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( 2007-1991)دراسة وتحلٌل : الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة
 
: إعداد

 علً دمحم علً كشت 
 

: اشراؾ
 الدكتور ذٌاب مخادمة  

 
ملخـــص 
  

 تحدٌداً )الشركسٌةتهدؾ هذه الدراسة لتحلٌل الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس    

بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث 

من حٌث التٌارات السٌاسٌة واإلجتماعٌة ومجرٌات الصراع فً تلن المنطمة،  (شركسن-لرشاي

واستشراؾ مستمبل منطمة شمال المفماس الشركسٌة  فً ضوء هذا الصراع الداخلً و محاولة 

أي السٌنارٌوهات )تحدٌد مستمبل الوضع السٌاسً لهذه المنطمة فً ضوء نتابج هذا الصراع 

. للوضع السٌاسً فً المنطمة " المحتملة مستمببل

   وتموم فرضٌة الدراسة على ان تنامً الهوٌة المومٌة الشركسٌة سٌإدي الى زٌادة مطالبها 

بالحصول على المزٌد من الحموق، ولد ٌستؽل هذا االمر من لبل لوى دولٌة اخرى تعمل من 

اجل تحمٌك اجندة خاصة بها، وستعمل موسكو على زٌادة لبضتها على الجمهورٌات والمناطك 

. الشركسٌة

  واستخدام منهج دراسة الحالة فً هذه الدراسة لبلجابة عن االسبلة المتعلمة بها والوصول الى 

. مجموعة من النتابج والتوصٌات

ما هو أثر الصراع الداخلً فً منطمة :   تدور المشكلة البحثٌة للدراسة حول السإال التالً

بلمارٌا،جمهورٌة  -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )شمال المفماس الشركسٌة 

على مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌات،و ٌتفرع (شركسن-االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي

ما هو الوضع السٌاسً الحالً لجمهورٌات شمال .1: عن هذا السإال األسبلة الفرعٌة التالٌة 

فً " ما هً أبرز التٌارات السٌاسٌة و االجتماعٌة المتصارعة داخلٌا.2المفماس الشركسٌة ؟

و ما هً أفكارها و توجهاتها و ما هً وسابلها ؟ ما هً السٌنارٌوهات .3منطمة شمال المفماس  

 المستمبلٌة المتولعة فً ضوء هذا الصراع الداخلً فً هذه الجمهورٌات ؟ 

   ولد تناولت هذه الدراسة حصراً موضوع الجمهورٌات الشركسٌة فً منطمة شمال المفماس إذ 

ال توجد دراسات علمٌة عربٌة تناولت هذا الموضوع سابماً ،وٌؤمل ان تعمل هذه الدراسة على 

سد النمص أو الفراغ حول هذا الموضوع ، وان تمدم هذه الدراسة تحلٌبلً علمٌاً سٌاسٌاً للوضع 



 2 

جمهورٌة : الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث السٌاسً الداخلً لمنطمة شمال المفماس وتحدٌداً 

، حٌث تطرلت الدراسة والتحلٌل شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي-لباردٌنو

إلى البنٌة السٌاسٌة واإلجتماعٌة فً تلن المنطمة وتحلٌل الصراع الداخلً بٌن الموى والتٌارات 

السٌاسٌة فً تلن الجمهورٌات مع عرض أهم أفكار هذه الموى ووسابلها، خاصة فً ظل 

التطورات الدولٌة التً تإكد إمكانٌة تحول المنطمة إلى ساحة للمنافسة بٌن الموى الدولٌة التً 

 .بدأت تهتم بالمنطمة بصورة واضحة للعٌان

   لمد تناولت الدراسة الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة من خبلل ممدمة 

وأربعة فصول ونتابج وتوصٌات كوجهة نظر ختامٌة، لمد خلصت الدراسة إلى عدة نتابج ٌمكن 

: ذكر أهمها وعلى النحو التالً

بدا واضحاً ان الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة، هو صراع ذو  (1

امتدادات تارٌخٌة، وما ٌمٌز هذا الصراع هو تجدده المستمر وبصور وإشكال مختلفة 

المومٌة الشركسٌة وشركٌسٌا التارٌخٌة : وهو ٌتؤثر بؤربعة عوامل ربٌسة هً

 .واالعتراؾ باإلبادة الجماعٌة وحك العودة لمن ٌرؼب

 ان التٌار المومً الشركسً فً المفماس ٌسعى إلعادة إحٌاء شركٌسٌا التارٌخٌة، وٌسعى  (2

التٌار المومً الشركسً الموجود فً المهجر إلى تدوٌل المضٌة الشركسٌة، أن السلطات 

الروسٌة عملت على االحتواء ولمع المد المومً الشركسً مما أدى لحلول تٌار آخر 

 .مكانه إال وهو التٌار اإلسبلمً
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الفصل التمهٌدي 

خلفٌة الدراسة ومشكلتها 

: الممدمة

تعد منطمة شمال المفماس ألسباب موضوعٌة خاصة بها من أهم مراكز التحركات 

السٌاسٌة وااللتصادٌة والهجرات البشرٌة منذ ظهور االنسان على وجه البسٌطة، ولد لامت  

بدور ممٌز، فً نمل الحضارات بٌن الشمال والجنوب وبٌن الشرق والؽرب، كما تعد من 

المناطك الؽنٌة بالمصادر الطبٌعٌة المتنوعة فً العالم، ومن أبرزها النفط والؽاز الطبٌعً 

والمعادن كالذهب والحدٌد وؼٌرها، وكان هذا األمر أحد أسباب نشوب العدٌد من الصراعات 

فٌها، وٌمصد بمنطمة شمال المفماس جؽرافٌاً، تلن األراضً الممتدة من شبه جزٌرة تامان 

الوالعة بٌن بحر آزوؾ والبحر االسود فً الشمال الؽربً، إلى شبه جزٌرة أبشٌرون بمرب 

مدٌنة باكو على بحر لزوٌن فً الجنوب الشرلً، وهً جزء من سهول شرق أوروبا الشرلٌة 

عبر نهر الفولؽا إلى آسٌا الوسطى وسٌبٌرٌا، وتتكون منطمة شمال المفماس " التً تمتد شرلا

سٌاسٌاً من عدة جمهورٌات تتمتع بالحكم الذاتً، ضمن إطار األتحاد الفدرالً الروسً وٌبلػ 

جمهورٌة أنؽوشٌا (3جمهورٌة الداؼستان (2جمهورٌة الشٌشان (1: عددها سبع جمهورٌات هً

 -جمهورٌة لرشاي(6بلمارٌا -جمهورٌة لباردٌنو(5جمهورٌة أوسٌتٌا الشمالٌة (4

، وستتناول الدراسة الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث فً المنطمة، جمهورٌة االدٌؽٌة(7شركسن

، وتعد (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي -جمهورٌة لباردٌنو ):وهً كل من

" هذه الجمهورٌات الوطن األم للشعب الشركسً، وٌشكل الشراكسة من حٌث تعداد السكان نسبا

، بلمارٌا-جمهورٌة لباردٌنومتفاوتة، وٌشكل المواطنون الذٌن ٌنحدرون من أصول شركسٌة فً 

من مجموع السكان % 24من مجموع السكان، بٌنما ٌشكلون ما نسبته % 52ما نسبته 

، شركسن-جمهورٌة لرشايمن مجموع سكان % 10، وٌشكلون نسبة تمارب جمهورٌة األدٌؽٌة

وواجه الشعب الشركسً فً موطنه األصلً شمال المفماس، ومازال وٌبلت األحتبلل األجنبً، 

، والذي 1722وخاصة األحتبلل الروسً للمفماس، أبتداء من عدوان روسٌا المٌصرٌة عام 

، وأنتهت بإحتبلل روسٌا المٌصرٌة ألراضً الشعب الشركسً، وحسب 1864أستمر حتى عام 

األسم الذي كان ٌطلك على المناطك واأللالٌم )المصادر الرسمٌة الروسٌة فلمد بمى فً شركٌسٌا

الؾ شخص فمط من أصل ملٌون ونصؾ الملٌون شركسً، واألكثرٌة 80نحو  (الشركسٌة

العظمى كان مصٌرها إما المتل أو الطرد إلى األمبراطورٌة العثمانٌة آنذان، بعد أنتهاء الحروب 

 ، بحٌث أصبحت نسبة الشركس الذٌن ٌعٌشون فً الخارج ما 1864المفماسٌة عام-الروسٌة

. من مجموع تعداد الشعب الشركسً%80ٌمارب 
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 1918وخبلل الحرب االهلٌة الروسٌة بٌن المٌاصرة والشٌوعٌٌن فً عام 

، حاولت الشعوب المفماسٌة ومن ضمنهم الشركس أستؽبلل هذه الحرب للتحرر (الثورة البلشفٌة)

من االمبراطورٌة الروسٌة، فمامت بإنشاء جمهورٌة شعوب المفماس المستملة، التً أستمرت مدة 

سنتٌن، وأحتلت بالموة العسكرٌة من لبل الشٌوعٌٌن الذٌن حلوا محل المٌاصرة وطبموا نفس 

السٌاسة األحتبللٌة بتؽٌٌرات طفٌفة، وبعد سموط النظام الشٌوعً وأنهٌار األتحاد السوفٌٌتً، 

إلعادة إحٌاء عاد الشركس وحاولوا أستؽبلل الفوضى والفراغ السٌاسً اللذٌن نتجا عن ذلن 

 ،إال أنها اللت نفس مصٌر سابمتها، 1918 عامفكرة جمهورٌة شمال المفماس التً تشكلت 

وتشكلت الفدرالٌة الروسٌة التً أعلنت أن النظام الجدٌد سٌكون مبنٌاً على األسس الدٌممراطٌة، 

بلمارٌا،جمهورٌة -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث وعلى أثره ظهرت 

، المتمتعة بالحكم الذاتً ضمن أطار الفدرالٌة الروسٌة، شركسن-االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي

 رسالة الى شعوب شمال المفماس بمناسبة 1994وبعث الربٌس الروسً بورٌس ٌلتسٌن عام 

المفماسٌة، عبر فٌها عن أسفه على ما جرى -على أنتهاء الحروب الروسٌة "  عاما130مرور 

أثناء هذه الحرب، وأعلن عن نٌته وضع حلول للنتابج المؤساوٌة التً سببتها هذه الحرب، 

 إال أن الجمهورٌات الشركسٌة شهدت فً (1)وأرتفعت معنوٌات الشعب الشركسً وآماله،

السنوات االخٌرة تصاعداً ملحوظاً فً حدة الصراعات داخل هذه الجمهورٌات، حٌث شهدت 

حراكاً سٌاسٌاً ملحوظاً من لبل الموى الشركسٌة المتعدده لتوحٌد لواها، وأدى هذا األمر إلى 

ظهور تٌاران أولها ٌوصؾ بانه مواٍل لموسكو، ٌحاول الحفاظ على المكتسبات التً تحممت 

للجمهورٌات الشركسٌة لؽاٌة اآلن، مع البماء ضمن األتحاد الفدرالً الروسً، والثانً تٌار 

ٌوصؾ بانه أنفصالً ذو نزعة لومٌة دٌنٌة ٌرفض سٌاسة التٌار األول وٌحاول تدوٌل المضٌة 

الشركسٌة، والخروج بها الى آفاق أبعد ، بل و ٌرى إمكانٌة نمل سٌنارٌو إللٌم كوسوفو إلى 

منطمة شمال المفماس، وما التظاهرات التً حدثت بتارٌخ الرابع والخامس من شهر تشرٌن 

 فً كل من مدٌنتً إسطنبول ونٌوٌورن، أمام مبنى السفارة الروسٌة واألمم 2007االول لعام 

المتحدة، وؼٌرها من المإتمرات و اإلجتماعات التً عمدت فً عدة مدن ؼربٌة، إال دلٌل لوي 

على تفالم الصراع الداخلً فً الجمهورٌات الشركسٌة، بٌن الشراكسة أنفسهم من جهة، وبٌن 

المومٌات األخرى، التً تتماسم معهم أراضً جمهورٌاتهم من جهه أخرى، مما ٌنعكس على 

العبللة مع الفدرالٌة الروسٌة ومستمبلها، كما أن تمتع المنطمة بثروات طبٌعٌة ؼٌر مستؽلة، 

ٌجعلها تدخل فً ظل الحسابات والمعادالت الدولٌة، خاصة مع تمتع المنطمة بؤهمٌة إستراتٌجٌة 
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تتمثل فً إمكانٌة مد انبوب لنمل النفط من الشٌشان وبحر لزوٌن الى شواطا البحر االسود، 

وهذا ٌعنً مرور هذا الخط من خبلل أراضً الجمهورٌات الشركسٌة سالفة الذكر، وتطرح 

لضٌة الصراع فً الشٌشان نفسها بموة بما ترتبط به من بعد دٌنً و لومً مع الجمهورٌات 

 )الشركسٌة، ولد ٌكون ولوع العدٌد من الهجمات اإلرهابٌة و التً كان آخرها هجوم نالتشن 

، من الإشرات الهامة على 2005الشهٌر صٌؾ عام  (عاصمة جمهورٌة لبردٌنو بلمارٌا

حساسٌة الوضع فً هذه الجمهورٌات وإمكانٌة إنتمال الصراع الشٌشانً إلٌها، وستتناول هذه 

الجمهورٌات الشركسٌة )الدراسة تطورات الصراع الداخلً فً جمهورٌات شمال المفماس 

 وأثر هذا (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي -جمهورٌة لباردٌنو: الثبلث 

