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.. و ها هً العطاٌا التى جلبتها لك ! افتح صدرك الرحب ألمواجً : فٌقول لبحر الخرز 

.. اقطعتها و أنا مار من ممر داربال فهً ملٌئة بالغرانٌت لتسلً لها أوالدك 

ولكن البحر ٌظل هادئا ، فلٌست هذة الهداٌا التى ٌنتظرها البحر 

.. خذ هدٌة أخرى لعلها تعجبك أكثر : فٌرد النهر و ٌقول 

هذة هى جثة شاب شٌشانً من شباب كاباردٌا األبطال 

إن أسلحته عنٌة و ذات قٌمة عظٌمة ، طرزت على أطراف سترته .. مات وهو ٌحارب الروس 

.. آٌات من القرآن 

.. انظر إلٌه آثار البغض تلمع إلى اآلن فً عٌنه 

فٌقول له الترك ، ستكون مسرورا فً هذة .. البحر ال ٌجاوبه و هو بانتظار  العطٌة التى ٌرٌدها 

المرة 

انظر كٌف ٌغطً شعرها الذهبى كتفها ، أنظر هذة .. كم هى جمٌلة .. هذة جثة امرأة قوزاق 

.. الفتحة الصغٌرة فً صدرها و الدماء األحمر ٌخرج منها حتى االن 

إن القوزاق الذى كان ٌحبها لم ٌعد ٌبكٌها فقد ركب حصانه و ذهب مسرعا ٌرمً بنفسه ما بٌن 

الشٌشان محاربا للروس 
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كانت استعادة القسطنطٌنٌة عاصمة النصرانٌة األرثوذكٌة من أٌدى المسلمٌن 

أحد األهداؾ الربٌسٌة للقٌصرة كاترٌنة الثانٌة ، لذلك كان الؽزو المنظم 

لمنطقة القوقاز فً نهارٌة القرن الثامن عشر ، حٌث قامت كاترٌن بطرد 

األتراك من جورجٌا و أبخازٌا و شبه جزٌرة القرم ، ثم أرسلت قواتها 

 ..الحتالل بالد الشٌشان و األنجوش و القبرطاى 

 

ولد الشٌخ منصور الشٌشانى عام فى قرٌة الدي 

م بالقرب من الموقع الحالى لمدٌنة ؼروزنى ،  1748

قد درس القرآن و العلوم الدٌنٌة فً داؼستان ، ثم عاد 

الى الشٌشان ٌدعو إلى التمسك بالشرٌعة اإلسالمٌة ، 

منادٌا بأن فٌها فالح المسلم فً الدنٌا و اآلخرة ، وكانت 

معرفة الشٌخ بالقرآن الكرٌم ، و إلمامه بالشرٌعة 

اإلسالمٌة من خالل العلوم الدٌنٌة التى تلقاها ، وراء مكانته فً القوقاز ، 

خاص أن هذة المعلوة قد صاحبها أخالق نبٌلة مثل التواضع و الصدق و 

 .األمانة فً التعامل و بساطة العٌش 

م منٌت 1785وصلت قوة االمبراطورة كاترٌنا الثانٌة إلى بالد الشٌشان عام 

بهزٌمة ساحقة على ٌد قوات اإلمام منصور الشٌشانً ، الذى ما إن سمع 

بوصول القوات القٌصرٌة الروسٌة لشمال القوقاز ، حتى خرج من قرٌته فً 

 .بالد الشٌشان ، ٌدعوا إلى الجهاد المقدس ضد الؽزاة الروس 

 

لقٌت دعوة الجهاد التى أطلقها اإلمام منصور الشٌشانً ، للقتال ضد الروس 

تجاوبا كبٌر من شعوب شمال القوقاز ، فانضمت إلٌه شعوب داؼستان و 

الراكسة و النوؼاى التترٌة األصل ، مكونٌٌن جٌش ضخم ، فى بداء االمر لم 
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على ٌد المجاهدٌن تأبى االمبراطورة كاترٌن الثانٌة بهذا الجٌش ، حتى قتل 

 جنود و ستمابة جندى وؼنموا اسلحة كثٌرة ، 7الشٌشان و الداؼستانٌٌن ومعه 

 ..و اثنى عشر مدفع ، فاثارة الواقعة االمبراطورة كاترٌن 

 

استٌطاع اإلمام بقواته هذة إلحاق هزائم عدة بالقوات الروسٌة القٌصرٌة ، 

 م ولم ٌمكنها من احتالل أى 1791 : 1785طوال ست سنوات من عام 

 .منطقة فً شمال القوقاز 

 

 ولكن أرسلت كاترٌن جٌش بقٌادة حاول الشٌخ منصور االستٌالء على 

 30فى " تتار توب"الذى استطاع هزٌمتنا فً معركة  ، الكولونٌل ناجل

 ، اال انها لم تكن هزٌمة بالمعنى على نهر التٌركم 1785سبتمبر عام 

المعهود ، الن الشٌخ انسحب عندما استشعر بالخسارة نظرا لتفوق الروس 

بالعدد و العدة ، واقتصر العمل الجهادى على حرب العصابات و ؼارات 

  .القالع الروسٌة فً القبارطايسرٌعة على 

عندما بدأت بوادر الحرب تلوح بٌن روسٌا وتركٌا ، م 1787وفى عام 

استنجد األتراك بنا فلبٌنا النداء ، والتؾ حولنا الشراكسة فى الؽرب وقامو 

بمهاجمة القوات الروسٌة من الخلؾ، هاجمنا نحن 

 .والشراكسةثالثة أفواج من فوزاق الدون وابادوهم 

 

على " أنابا"هاجم الروس قلعة م 1787وفً سبتمبر عام 

فقمنا بالهجوم على الروس من الخلؾ ، ساحل البحر األسود

، وقتل ثالثة آالؾ جندي روسً فً هذه  "أوبون "منطقة 

، وحل  ، ُعزل الجنرال توكالً  وإثر هذه الهزٌمة ،المعركة
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المجاهدٌن ة لن ٌتم إال بهزٌم"  أنابا "محله بٌبكوؾ، وأٌقن الروس أن احتالل 

  ..أوال

 

م كانت الجٌوش القٌصرٌة تحاصر األتراك فً مٌناء أنبا على 1791وفى عام 

البحر االسود ، فأرسل الخلٌفة العثمانى ، إلى اإلمام نصور ٌطلب منه نجدة 

األتراك المحاصرٌن فً أنابا ، فتقدم الشٌخ منصور بقواته بعد التوكل على 

هللا ، وهاجم القوات الروسٌة من الخلؾ و استطاع فك الحصار عن أنبا ، مما 

بطال "حسٌن باشا سمح للخلٌفة بإرسال قوة عسكرٌة قوامها ثالثون الفا بقٌادة 

 .دعمت الصمود التركً امام القوات القٌصرٌة  " باشا

 

أساء القابد التركً معاملة اإلمام منصور ورجاله ، لؽٌرته الشدٌدة من الشعبٌة 

الجارفة التً ٌتمتع بها بٌن شعوب القوقاز بما فٌهم الشراكسة الذٌن كانت 

 .تركٌا تعتبرهم من رعاٌاها 

 

أرسل اإلمام مصور ، رسالة احتجاج ؼلى الخلٌفة العثمانىً ، الذى بادر الٌه 

بارسل االعتذار ، وطلب منه العودة ألنباب التً عاد الروس لمهاجمتها بعد 

أن حشدوا جٌشا كبٌر لالستٌالء علٌها ، وبالفعل عاد الشٌخ منصور الشٌشانً 

على رأس قواته لمحاربة الروس ، ولكن هذا عهد المنافقٌن دابما ، فقام هذا 

القابد التركى بخٌانة الشٌخ المنصور ، وخرج سرا من القلعة التى تحصن 

فٌها مع أتباعه و حاشٌته حامال معه الذهب و األموال الوفٌرة ، وانضم 
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للقوات الروسٌة ، وكان لهذة الخٌانة أثر كبٌر على المدافعٌن األتراك رؼم 

 .محاوالت اإلمام منصور لرفع الروح المعنوٌة و القتالٌة 

 

اندفع الروس إلى داخل القلعة بعد أن استسلم القابد التركً لهم و فتح أبواب 

القلعة ، وبقً األمام ٌقاوم مع رجاله ، ؼلى أن وقع فى األسر بعد ان سقط 

جرحٌا و سقط السٌؾ من ٌده ، و نقل مقٌدا بالسالسل إلى بالط كاترٌن فً 

سان بطرسبرج عاصمة الثٌاصرة حٌث طلبت القٌصرة مشاهدته أسٌرا ، وهو 

الذى ألحق بجٌوشها الهزابم المنكرة فى شمال القوقاز ، وبعد أن نظرت 

كاترٌن إلً اإلمام المنصور مكبال بالسالسل الحدٌدٌة ، أمرت بسجنه فً 

م ، بعد أن هاجم حراسه ، 1794 ابرٌل 13جزٌرة نابٌة حٌث تم قتله فً 

 فى بعض المصادر ان  روىووطعن أحدهم بخنجر خطفه من احد الحراس ، 

 . هذا و هللا اعلم –الشٌخ المنصور لقى حتفه داخل السجن لكثرة التعذٌب 

بعد ثورة اإلمام منصور اتبع الروس سٌاسة األرض المحروقة : وٌذكر إن 

م  1804، وفً  بعد أن فشلوا فً تنصٌر المسلمٌن أو إخراجهم من أرضهم

 110 قرٌة و100دمروا   1810، وفً   قرٌة80دمرت القوات الروسٌة 

 .مساجد

 

كان من أكبر أعوان اإلمام منصور - أمٌر شركسً مجاهد من قبٌلة القبردي 

أؼار على الخط - الشٌشانً فً جهاده ضد الؽزو الروسً لشمال القفقاس

م واستطاع إحتالل 1779الحربً الروسً المعروؾ بخط الكوبان فً عام 

عمل – قلعتً مارٌتمسكً و الكساندروفسكً ولكنه اضطر لإلنسحاب الحقا 

 . على تأسٌس المحاكم الشرعٌة فً بالد القبردي منذ اوابل القرن التاسع عشر
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عندما تراجع الفرس و العثمانٌون أمام تقدم الروس ، اعتمد المسلمون فً 

القوقاز  على انفسهم ، و استلهموا عقٌدتهم الغسالمٌة و رغبتهم فً 

، وصدق هللا تعالى الجهاد ، و اندفعوا للموت فً سبٌل هللا ، فقوى أمرهم 

ا) :  فٌما قال  َها ٌَ ٌُّ َ  َتنُصُروا إِن آَمُنوا الَّلِذٌنَ  أَ نُصْرُكمْ  هللاَّل ٌَُثبِّبتْ  ٌَ  ( أَْقَداَمُكمْ  َو

  7 محمد

 للموت فً سبٌل هللا ، فقوى أمرهم ، وشكلوا حكومة فً بالد واندفعوا

الداغستان كان على رأسها العلماء الذٌن استنهضوا همم المسلمٌن ، بعد أن 

اعلنوا التزامهم بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ، و بأن المعامالت بٌن الناس 

ستكون على أساس منها ، و لٌس على أساس العادات و األعراف القدٌمة 

 .المعمول بها من قبل 

 

، وتعلم  م 1793، عام "غٌمري"ولد غازي موالي محمد فً 

 ثم درس فً  ،فً قرٌة قرناي ودرس اللغة العربٌة بها

حتى تفقه فً الدٌن وكان عالماً بالدٌن وذا سٌرة " أراكانً"

حمٌدة ال هّم له سوى قراءة القرآن وتفسٌر آٌاته وكان 

الشركس ٌقصدونه من كل أنحاء القوقاز لالستماع إلى 

  .توجٌهاته، واإلصغاء إلى خطبه

 

