دمج البلكار والقربطاي بمقاطعة واحدة ،

 1922 شهر كانو  األوليف ، و "NALCHIKنالچيك "ذات حكم ذاتي عاصمتها 

ثم الحقا  تم فصل األنگوش  منح الشيشا  مقاطعة خاصة بهم ذات حكم ذاتي.

 .1921 شهر تموزيف واألوسيتيو  عن بعضهما 

 

تم تفكيك مقاطعة القرتشاي والجركس ذات  1926 شهر نيسا يف و  

يف الحكم الذاتي ملقاطعتني، كما تم توحيد الشيشا  واإلنگوش بمقاطعة واحدة 

تم تحويل مقاطعات:  1956 شهر كانو  األوليف و  ، 1921 شهر كانو  الثاني

حكم وسيتيا الشمالية لجمهوريات ذات أانگوش،  -بلكار، شيشا   -قربطاي

 ذاتي.

ويالحظ من تلك التقسيمات أ  املناطق الجبلية مقسمة ألجزاء صغرية    

حالة حصول ثورات أو تمرد يف لتحطيم قوة الجبليني وشجاعتهم أثناء الحروب، و 

كما أ  املناطق الجركسية )بتسميتها العامة( التي يكثر بها  عىل الُحكم الرويس.

)حيث أ  اإلسالم هو الخطر الثاني عىل  أة  تجز  كثرصارت األ السكا  املسلمو  

وقد ربطت األجزاء الشمالية ذات الغالبية املسلمة مبارشة مع ، تلك الحكومات(

الجنوب حيث يكثر النصارى فقد ُربطت مع يف السلطة املركزية يف موسكو، بينما 

 جورجيا.
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با تم تقدير عدد مقاطعة سكا  القرتشاي ذات الحكم الذاتي   1957 .ويف سنة

دخلت القوات  1924 آب وبتاريخ من القرتشاي. %81 نسمة منهم 141.144

وعية مناطق القرتشاي إلخضاعها للحكم الرويس املركزي بعد يالروسية الش

كا  الشيشانيو  قد حصلوا عىل  1912 وبحلول شهر ترشين األول حركة الثورة.

، أمم أكرب حجما  الجيش األحمر، وهو أكرب مما حصلت عليه عدة يف   اوسام   11

ورد ماييل :" ساهم الشيشا   1915 وضمن وثيقة روسية رسمية من سنة

اثني عرش  بمبلغ 1915آذار 5 وحتى  1912 كانو  األول 9 واألنگوش بالفرتة من

روبل للمجهود الحربي، والقربطاي تسعة ماليني  روبل، الكامليك بمبلغمليو  

ورد  1916 حزيرا  26 وبتاريخ ".روبلبسبعة ماليني وخمسمئة ألف  والبلكار

ستيا " الروسية : "إصدار قانو  إلغاء الجمهورية الشيشانية يبجريدة " ازڤ

األنگوشية ذات الحكم الذاتي، وتحويل جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي إىل 

مقاطعة القرم، وأنه خالل الحرب الوطنية العظمى ضد األملا  الغزاة إنضم 

الشيشانيو  وتتار القرم بتحريض من العمالء األملا  لوحدات نظمها الكثري من 

األملا  وحاربوا لجانب القوات النازية ضد وحدات الجيش األحمر كما قاموا 

 بأوامر من األملا  بتشكيل عصابات يف املؤخرة ضد السلطات السوڤيتية.
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 1912 وحتى التقدم األملاني سنة 1959 خارطة توضح منطقة القفقاس منذ العام   



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 138

 
 : لفرلكاأملا  اقصة  
مجاالت يف منذ القديم ُوِجد األملا  يف روسيا، وبشكل إداريني وأطباء وأخصائيني  

 سببني:لكما كا  يوجد عدد أكرب منهم بشكل مزارعني قدموا لروسيا مختلفة. 

 .1762 سنة مرسوم ) كاترينا الثانية أو العظيمة (

 . 1765 مرسوم ) كاترينا الثانية( سنة

  

األرايض الخالية التي تم طرد يف  هما من األجانب اإلستيطا  كاترينا فيطلبت  قدو 

 27.444تم إسكا  1767 وبحلول سنة، بفرتة وجيزةقبل ذلك الخانات منها 
وقد حققوا نجاحات باهرة كونهم الفالحني  مزارع أملاني عىل نهر الڤولگا.