التطور فً الصراع على مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌات، ضمن اإلتحاد الروسً 

:  من خبلل المحاور التالٌة

جمهورٌة : الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )خلفٌة تارٌخٌة عن منطمة شمال المفماس  (1

 حتى إنهٌار اإلتحاد (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي -لباردٌنو

.  السوفٌٌتً 

(.  2009-2008)التطورات التارٌخٌة ما بعد إنهٌار اإلتحاد السوفٌٌتً حتى اآلن (2

البنٌه السٌاسٌة و اإلجتماعٌة فً جمهورٌات شمال المفماس الشركسٌة من حٌث النظام  (3

.  السٌاسً و التٌارات السٌاسٌة و اإلجتماعٌة الموجودة فٌها

الجمهورٌات الشركسٌة )التطورات على صعٌد الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس  (4

 (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي-جمهورٌة لباردٌنو: الثبلث 

أثر تطور الصراعات الداخلٌة فً جمهورٌات شمال المفماس الشركسٌة على مستمبل  (5

 .الوضع السٌاسً فً هذه الجمهورٌات 

: فرضٌة الدراسة

  ان تنامً الهوٌة المومٌة الشركسٌة سٌإدي الى زٌادة مطالبها بالحصول على المزٌد من 

الحموق وتشجٌع النزعة االستمبللٌة، ولد ٌستؽل هذا االمر من لبل لوى دولٌة اخرى تعمل 

من اجل تحمٌك اجندة خاصة بها، وستعمل موسكو على زٌادة لبضتها على الجمهورٌات 

. والمناطك الشركسٌة
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:  مشكلة الدراسة

ما هو أثر الصراع الداخلً فً :       و تدور المشكلة البحثٌة للدراسة حول السإال التالً

بلمارٌا،جمهورٌة  -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )منطمة شمال المفماس 

.  على مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌات(شركسن-االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي

:  و ٌتفرع عن هذا السإال األسبلة الفرعٌة التالٌة 

ما هو الوضع السٌاسً الحالً لجمهورٌات شمال المفماس الشركسٌة ؟  (1

ما هً أبرز التٌارات السٌاسٌة و اإلجتماعٌة المتصارعة داخلٌاً فً منطمة شمال المفماس  (2

بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )

 و ما هً أفكارها و توجهاتها و ما هً وسابلها ؟  (شركسن-لرشاي

ما هً السٌنارٌوهات المستمبلٌة المتولعة فً ضوء هذا الصراع الداخلً فً هذه  (3

 الجمهورٌات ؟ 

: أهداؾ الدراسة

: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )ع الداخلً فً منطمة شمال المفماس تحلٌل الصرا (1

 من حٌث التٌارات (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي-جمهورٌة لباردٌنو

.  السٌاسٌة و اإلجتماعٌة و مجرٌات الصراع فً تلن المنطمة 

جمهورٌة : الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )استشراؾ مستمبل منطمة شمال المفماس  (2

 فً ضوء هذا الصراع (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي-لباردٌنو

الداخلً و محاولة تحدٌد مستمبل الوضع السٌاسً لهذه المنطمة فً ضوء نتابج هذا الصراع 

للوضع السٌاسً فً منطمة شمال المفماس " أي السٌنارٌوهات المحتملة مستمببل)

بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة  -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )

.  (شركسن-لرشاي

:  محددات الدراسة

جمهورٌة : الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث )منطمة شمال المفماس : محددات مكانٌة  (1

 .  (شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي-لباردٌنو

  .2007 - 1991من عام : المحددات الزمانٌة  (2
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:  الدراسات السابمة

  : ٌعرض الطالب عٌنة من الدراسات السابمة ذات العاللة بموضوع البحث مباشرة

 مفصله سابمة تتناول الموضوع مدار باللؽة العربٌةلم ٌجد الباحث أي دراسة علمٌة 

البحث بإستثناء رسالة الماجستٌر للباحث مراد الشٌشانً حول الصراع فً جمهورٌة 

الشٌشان، وتناولت  الوضع السٌاسً فً منطمة شمال المفماس بصورة عامه، باإلضافة 

:  الى بعض الكتب المترجمة عن اللؽة الروسٌة و أهمها 

، تهجٌر الشراكسة ، ترجمة عصام حسن حتك ، الطبعة األولى ، ( 1987)برزج ، نهاد، (1

عمان ، مكتبة الشباب و مطبعتها، ولد تناول تارٌخ منطمة شمال المفماس فً ؼابر العصور 

وتطرق الى الحروب الروسٌة الشركسٌة وعملٌة التهجٌر التً حدثت للشراكسة وانعكاساتها 

على مستمبل ومصٌر الشعب الشركسً بشكبلً مفصل، مبدٌاً مجموعة من االراء التً بٌنت 

وجهة نظر مفكري الشراكسة بالنسبة لموضوع التهجٌر واالسباب والعوامل التً ادت الى 

هجرة الشراكسة وتناول مواضٌع تارٌخ المفماس والدور الدولة العثمانٌة والعبللات المفماسٌة 

االنجلٌزٌة والبولندٌة والروسٌة تارٌخٌاً، اسباب هجرة المفماسٌن والطرق التً استعملت فً 

تهجٌر الشراكسة وسٌاسة التوطٌن التً استعلمت لتوطٌنهم وصراع الشراكسة من اجل 

 .البماء ومحاوالت معارضً الهجرة

، المولازٌون الشراكسة ، ترجمة زهدي و راتب سطاس ، الطبعة  (1989)ابراموؾ،ٌا، (2

األولى ، دمشك ، منشورات اللجنة الثمافٌة لجمعٌة المماصد الخٌرٌة الشركسٌة، و ٌتناول 

الكتاب التمسٌمات اإلدارٌة إبان الحكم الشٌوعً، حٌث ٌسلط الضوء على وضع الشراكسة 

 واالجراءات التً تم اتخاذها من اجل 1864الشركسٌة عام /بعد انتهاء الحروب الروسٌة

تعزٌز وتدعٌم اسس الحكم الروسً الجدٌد فً المنطمة وطرٌمة التعامل مع الشراكسة من 

النواحً االلتصادٌة واالدارٌة والتعلٌمٌة، كما ٌتحدث الكاتب عن المشاكل العرلٌة التً 

بدأت بالظهور بٌن الشراكسة والمستوطنٌن الروس، وتمٌٌز السلطة الروسٌة فً معاملة 

المواطنٌن المنحدرٌن من اصل روسً على حساب الشراكسة،ولصد المإلؾ تصوٌر الوالع 

بعد تحلٌله والؽوص فً تفاصٌله ومن ثم تمدٌم النصح للسلطات الروسٌة من اجل احكام 

سٌطرتها وهو ٌدرس العبللات االجتماعٌة وااللتصادٌة والموانٌن المطبمة فً تلن الفترة 

وٌعترؾ المإلؾ باستمرار المماومة الشركسٌة رؼم مرور ربع لرن كامل على تولؾ 

. العملٌات الحربٌة
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، إنتصار الوحدة فً شمال المفماس ، ترجمة أمٌرة دمحم  ( 1997 )شنبه ، ٌوري موسى ،  (3

مصطفى لبرطاي ، الطبعة األولى ، دمشك ، مطبعة الرازي، وتناول الكاتب الوضع 

السٌاسً لمنطمة شمال المفماس بعد إنهٌار اإلتحاد السوفٌٌتً و تجربة شعوب منطمة شمال 

المفماس فً إلامة جمهورٌة كونفدرالٌة فٌما بٌنهم، ومحاولة هذه الشعوب ومن بٌنهم 

الشراكسة اعادة طرح تنظٌم العبللة بٌن روسٌا وشعوب منطمة شمال المفماس، وٌتناول 

التوجهات الشركسٌة آنذان لبناء منظمة سٌاسٌة لوٌة تمثل لومٌات شمال المفماس بالكامل 

تعمل على اعادة صٌاؼة العبللة مع روسٌا وبناء ممومات دولة ترتبط مع الدولة الروسٌة 

بشكل كونفدرالً، وتسلٌط الضوء على النشاط السٌاسً الذي لعبته منظمة شعوب شمال 

المفماس التً ترأسها مفكرٌن شراكسة، فً العمل على اٌجاد حلول للمشاكل العرلٌة 

وااللتصادٌة وؼٌرها، التً نتجت عن انهٌار االتحاد السوفٌاتً، مستعرًضا أهم اهداؾ هذه 

. المنظمة وؼاٌاتها، والدور السٌاسً التً لامت به فً منطمة شمال المفماس اثناء وجودها

:  كٌؾ تختلؾ هذه الدراسة عن الدراسات السابمة

ستعمل هذه الدراسة على تحلٌل الوضع السٌاسً الداخلً لمنطمة شمال المفماس  (1

بلمارٌا،جمهورٌة -جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث "وتحدٌدا

، حٌث ستتطرق بالدراسة و التحلٌل الى البنٌة السٌاسٌة شركسن-االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي

واإلجتماعٌة فً تلن المنطمة و تحلٌل الصراع الداخلً بٌن الموى و التٌارات السٌاسٌة فً 

تلن الجمهورٌات مع عرض أهم أفكار هذه الموى ووسابلها ، فٌما ٌبلحظ على الدراسات 

السابمة المترجمة التً تناولت موضوع الدراسة أنها كانت تتبع أسلوب السرد التارٌخً 

 . دون االشارة الى والع الصراع الحالً فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة

موضوع الجمهورٌات الشركسٌة فً منطمة شمال المفماس إذ " تتناول هذه الدراسة حصرا (2

باستثناء دراسة الباحث مراد "ال توجد دراسات علمٌة عربٌة تناولت هذا الموضوع سابما

الشٌشانً، ولد تناولت جمهورٌة الشٌشان فمط، و ٌبلحظ أن هنان العدٌد من الدراسات 

العلمٌة العربٌة التً إلتصرت فً دراستها لمنطمة شمال المفماس على جمهورٌة الشٌشان 

فمط فٌما لم تنل الجمهورٌات الشركسٌة حمها من الدراسة، وستعمل هذه الدراسة على سد 

 . النمص أو الفراغ حول هذا الموضوع 

الجمهورٌات )ستسعى الدراسة الى استشراؾ الوضع السٌاسً لمنطمة شمال المفماس  (3

-جمهورٌة لرشاي جمهورٌة االدٌؽٌة، بلمارٌا،-جمهورٌة لباردٌنو: الشركسٌة الثبلث 

.  (شركسن

:  صعوبات الدراسة
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ان معظم المراجع العربٌة التً تحدثت حول بشكل عام عن منطمة شمال المفماس 

التصرت فً تركٌزها على جمهورٌة الشٌشان ،بٌنما ال توجد دراسات علمٌة مفصلة عن 

الجمهورٌات الشركسٌة فً منطمة شمال المفماس، ومعظم المراجع التً اختصت بالمنطمة 

 . الشركسٌة بتارخها الحدٌث متوفرة باللؽة االنجلٌزٌة

 :منهجٌة البحث

 :و سٌتم إستخدام منهج دراسة الحالة فً هذه الدراسة 

 بصفتها الكلٌة ثم  السٌاسٌة ٌموم منهج دراسة الحالة على أساس االهتمام بدراسة الوحدات  

 نوع هو  الجزٌبات من حٌث عبللتها بالكل الذي ٌحتوٌها، أي أن منهج دراسة الحالة إلىالنظر 

 أو  هذه الوحدة فردا أو نظاما  سواء كانتالسٌاسٌةوحدة خصابص المن البحث المتعمك فً 

علومات كثٌرة مجمع بٌانات و، حٌث سٌعمل على عاما محلٌا أو مإسسة اجتماعٌة أو مجتمعا

واحدة وذلن بهدؾ الوصول إلى فهم أعمك لظاهرة الوحدات السٌاسٌة وشاملة عن حالة 

حٌث ٌتم جمع البٌانات عن الوضع الحالً للحالة المدروسة  المدروسة و ما ٌشبهها من ظواهر ،

  الذي تمثله هذه الحالة بهدؾللوضعأجل فهم أعمك وأفضل  و كذلن ماضٌها وعبللاتها من

 .نتابج متعلمة بالبحثالوصول إلى 
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الفصل األول 

 منطمة شمال المفماس خلفٌة نظرٌة

: تمهٌد

تعد لفماسٌا من المناطك الؽنٌة فً العالم سواء بمصادرها الطبٌعٌة الدفٌنة أو بمصادرها 

السطحٌة، فإنتاجها الزراعً ٌزٌد إضعافاً، عن حاجتها وهذا ٌدفع أهلها إلى إٌجاد أسواق تجارٌة 

لبٌع منتجاتهم، كما أن الحفرٌات واالكتشافات األثرٌة والتً جرت فً العمود األربعة األخٌرة، 

دلت على أن المفماس لد سبك أوروبا بفترة زمنٌة طوٌلة فً اكتشاؾ المعادن وطرق استعمالها 

على أكمل وجه، ونظراً لمولع لفماسٌا الجؽرافً الممٌز فمد كانت من أهم مناطك العبور 

. للهجرات المدٌمة

إن الشعوب المحلٌة لشمال المفماس والتً تعٌش فٌها منذ اآلالؾ السنٌن ال زالت تحتفظ 

. بؤسمابها التً تعود إلى لؽاتها المومٌة 

: -     وهذه الشعوب هً

و تضم األبزاخ ، البزادوغ ، ، الشابسوغ ، المبرداي ، الوبٌخ ، الحاتمواي ، : األدٌؽة - 1 