أعلن فً احدى خطبه الجهاد  ، وقف فً الناس خطٌباً بصورة علنٌة م 1824وفً سنة 

ٌُرٌد اآلخرة علٌه االستغناء عن مالذ الدنٌا ) :على الروس وقال فً خطبته    ( . ان من 
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وبعد أن حشد جموع المجاهدٌن  ، انتشرت أفكاره بسرعة هائلة فً الداغستان والشٌشا

، زعٌماً "غٌمري"أعلن الجهاد بعد أن باٌعه الناس، فً بلدة   ،من كل أنحاء القوقاز

 .و نائبه و مساعده الشٌخ شامل المعروف بشاجعته و جالدته و صالبته  . للمجاهدٌن

 

وبعد فترة قصٌرة اعترفت بزعامته جمٌع الشعوب الشركسٌة، ما عدا خان 
األوار التً كانت عاصمته خونزاخ، فقرر الشٌخ ؼازي معاقبة األوار وشن 

ولكن الهجوم فشل وقد اشترك الحاج  ، علٌهم هجوماً بمساعدة الشٌخ شامل
،  وبعد فشل الحملة ، ُمراد فً صفوؾ األوار لصد حملة الشٌخ ؼازي محمد

قام الحاج مراد بجمع مخلفات جٌش الشٌخ ؼازى وأرسلها إلى الروس 
أما الؽازي محمد فقد لم شتات جٌشه ورجع إلى  ، لٌبرهن على تضامنه معهم

  .ؼٌمري، وأعلن أن هزٌمته تعود إلى ضعؾ إٌمان شعبه، وفساد أحالمه
 
 

أسندها  ، لم ٌسندها إلى قلة عدد أو قلة سالح ، انظروا الى ماذا اسند هزٌمته
 ، والثقة فٌه، لضعؾ اإلٌمانفقد أدرك ٌا أبنابى فى قرارة نفسه أن اإلٌمان باهلل 

  ..قادرة على أن تهزم كل عدد
 

 م ، أرسل الروس جٌشاً كبٌراً إلى داؼستان للقضاء على 1830وفً عام 
، الذي وضع  ثورة المرٌدٌن، فتصدى له الثوار بقٌادة الشٌخ ؼازي محمد

وفعالً نجح  ، خطة رابعة الستدراج الروس إلى الموقع الذي ٌرٌده وٌناسبه
وأخذ ٌشن  ،  والودٌان الضٌقة ،الشٌخ فً استدراجهم إلى الؽابات الكثٌفة

  .علٌهم الهجمات المباؼتة والسرٌعة
 
 

هاجم الشٌخ ؼازي مدٌنة باراثول ورؼم أن المدافع  م 1831وفً عام 
فقد كاد ٌنجح فً احتاللها لوال  ، الروسٌة كانت تمطره بوابل من قذابفها

وبعد شهر واحد، هاجم الشٌخ  ، وصول النجدات الروسٌة فً اللحظة المناسبة
وحاصرها فترة طوٌلة  ، ، فً سهول داؼستان الشمالٌة ؼازي قلعة ونسباناٌا
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 ، ضارٌة ، حٌث اشتبك مع الروس فً معارك ثم اضطر للتراجع إلى الؽابات
، الواقعة  ثم هاجم المدٌنة المحصنة دربند ، ُمنً فٌها الروس بخسابر فادحة

  .، ولكنه تراجع بعد وصول النجدات الروسٌة على ساحل بحر قزوٌن
 
 

هاجم الشٌخ ؼازي مدٌنة قٌزلٌار، الواقعة على  م 1831وفً خرٌؾ سنة 
الضفة الشمالٌة لنهر الترك، وتمكن من فتحها، واستولى على كمٌة كبٌرة من 

  . أسٌر روس200ً وأسر نحو  ،الؽنابم
 
 

هاجم الشٌخ ؼازي مدٌنة فالدي قوقاز، عاصمة  م 1832وفً ربٌع سنة 
وكان هدفه تحرٌض القبرطاي لالنضمام  ، القوقاز، وحاصرها مدة من الزمن

  .إلى ثورة المرٌدٌن لكنه فشل فً اقتحام المدٌنة
 
 

استأنؾ الروس هجماتهم على الشٌشان، ودخلوا  م 1832وفً شهر أؼسطس 
 ، وقد دافع عنها سكانها دفاعاً عظٌماً رؼم ضعؾ تسلٌحهم ، بلدة ؼرماتشوك

واستمر  ، ودفاعهم عن دٌنهم كان أقوى من أى سالح ، ولكن إٌمانهم باهلل
صمود سكان ؼرماتشوك حتى تمكن الروس من تدمٌر المدٌنة بكاملها، 

ولكن المقاومة استمرت، إلى أن التهمت  ، وأضرم الروس النٌران فٌها
ولم ٌستسلموا أو  ، ، الذٌن ثابروا على القتال ، واألحٌاء النٌران جثث الشهداء

ثقة فى أن الذل كل الذلفى أن ٌتركوا  ، بل حاربوا آلخر نفس فٌهم ، ٌفروا
  .دٌنهم وأرضهم دون دفاع

 
 

قام الروس بحملة شرسة على ؼٌمري لإلجهاز على م 1832وفً خرٌؾ 
وكان هدؾ  ، والقضاء على الشٌخ ؼازي ومساعده الشٌخ شامل ، الثورة

 وبعد معارك ضارٌة فشل الروس فً  ،الروس تدمٌر المدٌنة نهابٌاً بما فٌها
 المجاهدون، وبذل  اقتحام ؼٌمري وقد أبدى الشٌخ شامل شجاعة فابقة ونادرة

 ، و قامت القوات الروسٌة محاوالت كثٌرة لرفع الحصار الروسً عن المدٌنة
بدك المواقع حتى اتت علٌها جمٌعا و لم ٌبقى مع الشٌخ الؽازى فً الٌوم 
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االخٌر إال ستون مجاهد ، دارت بٌنهم و بٌن القوات الروسٌة معركة شرسة 
 فٌها الشٌخ شامل و استشهد الشٌخ الؽازي فً المعركة من بٌت لبٌت ، اصٌب

و بٌده السٌؾ ، و استطاع الشٌخ شامل برؼم اصابته من الهروب من القوات 
 .وقد اختلفت المصادر حول أعداد الناجٌن  .. انتسكولالروسٌة إلى مدٌنة 

 
 هذا وهللا اعلم

 

 

محل الرإِ مو بعذٍ محسٔ بك َ بّهما يُ ِصلْ يف قرِٕ مخساخ 

اغتالٌ أحذ اخلُنٕ بعذ أى قاد حركٕ اجلًاد قرابٕ الصهتني ، َ جاء 

مو بعذ الصاب اجلبلْ الصّخ حممذ شامل لّتحمل أعباء اجلًاد ضذ 

 .الرَس 

 

17951871

 

فٟ  ِٓ ِٛا١ٌل لو٠خ غّوٞ ، علي تي ديٌغْٚاٌلٖ 

ٚاٌلرٗ ثب٘ٛ . األًٕ َ آفبهٞ 1796ػبَ  اٌلاغَزبْ

 ػ١ٍٗ اٍُ ّبًِ ؽَت أٍٛك. أ٠ٚب ١َِبكٚٚ ٚوبٔذ آفو٠ٗ

ثبػزجبهٖ وبْ وض١و اٌّوٗ، ٚرغ١١و االٍُ  اٌؼبكح اٌمفمب١ٍٗ

ٌٗ .  فٍمّت ثْبًِ أٚ ٕب٠ًِٛاٌْو٠وح األهٚاػ إلثؼبكوبْ 

 اٌنٞ اّزٙو مًْاكأفذ ٚؽ١لح ٌٚٗ ٕل٠ك ١ِّي ٚاؽل ٘ٛ 

 .ف١ّب ثؼل ثبٍُ غبىٞ ِٛال ٚ٘ٛ ٠ىجو ّبًِ ثجٚغ ١ٍٕٓ

 ٍُ ٚ وبْ ٌٗ ؽٖبْ أٍٛك اٌٍْٛ 190وبْ ٛٛي ّبًِ 

ر١ّي ّبًِ ثٍجٌ أث١٘ ٚأٍٛك ِغ . ِٚٓ ٍالٌخ أ١ٍٕخ

كهً . ِؼطف فٚفبٗ ٚػّبِزٗ ؽْفزٙب ؽّواء أِب ها٠زٗ فىبٔذ ٍٛكاء اٌٍْٛ

ػٍٝ ٠ل أٍزبمٖ عّبي اٌل٠ٓ  ٚاألكة اٌؼوثٟ ٚاٌفمٗ ٚاٌفٍَفخ ّبًِ اٌؼوث١خ
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ِغ ٕل٠مٗ غبىٞ ِؾّل فٟ ثٍلح ثواغً  كهً اٌٖٛف١خ .ٚرؼّك فٟ اٌٖٛف١خ

 .ِووي اٌّو٠ل٠خ

أػبك ّبًِ . 1834َّبًِ ئِبِب، ثؼل ٚفبح ؽّيح ث١ٗ فٟ ػبَ  افزبه اٌّو٠لْٚ

ػٍٝ ّٜٔ أػلائٗ اٌىٛىان ثْىً أّجٗ ئٌٝ اٌز١َٕك  اٌّو٠ل٠ٓ رٕظ١ُ ع١ِ

فٟ كٌٚزٗ، َٚٔك اإلٔفبق ػٍٝ  وّب ٔظُ اٌؼًّ اٌجو٠لٞ. اٌؾل٠ش االرؾبكٞ

ّذ ئٌٝ اٌَّبعل، وّب ٔظُ عّغ  اٌغ١ِ ُٙ ِٓ ه٠غ األهاٟٙ اٌيهاػ١خ اٌزٟ 

 ٚفٝ اٌّمبثً ٛوك اٌلها٠ِٚ، ٌُٚ ٠مجً ػٛكرُٙ ئال وغٕل  .ٌزغ١ٙي اٌغ١ِ اٌيوبح

 فٟ ع١ْٗ

 

 إجراءات اإلهام شاهل

  :جرميس أضص الذّلة- 1

  اٌّؼزّل ػٍٝ ا١ٌْْبْاٌمٛلبىثلأ اإلِبَ ّبًِ فٟ كػُ هوبئي ٔفٛمٖ فٟ 

ئٌٝ  ّولب ٚؽٍفبئُٙ األك٠غخ، ٚاِزلد ِٕطمخ ٔفٛمٖ ِٓ ثؾو لي٠ٚٓ ٚكاغَزبْ

 .غوثب اٌجؾو األٍٛك

وبْ اٌَؼٟ كءٚثب ٌٍَّبٚاح ث١ٓ اٌم١ِٛبد، ثغ٘ إٌظو ػٓ اٌٍغخ ٚاٌؼوق 

ٚاٍزّل ّبًِ .  ، فٟ ٚلذ وبٔذ اٌؼجٛك٠خ ِب ىاٌذ ِطجمخ فٟ ه١ٍٚب ٚاٌطجمخ

 ٚثٖفخ فبٕخ االعزّبػ١خ،ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اإلٍال١ِخ إٌّٙظ اٌنٞ ٔظُ ثٗ اٌؾ١بح 

ّإْٚ اٌمٖبٓ ٚاٌؼمبة فٟ اٌغوائُ اٌّل١ٔخ، ثً ئٔٗ رْلك فٟ ثؼ٘ اٌمٛا١ٔٓ 

ا؛ هغجخ ِٕٗ فٟ  اٌزٟ وبْ اٌمبْٔٛ فٟ ثؼ٘ اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ أوضو اػزلاي