. بينما كا  باقي الفالحني عبيدا  لدى األرسة املالكة حرار الوحيدين باملنطقة، األ 

من و )أي تحويلهم لروس( إمتيازاتهم وعانوا من "الرتويس"  األملا  فقد قدو 

 1943 ثاروا يف سنةفالضغوطات املختلفة منذ ثمانينات القر  التاسع عرش، 
 نفذولم ي منطقة الڤولگا. بطردهم من  1917 ليصدر قرار بشهر نيسا  1946و

 1926 يف سنةقد بلغت نسبة األملا  و  بسبب الثورة البلشفية. هذا القار

كا  حيث لألوكرانيني ( %12)للروس و %( 24.1) مقابل( يف املنطقة 66.1%)

 غالبيتهم من الروس.يف الفالحو  معظمهم من األملا  وسكا  املد  

األملانية  "MARXماركس " مدينة من 1922يف شهر أب وملا تم نقل العاصمة 

الروسية الصغرية والتي سيمت  "POKROVSKپوكروڤسك "القديمة اىل 

 الروس واألوكرانيو  "، تغريت الرتكيبة السكانية وصارنگلزاسم "إالحقا  ب

 لألملا . % 11 % من سكانها مقابل68 يشكلو 
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عتبارات عسكرية ال صدر مرسوم رويس نص عىل أنه  1911 شهر أيلوليف و     

  بني هؤالء السكا  األملا  إوعىل ضوء معلومات تلقتها السلطات العسكرية ف

بمنطقة الڤولگا الكثري من الجواسيس واملخربني الذين سيقومو  بإشارة من 

وملا لم تقدم أي منطقة . لتي يسكنو  بهاأملانيا بعمليات التخريب باملنطقة ا

  جميع سكانها يعتربو  أنهم يخفو  النية إمعلومات عن وجود هؤالء األعداء ف

ومنعا  من اتخاذ إجراءات تأديبية بحق سكا  ، العدوانية للشعب الرويس

جمهورية أملا  الڤولگا ومنعا  لحدوث سفك دماء خطري، فقد تقرر نقل كافااة 

طقة ملناطق أخرى مع وعد بإعطائهم أرايض جديدة ومساعدات من السكا  باملن

  .الدولة بمناطق إستقرارهم الجديدة

 

 وقد تم تخصيص مناطق التوطني التالية لهم:

 " إنكز "اسم ب والتي سيمت الحقا    "MARX   ماركس
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 : NOVOSIBIRSKمقاطعات نوڤوسيربيسك  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : OMSKاومسك  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد بشار الرفاعيالدليل التاريخي املصور                               : القوقازو أ القفقاس

 

 
 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 161

 

 : ALTAIإقليم التاي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جاورهاكازاخستا  وما  •
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  " SARATOVساراتوڤ"ثم صدر مرسوم آخر بتقسيم املنطقة بني مقاطعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستالينگراد "مقاطعة من الجمهورية املنحلة، ومقاطعة  13،وتحصل عىل 

STALINGRAD"  لت الحقا  باسم ڤولگوگرادحوّ والتي VOLGOGRAD   ، 
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 الجمهورية املنحلة.مقاطعات من  7وتحصل عىل 

 تعداد املنفيني:

مم التي نفاها ستالني ال يوجد تعداد دقيق عن أعداد الشعوب والقبائل واأل       

 األرقام التالية: 1959 ، بيد أ  السلطات الروسية قد أعطت سنةخالل حكمه

 147.694 الشيشا 

 92.471 األنگوش

 73.757 القرتشاي

 12.666 البلكار

 151.271 الكامليك

 علما  أنه لم يتم احتساب أملا  الڤولگا وتتار القرم.

يف أملا  الفولغا جمهورية يف عاصمة  كا  تعداد األملا   تهجري أملا  الفولغا:

نسمة  582.444بحسب التقديرات الرسمية الغري إحصائية  1955 سنة

أ  .وإذا ما علمنا (نسمة 376.444% من مجموع تعداد السكا  البالغ66.1)

فرتة ما روسيا كا  خالل من الجزء األورپي يف الجمهورية يف مجموع تعدادهم 

نسمة يف  582444إضافة ونسمة،  1.125.444 الحرب العاملية الثانيةقبل 

دو   % من من مجموع سكا  تلك املنطقة66الجزء اآلسيوي يشكلو  

وصل و  تناقص العددبينما  احتساب من كا  يقيم باملناطق اآلسيوية منها.