.  ، البسلٌنٌه وؼٌرها (الكمركوي)الناتخواي ، التشمرلوي

.  و تضم الشٌشان و األنؽوش : الوٌناخ - 2

.  و التً تتمثل باألٌرون والدٌمور : األستٌن - 3

.  و التً تتمثل باألوار ، األندالل ، اللزكً ، البلن وؼٌرها: الداؼستان - 4

.  و التً تتمثل فً األبازٌن واألبسإا : االبخاز - 5

و مع مرور الزمن و االختبلط بشعوب أخرى بدأت تظهر فوارق لؽوٌة تزاٌدت مع 

الزمن، حتى وصلت إلى درجة االختبلؾ الكلً، علماً بان سكان شمال المفماس أبناء ثمافة 

وحضارة ومصٌر واحد، ان لمب شركسً لٌس أسماً ألحد من هذه األلوام التً ذكرت ، و ال 

إال أنه سٌتم استخدام لفظة الشراكسة  توجد لبٌلة واحدة تحمل أسم المبٌلة الشركسٌة فً لفماسٌا،

للداللة على أبناء شعب األدٌؽة، والذي ٌتوزع أبناإه على عدة جمهورٌات ومناطك ضمن 

االتحاد الفٌدرالً الروسً، إن كلمة شركسً أسم أطلمه األجانب على أبناء شعوب شمال 

المفماس األصلٌٌن ومن هنا ٌمكن المول ان كل أدٌؽً أو شٌشانً أوستٌنً أو داؼستانً هو 

شركسً، ولكن لٌس كل شركسً ادٌؽً أو لٌس كل شركسً شٌشانٌاً أو لٌس هو داؼستانٌاً، و 

بتعبٌر اصح أن أسم شراكسة ٌطلك اآلن على جمٌع الشعوب التً كانت تسكن شمال المفماس، 
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تلن الشعوب التً لها حضارة مشتركة و لها لضٌة مشتركة، خاصة على األدٌؽة و الشٌشان 

.  واألستٌن والداؼستان الذٌن ٌعٌشون خارج وطنهم األم فً الولت الحاضر

 وٌتناول هذا الفصل الخلفٌة النظرٌة لمنطمة شمال المفماس، حٌث تم تمسٌم الفصل إلى

 :أربعة مباحث، وكما ٌؤتً

 المبحث األول : ً  .نبذة عن منطمة شمال المفماس الشركسٌة جؽرافٌاً وتارٌخٌا

 ً(. 1864-1722)الحرب الروسٌة الشركسٌة : المبحث الثان

 (. 1920-1917)فترة الثورة البلشفٌة وسموط الحكم المٌصري : المبحث الثالث

 (. 1991-1920)العهد السوفٌتً : المبحث الرابع
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المبحث األول 

ًا )نبذة عن منطمة شمال المفماس الشركسٌة  ًا وتارٌخٌا  (جؽرافٌا

تشكل األراضً الوالعة شمال هضبة المولاز الكبرى جزءاً من سهول شرق أوروبا 

التً تمتد شرلا عبر نهر الفولؽا الى آسٌا وسٌبٌرٌا، فالسهول الؽربٌة من هذه األراضً ذات 

تربة سوداء خصبه وأمطار ؼزٌرة، وهً عبارة عن حمول واسعة وتعتبر من مناطك أنتاج 

  .الحنطة و الذرة وعباد الشمس

تمطع هذه السهول أودٌة نهر كوبان وفروعها وانهر أخرى، تتؽذى من مٌاه الثلوج و

التً تؽطً هضبة الجبال، وهذه األودٌة مؽطاة ببعض الؽابات وأشجار الفواكه المتنوعة، 

وٌشكل نهر كوبان عند مصبه منطمة مستنمعات، تتخللها ألنٌة وبحٌرات تكثر فٌها الطٌور البرٌة 

المختلفة، وكذلن بعض الحٌوانات البرٌة، وتزرع معظم األلسام الساحلٌة الواطبة من هذه 

السهول بالمطن واألرز والحبوب، بٌنما تنتشر فً أودٌة نهر الكوبان وروافده، كروم العنب 

وبساتٌن التفاح والمشمش واألجاص وحمول التبػ، وأهم المعادن المتوفرة فً هذه السهول 

البترول فً منطمة ماٌكوب وتفٌد إحدى الدراسات ان النفط المتواجد فً شمال المفماس والممتد 

على أراضً الجمهورٌات الشركسٌة وجمهورٌة الشٌشان ٌكفً لسد احتٌاجات المنطمة لمدة 

 عاماً، وٌمتد خط أنبوب نفط من كروسندار إلى أرمافٌر، حٌث ٌلتمً بخط أنابٌب البترول 150

الممتد من ماخاتش ؼاال على بحر لزوٌن إلى روستوؾ فؤوكرانٌا، كما توجد مصاٍؾ للنفط فً 

كروسنودار وفً مٌناء توابسة على البحر األسود، وٌوجد فً هذه المنطمة الؽاز الطبٌعً الذي 

 (لٌنٌؽراد سابما)ٌنمل بواسطة خط أنابٌب ٌمتد من مدٌنه ستارفوبول إلى موسكو، وفولؽا ؼراد 

ومناطك أخرى فً األتحاد السوفٌٌتً السابك، وٌتواجد الفحم الحجري شمال مدٌنه روستوؾ، 

وخامات الحدٌد والفوالذ بالمرب من مدٌنه تاؼانورغ، حٌث توجد مصانع عدٌدة لصناعه المكابن 

واآلالت الحدٌدٌة والفوالذٌة، كما أن مدٌنه أرمافٌر مشهورة بصناعه المكابن الزراعٌة ومصانع 

نسج المطن، وإما مٌناء نوفورسسن على شاطا البحر األسود فهو مجهز بؤحدث اآلالت 

الرافعة، وهو مركز ربٌسً لتصدٌر الحنطة، ومن أهم مراكز صناعه األسمنت فً االتحاد 

السوفٌتً السابك، وٌشتهر أٌضا بكروم العنب التً تصنع منها أجود أنواع النبٌذ، وإما السهول 

الشرلٌة من األراضً الوالعة شمال هضبة جبال المولاز الكبرى، فإنها تشكل امتداداً للسهول 

الؽربٌة، وٌمر منها نهر كوما ونهر ترن وروافدهما، التً تنبع من جبال المولاز الوسطى و 

ٌصب النهران فً بحر لزوٌن، وتمل كثافة الزراعة كلما اتجهنا نحو الشرق، حٌث تتحول هذه 
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السهول إلى مراعٍ خضراء ٌانعة فً الربٌع و صفراء جافة فً الصٌؾ، وتتخلل السهول 

  .الشرلٌة هذه بعض البحٌرات المالحة الصؽٌرة

 منطمة هضبة جبال المولاز الكبرى 

وهً منطمة سلسلة الجبال الكبرى ومنحدراتها الشمالٌة وتمتد هذه السلسلة من شبه 

جزٌرة تامان الوالعة، بٌن بحر آزوؾ والبحر األسود فً الشمال الؽربً إلى شبه جزٌرة 

ابشٌرون، بمرب مدٌنه باكو على بحر لزوٌن فً الجنوب الشرلً، وطول السلسلة حوالً 

كٌلومتر تمرٌباً المسم األكثر ارتفاعا،  (650)كٌلومتر وٌشكل الجزء األوسط بطول  ( 1100)

كٌلو متر تمرٌباً، باتجاه الجنوب الشرلً إلى مدٌنه باكو على  (2509)وٌنحدر جزء منه بطول 

كٌلومتر تمرٌبا باتجاه الشمال الؽربً إلى  (200)بحر لزوٌن، بٌنما ٌنحدر جزء آخر منه بطول 

( 200-100)مٌناء نوفورسسن على البحر األسود، وٌتفاوت عرض هذه المنطمة فٌما بٌن 

كٌلومتر مربع، وتوجد فً الجزء األوسط من هذه  (150000)كٌلومتر و مساحتها حوالً 

( 40)السلسلة أعلى لمم أوروبا، والعدٌد منها أكثر ارتفاعا من أعلى لمم جبال سوٌسرا، وهنان 

 .متر عن سطح البحر (5000)لمة ٌزٌد ارتفاعها عن

، فإالنسان المفماسً عاش امنذ أن عرؾ تارٌخ بنً البشر ، كان اإلنسان ٌعٌش فً المفماسً

العصر الحجري والبرونزي، لبل أن تنشؤ تلن العصور فً أرض أوروبا، وفً أراضً االتحاد 

. السوفٌٌتً 

 :دولة السند

التً من المحتمل أن تكون لرٌة شنجً  (شنجٌمال  )كان مركز هذه الدولة مدٌنة سندٌن 

فً منطمة األدٌؽة، وكانت اللؽة الرسمٌة للدولة هً الشركسٌة المدٌمة التً " الموجودة حالٌا

تعتبر أم اللؽات المفماسٌة الؽربٌة، ولمد سن ملون هذه الدولة النمود واستعملوا فً كتاباتهم 

الحروؾ الٌونانٌة، ولام ملكهم توسٌع مملكته فشن الحروب وانصاعت له كثٌر من المبابل 

  .األدٌؽٌة وساندته، بٌنما ظل بعضها ٌماوم وٌرفض الخضوع

، ووصلت إلى "ومع ذلن فمد اتسعت رلعة هذه المملكة حتى تعدت نهر الفولؽا شماال

جبال األورال، وفً الجنوب إلى أواسط األناضول وأستمر حكمها فً تلن المناطك أكثر من 

لرن من الزمان، إال أن تمدم األسكٌت ودخلوا المفماس فً المرن السادس لبل المٌبلد ومن بعدهم 

السرمت دفع ملون السند إلى االنضواء تحت لواء ملن البسفورس، ومع بداٌة المرن السادس 

لبل المٌبلد كانت عبللات المفماسٌٌن تزداد لوة مع الٌونان، وأهل البندلٌة إذ سمح لهم هإالء 

بإنشاء مراكز تجارٌة، ثم على مضٌك كرج بانتً لوابة، وعلى نهر تان تنابٌس، وفً شبه 
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، وفً منطمة أنابة أنشبوا جورجٌبٌا، وتحولت هذه المراكز (بٌؽورلال)جزٌرة تامان بانا ؼورٌا 

. مع الزمن إلى مدن

 

 :دولة زٌخٌا

فً بداٌة المرن السادس المٌبلدي ، استطاعت لبٌلة الزٌخ التً تعتبر جد لبابل الوبٌخ 

، التً تمتد من شبه جزٌرة تامان، (الشمال لفماسٌا )إنشاء دولة مستملة فدرالٌة جمعت المبابل 

إلى جنوب مناطك األبخاز، ودعٌت بدولة زٌخٌا وظلت لوٌة مستملة حتى نهاٌة المرن الثامن 

.  المٌبلدي 

 :دولتً االبخاز و االدٌؽة

فً هذه الفترة بدأ الضعؾ ٌصٌب دولة زٌخٌا وبدأت الخبلفات تدب بٌن شعوب المفماس 

األبخاز  (ابسوا )المتحدة، مما أدى فً النتٌجة إلى ظهور دولتٌن فدرالٌتٌن جدٌدتٌن، هما دولة

األدٌؽة على ضفة نهر كوبان فً  (لاسوغ)فً المسم الجنوبً من شمال ؼرب المفماس، والثانٌة 

المسم الشمالً من ؼرب المفماس ، و فً النهاٌة مع ظهور هاتٌن الدولتٌن ضعفت دولة زٌخٌا 

. وذابت فً هاتٌن الدولتٌن

أما فٌما ٌتعلك بالتنظٌم اإلداري فً المناطك الشركسٌة فلمد طؽى علٌه الطابع البدابً، 

وأن كان ٌتمٌز بوجود مراعاة دلٌمة لهذه األنظمة، التً كانت ألرب إلى النظم االجتماعٌة منها 

إلى اإلدارٌة وكان النظام اإللطاعً منتشراً فً بعض المناطك، بٌنما عرفت مناطك أخرى 

أنظمة شبه دٌممراطٌة، إذ كان الحاكم أو األمٌر ٌتم انتخابه من خبلل اجتماع عام، وعلى أثره 

ٌتولى المٌادة، أن هذه األنظمة تظهر وجود نوع من ممومات الدولة البدابٌة لدى الشراكسة وتبٌن 

 لد ٌكون ةأنهم لم ٌكونوا مجرد لبابل متناحرة فٌما بٌنهم، أن وجود مثل هذه البنٌة التنظٌمً

مإشراً لوٌاً على إن الشراكسة لد توفرت لهم ممومات الدولة الحدٌثة إال انه ونتٌجة للحروب 

المتتالٌة التً خاضوها، لم ٌتمكنوا من عكس هذه األدوار اإلدارٌة بشكل الدولة الحدٌثة 

. المتعارؾ علٌها آنذان، حتى وأن كان الحدٌث هنا عن وضع المنطمة بعد المٌبلد

له "  الصراع الروسً العثمانً وكٌؾ أصبح شمال المفماس مسرحا

 1552اعتلى عرش روسٌا اٌفان الرابع الذي لمب بالمٌصر، وأستطاع هذا المٌصر عام 

 تمكن من احتبلل استرخان، وأصبحت روسٌا دولة مجاورة 1556احتبلل خانٌة لازان وعام 

 بمٌادة السلطان دمحم الفاتح من احتبلل 1475لشمال المفماس، كما استطاعت الدولة العثمانٌة عام 