 .اٌؾفبظ ػٍٝ أهوبْ كٌٚزٗ

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82


 مركز أنصار اإلعالم

 : الجيشجٌظين - 2

فٟ األٚي ٠أرٟ . ٠مَٛ ػٍٝ أٍبً إٌظبَ اٌؼْوٞ

صُ إٌٛاة .  ُٚ٘ أػٍٝ ٙجبٛٗ هرجخأبئتاٌّبئخ 

٠ٚؼوفْٛ ثبٌّوّل٠ٓ ٠ًٖٚ ػلكُ٘ ؽٛاٌٟ األٌف 

ٚوبْ اٌّو٠لْٚ . ٚوبْ ٕ٘بن اٌؾوً اٌقبٓ

٠ْىٍْٛ ِؼظُ ع١ِ ّبًِ ِٚم١َِٛٓ ئٌٝ فوق 

. اٌؼْواد ٚاٌّئبد ٚاٌقٌّ ِئبد ٌٚىً فولٗ لبئل

 األٍٛكثٍْٛ ثٕٟ ٚاٌٍْٛ  اٌغٕٛك ٠ٍجَْٛ اٌزْوو١َىب 

 فٚواء ِٚؼطف ػّبِخٌٍٚجبٛ ٚاٌجؼ٘ ٠ٚغ 

 .أٍٛك ٚاٌوا٠بد ٍٛكاء

  

 : هع هصراجصاالجَاضحخثاراجَ - 3

ِٚٓ اٌّورل٠ٓ ػٓ اٌزؼبْٚ ِغ  وّب اٍزفبك ِٓ األٍوٜ ِٓ اٌٚجبٛ اٌوًٚ

اٌوًٚ، ُٚ٘ لل فجوٚا اٌملهاد اٌؼَىو٠خ اٌو١ٍٚخ فٟ رط٠ٛو للهارٗ 

ٚؽبٚي ّبًِ أْ ٠َزف١ل ِٓ اٌمٜٛ اٌل١ٌٚخ . اٌؼَىو٠خ ػٍٝ ّٜٔ أٚهٚثٟ ؽل٠ش

ففٟ . ، غ١و أْ ػيٌخ ا١ٌّلاْ اٌنٞ ٠مبرً ف١ٗ ؽبٌذ كْٚ رؾم١ك فطزٗ ٌَّبػلرٗ

ِٕزٖف اٌموْ اٌزبٍغ ػْو ٍؼٝ ّبًِ ئٌٝ فزؼ فٜ ارٖبي ث١ٓ وً ِٓ روو١ب 

ٚئٔغٍزوا ٚفؤَب ثٙلف أْ رملَ ٘نٖ اٌلٚي ٌْبًِ اٌلػُ اٌؼَىوٞ فٟ ِمبثً 

َ رلاٚي اٌّو٠لْٚ  1840ٚلجً مٌه ٚفٝ ػبَ . رؾبٌفٗ ِؼٙب فٟ ِػلائٙب ٌو١ٍٚب

، ٠فٛٗ ف١ٗ  فطبثب ٠ؾًّ رٛل١غ اٌقبرُ اٌٍّىٟ ٌّؾّل ػٍٟ ثبّب فٟ كاغَزبْ

اٌّزٛغً فٟ  اٌّٖوٞ ّبًِ ثم١بكح ٍىبْ اإلل١ٍُ ٠ٚؼل ثٕٛٛي اٌغ١ِ

، غ١و أْ  األهاٟٙ اٌزوو١خ ئ١ٌُٙ ٌزمل٠ُ اٌؼْٛ اٌؼَىوٞ فٟ ِٛاعٙخ اٌوًٚ

 .ثلك آِبي اٌّو٠ل٠ٓ فٟ ٕٚٛي ِلك ِٖوٞ فًْ ِْوٚع ِؾّل ػٍٟ فٟ روو١ب

 

 

 

 مقاتل قفقاسً فً الحرب
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  :اضحورارٍ في الوقاّهة- 4

اٍزّود اٌّمبِٚخ ثم١بكح ّبًِ فٟ 

ًٍََِ ِزٛاٌٟ اٌؾٍمبد ثأٍٍٛة 

ٚاٌىو ٚاٌفو، ئٌٝ أْ  ؽوة اٌؼٖبثبد

ٔفن ّبًِ أَؾبثب رىز١ىب ئٌٝ كافً 

ثبٌزٛغً فٍفٗ  ، ِغو٠ب اٌوًٚ اٌغجبي

، فبٔم٘ ػ١ٍُٙ  ػجو اٌغبثبد اٌىض١فخ

ٚاٍزقلَ . ِٓ عٙبد ِقزٍفخ اٌّو٠لْٚ

اٌّمبرٍْٛ أؽل لبهػٟ اٌطجٛي اٌن٠ٓ رُ 

، لزٍٛا  أٍوُ٘ فٟ اٌؼيف ٌؾش اٌغٕٛك اٌوًٚ ػٍٝ اٌزٛعٗ ٔؾٛ َّون أػلٖٚ

 ٚرٛاٌذ اٌٙغّبد ػٍٝ اٌغ١ِ اٌوٍٟٚ.  ف١ٗ أوضو ِٓ ٖٔف ٙجبٛ اٌؾٍّخ

ط ِؼبهن ب٠ٚمله اٌّإهفْٛ ٔزب.  ِٓ فَّخ ؛ ففمل أهثؼخ ِلافغ اٌّورجه

 . لز١ً ه10.000ٍٟٚاٌغبثبد اٌزٟ اٍزّود أهثغ ٍٕٛاد ثٕؾٛ 

 : اضحخذاهَ للوذافع- 5

اٌٙغَٛ ػ١ٍُٙ فٟ  ٚرّىٓ ّبًِ ثبٌّلافغ األهثؼخ اٌزٟ غّٕٙب ِٓ اٌوًٚ

 ِلفؼب ئٙبف١ب ثْىً ثلا 14ؽُٖٛٔٙ، فأٍمٜ آالف اٌمزٍٝ، ٚاغزُٕ فٟ ٍٕز١ٓ 

ٚوأْ ع١ْب عل٠لا ٠جٕٝ ٌْبًِ ِٓ اٌّلافغ اٌو١ٍٚخ اٌزٟ ٌُ ٠ىٓ ٠ٍّىٙب 

 . اٌّو٠لْٚ

 :ًظرجَ للغٌائن- 6

وبْ ٠ٍمٟ اٌغٕبئُ فٟ   لٛارٗ لبرٍذ ِٓ أعً اٌغٕبئُأْؽ١ٓ وبْ ّبًِ ٠ْؼو 

أٔٗ فٟ ِىبْ ِب رؾذ ١ِبٖ ثووخ عج١ٍٗ  ثؾ١وح فٟ اٌغجً ٠ٚؼزمل ٍىبْ لو٠خ آٔلٞ

فٟ اٌغٛاه رٛعل ٕؾْٛ م٘ج١ٗ ٚأىهاه ٚأغّبك ١ٍٛف ٠بلٛر١ٗ ٚأٍبٚه 

وبٔذ غٕبئُ غبهاد  .ٚفالفً ىِوك٠خ ٚوبٍبد ّواة ِوعب١ٔخ ٚوٙوِب١ٔخ

٠ٚمبي اْ ّبًِ .  ٌٍّؾبفظٗ ػٍٝ ٚؽلح اٌٖفاٌجووخ ئٌٝ أٍّبن أٌم١ذ لفمب١ٍخ

 .وبْ أػَواًا 

 

 فً عصابات حرب - القفقاس حرب

 الغابات
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 مكافأٔ مقابل رأشٌ

ٌإل٠مبع ثْبًِ، وزت ّبًِ فطبثب ئٌٝ   هٚث45,000ًٚؽ١ّٕب هٕلد ه١ٍٚب 

وُ وبٔذ ٍؼبكرٟ ؽ١ٓ ػٍّذ  :، ٠مٛي ف١ٗ اٌغٕواي اٌوٍٟٚ ػٍٝ فٜ اٌّٛاعٙخ
أْ هأٍٟ رَبٚٞ ٘نا اٌضّٓ اٌٚقُ، ٌٚىٕه ٌٓ رىْٛ ٍؼ١لا ؽ١ّٕب أفجون أْ 

 .هأٍه ثً هأً اٌم١ٖو مارٗ ال رَبٚٞ ٌلٞ وٛث١ىب ٚاؽلا

 

 احلربٔ نًآ

 

َ أزٙذ  1856ٚلغ لزبي اإلِبَ ّبًِ ٙؾ١خ اٌز٠َٛبد اٌل١ٌٚخ؛ ففٟ ػبَ 

اٌو١ٍٚخ؛ ٚ٘ٛ ِب ٍّؼ ٌو١ٍٚب ثبٌزوو١ي ثمٛرٙب ػٍٝ اٌغجٙخ  اٌؾوة اٌزوو١خ

 هعً، ٚأٚوٍذ اٌّّٙخ ئٌٝ اٌغٕواي اٌْبة أ١ٌىَبٔله 200,000اٌمٛلبى٠خ ثمٛح 

ٚػىف . فٟ ٚلذ وبْ ّبًِ لل رقطٝ ِٓ ػّوٖ اٌَز١ٓ ئ٠فبٔٛف١زِ ثبه٠برَٕىٟ

ثبه٠برَٕىٟ ٠ٛٛال ػٍٝ كهاٍخ اٌغغواف١خ اٌؼَىو٠خ ٌّؼبهن اإلِبَ ّبًِ، 

ٚفٍٔ ئٌٝ أْ أُ٘ االٔزٖبهاد اٌزٟ ؽممٙب ّبًِ ٌُ رىٓ فٟ أهٗ ِفزٛؽخ ثً 

ٚافزبه ١ٍبٍخ أوضو ؽٕىخ ػّٓ ٍجمٖٛ،  .ؽ١ّٕب وبْ ٠ؾزّٟ ثبٌغبثخ ٚاٌغجً

فزموة ئٌٝ األ٘بٌٟ، ٚأؽَٓ ِؼبٍِزُٙ، ِٕٚغ اٌزؼوٗ ٌٍَٕبء، ٌٚغ١و اٌّمبر١ٍٓ؛ 

 .فّٚٓ ػلَ ئٔمالثُٙ ػ١ٍٗ فٟ ؽوثٗ اٌفبٍٕخ ِغ اإلِبَ

 اضحراجيجية تريحاًطني

ثبه٠برَٕىٟ ػٍٝ لٛاد ّبًِ ؽزٝ اٌزغأ األف١و ئٌٝ االؽزّبء  ٚٙغٜ اٌغٕواي

ثبٌغبثبد، ٕٚ٘ب ٍّقو فولخ ػَىو٠خ ثأوٍّٙب ٌمطغ أّغبه 

ٚثؼًّ كؤٚة ٚثغٕٛك ؽٍّٛا اٌفإًٚ ثلال ِٓ . اٌغبثبد

اٌَالػ أىاي ثبه٠برَٕىٟ َِبؽبد ٚاٍؼخ ِٓ غبثبد 

 ٚا١ٌْْبْ، ٚمٌه ػٍٝ ٛٛي اٌطوق ث١ٓ اٌمالع كاغَزبْ

ّبًِ فٟ ِٙبعّخ  ٚاٌؾْٖٛ اٌو١ٍٚخ، ٚفًْ ع١ِ

اٌمالع اٌو١ٍٚخ اٌزٟ ٕبهد أوضو ؽنها رؾذ أػ١ٓ 

ٚثقطٛاد ٚاصمخ ىؽفذ لٛاد . ثو٠زبَٔىٟ اٌَب٘وح

، ٚاٍزّبي  ثو٠زبَٔىٟ ػٍٝ إٌّبٛك اٌقبٙؼخ ٌْبًِ
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، ٚثلأد فٟ ٌَٛ ّبًِ ػٍٝ ِب  اٌزٟ أٔٙىزٙب اٌؾوة اٌوًٚ ػْواد اٌمجبئً

