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 1351 - 1334الثورة الذاغستاويت / الشاشاويت  
 (*)د.عصمج برهان الذيه عبذالقادر

 

 مقذمت

روعع ؽلّك إقل٘م اللاغَتزبى ًّابهتَ الؾتبلٖ ثْٕتقَ إقل٘وتب هٍّت٘بع إلتٔ  تب  

ّتتوب ع  41,  3,  434. ٗقتتع القلتت٘م لتتٖ القققتتبً الْتتوبلٖ ثتت٘ي ف تتٖ  تتوٗ 1860

( كم50,  3ّٗؾزل هَبؽخ هقلاهُب )
2
ه٘تل هوثتع( ٗؾتلٍ هتي الْتوبي إقلت٘م  13228) 

كبلو٘كتتب )القْلوتتْو(ن ّهتتي الْتتوو ثؾتتو قتتيّٗين ّهتتي الغٌتتْة  مهث٘غتتبىن ّهتتي 

الغٌْة الغوثٖ عْهع٘بن ّهي الغوة ثالك الْبّبى
(1)

. 

ٗزكتتْى ا ٍتتم هتتي هق وتت٘ي ا(ّي )كاف( ُّتتٖ لقاتتخ روك٘تتخ روٌتتٖ )الغجتتل(ن 

ل لتتخ  لتتٔ اٍتتم الوكتتبىّالضتتبًٖ )ٍتتزبى( لقاتتخ لبهٍتت٘خ رلؾتت  ثبلكلوتتبد لل
(2)

. ّروٌتتٔ 

 الكلوخ اهٗ الغجبي.

رٌقَتتم ثتتالك اللاغَتتزبى إلتتٔ هٌ قزتت٘ي: هٌ قتتخ الغجتتل ّهٌ قتتخ الَتتِل ّرٌقَتتم 

  ٗٚب إلٔ صالصخ  قَب :

                                              
 كل٘خ اٙكاة / عبهوخ الوْٕل. –( قَم الزبهٗـ *)

(  ٛلٌ الزبهٗـ الٍالهٖن ٌٕقَ ُبهٕ. ّ. ُبىاهكن روعوخ ّرؾق٘  إثواُ٘م ىكٖ فْهّ٘لن )القبُوح: هكزجخ 1)

؛ هؾول  لٖ الجبهن الوَلوْى لٖ ا رؾتبك الَتْل٘زٖ  جتو الزتبهٗـن 29ن 27(ن ٓ 1954الٌِٚخ الوٖوٗخن 

 .145( ٓ 1983)علح: كاه الْوّون  1عـ

ن )القتتبُوح: هكزجتتخ كاه الْتتوتن ك. د(ن ٓ      1ن 9ٛ( إثتتواُ٘م ىكتتٖ فْهّتت٘لن كامتتوح الووتتبه  الٍتتاله٘خن  2)

98 – 99. 
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 قَم الْوبي: ٗزكْى هي هقبٛوزٖ )ّبهقبي ّهبًْفخ(. .1

 .قَم الٍْٜ: ٗزكْى هي قجبمل ربهك٘ي ّإهبهاد القْهْو ّربثبٍبهاى ّقوٍ قبٗزبو .2

قَم الغٌْة ٗزكْى هي إهبهح قْهث٘ي ّهٌ قخ قْهث٘ي .3
(3)

. 

ّرؤلف الغجبي صالصخ  هثبع اللاغَزبىن ّرٌؾتله ا(ًِتبه هتي الوورقوتبد ًؾتْ 

الجؾو ُّتٖ ّتلٗلح ا ًؾتلاهن ّ ٛتْاي  ًِبهُتب ًِتو ر٘توص ًِّتو ٕتْ ون ّرٖتجؼ 

ا(هٗ عو٘وِب ٍِل٘خ اثزلاء هي هٖت ًِو ر٘وص
(4)

. 

وْ تخ كج٘توح هتي القجبمتل ّالوْتبمون ثوٚتِب هؾلتٖن رٚم ثالك اللاغَزبى هغ

ّالجو٘ اٙفو ٗوْك إلٔ القجبمل الزٖ ٍكٌذ الَِْي
(5)

. ّرتل ٔ ُتنٍ القجبمتل ثؾَتت 

هٌتتتبٛقِم ا لْتتتبه )ا ّاه( ّا ًتتتلٕ )الليكتتتٖ( ّالقْهتتتْو ّربثبٍتتتبهاى ٍّتتتوْه 

ّىاقبربلٖ ّغًْيٗت ّهقزْلْٗي ّغ٘وُب
(6)

ٖ . ّاِّو ُنٍ القجبمل ُٖ كاغَزبى ُّت

القج٘لخ الزٖ    ذ اٍوِب للجالك ّرٌزْو لٖ الوٌبٛ  الوورقوتخ ّكتبًْا ٗوولتْى ثبٍتم 

                                              
(ن 1933( ٍْٗف  يد ثبّبن ربهٗـ القْقبىن رووٗتت  جلالؾو٘تل غبلتت ثتمن )هٖتو: ه جوتخ  َ٘تٔ الجتبثٖن 3)

 ٓ247. 

(قل٘تتتبد الوَتتتلوخ لتتتٖ الوتتتبلم الووبٕتتتون )الوٗتتتبٗ: الو تتتبثع         ( هؾوتتتل ٍتتت٘ل غتتتالةن الجلتتتلاى الٍتتتاله٘خ ّا4)

 .744( ٓ 1979ا(ُل٘خن 

(5 ) Journal of the central Asian Society; vol. V. part III. IV 1918 p. 77. 

. ّهتي الغتلٗو 697(ن ٓ 1983ن )كهْت : كاه القكتون 2ن 2ٛ – 1( اؽول ّٕقٖ ىكوٗبن  ْبمو الْتب ن عتـ6)

الوٖتتبكه ّالوواعتتع رقزلتتف لتتٖ إتتل اللاغَتتزبى؛ لنؽتتلُب ٗتتنكو اًِتتم هتتي ثقبٗتتب ا(قتتْا  الزوك٘تتخ   ثبلتتنكو اى

 الْاهكح هي عِخ الْوو.

ن )اّهًجتوف: 1ن 1ٛاًاو:  .  . الوهيٕ؛ رلق٘  ا(فجبه ّرلق٘ؼ اٙصتبه لتٖ ّقتبمع قتياى ّثلغتبه ّهلتْص الززتبهن  

ٌَتتجِم رفتتو إلتتٔ الغتتوكٌ. اًاتتو: ىكوٗتتبن الووعتتع ؛ ثٌ٘وتتب 256ٗالو جوتتخ الكوٗو٘تتخ ّالؾَتتٌ٘٘خن ك.د(ن ٓ 

؛ الجتبهن 746؛ ّرٌَتجِم هواعتع  فتوٓ إلتٔ الوتوة. اًاتو: غتالةن الووعتع الَتبث ن ٓ 685الَبث ن ٓ 

 .152الووعع الَبث ن ٓ
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اللاغَزبى الزوكٖن ّالقْهْو النٗي ٗق٘وْى لٖ الْوبين ّا ًلٕ ُّتم هغوْ تخ هتي 

القجبمل ٗوولْى ثبٍم الليكٖ
(7)

. 

ا زٌ  اللاغَزبى الٍتال  هٌتن ّقتذ هجكتو ّهٌتن القزْؽتبد الووث٘تخ لتٖ  ِتل 

 وتتو ثتتي الق تتبة هٙتتٖ أ  ٌتتَن ّ ّي هتتي ا زٌتت  الٍتتال  هتتٌِم قجبمتتل  القل٘قتتخ

القْهتْو
(8)

. ّ ولتْا  لتٔ ًْتوٍ ثت٘ي الغتوكٌ ّثق٘تخ الوٌتبٛ  الغوث٘تخ لتٖ القققتبً 

الْوبلٖ
(9)

. كوب ْٗعل ثٌِ٘م ِٗتْك ًّٖتبهٓن ّرٖتل ًَتجخ الوَتلو٘ي لتٖ اللاغَتزبى 

ي هلْ٘ى ًَوخ% هي هغوْع الَكبى الجبلغ ؽْالٖ اكضو ه 94, 69ؽْالٖ 
(10)

.  ُّم 

ٌٍَ  لٔ هنُت الهب  الْبلوٖ
(11)

 . 

رولك اللغبد لٖ ثالك اللاغَزبى ّلكل قج٘لتخ ّ ْت٘وح لغزِتب القبٕتخ ثِتب هٌِتب 

لغخ ا لبه. ّالقْهْو القبٗزبون اللاهغب ّغ٘وُبن ّهٌِم هتي ٗتزكلم القبهٍت٘خن اهتب لتٖ 

غتخ الولتم ّا(كة لتٖ عجتبي اللهثٌل ّالَْاؽل ل٘زكلوْى ا مهٗتخ )الغغ تبٕ( إ  اى ل

اللاغَزبى لِٖ اللغخ الووث٘خ الزٖ ٗزقٌِب ا(ُبلٖ ّفبٕخ الولوبء ّا( ٘بىن ّٗكٌتْى 

لِب اؽزواهب كج٘وا ثب زجبهُب لغخ اللٗي الٍالهٖ
(12)

. 

                                              
 .746ن 745( غالةن الووعع الَبث ن ٓ 7)

 .745؛ غالةن الووعع الَبث ن ٓ 698( ىكوٗبن الووعع الَبث ن ٓ 8)

 (9 ) Lewis Massignon, “Islam in the united Soviet Socialist Republics”, The Moslem world; Vol. 

XVII, No. 4, october, 1927, p. 364. 

 (10 ) Sophy Bobrovinikoff; “Moslems in Russia”, The Moslem World, Vol. I. No. 1 January, 

1911, p. 24. 