ببلد المرم، وأزالت من الوجود كل المستعمرات التجارٌة التً أنشؤتها جنوا والبندلٌة على 

سواحل البحر األسود، باحتبلل ببلد المرم أصبحت الدولة العثمانٌة مجاورة لشمال المفماس، منذ 
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ذلن التارٌخ بدأت الهجمات العثمانٌة على شمال المفماس، وكانت هنان أهداؾ عدٌدة لهذه 

الهجمات، فاحتبلل المفماس عن طرٌك المرم ٌمنع الروس من التمدم نحو الجنوب، خاصة وأن 

لوتهم لد ازدادت خبلل المرنٌن األخٌرٌن، و هذا هو الهدؾ أو السبب المباشر لمحاوالت 

العثمانٌٌن، أما الهدؾ البعٌد فكان احتبلل المفماس والوصول إلى تركستان واالتصال مع أتران 

آسٌا وإنشاء إمبراطورٌة كبٌرة فً العالم ال منازع لها، من هنا ٌمكن المول ان مصالح روسٌا 

السٌاسٌة ومصالح العثمانٌٌن السٌاسٌة كانت تتضارب فً المفماس، فكل منهم ٌؤمل بالوصول إلى 

.  هدفه باحتبلل المفماس

 مرت فترة استمرار على شمال المفماس المستمل وأسباب ذلن 1645من عام " اعتبارا

: -  نوجزها بما ٌلً 

أوالً بتوحٌد روسٌا، ثانٌاً المضاء على حركات : محاوالت لٌاصرة روسٌا االهتمام . أ

 . العصٌان و الثورات التً كانت داخل روسٌا بشكل دابم

كان المسم الؽربً من شمال المفماس ٌعٌش فترة الوحدة المتكاملة التً أرسى لواعدها  . ب

 . األمٌر أصبلن بن لاٌتولة بإدارة لزان ٌموه جباؼً الحكٌمة 

وأدى عدم تمكن الداؼستان والشٌشان من االنضمام إلى تلن الوحدة، إلى تشجع الروس 

 ولكن تلن الحملة 1711على االستفادة من هذا الوضع، و لاموا بهجوم على تلن المناطك عام 

 بهجوم من البر تسانده لوات بحرٌة عن طرٌك بحر 1722لم تنجح، إال أنها أعادت الكرة عام 

 .الخزر، واستطاعت احتبلل المنطمة ومن ثم استولت على دربند مرة أخرى
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المبحث الثانً 

( 1864-1722)الحرب الروسٌة الشركسٌة 

ٌمكن تمسٌم الحرب الروسٌة الشركسٌة إلى لسمٌن المسم األول من الحرب دارت فً 

، حٌث (1822-1722)المناطك الوسطى من منطمة شمال المفماس أو ما ٌعرؾ بببلد المبردي

كان ٌسود النظام الطبمً وحكم األمراء اإللطاعٌٌن وخضوع شعوب أخرى لسٌطرة المبردي 

مثل المرشاي والبلمر، وتمٌزت هذه الحرب بضعؾ التنسٌك واإلدارة بٌن الشراكسة كما لام 

األمراء اإللطاعٌٌن بدوٍر كبٌٍر فً إضعاؾ الوحدة بٌن الشراكسة، لدرجة ان العدٌد من هإالء 

أصبحوا فً نهاٌة موالٌن للروس بشكل كامل، وذلن بؽٌة المحافظة على مصالحهم وامتٌازاتهم، 

المسم الثانً من الحرب ٌمصد به المنطمة الؽربٌة من منطمة شمال المفماس الشركسٌة، حٌث 

تمٌزت بمستوى أعلى من التنظٌم والتنسٌك حٌث كان ٌسود النظام الدٌممراطً فكان الحكام 

ٌنتخبون بشكل مباشر من الشعب ولم ٌكن هنان نظام اإللطاع ، إال أن هذا ال ٌعنً أن الشعب 

الشركسً لم ٌتحد فً صد الؽزو الروسً، بل كان هنان تعاون مستمر بٌن المنطمة 

وؼرب المفماس ، فمثبلً كان هنان العدٌد من المبابل  المبردي التً هاجرت  (المبردي)الوسطى

إلى المناطك الؽربٌة بعد سموط ببلدهم فً أٌدي المعتدٌن، ولاتلوا مع أخوانهم حتى نهاٌة الحرب 

. 1864فً عام 

حرب المبردي 

 بدأت الحروب الفعلٌة والمستمرة بٌن الروس والشركس ، فحدثت أول مصادمة كبرى بٌن  

، وكانت الموات الروسٌة 1722المٌصر بطرس األكبر وأمٌر الشراكسة اصبلن لاٌتموه فً عام 

ألؾ جندي من الموات البرٌة وخمسة آالؾ من الموات  (22) سفٌنة تحمل 442مكونه من 

البحرٌة باإلضافة إلى عشرة آالؾ من المتمركزٌن فً للعة كزالر، ولد دارت هذه المعارن فً 

ببلد الداؼستان و حوض بحر الخزر ، إال أن الفشل كان من نصٌب الروس فً هذه المعارن 

رؼم أنهم لتلوا العدٌد من الشراكسة، محاولة أخرى لام بها األمٌر هامبورسكً لابد لوات 

الجٌش الروسً فً المنطمة، حٌث حاول التمدم إلى وسط المفماس إال ان تضحٌة الشراكسة 

إال انه بعد وفاة المٌصر بطرس ضعفت والشٌشان فً مناطك مزدون، منعتهم من التمدم،  

 .1735سٌطرة روسٌا على هذه المناطك واضطرت أخٌراً إلى إخبلبها فً عام 

كذلن وفً هذه الفترة بالذات كثؾ العثمانٌون بواسطة أتباعهم خانات المرم هجماتهم 

 ، 1701على لفماسٌا، وكانت هذه الهجمات بدون انمطاع و أهمها تلن التً حصلت فً أعوام 
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، بالممابل كان الشراكسة الذٌن اتحدوا تحت شعار التجدد و التطور، ٌسٌطرون 1729و1720

على المولؾ، وٌنزلون خسابر فادحة بالموات المهاجمة وٌردونها على أعمابها، فً هذه الفترة 

بٌن الروس و العثمانٌٌن  (رومانٌا وبلؽارٌا  )بالذات كانت معارن دامٌة تجري فً البلمان 

 ، باتفالٌة بلؽراد التً كان من أهم بنودها االعتراؾ باستمبلل منطمتً 1739انتهت عام 

 .المبرطاي الكبرى وجبلخستانٌه

، تم اعتراؾ الروس والعثمانٌٌن باستمبلل مناطك لبرطاي 1739 أٌلول من عام 1فً 

الكبرى ولبرطاي الصؽرى، ومنطمة مزدون، ومع ذلن ظلت المراسبلت بٌن الطرفٌن تتم تحت 

 بدأ انتشار الدٌن اإلسبلمً 1742اسم الحاكم الورٌث لمنطمة ببلد الشركس والمبرطاي، بعد عام 

فً مناطك شرق وشمال المفماس، فاستؽلت روسٌا ذلن بالتوؼل واالستٌبلء على ببلد الشركس، 

 وتولٌع معاهدة بلؽراد ، 1794إال أنها لم تتمكن من ذلن، واستمر الوضع بٌن كر وفر حتى عام 

و التً وافمت روسٌا فٌها على استمبلل ببلد المفماس والتخلً عن منطمة المرم، و تفرٌػ للعة 

 تم إرسال األمٌر لاٌسن لٌتولة إلى سانت بطرسبرغ من لبل أمراء 1764 فً عام ،آزوؾ

 .المبردي، لبلحتجاج على إنشاء الروس لملعة مزدون

 م تمدم أمراء المبرداي من اإلمبراطورة كاترٌنا الثانٌة بطلب لنمل حصن 1771فً عام 

مزدون الذي تم بناإه فً لبردٌنا ضد رؼبة الشركس ، فؤجابت بالرفض المطعً، وبذلن 

 تمدم الحاكم كرٌتشنكوؾ 1775باالستٌبلء على لبردٌنا، فً عام " روسٌا"أظهرت نواٌا الروس 

 بالتراح خطة للحكومة الروسٌة بكٌفٌة االستٌبلء على لبردٌنا، ولد كتب – ن محافظ استرا خا–

الممصود من ذلن البلمار )إن الشعوب الصؽٌرة والمستضعفة ولعت تحت نفوذ المبردي : ٌمول 

وٌبلحظ أن هذه الشعوب هً من بماٌا الحلم العثمانً بإنشاء دولة طورانٌة تم  (والمرشاي

اإلشارة إلٌها أعبله، وهإالء ٌرٌدون التخلص من هذا النفوذ لذلن ٌجب على الحكومة الروسٌة 

استؽبلل هذه النمطة، ودعم هذه الشعوب لكً تساهم فً إضعاؾ شوكة المبردي، ولتحمٌك هذا 

أوصى بزٌادة مرتب حصن مزدون، بالتالً وعندما تكسر شوكة المبردي سوؾ تفتح أبواب 

. شركٌسٌا

بدأت الدولة الروسٌة المٌصرٌة فً سٌاسة االنتشار داخل مناطك شمال المفماس وبدأت 

عملٌة إسكان الروس الموزاق فً المناطك الزراعٌة، وأنشؤوا لهم لرى خاصة بهم، وفً ذلن 

الولت انتهى عهد الصدالة والوالء الذي كان ٌربط بعض زعماء بالدولة العثمانٌة حتى أنهم 

حاربوا إلى جانب العثمانٌٌن فً الحرب األخٌرة، التً جرت بٌن الروس والعثمانٌٌن فً منطمة 

وأنتصر الروس فً المعركة وعمدت معاهدة لٌنارجة  (1774-1768)المرم فً الفترة ما بٌن 

 و تم سلخ منطمة المرم من الدولة العثمانٌة، وأعطٌت منطمة المبرطاي 1774الصؽرى عام 
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لروسٌا ، إن هذه المعاهدة و ما جرى بعدها ٌعتبر بداٌة عهد الظبلم بالنسبة للشراكسة إذ أن 

 بمٌادة الجنرال 1783إستمبلل المرم لم ٌدم طوٌبلً، ذلن أن روسٌا تمكنت من احتبللها عام 

بوتمكٌن، إن سٌطرة روسٌا على المرم كان الشن بداٌة النهاٌة التً حصلت للشعب الشركسً 

  .1864عام 

، إذ اتسعت 1777– 1763اما أهم المعارن فً تلن الفترة هً معارن منطمة مزدون 

منطمة المعارن فشملت جمٌع مناطك نهر ترن، وفً عهد كاترٌن إمبراطورة روسٌا، لم تتولؾ 

ألؾ جندي ، وكنتٌجة لهذه الحروب لتل من  (120)المعارن ، بل زحفت بموات لوامها 

ألؾ مماتل، كما بدأت المعارن فً منطمتً كوبان وتامان ، وبعد  (30)الشراكسة ما ٌزٌد عن 

 فً مناطك أنابة و تشمز، تمدم الروس واحتلوا شبه جزٌرة 1774نزول الموات العثمانٌة عام 

تامان ومنطمة تسمز، وانسحبت الموات العثمانٌة تاركة استرداد المناطك لسكان الببلد، إن 

انشؽال الروس بالحروب فً مناطك أخرى فً أوروبا دفع الشراكسة إلى استرداد المناطك 

المحتلة من ببلدهم، فمام لسم منهم بالهجوم على منطمة مزودن و كزالر من طرؾ ، و من 

طرؾ آخر لامت لوات شركسٌة بمٌادة كل من مسوست بموه لابات، وبوالت بموه، ولاسٌموه 

بسبلن، بدخول شبه جزٌرة تامان والتفت خلؾ الجٌش الروسً، الذي تكبد حوالً عشرة آالؾ 

 ، تم االنتهاء من تؤسٌس خطوط االستحكامات الروسٌة فً مناطك ترن 1776مماتل، وفً عام 

و الكوبان و بذلن تم محاصرة الشراكسة من الشمال ، ولكن الشراكسة لم ٌمفوا مكتوفً األٌدي، 

ألؾ فارس بمٌادة مسوست بموه باطا ، ولاووشة بموه عادل ،  (14)بل جهزوا جٌشا لوامه 

 م عبر األمراء 1779 فً صٌؾ ،فاحتلوا بعض االستحكامات ، واسروا عددا كبٌرا من الروس

الشراكسة عن عدم رضاهم عن اإلدارة المٌصرٌة على المولاز وذلن بسبب بنابهم لخط حربً 

  تحت أمرة الجنرال 29/9/1779بٌن مزدون و كزالر ، فمامت الموات المٌصرٌة بتارٌخ 

ٌاكوبً بالهجوم على المبرداي لرب نهر مالكا، و لامت بالمضاء على الجٌش الشركسً، و 

من البمر وأكثر من هذا العدد من الؽنم، وما ٌمارب  ( 5000)حصان و ( 2000)استولت على 

.     آالؾ روبل 10على 

 لام العمٌد سافٌلوؾ بالهجوم على لبرداي الصؽرى و استولى 12/1/1779وفً شهر 

 م كان مجموع ما تم االستٌبلء علٌه 1779علٌها، فً الحرب مع المبرداي فً عام 

روبل، وحسب الشروط المفروضة من المنتصر فً الحرب ، لام الجنرال  (111106)حوالً

نفسه بوضع الحدود الجنوبٌة لروسٌا ولد شملت بعض أراضً المبرداي ، حٌث كان الحد 

، و هذا ٌعنً ان ثلث مناطك المبرداي لد ولعت تحت الوصاٌة "مالكا" الفاصل للحدود نهر 

 اتحدت شعوب شمال 1785 ولؽاٌة 1783المٌصرٌة الروسٌة، وخبلل الفترة ما بٌن عام 
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المفماس تحت لٌادة االمام منصور والذي رفع راٌة المماومة حتى االستمبلل فتمكنوا من طرد 