 .ٚرْوك إٔبثُٙ ِٓ فمو

ف١ٗ  ّبًِ ئٌٝ رٛلغ اٌٙغَٛ اٌوٍٟٚ ِٓ ِٖله ِؾلك فٟ ٚلذ رَّه اٌوًٚ

ثَو٠خ اٌّؼٍِٛبد، ٚؽووٛا عيءا ِٓ ع١ُْٙ أُٚ٘ ّبًِ أُٔٙ ِب ىاٌٛا فٟ 

ٛا ػ١ٍٗ ِٓ ارغبٖ آفو ثؾوة ّٚ ، ٚفلػٛا  فبٛفخ ِٕزٖف اٌطو٠ك، ث١ّٕب أم

ٚؽلس ِب وبْ ِزٛلؼب، ٚأٍو . اٌوعً اٌنٞ وبْ ثبهػب فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌٙغَٛ

 .اإلِبَ ّبًِ

مٞ إًٌٖ اٌن٘جٟ  (ٍبّمٛا) ٚػٕل اٍزَالِٗ ٌجبه٠برَٕىٟ ٚػٕلِب ٍٍّٗ ١ٍفٗ

لي اضوح اى يلوص ضيفي يذاً هجِْلة أّ يذاً الجطححقَ أقذهَ اليل  : لبي ٌٗ

 ايِا الطردار الًل ُسهحٌي ُّسهث جيشي

رُ ٔمٍٗ فٟ هؽٍخ ٠ٍٛٛخ ئٌٝ ٍِٛىٛ فٟ ِٛوت ثلا ٚوأٔٗ اٍزؼواٗ ػَىوٞ 

ثبٌجطً اٌنٞ ٍمٜ أف١وا، ٚٛبٌت اٌّؾبهثْٛ اٌملاِٝ ػٍٝ ٛٛي اٌطو٠ك ِٓ 

ٚظً ّبًِ فٟ . ثأْ ٠زؾلصٛا ئٌٝ مٌه اٌؼلٚ ا١ٌّٙت ئٌٝ ٍِٛىٛ ٍزبفوثٛي

ِٚود هؽٍزٗ  .َ ؽ١ّٕب ٌُجّٟ ٍٛجٗ ثأكاء فو٠ٚخ اٌؾظ 1869ئٌٝ ػبَ  ٍِٛىٛ

؛ ؽ١ش ٌمٟ هثٗ فٟ  ئٌٝ اٌمَطٕط١ٕ١خ، ِٕٚٙب ئٌٝ اٌّل٠ٕخ ئٌٝ و١١ف ِٓ ٍِٛىٛ

  .كفٓ فٟ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ؽ١ش َ 1871

 

 أنه كان على نمط المجاهد عبد القادر الجزابري " شكٌب أرسالن األمٌر

 " .كالهما خرج من المشٌخة إلى قٌادة الجٌوش و إمارة الجهاد 

 أن اإلمام شامل بطل المقاومة القفقاسٌة و هو ثالث ثالثة ،  "برنارد لوٌس

برزوا فً عصر واحد ، تجمع بٌنهم كثٌر من المالمح المشتركة ، فكلهم قادوا 

حركة شعبٌة ضد المشركٌن و ثالثتهم كانوا زعماء دٌنٌٌن و هم احمد برٌلوي 
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فً الهند ، وشامل فً داؼستان و عبد القادر فً الجزابر ، ولقد ؼلبوا على 

 " .. أمرهم للفرق الهابل بٌن قوتهم الصؽٌرة و قوة أعدابهم الضخمة 

 ربٌس البعثة العلمٌة التً كانت ترافق الجنرال عمانوٌل فً ؼزوه كوبٌفر

لقد استولى الرعب علٌنا ، و تاكدنا من الخطر الذي سٌهدد : " لبالد القاقز 

" . روسٌا الجنوبٌة فٌما لو اتحدت شعوب القوقاز ٌومٌا تحت قٌادة واحدة 

كانت حرب القوقاز األولى أطول حرب استعمارٌة خاضتها روسٌا القٌصرٌة 

، بسبب المقاومة العنٌدة و الباسلة التً أظهرتها شعوب شمال القوقاز 

. اإلسالمٌة ضد الؽزو القٌصري 

كانت الحروب القوقازٌة مع الروسً سببا من األسباب الربٌسٌة فً إضعاؾ 

الجٌش الروسً ، وهذا ما ٌؤكده المؤرخ الروسً 

لوال الحرب القوقازٌة التً عاقت : " فادٌٌؾ إذ ٌقول 

تقدم روسٌا الستطاعت الجٌوش الروسٌة أن تحتل 

الشرق بجمعه من مصر إلى الٌابان و هً تسٌر على ن 

" . على نؽمات فرقة الموسٌقٌة 

 

بعد سقوط اإلمام شامل ، بدأ الروسً سٌاسة الطرد و 

اإلبادة لشعوب القوقاز ، مما أدى إلى انخفاض سكان 

 م بعد 1897 ملٌون نسمة عام 1.6شمال القوقاز إلى 

م ، نتٌجة 1860 ملٌون نسمة عام 3.2أن كانوا 

اإلجراءات الوحشٌة و سٌاسات التروس و عملٌات 

 الروس ، كما أنه كان ا التً قام بهًاالتهجٌر إلى سٌبٌري

لنجاح روسٌا القٌصرٌة فً إحكام سٌطرتها على شمال القوقاز ، العامل الهام 

 

 

 

 

خريطة ضياضية لنازاخطحاى 

الدٌانات الربٌسٌة فً كازاخستان 

و  % 47 سنة هً اإلسالم

،  % 44 األرثوذكسٌة المسٌحٌة

استقلت من االتحاد السوفٌتى 

 م1991عام 
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الذي ساعد على احتالل الدول اإلسالمٌة فً آسٌا الوسطى ، ففً الفترة ما 

 م ، تم احتالل كازاكستان ، واوزبكاستان و قٌرؼٌزٌا و 1894 : 1881بٌن 

تركستان ، و هكذا فً نهاٌة القرن التاسع عشر اتسعت مساحة االمبراطورٌة 

 ملٌون نسمة ، وتضم تحت حكمها ثمانٌن شعبا فً 22الروسٌة ، وصارت 

 .آسٌا و أوروبا 

أ١ِو ّووَٟ ٚلبئل ِغب٘ل ٙل اإلؽزالي   األهير أشاغْاغٍْ تشيغْي

أزٖو ػٍٝ اٌغٕواي - اٌوٍٟٚ فٟ أػٛاَ اٌضالص١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو

أٍزْٙل ثامٔٗ رؼبٌٝ ٚ٘ٛ ٠لافغ ػٓ ٕٚٛٗ - اٌوٍٟٚ ١ٍ٠ٚب١ِٕٛف ػلح ِواد 

 .1838َٚك٠ٕٗ فٟ ِٕزٖف أ٠به ػبَ 

ِٓ أِواء اٌمجوكٞ اٌن٠ٓ وبٔذ ٌُٙ ػاللبد   األهير الٌائة هحوذ هيرزا أًسّر

ئٌزؾك ثمٛاد اإلِبَ ا١ٌْـ - ع١لح ِغ اٌوًٚ ٚػًّ ِؼُٙ فٟ اٌغ١ِ اٌوٍٟٚ

ػ١ٕٗ اإلِبَ – َ ٍِج١ب كاػٟ اٌغٙبك ٙل أػلاء ٕٚٛٗ 1846-4-18ّبًِ ٠َٛ 

فبٗ ػلح ِؼبهن ٙل اٌوًٚ – ا١ٌْـ ّبًِ ٔبئجب ٌٗ ػٍٝ ١ّْب١ٔب اٌٖغوٜ 

اٌّؾز١ٍٓ ٚا١ٕت فٟ ئؽلٜ اٌّؼبهن ثغواػ فط١وح ١ٌمٟٚ ٔؾجٗ ثؼل أ٠بَ 

 .1851َ- 6-١ّٙ19لا ثامٔٗ رؼبٌٝ ثزبه٠ـ 

تولّى القٌادة العامة لقوات قبٌلة الوبٌخ الشركسٌة   األهيرالحاج ترزج جراًذّقة
بعد عّمه برزج بن اداؼوه الذي كان قابدا لها لفترة طوٌلة 

 .من قبله 

تولّى قٌادة الجٌوش الشركسٌة العامة المكونة من قبابل - 
الوبٌخ واالبزاخ والشابسوغ والحاتوقواي واالبخاز بقوات 

 . الؾ مقاتل15.000بلػ عددها 
 األسوداستطاع إحتالل الحصون الروسٌة على البحر - 

كقلعة واٌة ، وحصن طوابسة ، وقلعة شابس وقلعة ابٌس 
 .م 1840عام 

 قلعة وٌلٌامٌنوؾ ، وؼولوفٌنسكوٌه من الروس الذٌن احتاللتمّكن من - 
 . جندي 80,000استطاعوا استعادتها بجٌش ٌتكون تعداده من 
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 أمثال من شراكسة الكوبان أبطال وأمراءقاتل معه وتحت إمرته قادة - 
 أسدجرٌقوه شانٌز ، شروخ ٌقوه ،جانبوالت، حاوقه منصور والحاج ؼوزبك 

 .ؼرب القفقاس وؼٌرهم 
خاضت الجٌوش الشركسٌة تحت قٌادته فً ؼرب القفقاس فً الفترة - 

 88 الروس الُؽزاة الُمعتدٌن بلؽت دكثٌرة ضم معارك ضارٌة 1841-1846
 .معركة 

 برزج ٌقاتل القوات الروسٌة حتى بعد سقوط مناطق االبزاخ األمٌراستمر - 
 اضطر للتوقؾ عن القتال أنم ،إلى 1863والشابسوغ بأٌدي الروس فً عام 

 انتهاء الحروب الروسٌة الشركسٌة وإعالنبعد انهٌار المقاومة الشركسٌة 
 .م 1864 اٌار 21 عاما فً 150التً استمرت ما ٌزٌد عن 

 إلىاضطّر االمٌر برزج الى ترك وطنه مع جموع شعبه ُمهّجرا شرٌدا - 
تركٌا ، حٌث ُمنح لقب الباشوٌة تقدٌرا لجهاده البطولً ضد الروس المعتدٌن 

 .طوال ما ٌزٌد عن عشرٌن عاما 
 القصابد الشركسٌة الحزٌنة المعّبرة عن مأساة التهجٌر الشركسٌة أشهرنّظم - 

 على فقدهم أسفاوالتً ٌرددها الشراكسة حتى الٌوم " مبكاة التهجٌر"والُمسماة 
 .لوطنهم العزٌز 

 107م وكان عمره 1878-1877 بٌت هللا الحرام ما بٌن عامً إلىحّج - 
 .سنوات 

 ةالمائعاد لخوض ؼمار الجهاد ضد الروس المحتلٌن لوطنه بعد أن تجاوز - 
 حملة السردار عمر حكمت إلىعام من عمره، بانضمامه مع قواته الشركسٌة 

 . تركٌا إلىولكن الحملة فشلت وعاد . باشا الستعادة القفقاس 
 سنوات بعد حٌاة حافلة بالجهاد فً 110 برزج عن عمر ٌناهز األمٌرتوفً - 

 عاما ضّد محتلًِّ وطنه الؽالً 25 إلى ماٌنوؾ عن امتدتسبٌل هللا 
 وُمؽتصبٌه

 

أضذ غرب  -أضذ شيرميطيا - (قازتل )قيسيل تل شارالْقا

 اٌؾم١مٟ اٍّٗ ، اٌؼظبَ اٌْبثَٛؽ لبكح أؽل ٘ٛ   القفقاش 

 اٍّٗ ٚهك ٚلل . ّوو١َ١ب أٍل ٌٚمجٗ اٌٛلب ّبه ثه ل١ي٠ً

 اٌّفزٟ ّٛوذ ٌٍلوزٛه ٚأثطبي أثبٛوح وزبة فٟ غٛىثه

 اٌؾل٠ضخ اٌلهاٍبد أصجزذ وّب . اٌمفمبً غوة ثأٍل ٌٚمّجٗ

 اٌوٍٟٚ اٌْبػو هٚا٠خ ثطً لبىثه ٔفَٗ ٘ٛ ثه ل١ي٠ً أْ
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 " .ىِبٕٔب ِٓ ثطً "١ٌوِٕزٛف