ن 1ث٘تتٌقٌن الوَتتلوْى لتتٖ ا رؾتتبك الَتتْل٘زٖن رووٗتتت إؽَتتبى ؽقتتٖن ٛ( ّتتبًزبي لووث٘تتَ كلكغتتٖن الكَتتٌله 11)

 .25(ن 1977ٓ)ث٘وّد: هؤٍَخ الوٍبلخن 

(12 )  Donald. W. Treadgold, Twentieth Century Russia (Chicago 1976, p. 301);  

 .109 – 108فْهّ٘ل الووعع الَبث ن ٓ 
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 الصراع على السيادة

كبًذ ثالك القققبً هَوؽب لٖواع القتْٓ الكجتوٓ  جتو الزتبهٗـن لقتٖ القتوى 

كفلتتذ قتتْاد القبمتتل الوّهتتبًٖ ثتتْهجٖ ثتتالك اللاغَتتزبى ّاؽزلتتذ   ا(ّي قجتتل الوتت٘الك

عٌتْة قققبٍتت٘ب
(13)

. كوتب ّٕتتلزِب ٛالمتع القزْؽتتبد الٍتاله٘خ  ٗتتب  القل٘قتخ  وتتو ثتتي 

 ( صتم رزبثوتذ لزْؽتبد الغ٘تُْ الٍتاله٘خ 643ُـ )22الق بة هٖٙ أ  ٌَ  ب  

هتْٕ ُْتب  ثتتي  ( لتٖ ىهتي القل٘قتخ ا(723ُتتـ )105ّرتم لتزؼ ثتالك اللاغَتزبى  تب  

 جتتتلالولم ّكبًتتتذ كهثٌتتتل )ثتتتبة ا(ثتتتْاة(  بٕتتتوخ اللاغَتتتزبى صغتتتوا هتتتي الضغتتتْه 

 الٍاله٘خ ّهٌِب اًزْو الٍال  لٖ ثق٘خ الوٌبٛ  الوغبّهح.

ِّلد ثالك القققتبً  بهتخ ّثتالك اللاغَتزبى فبٕتخ ؽوّثتب ٛبؽٌتخ ّفبٕتخ 

  1222ْي  تب  ثول ىّاي الؾكم الووثٖ الٍالهٖ  ٌِبن ؽ٘ش اعزبؽزِب قتْاد الوغت

ّهٌِتتب اًَتتبثذ إلتتٔ ثق٘تتخ الوٌتتبٛ  الوٍّتت٘خن ّالزتتٖ إتت و ذ ل٘وتتب ثٌِ٘تتب ّعتتود 

ؽوّة هزولكح ث٘ي هقزلف القجبمل الوغْل٘خ هوب ىاك لٖ كهبه الجالك
(14)

. 

 1583( ّلتٖ  تب  1595 – 1574لٖ  ِل الَل بى الوضوبًٖ هتواك الضبلتش )

ِب ثل د ٕقؾخ علٗلح هتي رتبهٗـ ثبلناد ٍ٘ و الوضوبًْ٘ى  لٔ ثالك اللاغَزبىن ّهٌ

الوٌ قتتخن ؽ٘تتش ًجِتتذ الَتت٘ وح الوضوبً٘تتخ  لِ٘تتب  ٛوتتبع التتوًّ
(15)

هتتي الْتتوبين  

                                              
 .249(  يد ثبّبن الووعع الَبث ن ٓ 13)

اعز٘بػ الوغْي للوٌ قخ ّؽكوِم إٗبُب ّالٖواع النٕ كاه ثت٘ي هقزلتف قجتبملِمن اًاتو: الجتبى  ( للزقبٕ٘ل  ي14)

(؛ لؤاك  جلالوو ٖ الٖ٘بكن الوغتْي لتٖ الزتبهٗـن 1967الووٌٖٗن الوغْين )ث٘وّد: كاه الٌِٚخ الووث٘خن 

 (.1980ن )ث٘وّد: كاه الٌِٚخ الووث٘خن 1عـ

ؾلس رؾتذ ُتنا ا ٍتم ّاًزْتبهُم ّهوتبهكِم هتع ا(قتْا  الوغتبّهحن ( للزقبٕ٘ل  ي الوًّ ّالقجبمل الزٖ  ر15)

 ّهب ثولُب. 190اًاو: الوهيٕن الووعع الَبث ن ٓ 
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ّالقتتتوً هتتتي الغٌتتتْةن لنٕتتتجؾذ هضتتتبه  ٛوتتتبع التتتلّي التتتضالس لزٌبّثتتتذ  لتتتٔ 

اؽزاللِب
(16)

. 

لم ٗل  ؽكتم الوضوتبً٘٘ي لتجالك اللاغَتزبى ٛتْٗالع إم ٍتو بى هتب اؽزلِتب القتوً  

1606 ب  
(17)

ٌن ملم الْقذ إجؼ الٖواع  لٔ الَ٘بكح لٖ الوٌ قخ ٗتلّه ثت٘ي . ّه

 القوً ّالوًّ.

قتتب  التتوًّ ثوؾتتبّلزِم ا(ّلتتٔ لفٚتتبع ثتتالك القققتتبً الْتتوبلٖ ثوتتب لِ٘تتب 

ؽ٘ش اٍز بع عِ٘ هٍّٖ ثق٘بكح ا(ه٘و فقو ّز٘ز٘ي ا ٍز٘الء  1594كاغَزبى  ب  

ُيهتْا  لتٔ  ٗتلٕ  ثٌتبء   لٔ هلٌٗخ ربهفْ ّثٌبء ٍل  )قْٓ ْٕٕ(ن إ  اى الوًّ

 هٍلذ ؽولخ  1604الوٌ قخ ّاكوُْا  لٔ ا ًَؾبة هغزبىٗي ًِو ٍل ن ّلٖ  ب  

 فوٓ إلٔ ربهفْ ثق٘بكح ثزوّل٘ي ّٗلَغْ٘  إ  اًِب لْلذ           ُٖ ا(فوٓ
(18)

. 

 (ن افتتن  تتتل اللّلتتخ الٖتتتقْٗخ 1629 – 1587 ٌتتلهب هتتبد الْتتتبٍ  جتتبً )

 ( النٕ ارَم  ِلٍ ثبلٚوفن ّ هٍل 1722 – 1694ٗزقلٔ لٖ  ِل الْبٍ ؽَ٘ي )

 هتتواء الوٌ قتتخ هٍتتلِم إلتتٔ اللّلتتخ الوضوبً٘تتخ ٗ لجتتْى هٌِتتب الؾوبٗتتخ ّا زجتتبهُم هتتي 

ه بٗبُبن إ  اى اللّلخ الوضوبً٘خ كبًذ هْغْلخ ثؾوّثِب الوزولكح لٖ  ّهثب
(19)

. لكبى 

خ  ( القوٕتت1725 – 1682 ى اٍتتزغل القٖ٘تتو الوٍّتتٖ الْتتِ٘و ث تتوً الكج٘تتو )

ّ قلد هوبُلح لٖ ًقٌ الوب  هع  1722لبًق٘  لٔ كهثٌل  بٕوخ اللاغَزبى  ب  

                                              
ن ً 727( ثوُبى اللٗي اللاغَزبًٖن "الْ٘ـ ّبهل ى ٘م القْقبى ّّ٘ـ الوغبُتلٗي"ن هغلتخ الوٍتبلخن الوتلك 16)

 .649ن ٓ 1947ًْٗ٘خ  9ن 15

 .70(ن ٓ 1982ن )ث٘وّد( كهْ : الوكزت الٍالهٖ 1ًن ٛ(  لٖ ؽَْىن الوضوبًْ٘ى ّالو17ّ)

 .105( فْهّ٘لن الووعع الَبث ن ٓ 18)

 .153( الجبهن الووعع الَبث ن ٓ 19)
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كتتل هتتي التتلّلز٘ي الٖتتقْٗخ ّالوضوبً٘تتخن كاًتتذ  لتتٔ  صوُتتب الوقبٛوتتبد ّا(هاٙتتٖ 

الْاقوخ  لٔ الَبؽل الغوثٖ لجؾو قيّٗي )ثؾو القيه( لوٍّ٘ب
(20)

. 

 ( 1747 – 1736لتتم ٗ تتل ؽكتتم التتوًّ لتتٖ اللاغَتتزبى ملتتم  ى ًتتبكه ّتتبٍ )

ًغتتؼ لتتتٖ رْؽ٘تتتل ثتتتالك لتتتبهً ّاٍتتتزوبك الوٌتتتبٛ  الزتتتٖ كبًتتتذ ثنٗتتتلٕ التتتوًّ  تتتب  

1735
(21)

 1784ن ّلتتٖ  تتب  1775ن إ  اى التتوًّ اٍتتز ب ْا اعز٘تتبػ التتجالك  تتب  

فٚع لِم القَم ا(كجو هي القققبًن ّقل ؽبّي القبعبهْٗى النٗي ؽكوْا ثالك لتبهً 

الوٌ قتتخ لبّتتزولذ الؾتتوة ثتت٘ي  ( اٍتتزوبكح ٍتت٘ ورِم  لتتٔ 1925 – 1779للقزتتوح )

ال ول٘ي لقزوح هي اليهي
(22)

. 

هتتي اعتتل رقْٗتتخ ًقْمُتتب لتتٖ الوٌ قتتخ اٍتتز ب ذ هٍّتت٘ب اى رقتت٘م ارؾتتبكا هتتع 

ن ّإتتجؼ القلتت٘م الغتتْهعٖ إق ب تتب  لوٍّتت٘ب ىاك هتتي الٌقتتْم 1801عْهع٘تتب  تتب  

الوٍّٖ لٖ ثالك القققبً
(23)

. 