بعد أ  كا  قرابة  نسمة 643.312إىل  1959 عدد سكا  الجمهورية يف سنة

 .مليو  نسمة 1.8

 

 242.444% =25.1 نسبة 1956 عام بينما بالنسبة للتار القرم : فقد شكلوا 

 نسمة . 873.144من مجموع السكا  العام البالغ

 وجود 1926 كما لم يرد أي ذكر للمسخيتيني: الذين يُظهر إحصاء سنة

 تركي يف جورجيااا ، بدو  إدراج  األرمن الكمشيك  وال األكراد. 157.921

وعليه وبموجب التزايد السكاني لكل فئة بالتتابع فيجب أ  ي ضاف املجموع 
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 التايل عىل املجموع املقدم من الروس:

 بالنسبة لألمم الخمس األوىل . 64.444
اثالثني وبالنسبة لتتار القرم وأملا  الڤولگا  ثالثني نسمة للتتار، و  إىل أربعني ألف 

ا   بالنسبة لألملا .ألف 
 للمجموعات العرقية الثالث . 24.444بالنسبة للمسخيتيني 

 :تعداد سكا  املنطقة كا  كالتايلوعىل ضوء تلك البيانات فسنجد أ  إنخفاض 

 54.444أمم شمال القفقاس    
 12.444سكا  القرم  
 7.444املسخيتيني  

نسمة من أوكرانيا والقرم  244.444نجحوا بتهجري  قد أ  الروسويُّقدر 

 .وشمايل القفقاس

ميل مربع موزعة  62.444تبلغ مساحة األرض التي أُفرغت من سكانها  و 

 كالتايل :

تم دمجها مع مقاطعة ميل  6.464جمهورية الشيشا  واألنگوش:   -

گروزني الجديدة، مع رشيط غربي مؤلف من معظم أرايض انگوشيتا ملحق 

  " VEDENOڤيدينو"بجمهورية اوسيتيا الشمالية ، ومنطقة رشقية تحوي 
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لحق القسم أعاصمة اإلمام شامل القديمة، ألحقت بجمهورية داغستا . و 

 الجبيل الجنوبي مع جورجيااااا.
 ميل مربع 14.456القرم :  جمهورية -
البلكار منها: أرايض شكل ت، ميل مربع  1.717 بلكار: -جمهورية القربطاي  -

إىل  BAKSANمتمثال  بوادي باكسا   هاحيث ذهب معظمميل مربع،  934

 جورجيااااا، وماتبقى منه بقي مع جمهورية قربطاي التي سميت باسمها.
ذهبت أراضيها إىل بمعظمها مع اسرتاخا    28.61  جمهورية الكامليك : -

 ومناطق صغرية إىل ڤولگوگراد 
 )ستالينگراد( ومقاطعة روستوڤ وإقليم ستاڤروپول.

ذهبت أراضيها إىل  مقاطعة  ميل مربع  14.345 جمهورية أملا  الڤولگا: -

 ساراتوڤ والرشيط الجنوبي منها ملقاطعة ڤولگوگراد )ستالينگراد(.
ذهبت غالبية أراضيها إىل  5.851 ذات الحكم الذاتي: مقاطعة قراتشاي -

  KRASNODARجورجيااااا ومساحات صغرية إلقليم كراسنودار

 

 

 

 

 

 

 

 . ومقاطعة الرشكس ذات الحكم الذاتي وإقليم ستاڤروپول 
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علما  أنه ملا إنسحب النازيو  من املنطقة ميل مربع،  2.444 حوايلمسخيتيا : 

 معهم جميع األملا .أجلوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحسب  1913خارطة توضح التقسيمات اإلدارية بمنطقة القفقاس سنة 

 .املصادر الروسية
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يف ، و 1936-1935وتواريخ عمليات النفي تلك كما وردت باملصادر الغربية 

 هي:1936  الخطاب الرسي للرئيس خروتشوف سنة

 

 خروتشوف حسب                          املصادر الغربية                                    األمة 