األعداء من مناطك مزدون وللعة كزالر وظلت الموات الشركسٌة بمٌادة االمام منصور وحتى 

 عٌن بطال باشا والٌاً على انابة بدالً من 1790وفً عام ،  تتحرش بالموات الروسٌة1790عام 

فرح باشا فاتفك مع الشراكسة، على تجهٌز جٌش مشترن من العثمانٌٌن والشراكسة لضرب 

الموات الروسٌة المرابطة على الضفة الشمالٌة من نهر الكوبان، وفعبلً نجحت المعركة وانتصر 

الشراكسة، ولكن ولبل ان تحسم المعركة بالضربة النهابٌة للموات الروسٌة، أولؾ بطال باشا 

المعركة وعندها طلب زعماء الشراكسة االستمرار فً المعركة وطرد المحتلٌن نهابٌاً من 

كٌس من الذهب ولجؤ إلى روسٌا،  (800) بنهب 1790المنطمة، فمام بطال باشا فً أكتوبر 

وبالرؼم من كل هذا استطاع المفماسٌون االستمرار فً المماومة والمحافظة على انابة مدة عام 

 فً  بعد معركة طاحنة اسر فٌها االمام منصور،1791آخر إلى ان احتلتها الموات الروسٌة عام 

 بعد ان تمكن الجنرال سوفارؾ من إخضاع لبابل النؽواي ، تمدم متشجعاً فؤحتل نهر 1793عام 

  .الكوبان ، و أعاد احتبلل شبه جزٌرة طامان

 إذ كانت معاهدة احتج مجلس الشعب الشركسً على ممارسات اإلمبراطورٌة الروسٌة،

لٌنارجة الصؽرى سالفة الذكر، ذات اثر بالػ الضرر على المباردٌٌن، وبدأ ممثل المٌصر ٌوزع 

األراضً على كبار الجنراالت، وضباط الجٌش وأنشبت المحاكم العسكرٌة لتمارس كل إشكال 

التعذٌب واالضطهاد وتعمل على طرد األهالً وتشرٌدهم ، مما كان سببا فً انتفاضة المباردٌٌن 

 بمٌادة الجنرال ؼلزٌناب 1804ضد سٌاسة المٌصر، وتمدمت الجٌوش الروسٌة فً ماٌو عام 

 لرٌة شركسٌة، ؼٌر ان المتال 80مكتسحه المرى فً مناطك المبردي، فعملت على هدم و أباده 

م لامت الجٌوش المٌصرٌة بالهجوم 1810والمماومة زاد شراسة الشراكسة وعنادهم، و فً عام

 لرٌة و لتلوا عشرات 200 بودؼاكوؾ و دٌلبوتسو احرلوا ما ٌمارب على لو تحت إمرة الجنرا

اآلالؾ من الشركس، و لد ورد ذكر هذه المجازر فً المثل الشركسً المعروؾ بمعنى ما لم 

.  ٌؤخذه الطاعون ، أخذه نهر خومبٌلٌة

 م ، إال ان الشراكسة 1822م و 1821م و 1818واستمر تدفك الموات الروسٌة، أعوام 

 عاماً، عرفت بحرب المباردٌٌن والروس ، حٌث تمكن الروس من 50واصلوا الحرب لمدة 

م، وتجرٌد األمراء من سلطاتهم وإناطة مهمات اإلدارة إلى 1822فرض الهٌمنة فً المباردا عام 

المحاكم العرفٌة، وارتبط تصدٌك اإلحكام الصادرة عنها بممثل المٌصر، وعلى الرؼم من 

إال أن ان الحرب " ان معاركنا انتهت الحرب فً لباردا" تصرٌح الجنرال ٌرملوؾ بالمول

 م ، و بسبب هذه الحروب 1818 ملخص المول انه و فً عام ،استمرت فً لباردا بٌن كر وفر

ألؾ شركسً ، و فً عام   (35)ألؾ شركسً سوى  (300.509)لم ٌبك فً لبردٌنا من أصل 
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 م تم المضاء على إمارة المبرداي، وأصبحت كاملة تحت سٌطرة الروس، وكتب الجنرال 1822

كان الطاعون حلٌفاً ضد المبرطاي بحٌث لضى على كل سكان :" الروسً ٌرمولوؾ ٌمول

لبرطاي الصؽرى وساهم فً إفراغ لبرطاي الكبرى، وأضعفهم إلى حد أنهم لم ٌستطٌعوا كما 

لم ٌبك من المبرطاي اال :"، وكما ٌمول احد المصادر"كانوا من لبل التجمع فً مجموعات كبٌرة

". خمسهم

: حرب ؼرب المفماس

بدأت اإلعمال الحربٌة للموات الروسٌة ضد شركسٌا الؽربٌة، منذ بداٌة المرن التاسع 

 عشر ، ففً الربع االول من ذلن المرن هاجم الجنرال

 الشراكسة عدة مرات بحمبلت نهب سماها حمبلت تؤدٌبٌة، فمثبلً فً عام (فبلسوؾ. م)

 لام بحملة عبر نهر الكوبان و السبب كان حسب لوله هو (1822)

لرٌة شركسٌة وسرلت عدة  (17)، فً هذه الحملة وحدها تم إحراق (معالبة الشراكسة العصاة)

بدأ أعماله الحربٌة  (فبلسوؾ)آالؾ من رإإس الماشٌة، وحسب ألوال أحد معاصرٌه فإن 

بعبور نهر الكوبان إلى أراضً الشراكسة حٌث لطع أشجار الؽابات و أحرق حمول 

( 1829-1828)المزروعات و أخٌرا هجم على المرى وأحرلها،أثناء الحرب الروسٌة التركٌة 

. كان الشاطا الشرلً للبحر األسود أحد مسارح اإلعمال الحربٌة

التً كان ٌعدها البعض مفتاحاً للشواطا  (انابه)كان هنان عدة لبلع تركٌة، أكبرها للعة 

اآلسٌوٌة للبحر األسود، كان الشراكسة ٌعترفون بان السلطان التركً هو ربٌس للدٌن اإلسبلمً 

ولكنهم كانوا ٌرفضون تدخل الباب العالً فً شإونهم الداخلٌة، ولذلن فإن السلطة العثمانٌة لم 

من جانب البحر واستمر ( انابه )حاصر الروس  ( 1828)، وفً عام (انابه)تتجاوز أبواب للعة 

بالمساعدة فإنها طلبت  (أنابه)الحصار أكثر من شهرٌن،بما أن تركٌا لم تستطع إمداد حامٌه 

ولام هإالء بتشكٌل عدة وحدات للدفاع عن الملعة ولكنهم  (الشراكسة  )المعونة من االدٌؽٌة 

نتٌجة سٌبة  (انابه )اضطروا إلى مؽادرتها لبل استسبلمها للروس، كان لهزٌمة األتران فً 

وهً أنها وضعت الشراكسة فً موضع شابن بحٌث كان علٌهم ان ٌحددوا تكتٌن المرحلة 

التالٌة، وخصوصا انه مباشرة بعد احتبلل الروس للملعة لام المابد العام للموات الروسٌة على 

بإرسال طلب للشراكسة  (إٌمونوٌل.غ )خط جبهة المفماس وفً البحر األسود، الجنرال 

بالخضوع الكامل دون لٌد أو شرط، وهدد بؤنه فً حال رفض طلبه فإنه سٌلجؤ إلى الموة 

 .العسكرٌة

وٌبلحظ فً المنطمة الؽربٌة من المفماس كثرة االجتماعات التً كانت تعمد بٌن مختلؾ 

المبابل الشركسٌة وذلن من اجل التنسٌك وتنظٌم صفوفهم، األمر الذي ٌعكس وجود مستوى عاٍل 
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من المدرة على اتخاذ المرار بصفة جماعٌة بٌن هذه المبابل بشكل ٌصور حالة من النظام 

الدٌممراطً الذي كان ٌسود فً تلن المنطمة ، كما تجدر اإلشارة إلى السفارات التً لام 

الشراكسة بها الى اسطنبول وحتى الى سانت بطرسبرغ وهو أمر ٌدل على محاولة هذه المبابل 

استخدام األسالٌب والطرق الدبلوماسٌة إلى جانب االستمرار فً المماومة، وهو أمر الفت للنظر 

كون الفكرة الشابعة والتً كانت روسٌا تعمل على نشرها هو ان الشراكسة كانوا مجرد 

مجموعة من المبابل الهمجٌة والمتناحرة، ولم ٌحدث أبدا ان تمكنوا من تنظٌم أنفسهم وكانوا 

مفتمرٌن الى ادنً ممومات الفكر السٌاسً ، إال ان االجتماعات والسفارات الشركسٌة عكست 

. امراً منالضاً لهذه األفكار واألطروحات

فً اجتماع شعبً حضره آالؾ وتم اتخاذ لرار بإرسال  (إٌل)اجتمع الشراكسة عند نهر 

 (أنابه )التركٌة على شاطا البحر األسود لممابلة لابد حامٌه للعة  (طرابزون  )وفد إلى مدٌنه 

السابك الستٌضاح المولؾ التركً الحمٌمً فً الحرب، كما لرر االجتماع التوجه إلى المٌادة 

الروسٌة العسكرٌة عند نهر الكوبان بالتراح إلامة عبللات سلمٌة بٌن الشراكسة وروسٌا، فً 

وصل الوفد الشركسً إلى المٌادة الروسٌة إلجراء  (1828)عام  (أؼسطس  )العاشر من آب 

مباحثات، لكن الشروط التً حملها الوفد لم تلك لبوال لدى الروس وطلب الروس من الشراكسة 

 (إٌمانوٌل  )الخضوع الكامل للسلطة الروسٌة، و عندما رفض الشراكسة ذلن أرسل الجنرال 

  .إلى شركسٌا حمله تؤدٌبٌة، لامت بإحراق عدة لرى شركسٌة ولتلت العدٌد منهم

للسبلم فً عام  (ادرٌانوبولوس)انتهت الحروب الروسٌة التركٌة بتولٌع معاهدة 

لم ٌعترفوا بصبلحٌة هذا االتفاق الذي لم ٌشاركوا فٌه ، ( الشراكسة)إال ان االدٌؽة(1829)

كان الشراكسة  (انابة)اعتبروا ان شركٌسٌا كانت دابماً مستملة لدرجة انه حتى بوجود باشا

 وفور انتهاء الحرب التً ،ٌعمدون اتفالٌات تجارٌة مع الروس حول التجارة الساحلٌة لهم

انتصرت فٌها روسٌا أعلم اإلمبراطور نٌموال األول المابد العام لفٌلك المفماس المستمل األمٌر 

، بؤنه ٌستخدم كل االمكانٌات المتاحة له للهجوم على كافة الشعوب الجبلٌة (باسكٌفٌتش . ي)

واالستٌبلء على أهم النماط فً أراضٌهم، ، بعد ذلن مباشرة لامت لوة كبٌرة بمٌادة األمٌر 

الذٌن لاوموا بشدة ، إال ان الموة  (شابٌسػ)بعبور نهر الكوبان ودخلت أراضً  (باسكٌفٌتش )

بجدٌة النواٌا الروسٌة تجاه  (ادٌؽة )استطاعت تدمٌر العدٌد من المرى، التنع الشراكسة الـ 

وطنهم و أراضٌهم ، فؤرسلوا وفداً إلى المٌادة الروسٌة على الطرؾ األخر لنهر الكوبان بشكوى 

حول انتهان الحدود من لبل الموات الروسٌة، واالستعبلم عن السبب واالستٌضاح، أعلمتهم 

المٌادة الروسٌة أن السلطنة العثمانٌة لد تنازلت عنهم وعن أراضٌهم لروسٌا وأنهم اآلن أتباع 

. المٌصر الروسً
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والدفاع عن حرٌتهم  (ادرنه )عدم االعتراؾ بمعاهدة  (الشراكسة  )لرر االدٌؽٌة 

واستمبللهم و فً أٌدٌهم السبلح، إال ان صراعهم جرى فً ظروؾ دولٌة معمدة جدا باإلضافة 

، و ألول مرة (1830)إلى أنهم لم ٌكونوا موحدٌن فً دولة واحدة، وفً تشرٌن الثانً من عام 

اجتماعا شعبٌا، فً هذا االجتماع  (ناتخواي)و (شابٌسػ  )عمد (أدرنه )بعد مرور معاهدة 

تمررت مماومه الهجوم الروسً بكل الوسابل المتاحة و فً نفس الولت تمرر إرسال وفد 

التً تمضً و بشكل ؼٌر لانونً  (أدرنه )شركسً إلى استانبول بهدؾ تؽٌٌر المادة فً المعاهدة 

 (زانوله صفر بً ) (ناتخواي )بنمل شركسٌا إلى روسٌا، تم انتخاب ممثل االرستمراطٌة لدى 

ٌتمن اللؽة التركٌة و كان ٌملن تؤثٌرا على األتران، تم استمبال  (صفر بً )ربٌسا للوفد و كان 

الوفد الشركسً بشكل ؼٌر رسمً من لبل الحكومة العثمانٌة و بشكل ؼٌر معلن لروسٌا، أعلنت 