 

ٌل-   اٌمٛاد ٙل فبٙٗ اٌنٞ اٌجطٌٟٛ عٙبكٖ ٚثلأ 1795َ ػبَ اٌّغب٘ل ثطً ُٚ

 . ٚاٌؼْو٠ٓ اٌقبَِخ ٍٓ فٟ ّبة ٚ٘ٛ اٞ 1820َ ػبَ ِٕن اٌّؼزل٠خ اٌو١ٍٚخ

 .1777َػبَ ئٌٝ ٌِٛلٖ ربه٠ـ ٠ؼ١ل ِٓ ٕٚ٘بن

 

 ال وبٔذ اٌزٟ اٌم١بك٠خ ٚوفبئزخ اٌمزب١ٌخ ِٚٙبهارٗ ٚلٛرٗ ١ٛٚجزٗ ثْغبػزٗ اِزبى- 

ًُّل   ٌٍمفمبً اٌْولٟ اٌغٕبػ فٟ ِواك ؽبط اٌّغب٘ل اٌجطً ٚوفبءح ِٙبهاد ػٓ رم

 ِٓ أالف ثٚؼخ رغ١ٕل ٠َزط١غ ثطٍٕب ٚوبْ . ٚا١ٌْْبْ اٌلاغَزبْ عجٙزٟ ػٍٝ

  .٠ورئ١ٙب اٌزٟ اٌَبػخ فٟ اٌوًٚ ٙل اٌّغب٘ل٠ٓ

 

 ػٍٝ أزٖبهٖ ثؼل فنّ  ومبئل اٍّٗ ٌّٚغ اٌّغب٘ل ٌجطٍٕب اٌؼَىوٞ اٌّغل ثلأ- 

 آث١ٓ ِٛلغ الؽزالي رؾّووذ ٚاٌزٟ عٕلٞ أٌف 14.000 اٌجبٌغخ اٌو١ٍٚخ اٌمٛاد

 ل١ي٠ً اٌّغب٘ل اٌجطً ٠مٛك٘ب اٌزٟ اٌْوو١َخ اٌمٛح رؼلاك ٚوبْ . االٍزوار١غٟ

 هٍٟٚ عٕلٞ 6.000لزً اٌّؼووخ ٔز١غخ وبٔذ ٚلل . فمٜ فبهً 1.700 ثه

 اٌغوثٟ اٌّْبٌٟ اٌغيء ػٍٝ ٚاٌّؾبفظخ آث١ٓ ِٛلغ ئٌٝ اٌوٍٟٚ اٌزملَ ٚئ٠مبف

  .اٌوًٚ ثأ٠لٞ اٌٛلٛع ِٓ اٌمفمبً ِٓ

 

 ئٌؾبق اٌْوو١َخ لٛرٗ هأً ػٍٝ ثه ل١ي٠ً اٍزطبع 1837َ آة ّٙو ٚفٟ- 

 اٌزملَ ؽبٌٚٛا عٕلٞ 6.000 ِٓ اٌّىٛٔخ اٌو١ٍٚخ ثبٌمٛاد وج١وح أفوٜ ٘ي٠ّخ

ُّ  . رٛث١ٌ ٔٙو ػٕل اٌّؼووخ عود ؽ١ش ١ٔٚمٛال٠فَه آث١ٓ ِٛالغ اٌٝ صب١ٔخ  ٚر

 ِّزٍىبد اٌْواوَخ ٚاٍزؼبك ثبٌفواه ا٢فوْٚ ٚالم اٌوًٚ ِٓ وج١وح أػلاك لزً

  .وض١وح ه١ٍٚخ ِلافغ ُِٕٙ غّٕٛا وّب ُِٕٙ اغزٖجٛ٘ب لل اٌوًٚ وبْ

 

 فوٍبْ ِٓ لٛارٗ ثه ل١ي٠ً اٌّغب٘ل اٌجطً لبك 1840َ ّجبٛ 12 ٚفٟ- 

 ّٚوٚؿ ِٕٖٛه ؽبٚرمٖٛ أِضبي اٌّغب٘ل٠ٓ اٌمبكح ثم١خ ِغ ١ٌْبهن اٌْبثَٛؽ

 اؽزالي صُ ، األٍٛك اٌجؾو ػٍٝ ٚا٠خ لٍؼخ اؽزالي فٟ ٚغ١وّ٘ب، رغٛط ٠مٖٛ

 350 اؽزالٌٙب فٟ اٌْواوَخ فَو اٌزٟ, ّبثٌ لٍؼخ اؽزالي صُ ٛٛاثَخ، ؽٖٓ

 ف١ٙب اٌجبهٚك ِقيْ ٚأفغبه ٌٍمٍؼخ اٌوًٚ َٔف ٔز١غخ رؼبٌٝ ثامْ هللا ١ّٙلا

ُّ  فمل مٌه ٚهغُ   .ونٌه ُِٕٙ اٌّئبد ٚلزً هٍٟٚ عٕلٞ 500 اٍو ر
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 ّجبٛ 29 ثزبه٠ـ رؼبٌٝ ثامٔٗ َُِزْٙلا ثه ل١ي٠ً اٌّغب٘ل اٌجطً رٛفٟ- 

 ثؼُٚٙ رمل٠واد ٚفك ػبِب 63 ػّو ػٓ أٚ ) ػبِب45 ٠ٕب٘ي ػّو ػٓ 1840َ

 اٌّؾز١ٍٓ ٙل اٌٚبه٠خ ِؼبهوٗ ئؽلٜ فالي ثٙب أ١ٕت لل وبْ عواػ ٔز١غخ( 

  .اٌوًٚ
 

 ٚأػ١بْ ٔجالء ِٓ ِمبرً وج١و ٚىػ١ُ ِغب٘ل أ١ِو األهير شرّخ يقٍْ جغْج

 . اٌمفمبً غوة ّّبي فٟ إٌبرقٛاكط ِٕطمخ

 اٌّمبرً اٌيػ١ُ ٚهف١مٗ ٘غُ ئّٔٗ " ثً ع١ٌّ اٌجو٠طبٟٔ اٌىبرت ػٕٗ ٠وٚٞ

 عٕلٞ 500 ِٓ رزىْٛ ه١ٍٚخ لٛح ػٍٝ ، أ٠ٚب إٌبرقٛاكط ٔجالء ِٓ عبٔجٛالد

 ٚاٍزطبػب ، فبكؽخ فَبئو ئ٠ب٘ب ِىجّل٠ٓ اٌمٛاد ٘نٖ ٕفٛف فٟ اٌوػت ٚأٌم١ب ،

 .اٌؼَىو٠خ غبهرّٙب ِٓ ظبفو٠ٓ اٌؼٛكح

 ، ا٢فو٠ٓ اٌْواوَٗ اٌيػّبء ّوٚؿ األ١ِو ّبهن

 ، ّوو١َ١ب أٍل ( غٛىث١ه ) لبىث١ـــــــه اٌؾبط أِضبي

 ػٍٝ اٌو١ٍٚخ اٌمالع ِٙبعّخ فٟ ِٕٖٛه ٚؽبٚرٛلخ

 ، ٚا٠خ لٍؼخ فبؽزٍٛا 1840َ ّجبٛ 12 فٟ األٍٛك اٌجؾو

 فٟ رىجلٚا ٚاٌزٟ ّبث١ٌ لٍؼخ صُ ، ٛٛاثَٗ ؽٖٓ صُ

 ٔز١غخ ، رؼبٌٝ ثأمٔٗ ّوو١َب ١ّٙلا 350 اؽزالٌٙب

 ، ف١ٙب اٌجبهٚك َِزٛكع ٚأفغبه ٌٍمٍؼٗ اٌوًٚ ٌَٕف

 ٚلزً هٍٟٚ عٕلٞ 500 أٍو اٍزطبػٛا أُٔٙ ئال

 وبٔذ ؽ١ش آث١ٓ لٍؼخ ٘بعّٛا صُ . اٌّؼلاد ِٓ اٌىض١و ٚغّٕٛا ُِٕٙ اٌّئبد

 ، وض١وح ِٚلافغ ِزطٛهح ثّؼلاد عٕلٞ أالف 3 ؽٛاٌٟ ِٓ ِىٛٔٗ ؽب١ِزٙب

 اٌّئبد لزٍٛا وّب ُِٕٙ اٌىض١و٠ٓ ٚأٍوٚا هٍٟٚ ِلفغ 200 ٚغّٕٛا فبؽزٍٛ٘ب

، خرج  (بشات  )     وفً الحرب المعروفة بحرب ،  اٌوًٚ اٌغٕٛك ِٓ

بجٌش ٌتكون  (بشات  ) الحربٌة الروسٌة المعروفة باسم القاعدةالروس من 
واختراق خط الدفاع  (بشات  ) ألؾ جندي وحاولوا التقدم فً وادي 18من 

 . هذا الشركسً ، ولكنهم لم ٌستطٌعوا تحقٌق
 فبهرّلٚا ، عل٠لح ّوو١َخ ِٛالغ ػٍٝ ٚاالٍز١الء اٌزٛغً فٟ اٌزٍٛؼ١خ أ٘لافُٙ 