ب الَتبثقخ َٗتبًلُب لتٖ ّهوح  فوٓ ؽبّلذ ثالك لبهً اٍتزوبكح هٌتبٛ  ًقْمُت

إم ُيهتذ القتْاد  1806ملم ثو٘ ا(هواء الوؾلْ٘ىن ّاٍزوود الؾوة ؽزٔ  ب  

القبهٍتتت٘خ ّقتتتتْاد ا(هتتتتواء الوؾل٘تتتت٘ي ّقٚتتتتٔ ثتتتنلم  لتتتتٔ الؾكتتتتم القبهٍتتتتٖ لتتتتٖ 

كاغَزبى
(24)

رووٙذ القْاد القبهٍ٘خ لِيٗوخ هٌكوح  فوٓ  لتٔ  1812. ّلٖ ٌٍخ 

ُب للزقلٖ  تي  ٗتخ ه تبهع لِتب لتٖ ثتالك  ٗلٕ الغُْ٘ الوٍّ٘خن ّاٙ ود  لٔ  صو

                                              
(20 )  History of the USSR, P1 (Moscow: 1977), p 160. 

 .107 – 106( فْهّ٘لن الووعع الَبث ن ٓ 21)

ن )ث٘وّد: كاه  القكون 3ن 1ٛن عـ1 غبط ًِْٗ٘ن   ( لْصوّة ٍزْكاهكن ؽبٙو الوبلم الٍالهٖن روعوخ22)

 .189(ن ٓ 1971

 (23 ) History of the USSR; OP; Cit, P, 108 .        ٓ 95ؽَْىن الووعع الَبث ن  . 

 .154( الجبهن الووعع الَبث ن ٓ 24)
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القققتتبًن كوتتب رٌبىلتتذ لوٍّتت٘ب  تتي كهثٌتتل ّهقبٛوتتبد  فتتوٓن ّّقوتتذ رنك٘تتلا لتتنلم 

1813هوبُلح كلَزبى  ب  
(25)

 . 

ثول اى رْٛل الؾكم الوٍّٖ لتٖ الوٌ قتخن هبهٍتذ هٍّت٘ب ؽتوة إثتبكح ٍتقٜ 

لِ٘ب الولٗل هي ٍكبى الجالك النٗي لم ٗكقْا  ي الوقبّهخ
(26)

. 

 وتتلد هٍّتت٘ب إلتتٔ ا ٍتتز٘الء  لتتٔ ا(هاٙتتٖ ّرْىٗوِتتب  لتتٔ التتوًّ  ّقتتل

ّ لٔ الوْال٘ي لِمن ّرؾْي  ثٌبء الوٌ قخ هي القالؽ٘ي الجَت بء إلتٔ إعتواء ٗوولتْى 

للٓ الوَزٌْٛ٘ي الغلك ّللٓ الٌجالء ّا(هواء
(27)

. 

 لتتتٔ التتتوغم هتتتي  ى ٍتتتكبى القققتتتبً الْتتتوبلٖ ٌٗزَتتتجْى إلتتتٔ لغتتتبد هزوتتتلكح 

هيٗغتتتبع هزٌْ تتتب هتتتي  ٕتتتْي روك٘تتتخ ّإٗواً٘تتتخ ّ ث٘وّقققبٍتتت٘خن ا(ٕتتتْي ّْٗتتتكلْى 

ّ ّٙب ِم ا عزوب ٘خ هزقبّرخ هتب ثت٘ي  ْت٘وح روتِ٘ ؽ٘تبح هتب قجتل الق تبعن ّثت٘ي 

ؽ٘بح إق ب ٘خ هز ْهحن ّ لٔ الوغم  ٗٚب هي اًِم لم ٗكْى هٌاو٘ي قٜ ّ   ًلهغْ 

بًِم اٍتتز ب ْا لتتٖ ارؾتتبك ٕتتقخ اللّلتتخن ّقتتل   لٌتتْا إٍتتالهِم لتتٖ لزتتواد هزجب تتلح لتت

الٖتتوْك  هتتب  الغتتيّ الوٍّتتٖن ّكتتبى هثتتبِٛم الومَ٘تتٖ للْؽتتلح ُتتْ إٗوتتبًِم الوو٘تت  

ثبلوق٘لح الٍاله٘خ لكبًذ ؽبليُم للغِبك
(28)

 . 

 ثوريت –إرهاصاث 

  لذ الوقبّهخ الٌْٛ٘خ لَكبى الوٌ قخ هْزولخ  لٖ الغجبين ّكبى   وو كل

                                              
 (25 ) Basil Bmytryshun, A history of Russia, (New Jersey: 1977), p. 359. 

لبهجوٕن ربهٗـ ثقبهٓ هٌن اقل  الوْٖه ؽزٔ الوٖو الؾبٙون روعوخ اؽول هؾوْك الَبكارٖن (  ههًٌْ٘ 26)

 . 485(ن ٓ 1965)القبُوح: الوؤٍَخ الوٖوٗخ لل جب خ ّالٌْون 

 (27 ) History of the USSR, op. cit. p. 177. 

(28 )  Jesse. D. Clarkson; Ahistory of Russie from the ninthcentury, (London: 1962), p. 742. 
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قولُب ثكل قَْح ّٗولهْى قبكرِب صْهح اقٖو هي ٍبثقزِبن ّكبًذ القْاد الوٍّ٘خ ر

ٌّٗقْى ٍكبى الوٌبٛ  الضبموح إلٔ ٍ٘جوٗب ّغ٘وُب هي الوٌبلٖ ّٗلهوّى قواُم
(29)

 . 

اّتزولذ ً٘تواى صتْهح علٗتلح قبكُتب ثوت٘  هتواء اللاغَتزبى  1818ّلٖ  تب  

ّالٌبٛ  الوغبّهح ٙل ا ٍز٘ بى الوٍّٖن إ  اًِب عْثِتذ ثكتل قَتْح ّ ٌتف هتي 

ٍتٖ ثوهْلتتْ ن ّقتتل ثتنلذ القتتْاد الوٍّتت٘خ عِتْكا كج٘تتوح ؽزتتٔ ؽتبكم الوٌ قتتخ الوّ

اٍز ب ذ إفوتبك الضتْهحن ّ ْقتت  هتواء الوٌ قتخ ثئلغتبء  لقتبثِم القبٕتخن كوتب  قتب  

التتوًّ ؽٖتتْى ّهواكتتي  َتتكوٗخ لتتٖ الوٌ قتتخن ّ هٍتتلْا ٙتتجبٛب هًّ ل٘ولوتتْا 

كوَزْبهٗي لتلٓ  هتواء الوٌ قتخ ّهتواقج٘ي لِتم لتٖ ًقتٌ الْقتذ
(30)

ْكا . ّثتنلْا عِت

ّ ًققْا  هْا  ٛبملخ ؽزٔ اٍز ب ْا اٍزوبلخ الجو٘ هي الَكبى إلٔ عتبًجِم ّإتجؼ 

ُتتؤ ء ك تتبح للتتوًّ ٛووتتب لتتٖ هٌٖتتت  ّ عتتبٍن كوتتب ّ ٕتتجؾذ الوٌ قتتخ فبل٘تتخ هتتي 

الولوبء الوبهل٘ي ّالووّلٗي الوّؽ٘٘ين هوب ّغع الجو٘  لٔ اًزؾتبي ٕتقخ الولوتبء 

اح التوًّ لتلٓ الجَت بء هتي الَتكبى ّالقٚبح ًّغؼ ُؤ ء لٖ رؾَت٘ي ٕتْهح الغتي

التتنٕ افتتنّا ٗوٍتتلْى  ثٌتتبمِم لللهاٍتتخ ّالووتتل لتتٖ الْ تتبمف الؾكْه٘تتخ الوٍّتت٘خ  ّ 

لالًقواٛ لٖ الغِ٘ الوٍّٖ كغٌْك  ّ ٙجبٛ
(31)

. 

اى ّوْة الوٌ قخ لم رَزكي لالؽزالي هغتم هاتبُو الققتْد ّالَتكْى الزتٖ 

 د ثب ًزْتتبه لتتٖ اللاغَتتزبى   وتتذ رلتتم ا(ٕتتقبع ّكبًتتذ ال وٗقتتخ الٌقْتتجٌلٗخ قتتل ثتتل

 لٔ ٗل الَ٘ل عوبي التلٗي القوتْقٖ ّالْت٘ـ هؾوتل ال٘واغتٖن ّ ِتو هتب  تو  ثبٍتم 

                                              
(ن ٓ 1988(  .  .  كه٘وّ؛ ّٕ٘خ ّْ٘بًٖ (فَ٘ن روعوخ ؽو٘ل ًٌْٗن )ا(هكى: هكزجخ الْجبة ّه جوزِبن 29)

23. 

 .41؛ كلكغٖن الووعع الَبث ن ٓ 190( ٍزْكاهكن الووعع الَبث ن ٓ 30)

 .649( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ٓ 31)
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)الووٗتتلٗي( ُّتتم هْتتبٗـ ال تتوو الٖتتْل٘خ ّ ًٖتتبهُم
(32)

. ّكتتبى  لوتتبء ّهْتتبٗـ 

ال وٗقخ الٌقْجٌلٗخ ٗوولْى  لٔ ًْو  لكتبه الضتْهح ّالغِتبك ل توك الوؾزلت٘ي الغتياحن 

ى ّتوبهاد الٕتالػ ا عزوتب ٖ ّالتلٌٖٗ ّالوتْكح إلتٔ ا ٕتْي كوب ّكتبًْا ٗولوتْ

الٍاله٘خ ّاٍزجوبك هتب  لت  ثِتب هتي الجتلع ّالقوالتبد ّا(ُّتب ن ّكتبى  لتٔ هاً 

ُؤ ء القبٖٙ مّ الغٌبؽ٘ي الغبىٕ هؾول الكووإّن ُّْ هتي قج٘لتخ اّاه القققبٍت٘خ 

)إقبهتتخ الجوُتتبى  لتتٔ ّهتتي الوزووقتت٘ي لتتٖ التتلٗي ّاللغتتخ الووث٘تتخن ّلتتَ كزتتبة ثوٌتتْاى 

اهرلاك  لوبء كاغَزبى( َّٗوَ٘ الوًّ )قبٖٙ هال(
(33)

. 