الحكومة العثمانٌة للوفد الشركسً انه إذا اعترؾ الشراكسة بتبعٌتهم للسلطان ، فإن السلطان لن 

فً استانبول، إال أنه و بعد  (صفر بً )ٌسمح بولوع إتباعه فً أٌدي الكفار، بعد سفر الوفد بمً 

فترة لصٌرة و بناء على ضؽط شدٌد من الحكومة الروسٌة تم وضعة فً االلامه الجبرٌة فً 

سر الشراكسة من التراح المعونة العثمانٌة الحربٌة، إال أنهم لم ٌمبلوا  (بازاردجٌن)بلدة 

االعتراؾ بالتبعٌة العثمانٌة، ومع ذلن فإنهم لم ٌكونوا ٌخافون السلطة العثمانٌة بل كانوا ٌخافون 

. من لوة روسٌا و لذلن فإن الوفد لم ٌرفض االلتراح التركً

تم إرسال وفد شركسً ثانً إلى اسطنبول، كانت مهمة الوفد  ( 1833)فً عام 

استٌضاح المولؾ الحمٌمً لتركٌا و للمرة األخٌرة بالنسبة لمساعدة الشراكسة، أثناء وجود الوفد 

فً اسطنبول استمبلهم المنصل االنكلٌزي الذي وعدهم بالدعم فً الصراع ضد روسٌا، كانت 

كانت فمط حبرا على ورق وال ٌرٌد  (ادرنه)المٌادة الروسٌة العسكرٌة تفهم تماما ان معاهدة 

الشراكسة ان ٌعترفوا علٌها،  ولذلن فان إخضاعهم لم ٌكن لٌتم إال بموة السبلح، كما ذكرنا بدأت 

 .األعمال الحربٌة الهجومٌة على ارض الشراكسة

ضمن  (الشراكسة)منذ ثبلثٌنات المرن التاسع عشر تطور الصراع التحرري لبلدٌؽة

المولؾ السٌاسً الخارجً المرتبط بالخبلفات الروسٌة البرٌطانٌة فً الشرق األدنى وبنشاط 

 إن بدء النشاط الحربً الروسً فً ،السٌاسة االنجلٌزٌة فً حوض البحر األسود والمفماس

المفماس وما رافمه من إلامة خطوط لبلع وتحصٌنات جعل من الضروري على الشراكسة وضع 

تكتٌن موحد للعبللات مع الروس، و نولشت عدة مرات فً االجتماعات الشعبٌة فً ثبلثٌنات 

المرن التاسع عشر باجتماعات كان ٌحضرها ناتخواي ، شابسٌػ، أبزاخ، اوبٌخ، و لد أعطى 

وعلى المساعدة " المسالة الشركسٌة "الشراكسة أهمٌة كبرى لتشكٌل رأي عام دولً حول  
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 و فرنسا، كما كانت هنان آمال بالدعم من  االسٌاسٌة والعسكرٌة للدول األوروبٌة وأولها إنكلتر

 . لبل تركٌا

ٌتمتع بنفوذ كبٌر بٌن الشراكسة وكانت السٌاسة  (زانولة صفر بً )فً ذلن الزمن كان 

فً تركٌا إثناء  (صفر بً)الخارجٌة والدبلوماسٌة الشركسٌة تتركز فً ٌدٌه، ورؼم احتجاز 

توجهه لطلب الدعم منها آنذان، إال أن المراسبلت كانت مستمرة بٌنه وبٌن الشراكسة فً 

اتخذ ( اداؼوم) على ضفاؾ نهر  ( 1835)الوطن، فً المإتمر الشعبً المنعمد فً شباط 

لبٌلة /االبزاخ)لرارا بعدم الخضوع لروسٌا، و تمرر أٌضا دعوة  (شابسٌػ)و  (ناتخواي)

للتعاون المشترن ضد الروس و فً حال رفضهم كان ٌجب ان ٌجبروا على ذلن  (شركسٌة

ٌظنون أنهم بمساعدة إنكلترا وفرنسا سٌستطٌعون إٌماؾ  (الشراكسة  )بالموة، كان االدٌؽٌة 

 .حركة الموات الروسٌة

ان المإتمرات الشعبٌة السابمة وما تمخض عنها من لرارات، عزز مفهوم ضرورة 

أنشاء دولة شركسٌة لتمثٌل الشعب الشركسً، ولد ٌكون ظهور العلم الشركسً واتفاق 

الشراكسة على وضع راٌة لهم لتمٌٌز لواتهم عن لوات المعتدٌن، عبلمة فارلة فً التارٌخ 

الشركسً وٌظهر محاوالت الشراكسة إلٌجاد ممومات لدولتهم وفك المفاهٌم المعروفة آنذان، 

فلمد أصبحت سلطة ما كان ٌعرؾ بالمإتمرات الشعبٌة أوسع وألوى من ذي لبل، وتمكنت من 

جعل أبناء المبابل ٌلتفون حولها بؽٌة التصدي للموات الؽازٌة لببلدهم، بصورة عكست استعداد 

للتطور والسٌر فً  (لو انه لم ٌعاِن من الحرب الروسٌة المفروضة )المجتمع الشركسً آنذان

ناتخواي )عمد مإتمر آخر لــ  ( 1836 )إنشاء دولة لومٌة وفك التعارٌؾ الحدٌثة، فً حزٌران 

، فً ذلن الولت ( آفٌبس) و( أو بٌن ) فً واد بٌن نهري ( شابسٌػ ) فً أراضً( شابسٌػ ) و(

و ؼٌرهم من الشراكسة لد ارتبطوا مع بعضهم  (ابزاخ  )و  (ناتخواي )و  (شابسٌػ )كان 

 (سبنسر)البعض بشكل ما فً العبللات الحربٌة و السٌاسٌة و التً وصفها الرحالة االنكلٌزي 

. بالكونفدرالٌة

مماطعة مكونة لتلن الدولة الكونفدرالٌة الشركسٌة، وكانت كل مماطعة  (12)كان هنان 

التً كانت تعتبر عاصمة لبل استٌبلء الروس  (انابة)تنتخب نواباً عنها لبلجتماعات العامة فً 

علٌها، وكان ٌتم تعٌٌن المادة العسكرٌٌن والسفراء الى خارج الببلد والمضاة من هإالء النواب، 

وعند الحاجة للمٌام بإعمال حربٌة وعند ازدٌاد نشاط الموات الروسٌة كان النواب ٌنتخبون لابداً 

عاماً تعطى له صبلحٌات واسعة ضمن الببلد، إما العبللات الخارجٌة والدبلوماسٌة فكانت فً ٌد 

، وفً االجتماعات العامة للنواب كان ٌتم تعٌٌن المابد العسكري لكل منطمة، وكان (صفر بً)

فارس إال انه فً حالة  (100)مع كل لابد عسكري من هإالء وحدة عسكرٌة ثابتة من حوالً 
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األعمال المتالٌة كان ٌجب تمدٌم أعداد محدودة من الموات حسب طلبات المابد العام، وكان هنان 

أٌضا بعض المادة الذٌن كانت لدٌهم لوة دابمة تصل الى المبات وأحٌانا الى عدة ألوؾ، فمثبلً 

 على الموات الروسٌة، هوالمعروؾ بانتصارات (بشٌؽوي-اشاؼواؼوه)كان لدى األمٌر الشركسً

فارس وفً أولات المتال كانت هذه  (6000)والمحترم فً كل شركسٌا لوة ثابتة مإلفة من 

. رجل (12000)الموى تصل الى 

بمشاركة ممثلٌن من  (ناتخواي)و (شابسٌػ) إلامةلرر المإتمر الشعبً التالً الذي 

 وفد من السفراء الى إرسال( اداؼوم)عند نهر (1837)والذي انعمد فً أٌار (أبزاخ )

عاد والوفد حامبلً رسالة و العسكرٌة الروسٌة ضدهم اإلعمال إٌماؾٌطلب  (وٌلٌامٌنوؾ)الجنرال

على الرسالة الجنرال  (الشراكسة)، أجاب االدٌؽة  ،من الجنرال ٌرفض فٌها التراح الشراكسة

أنهم ٌرٌدون عبللات حسن جوار مع روسٌا، تجاهلت الحكومة : برسالة ثانٌة لابلٌن فٌها

الروسٌة ممترحات السبلم الشركسٌة، و بالعكس و بعد وصول االمبرطور نٌموال االول الى 

فإن األعمال ( وٌلٌامٌنوؾ) و لمابه مع الجنرال  (1837)فً اٌلول من عام  (ؼٌلٌندجٌن)

 )الحربٌة للموات الروسٌة وخصوًصا على شواطا البحر، نشطت أكثر من األول، فً عام 

لامت البحرٌة الروسٌة فً البحر األسود بؤربع عملٌات إنزال للموات على الشاطا  ( 1838

 .الشرلً للبحر األسود 

و كانت لٌادة الموات البرٌة للجنرال  (الزارٌؾ. م) كان أسطول البحر بمٌادة األمٌرال 

رسالة من المعسكر لروسً عند ( الوبٌخ)استلم  ( 1838 )فً اٌار من عام  (راٌفسكً.ن)

الترح الروس فٌها إٌماؾ المماومة و لبول التبعٌة الروسٌة والموانٌن  (سوتشً )مصب نهر 

بٌن الحكومة الروسٌة و اإلمبراطورٌة العثمانٌة  (أدرنه  )الروسٌة لابلٌن أنه و حسب معاهدة 

 (الوبٌخ) الروسٌة، وجوابا على ذلن وفً رسالتهم أعلن ةالرضوخ للسلط (اوبٌخ)فانه على الـ 

. أنهم ال ٌعترفون بحك روسٌا فً أراضٌهم ولن ٌمبلوا أبدا بالدخول فً السلطة الروسٌة

كما ذكر سابماً فلمد اثبت الشراكسة وجود بعد سٌاسً لمراءتهم لؤلمور فبعد ان شعروا 

بضعؾ وتخاذل الدولة العثمانٌة، اتجهوا نحو الموى العظمى آنذان مثل انجلترا، وهذا األمر ٌدل 

على اطبلع الشراكسة على األوضاع الدولٌة آنذان، وإلمامهم بها وٌشٌر الى وجود فكر سٌاسً 

انبثك عنه دبلوماسٌة حاولت نمل المضٌة الشركسٌة الى عواصم تلن الدول العظمى، وتجدر 

اإلشارة هنا الى وثٌمة االستمبلل التً اتفك على نشرها للعالم اجمع من لبل األمراء الشراكسة 

وٌبلحظ أنه لد .  وتم إرسالها الى روسٌا والى عواصم الدول األوربٌة1863االتحادٌٌن فً عام 

تشكل لدى الشراكسة اتجاهان فً السٌاسٌة الخارجٌة، احدهما موال لتركٌا واآلخر موال 

لروسٌا، وكان كل من الطرفٌن ٌعتبر اتجاهه الخارجً كهدنة مإلتة ٌمكن ان ٌؽٌرها،خبلل 
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النصؾ األول من سنوات الثبلثٌنات لام االنجلٌز بإجراء استطبلع لوي وحربً لشواطا 

  .شركسٌا

من زعماء " تولٌعا (1250)أرسل الشراكسة رسالة الى لندن و معها أكثر من 

، وأوضح الشراكسة عدم امتبلن (صفر بً )الشراكسة فً كل مناطمهم، وبعثوا بها عن طرٌك 

تركٌا ألي حك فً التنازل عن ببلد الشراكسة الى روسٌا، فً كل مكان حصل فٌه إنزال للجنود 

ألاموا تحصٌنات و لبلعاً، وحسب رأي  (1839)و (1838 )الروس على الشاطا فً عامً 

المٌادة العسكرٌة الروسٌة فإن الهدؾ األول فً إلامة المبلع والحصون كان لطع طرق االتصال 

، وحسبوا أنهم بذلن ةبٌن الشراكسة والعالم الخارجً من النواحً السٌاسٌة و االلتصادي

. ٌستطٌعون إجبار الشراكسة على االعتراؾ بالسلطة الروسٌة

 إال أن التحصٌنات الساحلٌة لم تستطع ان تحمك هدفها كامبل ، إذ أن الشراكسة هم الذٌن 

كانوا لد حاصروا حامٌات المبلع داخلها و لٌس العكس، ؼٌر ان الحصار البحري الشن أثر 

على تجارة الشراكسة مع تركٌا ومع ؼٌرها من الدول، إذ انه من المعروؾ أنه لبل التواجد 

الروسً فً البحر األسود كانت هنان نماط تجارٌة على طول الساحل ترتادها السفن من كل 

ولوحدها كان ٌوجد أكثر من  (سودجوق للعة)و (انابه)إنحاء العالم و أهم هذه النماط كانت  

مستودعا للبضابع التركٌة، فٌها كل ما ٌتطلبه الشراكسة من البضابع واللوازم، ولبل  (150)

( راٌفسكً. ن)لرٌة ٌسكنها تجار و ٌمول  (60)كان حولها ما ٌزٌد عن  (أنابه)احتبلل الروس 

من هذه المرى مع أسوالها / 50/لمد لمنا بتدمٌر "احد المادة العسكرٌٌن الروس فً تلن الفترة 