 1915أواخر سنة                      11/1915و 14شهر             القرتشاي             

 12/1915                                  1915 /12شهر                            الكامليك   

 1911آذار/                         1911 شباط/ 22   واألنگوش          الشيشا

 1911نيسا /  غري معااااروف                                                        البلكار   

 هلم يتم ذكااار                           1911 حزيرا /                           تتار القرم 

 لم يتم ذكاااره                            1911/  آبا                           أملا  الڤولگ

 لم يتم ذكاااره         غري معااااروف                                          املسخيتيو 

 

أما شكل عملية النفي فقد كا  يتم تطويق القرية بالجيش، ويتم تخصيص عدد 

الجنود ملرافقة ضباط رشطة العمليات، وتطوق كل مفرزة مجموعة العائالت من 

املختارة، وكا  أحيانا  يتم قراءة املرسوم بالقرى املختارة كما حدث يف القرتشاي 

. وكا  تتم ؤ كغ بما فيها امل 144والكامليك. وكا  يسمح لكل أرسة أخذ مازنته 

يوم وليلة قبل وصول وسائط النقل  إقامتهم بالحقول أو أماكن أخرى قريبة ملدة

الشيشانية فقد تم تم جمع  "ووروس مارتا "أملحطات السكك الحديدية. أما يف 

لإلحتفال بيوم الجيش األحمر وتيل عليهم  1911 شباط 22 السكا  يوم

املرسوم، فحدثت مشادات صاخبة قتل بها العديد من املدنيني واألنگوش العزل 

كغ فقط من األمتعة لكل عائلة  34 للسكا  بحملرميا  بالرصاص، وسمح 

كما تم حرق القرى املنعزلة منعا  من  كغ(. 14)وبحسب بعض الروايات فقط 
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 ويقال أ  املنفيني  إستفادة بعض من فروا من الشيشا  مما قد يكو  فيها.

 

عض الحاالت إىل يف بالقفقاسيني قد تم ترحيلهم إىل قرگيزيا وكازاخستا ، و  

حيث  "IRKUTSKركوتسك "إ و" SVERDLOVSK    لوڤيسك سڤريد "

 فقد تم نيلجيش من الشيشانيلأما من تم سحبه ، معسكرات خاصةيف   واوضع

وقد  ومن ثم آلسيا الوسطى. KOSTROMAإرسالهم أول األمر إىل كوسرتوما 

ش بانتفاضة يف معقلهم الجديد يف و وردت روايات عديدة عن قيام اإلنگ

  " BOROVOYEبوروڤويي "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و .، تم إخمادها بدماء كثرية1913ربيع يف  شمال مقاطعة كوستاناي الكازاخية 

نجحت إحدى االنتفاضات الشيشانية بأحد  1931 شهر ترشين األوليف 

املعسكرات وهربت أعداد كبرية من املحتجزين ، ولتستمر عمليات التطهري عدة 

عمليات نفي القرتشاي عن أما  طلقاء.منهم  مع ذلك أعداد تأشهر بعدها وبقي

وأستخدم العمال الشيشانيو   عنها. من املعلوماتالقيل فال يوجد سوى 

ريباتيش -FRUNZEفرونزه "واألنگوش إلنشاء خط سكة حديد 
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RIBACHYE"  يسييك كول "إعىل بحريةISSYK-KUL " وضمن ظروف

غريها بعد نفي وكانت عمليات نفي تتار القرم أرسع من . عمل قاسية وقاتلة

كغ من األمتعة واملؤ ؟ 1.444الذين سمح لكل عائلة منها حمل  -أملا  الڤولگا 

ومن ثم  1911 آب 24 والذين نفوا أوال ) أملا  القرم( إىل شمال القفقاس بتاريخ

أملا   1911 ترشين األول 24 إىل كازاخستا  بشهر ترشين األول وتبعهم بتاريخ

حصار لنيينگراد، أثناء ملا  لسيبرييا األ نقل  1911 آذار 16 وبتاريخ .القفقاس

ملا  مقيمني األ ولم يبق سوى  عمليات كبرية من القتل والوحشية. ذلك وقد رافق

 .بني نهري الدنيپري و الدنيستري الذين أجالهم النازيو  معهم أثناء إنسحابهم

تم نفيهم ويبدو أ  املسخيتيني لم توجه لهم تهمة كباقي األمم ولكنهم مع ذلك 

يف )كا  عددهم  1919 وكذلك تم تهجري اليونانيني سنة. ومات منهم الكثري

بالقرم وقد تم نفيهم إىل  14.444منهم  283.444 نحو 1914 روسيا سنة

وكانوا قبل النفي يقيمو  عىل سواحل البحر األسود  -1911 كازاخستا  سنة

 . ZHDANOVماريوپول = جدانوڤ "وآزوڤ يف 
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 الفصل الثالث