 أهٗ ػٓ اٌلفبع فٟ اٌْوو١َخ اٌمٛاد الٍزجَبي ٔز١غخ ، فبئج١ٓ لبػلرُٙ ئٌٝ

 ّوٚ ثبأل١ِو ٚاٌّزّضٍّخ ػ١ٍُٙ ثٙب هللا أٔؼُ اٌزٟ اٌؾى١ّخ اٌم١بكح ٚثفًٚ ، ُٕٚٛٙ

 اٌيػّبء ِٓ ٚغ١وُ٘ ِٕٖٛه ٚؽبٚرٛلخ عبٔجٛالد ٚاأل١ِو رغٛط ٠مٛح ؿ

  .األثطبي اٌّغب٘ل٠ٓ



 مركز أنصار اإلعالم

لبئل ِغب٘ل ّووَٟ ِٓ لج١ٍخ األثياؿ اٍزْٙل ثغنٔٗ رؼبٌٝ   أرضالى تطالًْقَ

أفوط اٌَفبػ اٌوٍٟٚ اٌغٕواي ىاً عضزٗ اٌطب٘وح ٚأِو - 1837َػبَ 

ثزمط١ؼٙب ئهثب ئهثب ٚاٌزّض١ً ثٗ رٕف١َب ػٓ ؽملٖ األٍٛك ٚغٚجب ِٓ اإلٔزٖبهاد 

 . اٌزٟ وبْ لل ٍّغٍٙب ٙل ع١ُٛ اٌغيٚ اٌوٍٟٚ

لبك اٌمٛاد اٌْوو١َخ - ىػ١ُ ّووَٟ ٚلبئل ِغب٘ل   قازاًْقة إضواعيل تل

َ ٚاٌزٟ أزٙذ 1864ٚ 1863ٙل اإلؽزالي اٌوٍٟٚ فٟ ِؼبهن ػبِٟ 

 .1864َ- 5-11اٌفبٍٕخ فٟ  (آفغت )ثّؼووخ 

لبئل ١ّْبٟٔ ِغب٘ل لبك صٛهح    علثاك حجا السًذاقي

 ) َ ػوفذ1878، 1877ٙل اٌوًٚ اٌّؾز١ٍٓ ػبِٟ 

اٍزْٙل ِغ ػلك ِٓ –  (ثضٛهح اٌْجبة اإلٔزؾبه٠خ

هفبلٗ اٌّغب٘ل٠ٓ ثبإلػلاَ ػٍٝ ٠ل اٌغالك٠ٓ اٌّؾز١ٍٓ 

 . اٌوًٚ

أ١ِو فزٟ ّووَٟ ِٓ لج١ٍخ   األهير تشي قْي

اٍمٜ اٌغٕواي اٌوٍٟٚ اٌَفبػ ىارٌ ػٓ - اٌجياكٚؽ

ظٙو عٛاكٖ ٚ اغزُٕ اٌغٛاك ٌٕفَٗ ٚ٘ٛ ثؼل فزٝ ٌُ 

ّبهن فٟ اٌّؼبهن .- ٠ىّب اٌقبَِخ ػْوح ِٓ ػّوٖ

اٌلفبػ١خ اٌْوو١َخ ٙل اٌوًٚ اٌّؾز١ٍٓ رؾذ ل١بكح 

اٌّؼوٚف ثأٍل  (ل١ي٠ً ثه ّبهاٌٛلب )اٌؾبط غٛىثه

 . ّوو١َ١ب

أ١ِو ّووَٟ ٚلبئل ِغب٘ل ٙل   األهير إيٌذار ًْغاي

غوة  )اٌمٛاد اٌو١ٍٚخ اٌّؾزٍخ فٟ ِٕطمخ اٌىٛثبْ 

 .1864َ -1830فٟ اٌفزوح  (اٌمفمبً

ىػ١ُ ١ّْبٟٔ ِٓ ىػّبء اٌطو٠مخ  مًْث حاجا 

اٌمبكه٠خ لبك ؽووخ ١ٕٛٚخ ِؼبهٙخ ٌزٙغ١و اٌْؼت ا١ٌْْبٟٔ ػٓ ٕٚٛٗ األَ 

  أػزمٍٗ اٌوًٚ ٚاٍزْٙل ثامٔٗ رؼبٌٝ فٟ ِؼزمٍٗ– َ 1864ػبَ 

أ١ِو ّووَٟ ٚلبئل ِغب٘ل ٙل اإلؽزالي اٌوٍٟٚ ٌّْبي   األهير أردازّ زيثش

غوة  )اٌمفمبً ئثبْ أّزلاك اٌؾوٚة اٌلفبػ١خ اٌْوو١َخ فٟ ِٕطمخ اٌىٛثبْ 

 .1864َ -1830فٟ اٌفزوح  (اٌمفمبً

أّوف ػٍٝ ر١َٕك اٌضٛهح الفمب١ٍخ  لبئل ١ّْبٟٔ ِغب٘ل  الذاى تيل الطيوري

 1877َػٍٝ اإلؽزالي اٌوٍٟٚ ػبَ 

 

شركسً فً القفقاس من القرن الثامن 

 عشر بمالبسه التقلٌدٌة بكامل سالحه
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ئِبَ ١ّْبٟٔ ِغب٘ل لبك اٌّغب٘ل٠ٓ ٙل اإلؽزالي اٌوٍٟٚ ثؼل   اإلهام تيثْلث

اٍزْٙل ثامٔٗ رؼبٌٝ غلها ػٍٝ ٠ل .- 1794َأٍو ٚاٍزْٙبك اإلِبَ ِٕٖٛه ػبَ 

 . ١ٌٛ٠1832َٛ  14أؽل اٌؼّالء فٟ 

ِٓ لبكح اٌْواوَخ اٌّغب٘ل٠ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ ٙل   األهير حاجي يقٍْ هحوذ

فٟ ٍٕٛاد ئّزلاك  ( اٌمفمبًغوة)اٌىٛثبْ افؾزالي اٌوٍٟٚ فٟ ِٕطمخ 

 .1864َ -1830اٌؾوٚة اٌنفبػ١خ ٙل اٌوًٚ فٟ أػٛاَ 

أؽل أثوى ٚأّغغ ٔٛاة اإلِبَ ا١ٌْـ ّبًِ لبئل  الشيشاًيالٌائة تْيطغر تيٌْ 

فمل ئؽلٜ ػ١ٕ١ٗ ٚأؽل ٍبػل٠ٗ ٚأؽل ٍبل١ٗ فٟ عٙبكٖ  – ؽووخ اٌغٙبك اٌمفمب١ٍخ

اٌط٠ًٛ ٙل اٌوًٚ اٌّؾز١ٍٓ ِٚغ مٌه ًٙ ٠ّٖو ػٍٝ فٛٗ اٌّؼبهن ػٍٝ 

( ث١ٕٗ)ثٍلرٗ ػبهٗ أٍزَالَ ا١ٌْـ ّبًِ ٌٍوًٚ ٚأَؾت ئٌٝ - ظٙو عٛاكٖ 

َ 1861 1860َِٚزّوا فٟ ؽوثٗ ٚعٙبكٖ ٙل اٌغياح اٌوًٚ ١ٍٛخ ػبِٟ 

ؽ١ش أٌمٟ اٌمج٘ ػ١ٍٗ ٚرُ ئػلاِٗ هغُ وٛٔٗ ِٖبثب ثغواػ ث١ٍغخ ، ١ٌٍؾك 

 .ثووت اٌْٙلاء اٌَبثم١ٓ ثامٔٗ رؼبٌٝ
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فً الوقت الذى أظهر فٌه الحكام المسلمون من التتار و العثمانٌٌن تسامحا مع 

المسٌحٌٌن فً المناطق التى حكموها ، ولم ٌأذنوا ألنفسهم باضطهادهم ، و 

اقتصروا على تلقى الجزٌة منهم دون أن ٌرؼموهم على اعتناق اإلسالم ، قام 

القٌاصرة األرثوذكس باالنتقام من المسلمٌن عامة تتار و عثمانٌٌن ، و 

. اعتبروا المسلمٌن جمٌعا فً كافة أرجاء األرض أعداء لروسٌا 

اضطهد اٌفان الرابع المسلمٌن و احرق مساجدهم و صادر أموالهم و هاجر 

. الكثٌر منهم إلى تركٌا خوفا من اجبارهم على اعتناق المسٌحٌة 

قامت االمبراطورٌة بالسٌر على نهج اٌفان الرهٌب و قامت بفرض التنصٌر 

فى المجرى األوسط لنهر الولجا و تصادر األوقاؾ و تؽلق المساجد و 

تصادر أراضى المسلمٌن ، و تصدر أمر بإعفاء المرتدٌن عن اإلسالم إلى 

النصرانٌة من الضرابب و من الخدمة العسكرٌة و معاملتهم معاملة حسنة 

لٌحفذ باقٌة المسلمٌن حذوهم ، و بالمقابل إزداد الضؽط على المسلمٌن و أثقلوا 

بالضرابب الفادحة و أجبروا على الخدمة فً أبخس الوظابؾ و منعوهم من 

ممارسة شعابرهم الدٌنٌة ، و أختطؾ منهم أبناؤهم وأدخلوهم المدارس 

التبشٌرٌة حتى ٌنشأوا على النصرانٌة األرثوذكسٌة أما المسلم الذى كان ٌدعو 

. إلى اإلسالم حتى بٌن إخواته المسلمٌن فكان ٌحكم علٌه باإلعدام 

أصدر القٌاصرة أمرا بتحرٌم اعتناق أى دٌن ٌخالؾ الكنسٌة األرثوذكسٌة ، و 

عاملوا المسلمٌن كأرقاء وفتحوا مجال التبشٌر األرثوذكسً فً قراهم و مدنهم 

، وقامت كاترٌن الثانٌة بالعمل على تنصٌر المسلمٌن بكافة الحٌل و الوسابل ، 

وتعرض الكثٌرون من المسلمٌن فً عهدها لالضطهاد و العقاب ، و قامت 

بحٌلة مضللة قٌدت المسلمٌن الذٌن أجبرتهم على الهجرة إلى سٌبٌرٌا و 
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ؼاباتها فً السجالت على أنهم مسٌحٌٌن و اعتبرت من بقى على اإلسالم بعد 

ذلك مرتدٌن توقع علٌهم العقوبات الصارمة ، وزعمت أن الوثابق الروسٌة 

كان ! تقول أنهم فً األصل كانوا وثنٌٌن ثم تنصروا ثم ارتدوا عن المسٌحٌة 

مما زاد من حقد الروس !! الروس ٌرٌدونهم مسٌحٌٌن فإذ بهم ٌعتنقوا اإلسالم 

. علٌهم لذلك بدأوا بعزلهم 

 م تمت أضخم 1796-1762/  هـ 1211-1176فى عهد كاترٌن 

التوسعات على حساب أراضى المسلمٌن إذ صادرت األالؾ من أخصب 

. األراضى اإلسالمٌة و أعطتها لعشاقها المفضلٌن 

وٌأتى بعد كاترٌن قٌاصرة ٌلجأون إلى الضؽط على المسلمٌن فنجد نٌقوال 

 م ال ٌسمح ببناء المساجد و ٌصادر أراضى 1865/  هـ 1282األول 

. المسلمٌن و ٌطردهم منها 

أما فى عهد نٌقوال الثانى فٌعتند فى تكوٌن جٌشه على الجنود المسلمٌن عند 

قسام الحرب العالمٌة األولى فكان فى صفوؾ جٌشه ملٌون و نصؾ من 

الجنود المسلمٌن الذٌن اجبروا على قتال األلمان و األتراك فً حرب كان 

هدفها إزالة تركٌا مركز الخالفة اإلسالمٌة من الوجود و االستٌالء على 

القسطنطٌنٌة و تحوٌلها مرة اخرى إلى عاصمة للمسٌحٌة األرثوذكسٌة و 

.. إعادة الصلٌب إلى كنسٌة آٌا صوفٌا 

 

 م ضم الروس امارة القرم ، ومنذ هذا التارٌخ بدأت صور 1783فً عام 

الؽضب الروسً تظهر بأبشع صورها فقاموا بتهجٌر السكان األتراك إلى 

وصنع الحكام الروس هذا االمر فً .. انحاء روسٌا كما ذكرنا فى السابق 

قازان و استراخان فً حوض الفولجا و القوقاز و آسٌا الوسطى ،  قاموا 

باألستٌالء على ارض التتار و تحوٌلهم إلى سالفٌٌن ، وقاموا بتهجٌر السالؾ 

إلى مناطق المسلمٌن بحجة ازدحام السكان فً روسٌا و حول موسكوا و 

. لتدعٌم الوحدة الوطنٌة 
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كان هدؾ الحكومات الروسٌة ، أن ٌتمكن الشعب السالفً من امتصاص دماء 

المسلمٌن و تضٌٌع شخصٌتهم اإلسالمٌة ، و لكن هذا التعسؾ و االضطهاد لم 

ٌنس هؤالء القوم دٌن هللا عز وجل ، وظلوا محتفظٌن بدٌنهم و نمطهم 

اإلسالمً ، بل وحدث العكس و تمكنت الجماعات التتارٌة من نشر اإلسالم 

.. بٌن معتنقى الدٌانات المسٌحٌة ، و لم ٌنس المسلمون عقٌدتهم و لؽتهم 

 