ثل  القبٖٙ هؾول الكوإّ  ولتَ الغِتبكٕن ؽ٘تش لتم ٗكزتف  1829ّلٖ  ب  

الكووإّ ثٌْو ك ْرتَ الٕتالؽ٘خ ثتل  وتل إلتٔ إٗغتبك ٍتٌل قتْٕ لِتنٍ التل ْح لجتل  

ل هٌِم لوقب فبٕخ لزنكٗتت ثزغٌ٘ل الوؤٗلٗي لل ْرَ ّرلهٗجِم  لٔ لٌْى القزبين ّّك

القبهع٘ي  لٔ ك ْرَ ّلإلغبهح  لٔ الوواكي الوَكوٗخ الوٍّ٘خ
(34)

 . 

 هتتب  رٌتتبهٖ ف تتو الضتتْهحن  ولتتذ هٍّتت٘ب  لتتٔ رؾْتت٘ل قْارِتتب ٙتتل الضتتْهح 

رْتوٗي  28ّقبملُب ّؽبٕود الكووإّ هتع ثوت٘ ارجب تَ لتٖ قوٗزتَ )كوتوا(ن لتٖ 

ّثول اى ّتلك التوًّ الؾٖتبه  هوب اٙ وٍ للزؾٖي لٖ  ؽل الجْ٘دن 1832ا(ّي 

 لَ٘ ّ لٔ ارجب َ فوط هقبرال ؽزٔ اٍزِْل
(35)

. 

ثول اٍزِْبك الكووإّن اعزوع الولوتبء ّا( ٘تبى ّ ٕتؾبة الْتنى ّاًزقجتْا 

إهبهب علٗلا ىه٘ل كقبؽَ ؽويح ثم ثي  لٖ ثم إٍكٌله القويافٖ إهبهتب صبً٘تب ّقبمتلا 

وإّ لتتٖ رٌاتت٘م الٖتتقْ  للضتتْهح لكتتبى اى ٍتتبه ؽوتتيح ثتتم  لتتٔ ف تتٔ ًِّتتظ الكوتت

                                              
 .650غَزبًٖن الووعع الَبث ن ٓ ؛ اللا142(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 32)

 .115؛ ؽَْىن الووعع الَبث ن ٓ 107( فْهّ٘لن الووعع الَبث ن ٓ 33)

 . Demtry shun; op. cit. p. 359 – 360 ؛   650( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ٓ 34)

 .128؛ ؽَْىن الووعع الَبث ن ٓ 190(  ٍزْكاهكن الووعع الَبث ن ٓ 35)
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ّؽْتتل ا رجتتبع ّهْإتتلخ القزتتبي ٙتتل الوورتتلٗي ّالقتتبهع٘ي ّالوقتتبلق٘ي لْتتوع أ 

ّكنلم ٙل الوًّن ّثول  به٘ي هي الغِبك رووٗ ؽوتيح ثتم لوول٘تخ اغز٘تبي ؽ٘تش 

1834كبى ماُجب (كاء ٕالح الغووخ لٖ قوٗزَ )فوياؿ(  ّافو  ب  
(36)

. 

 التمهيذ لثورة جذيذة

لهتتتب  القويافتتتٖ رتتتم اًزقتتتبة القبمتتتل الْتتتبة هؾوتتتل ّتتتبهل         ثوتتتل اغز٘تتتبي ا

( إهبهب علٗتلا ُّتْ هتي قوٗتخ )كوتوا( ًْتب لِ٘تب ّرولتم لتٖ هتلاهً 1871 – 1798)

الوَبعل الوٌزْوح لٖ قتوٓ كاغَتزبىن ّافتن ثؾتب   ثتبً ثتَ هتي اللهاٍتبد اللٌٗ٘تخ 

لٗ  ٛقْلزتَ ّالووث٘خن اًتزام لتٖ ٍتلم هوٗتلٕ ال وٗقتخ الٌقْتجٌلٗخ ّهتي  ًٖتبه ٕت

الهب  هؾول الكووإّ ّقبملا لقوو الوغبُلٗي
(37)

. ّقل اٍتز بع اللتالد هتي ا(ٍتو 

 لح هوادن ّروكي هع ثو٘ هقبرلَ٘ هي إ بكح رٌا٘م ٕقْ  الوغبُلٗي
(38)

. 

قجل رْلٖ الهب  هؾول ّبهل ق٘بكح الضْهحن كبًذ  هْه الوٌ قخ ّالضْهح رَت٘و 

بل٘ت ّا( تتوا  القجل٘تتخن ّثوتتل رْل٘تتخ ق٘تتبكح   لتتٔ الق تتوح ّال ج٘وتتخ الجلام٘تتخ ّا(ٍتت

الضْهحن كفلذ هٌ قخ القققبً ّصْهرِب  ِلا علٗلان ؽ٘تش اًجوضتذ اٙهتبي هتي  علٗتل 

لٖ ٛلت الؾوٗخن ّاّزولذ ًبه الؾوبٍخ لٖ ًقًْ  ّلئم الغجل٘٘ين ّرؾْلتذ الضتْهح 

 لوبي إلٔ ؽوة هٌزاوخ ّق٘بكح ّبثخ هؾٌكخ ّعٌْك هلهث٘ين ّاًزقلذ هي ؽبلخ هكّك 

 ٙل قْاد ا ؽزالي الوٍّ٘خ إلٔ ؽوكخ  بهخ ّبهلخ لِب هقو ّق٘بكح.

                                              
ن 728زبًٖن "الْت٘ـ ّتبهل ى ت٘م القْقتبى ّى ت٘م الوغبُتلٗي"ن هغلتخ الوٍتبلخن الوتلك ( ثوُبى اللٗي اللاغَت36)

 .1947ًْٗ٘خ 16ن 15ً

. ّهتي الغتلٗو ثبلتنكو  ى  ؽتل الوواعتع ٗتنكو  ًتَ ًْتن لتٖ قوٗتخ ) ّاه(. 650ن ٓ 727( الووعع ًقََن ع 37)

 .128اًاو: ؽَْىن الووعع الَبث ن ٓ 

 .128( ؽَْىن الووعع الَبث ن ٓ 38)
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كبى الهب  هؾول ّبهل هتلهكب ؽغتم الهكبً٘تبد الِبملتخ الزتٖ ٗوزلكِتب   تلا ٍ 

التتوًّ هتتي ؽ٘تتش الوتتلح ّالوتتلك ق٘بٍتتب لهكبً٘برتتَن لتتنا لقتتل  وتتل  لتتٔ إ تتبكح رٌاتت٘م 

ْاً٘ي ٕتبههخ كوتب  وتل ٕقْ  قْاد الوقبرل٘ي ّثٌبء عِ٘ هلهة فبٙع لٌام ّقت

  لٔ ثٌبء قْا ل ّهوركياد صْهٗخ.

اثزل  الهب  ّبهل  ولَ ثبلقٚبء  لتٔ  ؽتل  ٍتجبة ٙتوف التجالك ّّتومهزِبن 

لوول إلٔ رْؽ٘ل  لك هي القجبمل الغجل٘خ لٖ القققتبً الْتوبلٖ
(39)

. ّّتكل هتع ى وتبء 

كيٗخ لوٗلح ّّعِبء ّا ٘بى ُنٍ القجبمل ؽكْهخ هزؾلح ثومبٍزَن ّكْى ًاب  كّلخ هو

هتي ًْ ِتتب لتتٖ رلتم الوٌ قتتخ قبموتتخ  لتٔ ًاتتب  الهبهتتخن ّكتبى رٌا٘وِتتب ٗقٚتتع كل٘تتب 

لٖتتبلؼ الغِتتل الوَتتكوٕ ّالؾتتوة ٙتتل هٍّتت٘ب
(40)

ّلوتتب كتتبى هلوتتب ث ج٘وتتخ الوٌ قتتخ  

ّّا ٘تب لزولكٗتتخ ا صٌ٘تبد لِ٘تتبن لقتتل  وتل  لتتٔ ر ج٘تت  الْتوٗوخ  الٍتتاله٘خن هلزيهتتب 

ّكبى ٌٖٗؼ الٌبً ّٗؾضِم لتٖ ثوت٘ ا(ؽ٘تبىن عبًت الؾي  لٖ رؾق٘  ُنا الِل ن 

ّٗلغن إلٔ اٍزقلا  القْح  ؽ٘بًب  فوٓ
(41)

. 

هي اعتل روْٗتل الضتْهح ّكٗوْهزِتبن اًْتن قبمتل الضتْهح ّإهبهِتب هؤٍَتخ هبل٘تخ 

)ث٘تتتذ الوتتتبي( ؽَتتتت ًٖتتتْٓ الْتتتوٗوخن ّ تتت٘ي لِتتتنٍ الوؤٍَتتتخ الغجتتتبح ّا(هٌتتتبء 

ّالوتتبهل٘ي
(42)

ّلتتوٗ الٚتتوامت  لتتٔ الَتتكبى 
(43)

ّ وتتل  لتتٔ رْٛ٘تتل ًاتتب  . كوتتب 

                                              
ث٘زو ث٘قبًْ ن  ٗقبى ل٘لٍّْ ن ربهٗـ ا رؾبك الَْل٘زٖن روعوتخ ف٘توٕ الٚتبهي ًقتْ  ْٛٗتلن )هٍْتكْ: ( 39)

 .340كاه الزقل ؛ ك. د.(ن ٓ 

 .340؛ ث٘قبًْ ن الووعع الَبث ن ٓ 142(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 40)

ُتـ(ن 1416 –ن ) .  ( )ٕتقو 6 ( إٗبك القَٖ٘ن  وبك هؾول الجغلاكٕن "ثالك الْْ٘بى"ن هغلخ الؾكوخن الوتلك41)

 ٓ366 – 367. 