  ".(ؼلٌندجٌن)و (تسمٌز)الكبٌرة والوالعة فً 

 (الشراكسة)حتى نهاٌة الثبلثٌنات وبانتهاء إلامة خط التحصٌنات الساحلً كان االدٌؽة 

وؼٌرهم من الشراكسة لد أصبحوا عملٌاً ممطوعٌن عن العالم الخارجً مما أساء جداً الى 

وعدم وجود محاصٌل وشدة شتاء عام  (1838)أوضاع الناس البسطاء، ولد أدى جفاؾ عام 

الى مجاعة بٌن شراكسة شاطا البحر األسود، هذه األوضاع تسببت بزٌادة نشاط  (1839)

حركة التحرر الوطنً ومماومه الزحؾ االستعماري لدى الشراكسة عند شاطا البحر األسود، 

بالتحام أربع لبلع ساحلٌة لتاال واحدة  (أوبٌخ)و (شابسٌػ) لام 1840وفً شباط وآذار من عام 

للعة  (مارس) آذار 4، (الزارٌفا)للعة  (فبراٌر) شباط 7: تلو األخرى واحتلوها

للعة  (مارس ) آذار 30،  (مٌخابٌلوفسكوٌة )حصن  (مارس) آذار 22، (وٌلٌامٌنوفسكوٌه )

الحاج  (أوبٌخ )كان على رأس الموات الشركسٌة لابد الـــ  (آبٌن)على نهر  (نٌكوالٌفسكوٌه )

وفً الرابع عشر من  (بً أرسبلن اسحاسولة برزن)اسماعٌل دوؼومولة برزن  وابن أخٌه 

آذار  ( 24-23)تحت تهدٌد االلتحام الشركسً و فً  (آدلر)ولعت للعة دوخا   (مارس)آذار 
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 )، بعد فشل هجومهم على للعة(سوتشً)و(نافاؼٌنسكوٌه  )كادت تسمط للعة  (مارس)

الى عمك الببلد حتى وصلوا الى للعة ( أوبٌخ)و( شابسٌػ)اتجهت لوات  (ؼولوفٌنسكً

تحت لٌادة منصور  (1840)من عام ( مارس)آذار  (25)، وبدبوا هجوم االلتحام ٌوم (آبٌنسن)

فً العاشر من  (ؼولوفٌنسكً )لكنهم بابوا بالفشل، لام الروس باستعادة للعة  (حادولوه شوبالوه)

. بواسطة انزاالت لمشاه البحرٌة (ماٌو)آٌار /22/وللعة الزارٌفا فً  (ماٌو)اٌار 

استمر المتال بشكل مستمر على خط شاطا البحر األسود الشركسً طوال أربعٌنات 

اثر  (1841)المرن التاسع عشر، كان النتصار الداؼستان والشٌشان فً شرق المفماس فً عام 

فً ببلد االبزاخ عمد مإتمر شعبً كبٌر  (بشٌحه)بالػ على حركة المماومة الشركسٌة وعلى نهر 

، كان الهدؾ من المإتمر هو توحٌد كل (اوبٌخ)و (ناتخواي)و (شابسٌػ)و (ابزاخ)حضرة 

الشراكسة فً حربهم ضد الموات الروسٌة واالستمرار فً األعمال الحربٌة على طوال شاطا 

البحر األسود، و كان رأي المجتمعٌن أن توحٌد الموى ٌجب ان ٌتم تحت لوانٌن الشرٌعة وتم 

إن واجبنا األول هو المراعاة التامة للشرٌعة ): ألول مرة كتابة محضر فً سجل خاص جاء فٌه

 ألحد ان ٌذهب الى الكفار وعبللات الصدالة معهم ممنوعة منعاً باتاً، كلما دخل زوال ٌجو

الروس الى الببلد فعلى كل شخص ان ٌحمل سبلحه وٌذهب للمتال فً المكان البلزم فً نٌسان 

ألؾ شركسً ومعهم سبعة مدافع ذات عٌار كبٌر محاصرة للعة /15/ استطاع 1841من عام 

لمدة ستة أٌام ولم ٌتراجعوا إال بعد وصول تعزٌزات  (شابسوخه)على نهر   (تٌنؽٌنسكوٌه)

واستعٌدت الملعة من لبل ( نافاؼٌنسكً)للعة ( اوبٌخ)احتل  (1841)روسٌة، فً نفس العام 

 .من نفس العام  (أكتوبر)الروس فً تشرٌن األول 

 (تشرٌن الثانً)تلمت الموات الروسٌة ضربة كبٌرة مع خسابر فادحة فً منطمة سوتشً

لام  ( 1844) فً تموز من عام ،جرٌح (3000)لتٌل و (600)حٌث خسر الروس حوالً 

، (الزارٌفسكوٌه)و للعة  (ؼولوفٌنسكوٌه)بالتحام للعة  (اوبٌخ)حوالً سبعة آالؾ من شابسٌػ و

( ؼولوفٌنسكوٌه)لامت لوة بتعداد ثمانٌة آالؾ شركسً بهجوم جدٌد على للعة  ( 1846)فً عام 

وفً  (1846) انه فً عام 3/2/1847تدل سجبلت الفٌلك المفماسً الروسً المستمل بتارٌخ 

معركة مع الشراكسة، ساءت أمور  (88)للعة على شاطىء البحر االسود ولعت  (15)نطاق 

فتحت تهدٌد  (1856–1853 )الموات الروسٌة على شاطا البحر األسود مع بداٌة حرب المرم 

دخول األساطٌل االنكلٌزٌة و الفرنسٌة الى البحر األسود خافت روسٌا ان تصبح المبلع الروسٌة 

الموجودة على الشاطا الشرلً للبحر األسود معزولة تماماً، ولذلن بدبوا وبسرعة اخبلء ذلن 

( 1845)الشاطا وتدمٌر المبلع ما أمكن وإبطال األسلحة التً لم ٌتمكنوا إخبلبها، فً عام 

وهً لرٌة فً إللٌم الشابسوغ، وحاولوا إلناع زعماء  (دجوبؽة)وصل مندوبون من انكلترا إلى 
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باالعتراؾ بسلطة السلطان العثمانً، و أعلموهم انه فً هذه الحالة فإن الموات  (شابسٌػ )

من الروس، إال ان  (شابسٌػ)التركٌة ستطرد الحامٌات الروسٌة وستستمر هً مكانها وستحمً 

نحن ال نرٌد ان ٌكون لنا األتران جٌران إننا نفضل الروس فهم أؼنٌاء و :" أجابهم (شابسٌػ)

عندهم شًء ما، صحٌح أننا نحاربهم طوال الولت، ولكن لٌس فً ذلن أٌة مشكلة، بالعكس هذا 

األمر ٌعطٌنا الفرصة للحصول على ؼنابم جٌدة، إما األتران فهم فمراء وال ٌحبون الحرب 

".  ولكنهم ٌحبون الحصول على أشٌاء كثٌرة

وذلن بؽٌة  (الشٌشان والداؼستان)لمد حاول الشراكسة االتصال مع منطمة شرق المفماس

االتحاد معهم، والتصدي للموات الروسٌة وكان الوضع فً شرق المفماس مختلفاً عن ؼربه 

فشٌشان والداؼستان كانوا ٌماتلون تحت إمرة الزعٌم الداؼستانً االمام شامل، والذي نجح فً 

تحدي الموات الروسٌة لسنٌن طوال وتمكن من إلامة نظام حكم إسبلمً فً المناطك التً كانت 

خاضعة له وتم تطبٌك تعالٌم الشرٌعة اإلسبلمٌة فٌها، كما فرض نظام إداري لدعم المجهود 

الحربً هنان، ونتٌجة لرؼبة الشراكسة فً االتحاد مع لوات اإلمام شامل وتشكٌل جبهة واحدة 

للضؽط على الموات الروسٌة، فلمد استمبل الشراكسة احد نواب االمام شامل الذي أرسله إلٌهم 

. وذلن لتحمٌك نوع من الوحدة الفكرٌة والعمابدٌة واإلدارٌة بٌن شرق المفماس وؼربه

النابب - النابب حاج دمحم: لعب نواب امام الشٌشان و الداؼستان الشٌخ شامل و هم 

ودمحم امٌن دورا فً حركة التحرر الوطنً لشراكسة شمال ؼرب المفماس، فً –سلٌمان افندي

تمت محاولة إدخال نظام لضابً ( زاوتسٌخاس)وحسب لرار المإتمر الشعبً  ( 1822)عام 

حسب الشرٌعة ومع ذلن وبعد هذا التارٌخ استمرت العادات فً وجودها فً مجالس المضاء عند 

 .شراكسة البحر األسود

ان وجود ناببٌن لبل مجًء دمحم امٌن لم ٌمر دون ترن اثر بٌن الشراكسة، فاالبزاخ 

كمجموعة دٌممراطٌة، استطاعوا ان ٌتكٌفوا مع تعلٌمات شامل األساسٌة وهً وحدة الشعب 

والمساواة بٌن أفراده فً حمولهم و ضرورة تنظٌم الشعب لحماٌة شركسٌا، حسب ألوال 

أرسلوا الى االمام شامل برجاء إرسال نابب جدٌد ٌمكنه  (ادٌؽة  )المإرخٌن فإن الشراكسة الـ 

ان ٌساعدهم فً تنظٌم صد هجوم الموات الروسٌة ، وطالب دمحم امٌن بضرورة ألامه اتحاد 

سٌاسً للشراكسة لكً ٌمكنهم التصدي للعدوان الروسً، وكان ٌتم انتماء الجنود النظامٌٌن كما 

كان على كل عابلة ان تمدم فارسا وجندٌا من المشاة بكامل تجهٌزاتهما، وكان على هإالء : ٌلً 

الجنود ان ٌسكنوا فً المسجد و ٌحرسوا السجناء و ٌنفذوا أوامر النابب و ربٌس المحكمة و 

لرارات المحكمة الشرعٌة و المجلس، كما كانوا ٌمومون بجمع الناس للمإتمرات، ان محاولة 

دمحم امٌن فً إجراء اإلصبلحات اإلدارٌة و الزراعٌة كانت خطوة حمٌمٌة فً طرٌك ألامه دولة 



 28 

شركسٌة مسلمه، وهذا األمر بالنسبة لذلن الولت كان أمرا تمدمٌا كبٌرا بالممارنة مع األوضاع 

االجتماعٌة فً روسٌا نفسها، كانت سٌاسٌة اإلصبلح هذه مدعومة من لبل سكان ابزاخ و كل 

رجال الدٌن المسلمٌن على للتهم،ولد استخدم األتران ضد دمحم امٌن ومنذ بداٌة حرب المرم و 

إخبلء الروس للمبلع الموجودة على شاطا البحر األسود رسابل وجهوها إلى الشراكسة بشكل 

مكثؾ ومستمر، فً هذه الرسابل دعً الشراكسة إلى االمتناع عن مساعده دمحم امٌن بؤي شكل 

 )و (شابسٌػ  )على أساس أنه عدو السلطان تولفت األعمال اإلدارٌة فً محاكم مناطك 

. و ان أعٌد لسم منها الحما وتم إنشاء مناطك ومحاكم جدٌدة (ناتخواي

  وبسبب تدهور األوضاع فً شركٌسٌا اتجه الشراكسة نحو البحث عن حلٌؾ ٌدعمهم فً 

حربهم ضد روسٌا وكان التوجه نحو انجلترا ، فً ذات الولت بدأت تظهر مبلمح الصراع 

وبٌن دمحم امٌن نابب االمام  (صفر بً)الداخلً بٌن المٌادات المحلٌة الممثلة بالزعٌم الشركسً 

شامل فً المنطمة، لم ٌكن للشراكسة زعٌم واحد ٌلتؾ الجمٌع حول راٌته ولمد حاولت 

المإتمرات الشعبٌة ملء او تعوٌض هذا الفراغ ، إال ان معطٌات األوضاع آنذان كانت تحتم 

وجود مرجع أعلى للمٌادة الشركسٌة هذا األمر لم ٌتحمك بسبب اإلصرار الشركسً على رفض 

وجود زعٌم أوحد لهم، ورؼم محاوالت لادة محلٌٌن ونواب االمام شامل فرض هذا األمر إال 

أنهم لم ٌنجحوا فً ذلن، بالممابل بدأ الروس بمحاولة إلناع الشراكسة بالتبعٌة لبلمبرطورٌة 

الروسٌة بالطرق التً تظهر لوة وعظمة روسٌا واستحالة انتصار الشراكسة علٌها، ولد تكون 

 للمنطمة والتمابه مع زعماء الشراكسة الرافضٌن لحكمه الكسندر الثانًزٌارة المٌصر الروسً 

والذٌن كانوا مستمرٌن فً مماومة لواته حدث بارز ونادر وٌثبت مدى صبلبة المماومة 

. الشركسٌة وشراستها

كانت :  كما ٌل1856ً-1855كان الوضع السٌاسً و الحربً فً شركسٌا فً عام 

ابزاخ كالسابك تحت سٌطرة دمحم امٌن حٌث كانت اإلدارة التً ألامها تمارس عملها بنجاح اما 

إحداها واأللل عدداً كانت موالٌة : سكان شابسٌػ و ناتخواي فانمسموا الى ثبلث فبات أساسٌة 

و لكنهم لم ٌكونوا تحت سلطته وهم سكان  (صفر بً )للنابب ، و الثانً كانت الى جانب 

، فعندما (صفر بً )الشاطا لم ٌكونوا ٌرؼبون فً معرفة أي شًء ال عن النابب وال عن 

ٌهددهم النابب كانوا ٌلتفون حول صفر باشا و عندما ٌموم هذا األخٌر بتمدٌم طلبات إلٌهم 