 نًإِ حكم القّاصرٔ 

أخذت التناقضات الخارجٌة بٌن مصالح اإلمبراطورٌة الروسٌة و 

اإلمبراطورٌات األخرى تنمو على شكل طردي ، ففً الشرق األقصى ثمة 

مطامع ؼربٌة وأخرى ٌابانٌة تتناقض مع مصالحها ، و فً الشرق األدنى و 

األوسط كانت مطامع القٌاصرة الروس فً مٌراث دولة الخالفة العثمانٌة 

تصادم مع مطامع اإلمبراطورٌتٌن البرٌطانٌة و الفرنسٌة اللتٌن كانتا تتطلعان 

إلى االستٌالء على هذا المٌراث ، وفً الؽرب كانت قوة ألمانٌا تعاظم خاصة 

بعد توحٌدها ، وهذا باإلضافة إلى التناقض المزمن مع إمبراطورٌة النمسا و 

. المجر للسٌطرة على الدولة الساٍلفٌة فً البلقان و شرق أوروبا 

ولم تكن التناقضات الداخلٌة أقل أثرا فً تفسخ اإلمبراطورٌة الروسٌة من 

الهزابم الخارجٌة ، فنظام الحكم االستبدادي و العالقات االجتماعٌة المتخلفة 

أدٌا بدورهما إلى تخلؾ الدولة حضارٌا عن ركب التقدم الذي أحرزته الدول 

الكبرى األخرى ، كما أدٌا اختمار الثورة بٌن الجماهٌر الشعبٌة المتطلعة إلى 

أوضاع سٌاسٌة و اجتماعٌة و اقتصادٌة أفضل ، وجاءت الظروؾ المناسبة 

. فً الحرب العالمٌة األولى و الحزب الشٌوعً البلشفً و زعٌمه لٌنٌن 

كانت ثورة أكتوبر نهاٌة لحكم القٌاصرة وبداٌة لحكم البالشفٌة ، بعد أن دخل 

لٌنٌن و ثالثون من رفاقه عربة قطار مؽلقة قادما من ألمانٌا لٌضع خطة 

لالنتفاضة المسلحة إلسقاط الحكم القٌصري و إبعاد نٌقوال الثانً وعابلته إلى 

م ، وأعلنت 1918سٌبٌرٌا لٌبقى هناك حتى إعدامه و أفراد عابلته عام 
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الجمهورٌة الروسٌة بعد أن نجح فً إشعال ثورة البرولٌتارٌا و احتلت قوات 

الثورة الكرملٌن و قاموا بتامٌن المشروعات الصناعٌة الكبرى و البنوك و 

النقل و التجارة ، وانسحبت روسٌا من الحرب بعد أن فقدت فً أٌام قالبل 

 ألفا من جنودها و اندلعت الحرب األهلٌة التً استمرت حتى عام 60نحو 

. م و تكرس فً نهاٌتها انتصار البالشفٌة 1922

 

املسلمون حتت احلكم الشيوعي 

 

 :الثورة البلشفية و نداء لينني 

 م أصدر لٌنٌن 1927حٌن قامت الثورة الشٌوعٌة فً روسٌا االتحادٌة عام 

زعٌم الثورة نداء إلً شعوب شمال القوقاز المسلمٌن كً ٌكسبهم إلى جانبهم 

ٌا مسلمً روسٌا و تتار الفولجا و القرم ، و " ضد حكم القٌاصرة جاء فٌه 

ٌأٌها القرؼٌز و الشٌشان و قوزاق الجبال ، وٌا جمٌع من دمرت مساجدهم و 

مزارعهم ، و ٌا من انتهكت عقابدهم و تقالٌدهم على ٌد القٌاصرة روسٌا و 

ظالمٌها من اآلن و صاعد ، نعلن أن عاداتكم و مؤسساتكم القومٌة و الثقافٌة 

حرة و مصونة من االنتهاك ، ابنوا حٌاتكم القومٌة بحرٌة ودون عابق ، إن 

و اعلموا حقوقكم كحقوق جمٌع شعوب روسٌا ، سنحمٌها .. ذلك من حقكم 

 " .بقوة الثورة و مجالس النواب و الجنود و الفالحٌن 

وعلى إثر هذا النداء تنادت شعوب شمال القوقاز إلى مؤتمر قرروا فٌه إعالن 

قٌام جمهورٌة اتحاد شمال القوقاز المستقلة ، اعترفت بهذه الجمهورٌة ألمانٌا 

 م 1922وتركٌا و النمسا و بلؽارٌا ، ولكن بعد أن انتصر الشٌوعٌون عام 

على القٌاصرة ، و تسلمهم الحكم رسمٌا فً روسٌا االتحادٌة ، تنكروا 

لوعودهم لشعوب شمال القوقاز كما جاء فً نداء لٌنٌن أثناء الثورة ، وأعادوا 

 .ؼزو المناطق اإلسالمٌة التً أعلنت استقاللها 
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 الدول اإلسالمٌة عن روسٌا القٌصرٌة ، و أضافت إلى ةوهكذا ورثت الشٌوعً

لتوانا و التفٌا و استونٌا إضافة "  م دول البلطٌق الثالث 1940حكمها عام 

 " .لمولدافٌا 

وجاءت الوقابع و األحداث تترا لتؤكد أن البٌان الذي صاؼه الٌهود ، ما كان 

إال مجموعة من المتناقضات و المؽالطات المتعمدة لتحقٌق أطماعهم ، إذ قام 

الروس الحمر بهدم عشرات اآلالؾ من المساجد و المدارس الدٌنٌة و 

صادروا كل الكتب الدٌنٌة و أحرقوها ، و كان القٌام بالمشاعر اإلسالمٌة 

، فمنعت الصالة و كذلك الصوم و الحج ولو كان قادة ! جرٌمة عقابها القتل 

الثورة ٌهمهم أمر المسلمٌن ، ما تجاهلوا وهد بلفور الذي صدر قبل البٌان 

بعشرٌن ٌوما ، وما كان احتاللهم للقوقاز و التركستان بالقوة ، وما سارت 

 !األمور على هذا النحور الذي سارت علٌه عكس ما توقع المسلمون 

 

 :بيان لينني  يف قراءة

ٌتضح من : " ٌقول الدكتور محمد عبد القادر أحمد األستاذ بجامعة البحرٌن 

 التام واحترام دٌنهم و شرٌعتهم ، كما لوعد لٌنٌن لمسلمً روسٌا باالستقال

ٌوجه فً اإلعالن النداءات إلى المسلمٌن خارج روسٌا ٌحثهم فٌها على الثورة 

ضد برٌطانٌا خاصة و الحلفاء عامة ، الذٌن استعمروا العالم اإلسالمً ، و 

 .امتهنوا كرامته ، ونهبوا خٌراته و حاربوا دٌنه و ألؽو شرٌعته 

كما قام لٌن بتسلٌم مصحؾ الخلٌفة عثمان بن عفان الذي كان فً حوزة 

 ، و كذلك سلمهم دالقٌاصرة إلى ممثلً المسلمٌن فً مؤتمر بترو جرا

 .مجموعة من الوثابق التارٌخٌة و اآلثار 
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لكن فرحة المسلمٌن لم تدم طوٌال فسرعان ما نقدت الحكومة الشٌوعٌة 

وعودها ، فتعرض الزعماء الدٌنٌون لالضطهاد ، وأؼلقت المعاهد الدٌنٌة و 

لم ٌسمح بالتعلٌم الدٌنً ، و فرضت ضرابب على المساجد التً استمرت فً 

 .ممارسة نشاطها 

ولكن لما تبٌن للقادة السوفٌت أن هذه اإلجراءات اإلدارٌة ؼٌر كافٌة بدءوا فً 

 م أمر إلى 1918استعمال السلطة و اإلرهاب فأصدر لٌنٌن فً إبرٌل عام 

الجٌش األحمر بالزحؾ على البالد اإلسالمٌة دون سابق إنذار و أخذت 

الدبابات و الطابرات تحصد المدن ، وكانت الجٌوش الروسٌة مدربة تدرٌب 

جٌد و مزودة بأحدث األسلحة بٌنما كان المسلون أقل عدة و عتاد ، ولم تمتد 

ٌد إسالمٌة لمساعدتهم عسكرٌا فتساقطت مدنهم و بالدهم فً أٌدي الؽزاة 

الروس بعد كفاح مرٌر و بطوالت و استشهاد و منذ هذا التارٌخ بداء مخطط 

 .تفتٌت هذه الشعوب المسلمة 

وبمجرد احتال المناطق اإلسالمٌة بدأ الزعماء الشٌوعٌون فً روسٌا إنشاء ما 

ٌسمى بجمهورٌات الحكم الذاتً تدمٌر لوحدة المسلمٌن، وبدأ السوفٌت ٌتهمون 

 .الشعب المسلم صراحة بمعاداة الثورة

 م فً وجه الحكومة الشٌوعٌة 1922وعندما اندلعت الحرب األهلٌة المروعة 

بدأت هذه الحكومة فً الحد من محاربتها للمسلمٌن ولكن ما إن انتصرت فً 

هذه الحرب حتى انطلقت مرة أخري بقسوة و وحشٌة  أكثر من ذي قبل ضد 

اإلسالم و المسلمٌن فكان الجٌش األحمر ٌقبض على المسلمٌن و ٌقتلهم قتال 

جماعٌا ، كما صادروا المحاصٌل و الماشٌة ، وسلب و نهب ، وٌحكم         

أعمال الشدة التً باشرها حكم السوفٌت ضد المسلمٌن  (رٌمون شارل  )

إنه فً ؼضون عدة سنوات حولت ألوؾ المساجد إلى مواخٌر : ودٌنهم فٌقول 

و نواد و إسطبالت كما حولت جامعة سمرقند إلى ناد للملحدٌن و أؼلقت 

 .المدارس الدٌنٌة 
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أطلقت ٌد الشٌوعٌٌن القومٌٌن فً مسلمً آسٌا فقاموا بجرابم و مجازر لم 

ٌشهدها التارٌخ ، فقتل فً هذه المجازر ما ٌزٌد عن ملٌون و نصؾ من 

رجال الدٌن و ما ٌزٌد على أربعة ملٌون مسلم من ؼٌر رجال الدٌن هذا عدا 

 .الذٌن هربوا إلى البالد المجاورة 

واستمرت سٌاسة لٌنٌن فً عهد ستالٌن بصورة أشد بطشا و أكثر دموٌة ففً 

عهده تم إخالء جزٌرة القرم من جمٌع سكانها المسلمٌن ونفً شعب بأكمله 

 .إلى مجاهل سٌبٌرٌا بعد أن قتل منهم مبات اآلالؾ 

ولم ٌتم العدول عن سٌاسة اضطهاد المسلمٌن إال أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة 

 م فخالل هذه الفترة عدلت الحكومة السوفٌتٌة عن سٌاسة 1938 : 1932

االضطهاد التً كانت تتبعها ضد اإلسالم و المسلمٌن ، و تمكنت الحكومة 

السوفٌتٌة من استؽال الموقؾ السٌاسً الجدٌد بتطبٌع عالقتها ووضع اتفاقٌة 

نتج عنها وضع حد للدعاٌات المناهضة للدٌن أو فً جانبها األكبر على األقل 

وبذلك استعاد اإلسالم وضعه القانونً و أصبحت أوفا مقر لإلدارة اإلسالمٌة 

. 