 .678ن ٓ 728( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 42)

 .340( ث٘قبًْ ن الووعع الَبث ن ٓ 43)
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القٚبء الْو ٖ لٖ الجالكن لكبى ٗو٘ي القٚبح الْو ٘٘ي لتٖ القتوٓ ّالوٌتبٛ  الزتٖ 

ٗقوٗ ٍل زَ ٍّ٘ ورَ  لِ٘بن ّٗقٖل ُؤ ء ث٘ي ا(ُبلٖ ل٘وب ٗوتوٗ  لتِ٘م هتي 

 ؽكب  كٌِٗم ّكً٘بُم ّٗق٘وْى ؽلّك الْوٗوخ ّرٌق٘ن  ؽكبهِب لِ٘م
(44)

. كوب ّ ٘ي قبكح 

لوٌتبٛ  ٗوولتْى ثبٍتم )الٌتْاة( ّركتْى هِوتخ ُتؤ ء ا(ّتوا   لتٔ لٖ ا(قبل٘م ّا

ّؤّى ُنٍ ا(قتبل٘م ّالوٌتبٛ ن ُّتم هَتؤّل٘ي  تي عجبٗتخ الٚتوامت ّرٌات٘م ؽوكتخ 

الوز تتْ ٘ي ّالوقتتبرل٘ين ّالوؾبلاتتخ  لتتٔ ا(هتتي الوتتب ن ّؽوبٗتتخ الَتتل خ القٚتتبم٘خن 

ّرٌق٘ن  ؽكب  القٚبح
(45)

. 

ؽ٘تتش  وتتل  لتتٔ رٌاتت٘م الوقتتبرل٘ي  اُتتزم الهتتب  ّتتبهل ثبلغبًتتت الوَتتكوٕن

ّرلهٗجِم ّالوٌبٗخ ثنٍلؾزِم ٍّي القْاً٘ي ّا(ًاوخ الوَكوٗخن لجول اى كبى الوقبرتل 

ٗزؾول عو٘ع ًققبرَ هي ؽ٘ش الونكل ّالولجٌ ّالَالػن عول لَ ًٖت٘ت هتي الغٌتبممن 

 ّثول ؽَم فوٌ الغٌبمم للوؤٍَخ الوبل٘خن ْٗىع الجبقٖ  لتٔ الوقتبرل٘ين كوتب ّ ق٘وتذ

هوَكواد الزلهٗت ّ ٘ي  لِ٘ب الٚجبٛن ثبلٙبلخ إلٔ رو٘٘ي قتبكح لتوو ّرْتك٘الد 

الوقتتبرل٘ي
(46)

. ّعوتتل لِتتنٍ القتتوو ّالزْتتك٘الد   الهتتب ه تتوىح ثْتتوبهاد إٍتتاله٘خ 

ّثقٜ  وثٖ هٌِب )  الَ إ  أن هؾول هٍْي أ( ّ )ًٖو هي أ              ّلزؼ 

قوٗت(
(47)

. 

                                                                                                                
 

 .678ن ٓ 728؛ اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 143(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 44)

 .340وعع الَبث ن ٓ ؛ ث٘قبًْ ن الو678ن ٓ 728( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 45)

 .678 – 677ن ٓ 728؛ اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 143(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 46)

ن ً 730( ثوُبى اللٗي اللاغَزبًٖن "الْ٘ـ ّبهل ى ٘م القْقبى ّّ٘ـ الوغبُتلٗي"ن هغلتخ الوٍتبلخن الوتلك 47)

 .837ن ٓ 1947ًْٗ٘خ  30ن 15
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لغبًت ال الهٖ ّالزضق٘قٖ ّ ُو٘زَ لتٖ كٗوْهتخ الضتْهح لم ٗغقل الهب  ّبهل ا

ّهلتتلُب ثوقتتبرل٘ي عتتلكن ثبلٙتتبلخ إلتتٔ هلتتع هوٌْٗتتبد الوقتتبرل٘ي ّروَتتكِم ثوجتتبكا 

الضْهحن ؽ٘ش  ٘ي ّ هٍتل الْ تب  ّالووّتلٗي إلتٔ القتوٓ ّالوتلى ّا(قتبل٘م لْتوػ 

لٖتبلؼ   هْه اللٗي الؾٌ٘ف ّرؾوٗ٘ الٌتبً  لتٔ الضتْهح ّالغِتبكن ّكبًتذ الٌز٘غتخ

الضتتْهحن ؽ٘تتش اٍتتزغبثذ   تتلاك غق٘تتوح هتتي  ثٌتتبء القققتتبً الْتتوبلٖ لتتل ْح الضتتْهح 

ًّلاءارِب للٌِْٗ ثبلجالك رؾوٗوُب هي الوؾزل ّإقبهخ كّلخ إٍاله٘خ
(48)

. 

 إعالن الثورة

اٍتتزقبك الهتتب  ّتتبهل هتتي ٛج٘وتتخ الوٌ قتتخ لجتتلء  ول٘برتتَ القزبل٘تتخن ؽ٘تتش كبًتتذ 

ّا(ًِتبه ٍتوٗوخ الغوٗتبى ّالْكٗتبى ٙت٘قخ   رَتوؼ الغجبي الوبل٘خ رغ ِ٘ب الغبثتبدن 

ثق٘ب   ول٘بد  َكوٗخ كج٘توح ّثقتْاد ٙتقوخن لتنا لقتل ارجتع ف تخ كلب ٘تخ لتٖ ثلاٗتخ 

الضتتتْهحن صتتتم ثتتتل  ثْتتتي الغتتتبهاد  لتتتٔ القتتتالع ّالْؽتتتلاد الوٍّتتت٘خ الوزْاعتتتلح لتتتٖ 

الوٌ قتتخ
(49)

ب . ّإىاء رٌتتبهٖ الضتتْهح ّاًزْتتبه ًقْمُتتتب ّرنص٘وارِتتب  لتتٔ الوٌ قتتخ ّهتتت

عبّهُبن ّاكزَبة الوقبرل٘ي ّقبملُم ٍووخ  ٍ ْهٗخن ؽبّي الوًّ اٍتزوبلخ الهتب  

ّبهلن ّكلقْا  ؽل ٌٕبموِم هي ا(هواء ّالول ْ ّبهقبي غياًوِ
(50)

لالرٖبي ثتَ  

ؽبل٘تتب  بٕتتوخ  -ّال لتتت هٌتتَ الزْعتتَ إلتتٔ هقتتو ؽتتبكم القققتتبً لتتٖ هلٌٗتتخ )الزجلتتٌ٘( 

                                              
 .128؛ ؽَْىن الووعع الَبث ن ٓ 190( ٍزْكاهكن الووعع الَبث ن ٓ 48)

 .339؛ ث٘قبًْ ن الووعع الَبث ن ٓ 143(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 49)

 ( لقت ٗ ل   لٔ ثو٘ ؽكب  ا(قبل٘م ّالو ٍبء لٖ القققبً الْوبلٖ.50)
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 ه٘وا ّإهبهب لللاغَزبىن إ   ى الهب  ّبهل  ٍزال   هو روٌَ٘٘  -عوِْهٗخ عْهع٘ب 

هل٘
(51)

. 

(  لتف هقبرتل للقٚتبء  لتٔ 400عِيد هٍّ٘ب عْ٘ب قْاهتَ ) 1837لٖ  ب  

الضْهحن ّ ٛل   لٔ الوول٘خ اٍم )ؽولخ لْاء ل٘ي(ن لكبى  ى رووٗ الغتِ٘ الوٍّتٖ 

لقَتتتبمو عَتتت٘وخ لتتتٖ ا(هّاػ ّالووتتتلادن ّكبًتتتذ رٚتتتؾ٘بد الوقتتتبرل٘ي اٍزْتتتِبك     

( هقبرل100)
(52)

. 

 لٔ اصو ُنٍ الِيٗوخ الوٌكوح  بّك الوًّ ا رٖبي ثبلهب  هوح  فوٓن ؽ٘ش 

ارٖل ثَ القبمل الوٍّٖ )كلتم( ّ  تبك  ل٘تَ الوتوٗ الَتبث  ّتوٛ إًِتبء الضتْهحن إ   

ن إ  اًِب ثبءد ثبلقْل  ٗٚب1839اًَ عْثَ ثبلول٘ن ّركوهد الوؾبّلخ  ب  
(53)

. 

وٙتتتزَ الضتتتْهح ّالتتتول٘ الوزكتتتوه لإلغتتتواءاد  هتتتب  الزؾتتتلٕ التتتلامم التتتنٕ ل

ّ وّٗ الَال ن ّّوْه هٍّ٘ب ثبلق و النٕ ثبرذ روضلَ ُنٍ الضْهح  لتٔ الزْاعتل 

الوٍّٖ لٖ الوٌ قخ ثوهزِبن  ي  الوًّ  لٔ إًِبء الضْهح ثبلقْح الوَلؾخن لتنا لقتل 

ن 1839رة  20عِيّا عْ٘ب كج٘وا هللٍّ ثنلٚل الغٌْك ّالٚجبٛ ّا(ٍلؾخن ّلتٖ 

ّقوتتذ هووكتتخ كج٘تتوح لتتٖ ثلتتلح ) فْلكتتْ( اللاغَتتزبً٘خ ُيهتتذ لِ٘تتب قتتْاد الضتتْهحن 

ّاكزَؾذ القْاد الوٍّ٘خ ثالك اللاغَزبى ثنكولِبن ّاٙ و قبمل الضْهح إلتٔ اللغتْء 

إلٔ ثالك الْبّبى هع ثو٘ هقبرلَ٘
(54)

. 

                                              
 (51 ) Jenny vonmayer, “Islam and National Responsibility”, The moslem world, vol. IV. No. 2, 

April, 1914, p. 137;    679ن ٓ 728اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع  . 

 .366( القَٖ٘ن الووعع الَبث ن 52)

 .679ن 728ٓ( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع53)

 .340( ث٘قبًْ ن الووعع الَبث ن ٓ 54)
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 احتضان الشاشان للثورة

لوَتبًلح هتي الْتوت ثول اًزقبي الهب  ّبهل إلٔ هْقوَ الغلٗلن ّعتل التل م ّا

الْبّبًٖ هوتب  ٛتبي لتٖ  وتو الضتْهح  ْتوٗي ٍتٌخ  فتوٓن ّاًزقلتذ ق٘تبكح الوقبّهتخ 

ّالؾتتوة إلتتٔ ا(هٗ الْبّتتبً٘خ الزتتٖ  ٕتتجؾذ ٍتتبؽخ الؾتتوة الغلٗتتلح ٙتتل قتتْاد 

 ا ؽزالي الوٍّٖن ثول  ى كبًذ هَبُوزِب ثبلوعبي ّالوزبك ّالوؤى.