 عودة المنفيني للظهور من جديد:
 وأهمه .بشكل طفيف جدا   1933 بدأ الحديث عن أولئك املهجرين سنة  

الرسي الذي  (خليفة ستالني)ب الرئيس خروتشوف خطا حدث يف هذا الصدد كا 

رصح به عن الشيشا  واألنگوش والبلكار والقرتشاي والكامليك بأنها شعوب 

والذي  .لگا أوتتار القرم أو املسخيتينيمنكوبة، ولم يرصح أي يشء عن أملا  الڤو 

اجتماع يف و  .إجرامية ويجب إعادة النظر فيها رصح به أ  عمليات النفي كانت

تم التصديق عىل إجراءات إعادة  1937 طشهر شبايف  مجلس السوڤييت األعىل 

بعد إعادة  1938 خارطة ملنطقة القفقاس سنةهذه و . توطني املنفيني بأوطانهم

 التوطني للمنفيني:
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جدول يوضح أعداد السكا  الذين عادوا ملوطنهم حسب إحصاء كانو  الثاني 

 :1939 سنة

 118.736الشيشا   -

 146.466الكامليك  -

 143.984گوش األن -

 81.1.5القرتشاي  -

 12.148البلكار  -

وبالرغم من ذلك ياُلحظ أ  جمهوريتني من الجمهوريات التي ألغيت من  

ستعادت ثالثة شعوب من أصل ثمانية إر من جديد ، بينما و قبل لم تعودا للظه

أوضاعها الدستورية السابقة، وجرى تنزيل مرتبة إحداها، وأخرى لوقت قصري 

 أعيدت ملا كانت عليه .فقط ثم 
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 الفصل الرابع

 جدول باللغات التي ورد ذكرها وأصولها

 .وختاما  

أورپا وآسيا وبعض من جدول باللغات التي ورد ذكرها وأصولها ) هذا        

 مناطق الجزر املختلفة باملحيط الهندي والهادي(:
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 مصادر المراجع وال                            

 عربية :ال -1

 قتلة األمم " النفي السوڤيتي لألمم أثناء الحرب العاملية الثانية "  •
الطبعة األوىل باللغة العربية  -ترجمة : صادق إبراهيم عودة

 عما  /األرد  . -، الرشكة الدولية للطباعة والنرش1988ها/1148سنة

• THE NATION KILLERS"THE SOVIET DEPORTATION OF 
NATIONALITIES" روبرت كونكوست  :، تأليفROBERT 

CONQUEST : دار النرش،MACMILLANS  1974سنة 

 جهاد واستشهاد يف الواليات اإلسالمية بقيادة اإلمام شامل •
، مؤسسة العمرية للطباعة 1981ها/1143تأليف الرائد : محمد حامد ، الطبعة األوىل 

 دبي/ اإلمارات العربية املتحدة -والنرش

، سيا، محمود شاكر: قفقا 5رقم  -سلسلة مواطن الشعوب اإلسالمية / يف آسيا  •

 1986ها/1147املكتب اإلسالمي / بريوت و دمشق ، الطبعة السابعة 

: الشيشا  حكاية  25-18ص 8/1/1993-2تاريخ 112العدد -مجلة  الرشوق  •

 عاما  .184عمرها

:ستة دعاة نقلوا الرسالة  13-14ص 1989-11-11تاريخ349العدد  -جلة مجلة  امل •

 إىل ضفاف الڤولگا.