لقد شهدت هذه الفترة نوعا من التعاٌش أسهمت فً إٌجاد عدة عوامل لعل 

أهمها إدراك زعماء السوفٌت أن الوجه اإلسالمً لالتحاد السوفٌتً أو ادعاء 

احترام اإلسالم ٌمكن أن ٌكون رصٌدا له عالقته مع الصحوة اإلسالمٌة التً 

 منطقة الشرق األوسط مما ٌحول بٌن هذه الصحوة و بٌن تأثر مناطقه اشهادته

 .اإلسالمٌة 

 م ٌواصل خرشوؾ حمالته النفسٌة على المسلمٌن تحت 1953وبعد عام 

فٌخفض عدد المساجد و عدد األبمة و ٌضٌق  (العودة لتعالٌم لٌنٌن  )شعار 

 .على المسلمٌن فً عٌشهم و توظٌفهم و احتالل المناصب القٌادٌة 
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 1952 م و مارس 1951فً عدد دٌسمبر  (ملس تركستان  )وتلخص مجلة 

 :م مراحل العدوان الشٌوعً البلشفً على المسلمٌن فً عددت مراحل هً 

 م قتل خال هذه المدة عدد كبٌر من التركستان 1924:  م 1918من سنة - 1

 .تحت ستار تمكٌن الحكم الروسً الجدٌد 

 م كان القتال خال هذه المرحلة تحت ستار إقامة 1928 : 1924من سنة - 2

 .الجمهورٌات السوفٌتٌة حٌث قتل كل من ٌعارض هذا االتجاه 

 ألؽً فً هذه المرحلة نظام اإلقطاع و أقٌمت 1936 : 1928من سنة - 3

المزارع الجماعٌة و قتل فً هذه المرحلة رجال اإلقطاع و أعوانهم و ألوؾ 

من الشخصٌات الدٌنٌة اإلسالمٌة التً خٌؾ منها أن تدافع عن الملكٌة 

الخاصة و تم هذه المرحلة القضاء على استعمال الحروؾ العربٌة و حل 

 .محلها الحروؾ أالتٌنٌة 

 م تعد من أخطر مراحل فً تارٌخ اإلبادة إذ قتل 1938 : 1936من سنة - 4

فٌها من نعتوا من المسلمٌن أنهم أعداء الشعب وسقط فً هذه المرحلة أالؾ 

من األساتذة و الطالب و الكتاب و الصحفٌٌن السٌاسٌٌن و كثٌر من أصحاب 

 .المناصب الكبٌرة 

 انتشر خال هذه المرحلة سالح الدفاع الداخلً و 1945 : 1938من سنة - 5

 .تعرض لإلرهاب و الطؽٌان عدد كبٌر من الناس بحجة أنهم جواسٌس 

الجبهة التً ترمً  ) م و كان شعارها 1945المرحلة التً تلت بعد سنة - 6

ؼلى القضاء على التارٌخ و الفكر و اآلداب التً ال تتناسب مع الفكر 

  .(الماركسً 
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 م ضد الحكم 1929ثارت شعوب الشٌشان و األنجوش و البلؽار عام 

الشٌوعً ، و تم قصؾ القرى و المدن الثابرة بالمدفعٌة الثقٌلة و قتل اآلالؾ 

 م قام الشٌوعٌون 1937من الثابرٌن و إعدام جمٌع الزعماء ، وفً عام 

بحملة قومٌة ضد اإلسالم استهدفت العلماء و المساجد و دور تحفٌظ القرآن 

الكرٌم ، و تم إعدام كثٌر من العلماء فً شماء القوقاز ، فتقلص عددهم من 

عشرة أالؾ إلً بعض مبات ، كما هدمت المساجد و ألؽٌت المحاكم الشرعٌة 

و أنشبت بدال منها لجان التوثٌق و المصالح برباسة مواطنٌن شٌوعٌٌن من 

 .كوادر الحزب الشٌوعً 

م ، 1939أدي هذا القمع الدٌنً إلى ثورة عارمة فً بالد الشٌشان عام 

 م و حشد الشٌوعٌٌن قواتهم الضخمة التً انتهت 1940استمرت لنهاٌة عام 

 م قام ستالٌن 1944بالقضاء على الثورة و إعدام زعمابها ، وفً فبراٌر عام 

بنفس شعوب الشٌشان و األنجوش والقبرطاى و البلكار ، وكذلك القرم إلى 

آسٌا الوسطى و سٌبٌرٌا حٌث أقام معسكرات االعتقال و اعمل ألقسري ، 

 م ثار 1954وكان الشٌشان و األنجوش من أكثر الشعوب تمردا ، وفً عام 

أربعة آالؾ شٌشانً فً معسكرات االعتقال بكازاخستان و تؽلبوا على قوات 

الحراسة و حرروا السجناء ، فطاردتهم القوات الشٌوعٌة و قتل الكثٌر منهم و 

الكسندر )نجح اآلخرون فً الهروب ، وٌقول عنهم الكاتب الروسً 

الذي أرسله ستالٌن إلى معسكرات االعتقال فً سٌبٌرٌا بسبب  (سولنجستٌن

 أحد أن علك أن تكسر ظهورهم و لكن ال ٌستطً: كتابته المناهضة للشٌوعٌة 

إنهم ال .. ٌنال من روحهم المعنوٌة ، لقد ظلت نفوسهم نمور مقٌدة بالسالسل 

 !! " .ٌرهبون الموت 
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 بعد وفاة ستالٌن ، تسلم نٌكٌتا خروشوؾ الحكم ، فأصدر 1957و فً عام 

عفوا عن الشعوب التً تم نفٌها ، فعاد منهم من نجا من معسكرات االعتقال 

بسٌبٌرٌا و كازاخستان ، و كان ممن عاد الربٌس الراحل جوهر دوداٌٌؾ ، و 

ربٌس البرلمان السوفٌتً السابق رسالن حسبوالتؾ ، و كانا طفلٌن صؽٌرٌن 

على أكتاؾ والدٌهما عندما تم نفً الشعب ألشٌشانً ، حٌث قضً االثنان 

 .عشرة سنوات من عمرهما فً معسكرات االعتقال بكازاخستان 

: مذبحة القرم 

 

 م وصل االضطهاد الدٌنً فً القرم إلى ذروته ، ولم ٌعد 1938فً عام 

الناس ٌشاهدون شٌبا باسم الدٌن ، بعد إحراق نسخ القرآن الكرٌم و الكتب 

الدٌنٌة ، و تحوٌل المساجد و المدارس إلى مؤسسات شٌوعٌة ، وقتل العلماء 

، أو نفٌهم إلى سٌبٌرٌا ، وفً لٌلة من اللٌالً أعتقل الروس آخر من بقً من 

العلماء ، وبعد تعذٌبهم أتً بهم الشٌوعٌون منهوكً القوى إلى محطة تكرٌر 

المٌاه بالمدٌنة ، المقام على شاطا البحر األسود ، وزجوا بهم على انفرا على 

. عجالت الماكٌنات المعدة لتكون مفرمة و ذبحة لهم 

 

حدث هذه الصور البشعة ، و تكرر حدوثها حٌث ٌعٌش المسلمون ، ٌقول 

إن من وسابل : " شاهد عٌان فر من اإلدارة الروسٌة وكتبت له الحٌاة 

التعذٌب ما ال تطٌق اآلداب اإلنسانٌة أن تذكرها للناس ، من قذارتها ، و من 

: وسابل التعذٌب 
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دق المسامٌر الطوٌلة فً الرأس حتى تصل إلى  -

 .المخ و إحراق المجون بعد صب النفط علٌه 

جعل المسجون هدؾ لرصاص الجنود ٌتمرنون  -

 .علٌه 

نتؾ كتل من شعر الرأس بعنؾ مما ٌسبب  -

 .اقتالع جزء من جلد الرأس 

خٌاطة أصابع الٌدٌن و الرجلٌن و شبك بعضهما  -

 .إلى بعض 

ربط المسجون على سرٌر ربطا محكما ثم تركه  -

ألٌام عدٌدة ، أو صب الزٌت المؽلً على جسم 

المعذب ، أو صب المواد الحارقة و الكاوٌة فً 

 .فم المسجون و أنفه و عٌنه 

ضرب أجزاء الجسم بعصا فٌها مسامٌر حادة ،  -

 .أو تمشٌط الجسم بأمشاط حدٌدٌة حادة 

حبس المسجونٌن فً سجون ال ٌنفذ إلٌها نور و  -

ال هواء ، و تجوٌعهم حتى الموت ، كان هذا 

 من مثل هذا العذاب نللرجال ، إما النساء فحظً

، إنهن ٌعرٌن و ٌضربن ضربا مبرحا على 

و طرق دنٌئة استعملوها ثدٌهن و صدورهن ، 

 .ٌعف اللسان عن ذكرها حٌاء و خجال 

ًَ  األرت بن خباب هللاَّل  عبد أبً وَعنْ  - ُ  َرِض  إِلَى شكونا : قال َعْنهُ  هللاَّل

ِ  َرُسول ُ  َصلَّلى هللاَّل هِ  هللاَّل ٌْ  الكعبة طل فً له بردة متوسد وهو َوَسلَّلم َعلَ

 ٌؤخذ قبلكم ِمنْ  كان قد ": فقال لنا؟ تدعو أال لنا، تستنصر أال: فقلنا

 فٌوضع بالِمْنشار ٌؤتى ثم فٌها فٌجعل األرض فً له فٌحفر الرجل

 

 

 

للوحة قديمة تبين أحد  صور 

 عملية تعذيب
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 لحمه دون ما الحدٌد بأمشاط وٌمشط نصفٌن، فٌجعل رأسه َعلَى

 ٌسٌر حتى األمر هذا هللاَّل  لٌتمن وهللاَّل ! دٌنه َعنْ  ذلك ٌصده ما وعظمه

 غنمه َعلَى والذئب هللاَّل  إال ٌخاف ال حضرموت إِلَى صنعاء ِمنْ  الراكب

 .اْلُبَخاِريُّ  َرَواهُ  "!تستعجلون ولكنكم

 

 1936وحدث هذا فً ظل مواد الدستور السوفٌٌتً الذي عدله ستالٌن عام 

صٌانة الحرٌات فً االعتقاد ، و لجمٌع المواطنٌن حرٌتهم فً : " لتقول 

 " . ..ممارسة الشعائر الدٌنٌة  

 

و هذا ما ٌقوله أهل العلمانٌة و الكفر فً أٌامنا هذا ، و من ٌدقق فً " 

خطبهم و كلماتهم ، وما العراق عنا ببعٌد بعد أن اغتصب العراق ألجل نشر 

الدٌمقراطٌة ، و فضح أهل الكفر أنفسهم فً سجن أبً غرٌب ، و جوانتنموا 

 ، وأن فملة الكفر واحدةنسال هللا أن ٌفك اسري المسلمٌن فً كل مكان ، -  

" تغٌر أسماءهم و ألوانهم 
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معاملة األلمان ألهل القرم  

لم ٌمضً الزمن حتى جاءت الحرب العالمٌة الثانٌة ، و زحؾ الجحافل 

األلمانٌة إلى األراضً الروسٌة ، تخٌل المسلمون أن العداء المستحكم بٌن 

الروس و األلمان سٌمنحهم الحرٌة ، ناسٌن أن الروح الصلٌبٌة هً التً 

تسٌطر على الروس و األلمان تجاه المسلمٌن على حد سواء ، وان األوربٌٌن 

ولكنهم سواء .. قد ٌعادي بعضهم البعض ، وقد ٌنقسمون إلى معسكرات شتى 

. عندما ٌواجهون المسلمٌن 

 

ساق األلمان األلوؾ المؤلفة من أبناء المسلمٌن فً القرم إلى ما وراء خطوط 

حفاة و عراة األجسام و الرؤوس ، ..  كقطٌع الؽنم تالنار مبات الكٌلومترا

دون أن ٌقدم إلٌهم طعام أو شراب أو ؼطاء ، و من تأخر منهم بضعة 

خطوات ، ولو لعذر قاهر كالمرض أو التعب ، كان نصٌبه رصاصة تردٌه 

.. !! قتٌال دون سؤال أو جواب 

وأقل احتجاج أو تذمر من المعاملة األلمانٌة القاسٌة، كان كافٌا للجندي أن 

.. !! ٌودع الدنٌا إلى األبد 

 



 مركز أنصار اإلعالم

 

 

 

اجلسء الثالث شهتحذث بعُى اهلل  َ مذدٍ عو 

حماربٕ الصُّعّٕ لإلشالم تفكّك القُقاز إىل عذدت مجًُرِات 

َالصالم علّكم َ رمحٕ اهلل َ بركاتٌ 
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حسب - هذا العمل هو تلخيص و ترتيب من بعض الكتب و مكاالت ، اقتبس منوا 
... اهلدف من هذة السلسلة 

هذا و اهلل اعلم 

  طانفان كان على صواب فوو من اهلل ، و ان كنت على خطاء فمنى و من الشي

 

 : املصادر
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 :مواقع البحث 
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ال تهشونا مو صاحل دعائكم 

أخوانكم يف مركز أنصار اإلعالم 