الغلٗتتلن ّركًْتتذ غبلج٘تتخ  ّتتكل الهتتب  ّتتبهل ق٘تتبكح علٗتتلح رزٌبٍتتت ّالْٙتتع

الق٘بكح هي ّعِبء الْبّبى ّهزٌقنِٗم
(55)

. كوب ّ هٍل الٌْاة للل بٗخ للضتْهح ّكَتت 

ا(ًٖبه ّالوقتبرل٘ي لتٖ القققتبً الْتوبلٖ ّالوٌتبٛ  الوغتبّهحن ّكتبى اّتِو ُتؤ ء 

الٌْاة الٌبمت الضبلش الْ٘ـ هؾول  ه٘ي النٕ ًغؼ لتٖ ٙتم عواكَتخ كْثتبى ثي بهتخ 

ّو ثم( إلٔ عبًت الضْهحن ّكبى لِؤ ء كّها لٖ ا ٍتز٘الء  لتٔ  تلك الؾبط )كواًل

هي القالع الوٍّ٘خ ثبلٙبلخ إلٔ هْبغلخ الق وبد الوٍّ٘خ لٖ الوٌ قخ
(56)

. 

 تتبّك الهتتب  ّتتبهل ُغوبرتتَ  لتتٔ الق وتتبد ّالوْاٙتتع الوٍّتت٘خ اثزتتلاء هتتي   

ن هكجلاع الوًّ فَبمو عَ٘وخ لٖ ا(هّاػ ّالوولاد1840 ب  
(57)

. 

بى الهتتب  ّتتبهل ٗووتتل ثبٍتتزوواه  لتتٔ رغنٗتتخ صْهرتتَ ثكتتل هتتب ٗوكٌِتتب هتتي كتت

اللٗوْهخ ّا ٍزوواه ّالٖوْكن ّإكهاكب هٌَ (ُو٘تخ ا(ٍتلؾخ الضق٘لتخ لتٖ الووتبهصن 

لنا لقل ّغع فج٘و ا(ٍلؾخ ّٕبًوِب الوبُو الؾبط عجوام٘ل  لٔ ٕتٌع هتللعن لكتبى 

                                              
 .28(  كه٘وّن الوٖله الَبث ن ٓ 55)

 .143(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 56)

 .330؛ القَٖ٘ن الووعع الَبث ن ٓ 143ََن ٓ ( الوٖله ًق57)
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1843اى ثل  إًزبط هللو٘خ الضْهح هٌن  تب  
(58)

(هتو التنٕ كتبى لتَ  صتوٍ القوتبي لتٖ . ا

اّزلاك ٍب ل الضْهح ّهلع هوٌْٗبد الوقبرل٘ي ثبلٙبلخ إلٔ ا  زوبك  لتٔ التٌقٌ لتٖ 

ٌٕع  ٍلؾخ الضْهح ّ ل  ا قزٖبه  لٔ الوَب لاد ّهتب ٗوكتي الؾٖتْي  ل٘تَ هتي 

 الغٌبمم هي  ٍلؾخ الولّ.

لتوًّ ؽ٘تش ؽق  الهب  ّبهل ا ام اًزٖبهارَ  لتٔ ا 1843لٖ  ّامل  ب  

اًزٖتتود قتتْاد الضتتْهح  لتتٔ قتتْاد القبمتتل الوٍّتتٖ الغٌتتواي )كتتو ( لتتٖ هووكتتخ 

لبٕلخن اٙ و القبمل الوٍّٖ  لٔ  صوُب ا ًَؾبة ّاللغْء إلتٔ قلوتخ )ّتْها(
(59)

 .

(  لتتتتف هقبرتتتتل رؾتتتتذ ق٘تتتتبكح الغٌتتتتواي 200ؽْتتتتلد هٍّتتتت٘ب ) 1844ّلتتتتٖ  تتتتب  

)لْهريّ (
(60)

وٙتذ لِيٗوتخ علٗتلحن . ٌّّذ ؽولتخ علٗتلح ٙتل الضتْاه إ  اًِتب رو

ّاٍز ب ذ قْاد الضْهح لزؼ الؾْٖى ّا ٍز٘الء  لٔ هوبقتل التوًّ لتٖ الغجتبين 

ّاٍو الولٗتل هتي الغٌتْك ّالٚتجبٛن ثبلٙتبلخ إلتٔ غٌتبمم الوتؤى ّا(ٍتلؾخ ثٚتوٌِب 

( هتتتللعن ّاٙتتت ود القتتتْاد الوٍّتتت٘خ لالًَتتتؾبة ّاقزٖتتتو رْاعتتتلُب  لتتتٔ 35)

ا(هاٖٙ الَبؽل٘خ
(61)

 . 

هب  ّبهل اصو اًزٖبهارَ الوززبل٘تخن لكتبى اى هاٍتلَ الغتوكٌ ىاكد ِّوح ال

 تي  الهتب   لتٔ اعز٘تبى  1846للقلّ  إلٔ ثالكُمن ّكفْلِم لٖ ٛب زَن ّلتٖ  تب  

الؾلّك ّرلج٘خ الٌلاء. ّعِي عْ٘ب هي الوْبح ّالق٘بلخ روالقِم قْاد هي الوللو٘خ هتع 

ح ًِتو )رتوص( ًّتيي ثتجالك ٍجوخ هلالع هع ا زلٍ فق٘قتخ ّصق٘لتَن ّاعزتبى عتِ٘ الضتْه

                                              
ن 729( ثوُتبى التتلٗي اللاغَتتزبًٖن "الْتت٘ـ ّتبهل ى تت٘م القْقتتبى ّّتت٘ـ الوغبُتلٗي"ن هغلتتخ الوٍتتبلخن الوتتلك 58)

 .704ن ٓ 1947ًْٗ٘خ  23ن 15ً

 .679ن ٓ 728( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 59)

 .161(ن ٓ 1887 ن )ث٘وّد:3( ًقلخ قلقبٛن ربهٗـ هٍّ٘ب الؾلٗشن عـ60)

 .108( فْهّ٘لن الوٖله الَبث ن ٓ 61)
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القجوٛتبٕ الْاقوتتخ لتٖ الْتتوبي الغوثتتٖ لللاغَتزبىن ّافتتن ٌْٗتتو روبل٘وتَ ثتت٘ي الٌتتبًن 

ّ ول  لٔ رٌا٘م ثالك الغوكٌن ّثٌ٘وب ُْ هٌْغالعن كثو التوًّ كوٌ٘تب لوؾبٕتورَ 

ّق تتع ف تتْٛ الوعوتتخن إ  اى الهتتب  ّتتبهل اٍتتز بع ّتت  ٛوٗقتتَ  بمتتلا إلتتٔ عجتتبي 

بٕلخ رووٗ لِ٘ب عِ٘ الضْهح إلٔ فَبمو كج٘وح لٖ الوقبرل٘ي كاغَزبى ثول هووكخ ل

ّا(ٍلؾخ
(62)

 . 

اى الِيٗوخ الزٖ رووٙذ لِب قْاد الضْهح لٖ ُنٍ الغجِخ لم رـَقـُذَّ لٖ  ٚل 

الضْاه لٖ الغجِبد ا(فوٓن ؽ٘ش قبهذ قْاد ًبمت الهب  ّبهل لٖ عجِخ الْبّتبى 

ثتئًياي ُيٗوتخ ٍتبؽقخ ثتبلغُْ٘  1848القبمل الْبّبًٖ )ع٘قتْٕ ٍتولأ( لتٖ  تب  

الوٍّتت٘خ ّعٌوا رِتتب لتتٖ هٌ قتتخ هبهرتتبىن ّلكضتتوح فَتتبموُم اٙتت و التتوًّ إلتتٔ 

ا ًَتتتؾبة إلتتتٔ ؽٖتتتًِْم الوٌ٘وتتتخن ّكتتتبًْا ٗتتتلهوّى القتتتوٓ ّالجَتتتبر٘ي ّالؾقتتتْي 

الويهّ تتخ  ٌتتل اًَتتؾبثِمن كوتتب كتتبًْا ٗوهتتْى ف٘تتْلِم الو٘زتتخ لتتٖ اٙثتتبهن ّقتتل هكد 

 ثقزل عٌلٕ هقبثل كل صووح ق وُْبقْاد القبمل ع٘قْٕ ٍولأ
(63)

 . 

اٍتتتز بع الضتتتْاه ٕتتتٌع الجتتتبهّك لتتتٖ ثالكُتتتم هوتتتب عولِتتتم  1850ّلتتتٖ  تتتب  

ٗزؾتتوهّى هتتي الٚتتغْٛ القبهع٘تتخ ّ ول٘تتخ ا ٍتتز٘واكن ّا  زوتتبك  لتتٔ التتٌقٌ لتتٖ 

ن ّكزوج٘تو  تي 1853رْتوٗي ا(ّي  13ٌٕب خ ثوت٘ الوز لجتبد الوَتكوٗخ. ّلتٖ 

لهتب  ّتبهل ثزغ٘تِ٘ الغ٘تُْن ّاعزتبى ؽتلّك ثتالك عْهع٘تب رٌبهٖ قْح الضْهحن قب  ا

)الكوط( ّؽبٕو قلوخ ىً خن ّاٙ و قبمل القلوخ الغٌواي )عْعْىح( إلٔ رَل٘وِبن 

صم اًزْود قْاد الضْهح رغ٘تو  لتٔ القتوٓ ّالضكٌتبدن ّثوتل اٍتو الولٗتل هتي الغٌتْك 

إلٔ هقو ق٘بكرتَن  ّالٚجبٛ ّالؾْٖي  لٔ الغٌبممن  بك قبمل الضْهح ّقْارَ الوٌزٖوح

                                              
 .705 – 704ن ٓ 729( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 62)

 .45 – 44(  كه٘وّن الوٖله الَبث ن ٓ 63)



 د. عصمت برهان الديه عبدالقادر                        1351 – 1334الثورة الداغستاويت / الشاشاويت  

 142 

( ّتقٔ 894( هقبرلن ّكتبى  تلك ا(ٍتوٓ ًؾتْ )2000ّقل قزل هي الوًّ ًؾْ )

ّكبى هي ث٘ي ا(ٍوٓ ىّعخ قبمل قلوخ ىً خ ّاثٌزَ ّ لك هي الٌَتبء ا(فوٗتبد هتي 

ّثوتل رَتوخ اّتِو هتي رلتم الوووكتخ روتذ هجبكلتخ  1854ثٌبد النّادن ّلتٖ  ّافتو 

٘خ ّؽلذ ُلًخ غ٘و هٍو٘خا(ٍوٓ ث٘ي الضْاه ّالؾكْهخ الوٍّ
(64)

. 