، تأليف: األستاذ محمد فريد بك املحامي، تحقيق تاريخ الدولة العثمانية العلية •

 1981ها/1141بريوت ، الطبعة األوىل -د.إحسا  حقي ، دار النفائس

 يا، املوسوعة الحرة.ويكيبيد -اإلمام شامل  :موقع من النت بعنوا  •

 

 أخرى : -2

• MICROSOFT ENCARTA 2006 . الخرائط _ 
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 مصادر الصور:

 بارقام : MICROSOFT ENCARTA 2006الخرائط امللونة : (1

M 
2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,19,26,27,28,29,30,35,36,37,38,,38
/2,39,40,.41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,10
3,104,105,106,109,110,112,113,114,115,116,117,118,119,120,12

1,123,124. 
 صورة الب ارسال  من النت : (2

http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-
%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-
%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A
E-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-
%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86  

 

 ب كا  والدي رحمه الله قد أحرضنهكتا  M01,02,05,06صورة رقم : (5

بسبعينيات القر  املارض برحلة مع نقابة املهندسني بحلب لألتحاد 

السوفيتي ، وكا  موجود بحلب وقصصت منه مايخصني ورميته ال  

 مه كا  تمجيد بالشيوعية .....معظ
وهي خرائط بالعربية  M31,33,34,111,122,125صورة رقم : (1

 " الثانية العاملية الحرب أثناء لألمم السوڤيتي النفي"  األمم قتلة املرجع :

 خرائط بالعثماني املصدر : M10,23صورة رقم : (3

http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://forum.tribalwars.ae/showthread.php?16412-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1-_-%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
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تأليف : األستاذ محمد فريد بك املحامي، تحقيق  تاريخ الدولة العثمانية العلية ،

 د.إحسا  حقي.

ويكيبيديا، املوسوعة الحرة ومنها الصورة : استسالم  -اإلمام شامل  (6

 441شامل
 ويكيبيديا، املوسوعة الحرة -الشيشا    (7
 ويكيبيديا، املوسوعة الحرة -داغستا   (8
 M.S.ENCARTAصورة : ستالني  (9
 M.S.ENCARTA صورة : ايڤا (14
 M.S.ENCARTA صورة : بطرس األكرب(11
 M.S.ENCARTA صورة : نادر شاه(12
 M.S.ENCARTA صورة : جنكيز خا (15
 صور : استسالم شامل، االمام شامل ، يرمولوڤ.( 11
من أحد املجالت العربية _ مقالة عن شامل _ من تسعينيات القر  املايض (13

 ؟؟؟ غري مدو  لدي اسم املجلة لألسف ! ....

 M.S.ENCARTAصورة : گروزني (16
 Z 1,2,3,7      M.S.ENCARTA االعالم : صور(17
من أحد املراجع باملجمع الثقايف بابوظبي من من  L 1,2صورة : جدول (18

 تسعينيات القر  املايض ؟؟؟ غري مدو  لدي اسم املرجع حاليا .(19
،  M03، M04،  4الصور  : كاترينا الثانية ، جوهر دوداييڤ ، شامل( 24

MM1، P01 : والخرائط ، M1 ، M7، M11 
M20، M21, M32, M45, M10, M108. 
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 محمد بشار الرفايع

 

 البيانات الشخصية : •

 االسم والكنية : محمد بشار الرفاعي -
 1938-46-16حلب  –مكا  وتاريخ الوالدة : سوريا  -

 الجنسية : سوري -

 -ولد واحد  –الحالة اإلجتماعية : متزوج  -

 املؤهالت : •
 1978ثانوي علمي  -

) املعهد  Medical Lab Technician دبلوم فني تحليل مخربي طبي  -

 1984 جامعة حلب ( –املتوسط الطبي 

ليزية + البوسنية : ) قراءة ومحادثة گاللغات : العربية _ اللغة األم _ ، اإلن -

 كتابة متوسط ( وكتابة بطالقة ( + الفرنسية : )قراءة ومحادثة و 

، بدءا من Front Page  Web designدورات كمبيوتر متنوعة + -

 ....1983العام

مقاالت منوعة منشورة : مجلة منار اإلسالم الصادرة عن وزارة العدل واألوقاف  

بأبوظبي ، جريدة الخليج ، جريدة اإلتحاد اإلماراتيتن ، مجلة النور الصادرة عن 

 بيت التمويل الكويتي ....
 جامعي بني مقارنة دراسة "عىل موقع نارشي،كتاب بعنوا  :  2013-12-25

 . (والهرسك البوسنة _رساييڤو) الخرسوفية و( رياسو  _حلب) الخرسوفية