 (  اًْغلذ  القْاد  الوٍّ٘خ  ل1856ٖ – 1853ٛ٘لخ لزوح ؽوة  القو   )

القزبي ٙل اللّلخ الوضوبً٘خ ّؽل٘قزِ٘ب لٖ ُنٍ الؾوة إًكلزوا ّلوًَبن لنا لقل ؽبّلذ 

عِلُب رؾ٘٘ل عجِخ القققبً الْوبل٘خ ّإقواه ؽبلخ هي الِلّءن ّلم ركي ٌُبص  ول٘بد 

إ  لتتٖ عجِتتخ الْبّتتبى َتتكوٗخ 
(65)

.
 
ّكبًتتذ الاتتوّ  هالموتتخ ل تتالى ق٘تتب  كّلتتخ  

هَزقلخ لٖ القققبً الْوبلٖ إ  اى  قل الٖلؼ ث٘ي اللّي الوزؾبهثخ لتٖ ؽتوة القتو  

ؽبي كّى ملم
(66)

. 

 بذايت النهايت

إى لزتتوح الِتتلّء الزتتٖ  بّتتزِب الوٌ قتتخ  صٌتتبء ؽتتوة القتتو  كبًتتذ لِتتب ًزبمغِتتب 

لبلؾوة القققبٍ٘خ الْوبل٘خ ٛبي  هلُبن ّاصو ملم رنص٘وا ثبلغتب  الوَكوٗخ  لٔ الضْهحن

لٖ الَكبى الوؾل٘٘ين ّلم رول ٌُبص  ٍوح لم رققل ىّعتب  ّ اثٌتب  ّ  ثتب  ّ  فتبن ثتل اى 

 بمالد ثنكولِب رووٙذ لإلثبكحن ّكهود قوٓ ثنكولِب ّ لذ ا(هٗ ٌٌٍ٘بع ْٛٗلتخ 

ْاء لٖ اهٗ اللاغَزبى ؽ٘ش كبى كّى ىها خن ّلم ٗول ٌُبص هي ِٗزم ثبلجَبر٘ين ٍ

ٗوِ٘ الهب  ّبهل    لٖ اهٗ الْبّبى ثول  ى  ٕجؾذ ُٖ ا(فوٓ ٍبؽخ ؽوةن 

                                              
 . 705ن 729ٓ( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع64)

 .111(  كه٘وّن الوٖله الَبث ن ٓ 65)

 . 143(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 66)
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كوب اى الز ج٘  الٖبه  للْوٗوخ الٍاله٘خ ًّجن الوبكاد ّالزقبل٘تل القلٗوتخن ّ ٍتلْة 

الجو٘ هي الٌْاة لتٖ عجبٗتخ الٚتوامت القلٗوتخ )ٙتوٗجخ الووا تٖ( غ٘تو الْتو ٘خ 

علٗتتلح لٚتتالع  تتي ر ج٘تت  القتتْاً٘ي الزتتٖ رقوٙتتِب الضتتْهح ّثْتتكل ّلتتوٗ ٙتتوامت 

ٕبه  كّى  ٕ هوًّخن عول الزنهو ٌٗزْتو ثت٘ي الَتكبى ّالوقتبرل٘ي
(67)

. كوتب ّلغتند 

 هٍّ٘ب إلٔ  ٍلْة الغواء ّثني الْ ْك لألهواء ّالقْاك ّالزلْٗؼ ثبلورت ّالٌ٘بّ٘ي

ّالوٌبٕت ّإًقبو الوجبلغ الٚقوخ لْواء النهم
(68)

. 

و الزتتنهو لتتٖ ٕتتقْ  الْبّتتبى ّٙتتبقذ ًقٍْتتِم مه تتبع هتتي ًاتتب  ؽكتتم اًزْتت

الهب  ّبهل النٕ   َٗبٗو رقبل٘تلُمن لكتي القْت٘خ هتي إٙتوب  الضتْهح  هتب  القتْاد 

الوٍّتت٘خ عولتتزِم َٗتتبٗوًَّ ّٗقتتبرلْى هوتتَ ٍتتٌ٘ي ْٛٗلتتخ إ   ى ٛتتْي لزتتوح الؾتتوة 

ء ٗتل ْى للزقلتٖ ّاللهبه النٕ رووٙذ لَ ثالك الْبّبىن عوتل التجو٘ هتي الْعِتب

 ي الضْهحن  كوب ّكبى  لك هي الٌْاة ٗوّعْى للوؽ٘ل إلتٔ اللّلتخ الوضوبً٘تخ ؽ٘تش 

الواؽخ ّالؾوٗخ ّهي ُؤ ء الٌْاة ع٘قْٕ ٍولأن ىاًل قْٕ ّتؾجْلذن ع٘يلتْٕ 

فبٍتتْن ثلزتتًْٖ هْ ًْهكْ٘تتٖ ّغ٘تتوُم إ   ى  تتلكاع كج٘تتواع هتتي الْبّتتبً٘٘ي إلزؾقتتْا 

ثق٘بكح القبمل الْبّبًٖ ثَْٗغو –ل٘وب ثول  –اغَزبى ثبلهب  ّبهل لٖ عجبي ك
(69)

. ّقل 

ّٕتتتتلذ كلوتتتتخ هتتتتي الوِتتتتبعوٗي الْبّتتتتبً٘٘ي إلتتتتٔ اللّلتتتتخ الوضوبً٘تتتتخ لتتتتٖ القزتتتتوح           

( ّقجتتتل ًِبٗتتتخ الضتتتْهحن ّلتتتٖ القزتتتوح ًقَتتتِب  قتتتل القبمتتتل الوٍّتتتٖ 1859 – 1858)

ٍت٘خ ثوْعجِتب:  تل  ثوٗبرٌَكٖ هوبُلح ٍال  هتع الْبّتبً٘٘ين روِتلد الؾكْهتخ الوّ

ًتيع ٍتتالػ الْبّتتبى لتتٖ ثالكُتتمن ّ تل  رغٌ٘تتلُم لتتٖ الغتتِ٘ الوٍّتتٖن ّالوؾبلاتتخ 

                                              
 . History of the USSR; op. Cit. P. 209     108فْهّ٘لن الوٖله الَبث ن  (67)

 .368 – 367( القَٖ٘ن الووعع الَبث ن 68ٓ)

 .18 – 16(  كه٘وّن الوٖله الَبث ن ٓ 69)
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 لٔ كٌِٗم ّرقبل٘لُم ّ تل  الوتٌ ثنهاٙتِ٘م
(70)

. ّاٙت و ثوتلُب الهتب  ّتبهل إلتٔ 

 الوْكح هغلكاع إلٔ  وٌَٗ لٖ عجبي اللاغَزبى.

 هنايت الثورة

 (300ْل عِ٘ ثلغ رولاكٍ )ثول رنه٘ي الغجِخ الْبّبً٘خن  ولذ هٍّ٘ب إلٔ ؽ

 لف هقبرل هغِيٗي ثنؽَي ا(ٍلؾخ
(71)

. ّهتيّكٗي ثنؽتلس الق تٜ ّالقتوامٜ الزتٖ 

ّٙتتوذ للوٌ قتتخ هٌتتن ٍتتٌْاد ؽتتوة القتتو  ؽ٘تتش كبًتتذ القتتوو الغْ٘ل٘يٗبم٘تتخ رقتتْ  

ثن وتبي الوَتؼ لتٖ   قتبة الوول٘تبد الؾوث٘تخ ّّٙتع القتوامٜ ّرؾلٗتل الوْاقتتع
(72)

 .

(  لتتف 60هتتب  ّتتبهل هتتي عْ٘تتَ التتنٕ كتتبى قتتل ثلتتغ )ّهتتي عبًتتت رفتتو لتتم ٗجتت  هتتع ال

هقبرل
(73)

( هقبرل لٚالعن  ي  لك هي الٌَبء300. ٍْٓ )
(74)

  . 

ثول إكوبي اٍزولاكارِب الوَكوٗخ ّاللْعَز٘خن ّتٌذ القتْاد الوٍّت٘خ ُغْهتب 

كج٘تواع  لتتٔ ؽٖتتْى الهتتب  ّتتبهل لتتٖ عجتبي كاغَتتزبىن ّثتتل د رٚتت٘  القٌتتبو  لتتٔ 

ٌٗزقلْى هي هْقع ٙفون ؽ٘ش ؽبٕود القتْاد الوٍّت٘خ هقتو الوقبرل٘ي النٗي افنّا 

ن هوتتتتب اٙتتتت و ا(ف٘تتتتو إلتتتتٔ 1858الهتتتتب  ّتتتتبهل الوؾٖتتتتي لتتتتٖ )لتتتتلٌٖٗ(  تتتتب  

ا ًَؾبة
(75)

. صم ٌّذ ُغْهبع رفو  لٔ هب رجقٔ هي قتْاد الضتْهح الوؾبٕتوٗي لتٖ 

                                              
 .     Clarkson, op. Cit, P, 397 ؛   40ن   22( الوٖله ًقََن ٓ 70)

 .144(  يد ثبّبن الوٖله الَبث ن ٓ 71)

. كاًزَتت٘غن الوؽبلتتخ التتوًّ لتتٖ الْتتوو ا(ٍّتتٜن روعوتتخ ّرول٘تت  هوتتوّ  فيًتتخ كاهن )الغوِْهٗتتخ ( ة.  72)

 .277 – 276( ن ٓ 1981الوواق٘خ: كاه الوّ٘ل للٌْون 

 .367( القَٖ٘ن الووعع الَبث ن 73ٓ)

 .706ن ٓ  729( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 74)

 .47(ن 1888ٓد: ن )ث٘و4ّ( ًقلخ قلقبٛن ربهٗـ هٍّ٘ب الؾلٗشن عـ75)
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هقو الق٘بكح الغلٗلح لٖ قلوخ )ٗكٖ كهغ٘خ(ن ّٛبي الؾٖبه هلح  هثوتخ اّتِو اٙت و 

لوًّ ثولُب لقم الؾٖبهن هوب  ربػ لإلهب  ّهقبرلَ٘ الوؾبٕوٗي للقتوّط ّالزْعتَ ا

إلٔ قوٗتخ )اْٗتغ٘لٖ( ّالوواث تخ لِ٘تبن إ   ى القتْاد الوٍّت٘خ هتب لجضتذ  ى  تبّكد 

 1859روتتْى  31الِغتتْ ن ّاٍتتزوو القزتتبي ٛتتْاي ّتتِوٕ ؽيٗتتواى ّروتتْىن ّلتتٖ 

ت( ّرؾٖتتي لِ٘تتب. ّكبًتتذ اٙتت و الهتتب  ّتتبهل إلتتٔ ا ًَتتؾبة  إلتتٔ قلوتتخ )غٌْٗزتت

 (  رقٚتتٖ ثئلقتتبء القتتج٘ 1881 – 1855 ّاهتتو القٖ٘تتو الوٍّتتٖ الكَتتٌله الضتتبًٖ )

 لتتٔ الهتتب  ّتتبهل ؽ٘تتبع هِوتتب كلتتف ا(هتتون ّلِتتنا  فتتند القتتْاد الوٍّتت٘خ رٚتت٘  

الؾٖبه  لٔ القلوخن ّلٖ الْقتذ ًقَتَ ٛلتت قبمتل القتْاد الوٍّت٘خ هتي قبمتل الضتْهح 

هي الوقبرل٘ي ّالٌَبء ّا(ٛقبي  لٔ ؽ٘برَ ّؽ٘بح هي هوَ الزَل٘م هع الْ ل ثبلثقبء
(76)

. 

إىاء التتول٘ الوزكتتوه هتتي قجتتل قبمتتل الضتتْهح ّإهبهِتتب
(77)

ن لتتم رغتتل القتتْاد 

الوٍّ٘خ ثلاع هي اقزؾب  الؾٖتي هتي القلتفن ّاٍتز ب ذ   تلاك غق٘توح هتٌِم الزَتلل 

قزتبين ّهتوح إلٔ اللافلن لبًَؾت الهب  هع هقبرلَ٘ إلتٔ هَتغل الؾٖتي هْإتل٘ي ال

 فوٓ ٛلت قبمل القْاد الوٍّ٘خ هي الهب  ّبهل ا ٍزَال ن هع ّ ل ثبى َٗتلم ُتْ 

ّهي هوَ إلٔ ٍل بد اللّلخ الوضوبً٘خن ّاً لذ القل تخ  لتٔ ثوت٘ الوقتبرل٘ي ؽ٘تش 

 لؼ  لك هتٌِم  لتٔ الهتب  ثوتل  رقْٗتذ القوٕتخن لٌتيي ا(ف٘تو  لتٔ إهاكرِتم ٍّتلم 

 ٗلتْي  6لتٔ القبمتل الوٍّتٖ الغٌتواي ثبهٗبرٌَتكٖ لتٖ ًقََ هع ًؾْ  ْتوٗي هقتبرالع إ

1859
(78)

. ًّقل إلتٔ ث وٍتجْهف ؽ٘تش ا زقتل لقزتوح ْٛٗلتخ
(79)

. صتم اٍزَتلم الٌبمتت 

هؾول  ه٘ي ُْ اٙفو
(80)

 . 

                                              
 .706ن ٓ 729( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 76)

  (.1869ؽيٗواى  5ُـ )1286ٕقو  24ن 153( ف٘و اللٗين "ّ٘ـ ّبهلٖ"ن روقٖ ن ًْهوّ 77)

 (.1869ّجبٛ  10ُـ ) 1285ّْاي  28ن 71( روقٖن ًْهوّ 78)
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هتتع ًِبٗتتخ الضتتْهح لتتٖ ثتتالك اللاغَتتزبى ٍّتتكًِْب لتتٖ ثتتالك الْبّتتبىن لتتم ٗجتت        

وكٌن ّثِتتتنا لتتتزؼ الوغتتتبي          إ  ثوتتت٘ ثتتتؤه الوقبّهتتتخ ٌُتتتب ٌُّتتتبص ّلتتتٖ ثتتتالك الغتتت

 هتتتتب  القتتتتْاد الوٍّتتتت٘خ  قزؾتتتتب  هٌ قتتتتخ القققتتتتبً الْتتتتوبلٖن لجتتتتل د إعواءارِتتتتب           

القوو٘تتتتخ لفٚتتتتبع الوٌ قتتتتخ ثوهزِتتتتب للؾكتتتتم الوٍّتتتتٖن لقوقتتتتذ الووبُتتتتلح هتتتتع          

الْبّتتبى ّكهتتود قتتواُم ّ عجتتورِم  لتتٔ الوؽ٘تتلن ّّى تتذ  هاٙتتِ٘م ّهتتياه ِم   

ّالوتْال٘ي  لٔ ا رجتبع
(81)

. ّلزؾتذ  ثتْاة الَتغْى ّالووتزقالدن ّرتم إ تلا    تلاك 

كج٘وح هي الوقبرل٘ي ّ لٔ ه ٍِم القبمل الْبّبًٖ ثَْٗغو
(82)

. 

 ًَتتبؽذ القتتْاد الوٍّتت٘خ لتتٖ هزبثوتتخ غيُّتتب الوتتٌام لجق٘تتخ الوٌتتبٛ  ؽزتتٔ 

(1864 – 1863اٍز ب ذ اكزَتبػ ثتالك الغتوكٌ لتٖ لزتوح )
(83)

. ّثتنا رتم للتوًّ 

القققتبً الْتوبلٖ ثوتل ٍتٌْاد ْٛٗلتخ هتي الؾتوّة الوتلهوحن هوتب ْٗت٘و إلتٔ اؽزالي 

 و  الوقبّهخ الجبٍلخ ّ ٌقِتب ثق٘تبكح الهتب  الٖتْلٖ الوقبرتل هؾوتل ّتبهل ّّتوْة 

 اللاغَزبى ّالْبّبى ّالغوكٌ.

 ملخص

ّتتِلد هٌ قتتخ القققتتبً الْتتوبلٖ صتتْهاد  لٗتتلح ٙتتل ا ؽتتزالي الوٍّتتٖ التتنٕ كتتبى 

 قخ ّهي اِّو ُنٍ الضْهاد صْهح الهب  الْ٘ـ هؾول ّتبهل ّالزتٖ ٗقوٗ ٍل زَ  لٔ الوٌ

(  ّكتبى لِتب ٕتلاُب لتٖ الوٌ قتخ هوتب عولِتب ًوْمعتبع 1859  - 1834اٍزوود هثع قتوى )

                                                                                                                
 . Clarkson; op. Cit; P; 397 ؛   736ن ٓ 730( اللاغَزبًٖن الووعع الَبث ن ع 79)

 .371( القَٖ٘ن الووعع الَبث ن ٓ 80)

 .22(  كه٘وّن الوٖله الَبث ن ٓ 81)

 .17 – 16؛  كه٘وّن الوٖله الَبث ن ٓ 47ن ٓ 4( قلقبٛن الوٖله الَبث ن عـ 82)

 . History of the USSR; Op. Cit; P 209؛  33( كلكغٖن الووعع الَبث ن ٓ 83)
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لضْهح إٍاله٘خ لٖ ملم الْقذ ؽ٘ش هلوذ الضْهح لْاء إقبهخ كّلخ إٍاله٘خ رٚتم ٍتكبى رلتم 

 الوٌبٛ .

رووٙتذ إلتٔ الِتيامم هوتب عولِتب رٌزقتل هتي  ّكوب  ولذ الضْهح ا ًزٖبهاد لبًِتب

ثالك كاغَزبى إلٔ الْبّبى ّهي صم الوْكح إلٔ اللاغَزبى لوْإلخ الغِتبكن إ  إًِتب ّثَتجت 

هي  وّ  هؾل٘خ رووٙذ إلٔ الؾٖبه ّالِيٗوخ ّهي صم اٙت و قبمتلُب إلتٔ ا ٍزَتال . 

 وٌ قخ القققبً الْوبلٖ.ّهع اًزِبء الضْهحن لَؼ الوغبي  هب  الوًّ  ٍزكوبي إعز٘بؽِم ل
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Abstract 

 

Dr. Esmat Brhaan aldeen A.
(*) 

North Caucasia witnessesd many revolutions against the 

Russian occupation. One to the most famous revolution was led by 

Al-Imam Muhammad Shamil Which lasted more than 25 years 

(1834-1859), and extended on vast area, giving a model of Islam 

(Religious) Revolution. 

This revolution faced setbacks, so it removed to Chichnia for 

a time, then back to Daghstan many obstacles obliged the revolts to 

put arms off and leader to surrender. Russia thence had free hand to 

containue its invasion this Islamic area. 

 

 

                                              
)*(  College of Arts / University of Mosul. 