أنهم موالون : باالعتراؾ بسلطته فكانوا ٌصمون آذانهم اما االوبٌخ فلم ٌعلنوا والء ألحد لابلٌن

أظهرت حرب المرم النظرة السلبٌة لشعوب المفماس تجاه األتران ، وكتب الروس فً ، للسلطان

انه مع كون المبابل الشركسٌة فً حالة هٌجان كبٌر إال انه لم ٌظهر رأي عام " المفماس ٌمولون 

 .موحد ضدنا ولم ٌحصل االنكلٌز والفرنسٌون على الدعم الذي انتظروه
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و كان ٌعرؾ تماما ممترحات حلفاء  (انابه)انتهت حرب المرم و صفر بً موجود فً 

تركٌا االنكلٌز بالنسبة لشركٌسٌا إذ كان هذا االلتراح ٌموم على استمبلل شركسٌا أو بتبعٌتها 

، االسمٌة للسلطنة العثمانٌة، و كان هذا المولؾ ثابتاً لدى الوفد االنكلٌزي فً محادثات بارٌس

وهكذا لم تستطٌع انكلترا بالطرق الدبلوماسٌة جعل روسٌا تعترؾ باستمبلل شركسٌا ولد ولّد هذا 

 إن اختٌار الرسالة إلى انكلترا لم ٌكن ،األمر رد فعل عنٌؾ فً األوساط الحاكمة فً انجلترا

عشوابٌا إذ كان ٌعرفون نفوذ انكلترا فً الشإون الدولٌة ولوتها كما أنهم أخذوا بعٌن االعتبار 

عبللة العداء بٌن انكلترا وروسٌا، وألسباب مختلفة لم تصل الرسالة إلى هدفها، إال ان حمٌمة 

اتجاه تخاطب الشراكسة مع انكلترا أنذر السلطات الروسٌة، فً الحادي عشر من اٌلول من عام 

، (تامان)حصل اللماء االول بٌن الشراكسة و المٌصر الكسندر الثانً فً شبه جزٌرة  (1861) 

ولد أظهر الشراكسة فً هذا اللماء جاهزٌتهم لبلعتراؾ بسلطة روسٌا علٌهم و طلبوا شٌبا واحداً 

عدم طردهم من أراضٌهم التً ولدوا فٌها وعاشوا فٌها آباء وأجدادا، فً السادس من أٌلول : فمط

من نفس العام وصل وفد من المجلس الشركسً األعلى لممابله المٌصر ووّجه ربٌس وفد 

ان الشراكسة موافمون : كبلمه للمٌصر الكسندر الثانً لاببلً  (كٌرندولة فارسكاٌا)المجلس الحاج 

نحن كلنا ودون استثناء )على التبعٌة الروسٌة بشرط إبمابهم فً أراضٌهم و أوطانهم و لال 

الشٌوخ والنساء والشباب واألطفال نرجو جبللتكم بموة إبماءنا فً كل أراضٌنا التً تخصنا 

 .(بشكل مباشر

إال ان الخضوع تحت هذا الشرط لم ٌناسب الحكومة الروسٌة وكل النداءات التً لدمها 

إلى المٌصر رسالة تحت  (برزن )الشراكسة بهذا المعنى رفضها المٌصر نفسه، ، وسلم الحاج 

والتً حاول فٌها الشراكسة شرح مولفهم ورؼبتهم فً أٌجاد  (مذكرة االتحاد الشركسً)أسم

 .صٌؽة للحل السلمً ترضً الطرفٌن

 عمد فً وادي نهر سوتشً مإتمر لكبار األدٌؽة والوبٌخ المنتخبٌن وتمرر 13/6/1861فً 

حكومة )، اما لٌادة االتحاد فمد تم لها انتخاب مجلس (المجلس الوطنً)فً المإتمر ألامة 

، لام المجلس بتمسٌم المنطمة (المجلس األعلى الحر) شخصاً وسمً المجلس ب15من (مركزٌة

 دابرة وتمت تسمٌة مفٍت ولاٍض ومختار لكل دابرة، تم تكلٌؾ الحكومة بالدعوة للتعببة 12الى 

العامة وإعبلن الجهاد الممدس، أرسلت الحكومة طلبات مساعدة من تركٌا والدول األوروبٌة 

 عمد اجتماع فً مدٌنة 1860الؽربٌة إال أنه لم تصل أي مساعدة محسوسة، فً تشرٌن األول 

للمٌادة العلٌا فً المفماس، وفً هذا االجتماع وضعت خطة لؤلعمال الحربٌة ضد  (فبلدٌمفماس)

ما وراء الكوبان وتتلخص فً كسر مماومة الشراكسة وإنزالهم من الجبال  (الشراكسة)األدٌؽة

. الى السهول وإلامة مستوطنات لوزالٌة وروسٌة فً األماكن التً ٌتم احتبللها وإخبلإها
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لرر المجلس األعلى الشركسً ان ٌموم بإرسال سفارة خاصة  (1862) (ٌونٌو )فً حزٌران 

الى كل من اسطنبول و بارٌس و لندن برجاء تمدٌم المساعدات للشراكسة، وكان ٌدخل فً 

وبولونٌون، ولامت اللجنة الشركسٌة فً استانبول بحملة  (شراكسة  )اللجنة مهاجرون أدٌؽة 

كبٌرة لدعم شركسٌا، بما فٌها الحصول على أسلحه و ذخابر ووسابط مادٌة أخرى لمساعدة 

أهلهم فً المفماس، ولد استطاعت اللجنة شراء عدة آالؾ من البنادق االنكلٌزٌة وأرسلتها 

للمماتلٌن، ولد رفع السفٌر الروسً فً اسطنبول تمرٌرا ٌمول فٌه انه بتؤثٌر نشاط المهاجرٌن 

البولونٌٌن فإن المسؤلة الشركسٌة تجلب انتباه الرأي العام األوروبً أكثر فؤكثر، وأصبحت 

 .سبلحاً فً الدعاٌة السٌاسٌة المعادٌة لروسٌا

انطلك ثبلثة من أعضاء وفد المجلس الشركسً األعلى على حساب اللجنة الشركسٌة 

الى لندن، ولام أنصار الشراكسة فً لندن بتنظٌم لماءات ومسٌرات كبٌرة فً كل المدن 

الصناعٌة االنكلٌزٌة لدعم المضٌة الشركسٌة، و لد طالب المشاركون من الملكة فكتورٌا دعم 

الشراكسة فً صراعهم من أجل االستمبلل وكان على اللجنة الشركسٌة فً لندن تمدٌم التماسات 

، بدأت (حموق الشعب الشركسً الشجاع)الى الحكومة البرٌطانٌة، والى البرلمان للدفاع عن 

حملة كبٌرة معادٌة للروس فً الصحافة االنجلٌزٌة من لبل اللجنة الشركسٌة وظهرت فً 

هل لنا الحك فً التجارة مع شعب )، (انكلترا تطلب مساعدة الشراكسة)الصحؾ العناوٌن التالٌة 

كما وفً نفس الولت حصلت دعاٌة موالٌة ( شركسٌا مفتاح الهند)، (صدٌك ومسالم مستمل

 .للشراكسة فً اجتماعات وندوات فً المدن الصناعٌة الكبرى النكلترا

وتم تمدٌم رسالة المجلس الشركسً األعلى الى ملكة برٌطانٌا، ومع كل ذلن لم ٌنجح 

الوفد فً مهمته إذ ولفت الحكومة البرٌطانٌة مولفا محاٌدا من المضٌة الشركسٌة، بسبب الوضع 

الدولً المتؤزم، ولم ترؼب فً التدخل فً األمور الداخلٌة لروسٌا كما اعتبرتها، كان لد بدأ فً 

بعض الدوابر الحاكمة فً برٌطانٌا تشكٌل رأي بعدم إدخال المضٌة الشركسٌة فً المسؤلة 

 وأن الدولة العثمانٌة نالشرلٌة ، وفهم الشراكسة أنه ال ٌمكن انتظار أي معونة من األوروبًٌ

ؼٌر مستمرة وال ٌمكن االعتماد علٌها لفترة طوٌلة، وعرؾ الشراكسة أنهم أصبحوا وحٌدٌن أمام 

روسٌا وأن نتٌجة هذه الحرب ؼٌر متكافبة ولن تبمى دون تحدٌد و لزمن طوٌل، من جهة أخرى 

كان من المعروؾ ان لادة المجلس األعلى الشركسً ٌرؼبون بإنماذ بلدهم من دمار الحرب و 

من ذبح شعبهم، ولذلن لاموا ولعدة مرات وبطرق مختلفة بمحاوالت لمعرفة الشإون التً 

ترؼب بها روسٌا إللامة السبلم معهم، وأصبحوا ٌبحثون عن طرٌمة تحفظ لهم استمبللهم الذاتً 

داخل اإلمبراطورٌة الروسٌة، إال أن أؼلبٌة السكان أصبحوا ٌفضلون الهجرة الى تركٌا على أن 
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ٌعٌشوا تحت سلطه وبشروط أعدابهم، ولد كانت اتصاالت الشراكسة مع الدولة العثمانٌة لدٌمة 

 .األمد إذ كانت تربطهم عبللات تجارٌة ودٌنٌه وعبللات مصاهره

فً هذا الولت تؤسست فً انجلترا جمعٌة سرٌة سمى أعضاإها أنفسهم بالمدافعٌن عن 

صفر )استمبلل شركسٌا، وفٌما بعد سمٌت بلجنة الشركس، وتمرر إشهار الجمعٌة بعد مناشدة من 

الى األصدلاء والمساندٌن فً انجلترا وفرنسا،  كان هدؾ الجمعٌة ضرب العبللات  (بً

االنكلٌزٌة الروسٌة عبر المسؤلة الشركسٌة، وكانت اللجنة فً لندن مرتبطة مع لجنة أخرى 

كانت لد بدأت عملها منذ مدة لصٌرة بشكل واسع فً اسطنبول، تم فً اللجنة الشركسٌة فً 

لمٌادة سٌر الصراع الشركسً فً شمال ؼرب  (المجلس الوطنً األعلى)اسطنبول تؤسٌس 

األول كان ٌدعو الى ضرورة المماومة : المفماس، تشكل ضمن أعضاء هذا المجلس اتجاهان 

الشدٌدة ضد الروس بالسبلح، والثانً ٌدعو الى محادثات سبلم مع روسٌا ضمن شروط محددة 

تضمن للشراكسة بعض الحموق واإلرادة الوطنٌة، وكانت اللجنتان الشركسٌتان فً لندن 

وأسطنبول متصلتٌن بشكل وثٌك مع مركز المهاجرٌن البولونٌٌن فً بارٌس، ومن خبلل هذا 

 .المركز كانت تتم تمرٌباً كل النشاطات المضادة للروس فً شركسٌا

بد الشراكسة لخسابر فادحة والتناعهم بعدم جدوى تدخل الموى  بعد اشتداد المعارن وتّكِ

أولهما كان ٌموم على : العظمى آنذان لصالحهم وتحالفهم معهم أصبح الشراكسة أمام خٌارٌن

لبول التبعٌة الروسٌة ، فلمد كان الشراكسة ٌعرفون أن مماومتهم ال فابدة منها وأنهم فً النهاٌة 

سٌخسرون الحرب إال أنه ٌبلحظ استمرارهم فً الحرب رؼم فمدانهم األمل بالنصر، أما الخٌار 

الثانً وهو الذي اللى لبول من معظم الشراكسة نتٌجة للدعاٌة العثمانٌة والروسٌة على حداً 

سواء فكان الهجرة الى الدولة العثمانٌة وهو ما تم فعبلً، تم طرد وتهجٌر الشراكسة على 

، تم التبلع 1864-1863 والثانٌة فً عامً 1862 -1861األولى فً عامً : مرحلتٌن 

 .خطوة من الودٌان وسفوح الجبال والجبال باتجاه شاطا البحر األسود-الشراكسة خطوة

كنهاٌة إخضاع شمال  (1864)ومع ان السلطات الروسٌة اعتبرت شهر اٌار من عام 

،  استمرت أعمال تهجٌر الشراكسة 1865المفماس إال ان حرب العصابات استمرت حتى عام 

كل ذلن دفع من تبمى من الشراكسة الى طلب الهجرة الى تركٌا،  (1864)وطردهم طوال عام 

فً الوطن التارٌخً الشركسً حسب التمارٌر المختلفة  (1865)ونتٌجة لذلن فمد بمً فً عام 

 بدا عددهم ٌمل باستمرار، فً عام 1870بٌن سبعٌن الى تسعٌن ألؾ شركسً وابتداًء من عام 

شركسً، وكتب رإساء المستوطنٌن  (61200)كان ٌعٌش فً منطمة الكوبان حوالً  (1882)

الموزاق الى رباسة منطمة الكوبان عدة طلبات طالبوا فٌها بضرورة طرد من تبمى فً وطنه من 

 اندلعت 9/5/1877وفً !! الشراكسة الـ ادٌؽة خارج روسٌا باعتبارهم عنصرا ؼرٌبا ومرٌبا
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انتفاضة فً كافة إنحاء المفماس، حٌث كانت هنان حدٌث عن تمدم لوات عثمانٌة إلى الجبهة 

 فارس من المبردي لبلنضمام 2700األمر الذي جعل الشراكسة ٌنتفضون، ووصل إلى الكوبان 

الى الشراكسة فً ؼرب شركٌسٌا واتخذوا من لرٌة خودز مركزا لثورتهم، وانحدروا الى 

المناطك الساحلٌة الستمبال الموات العثمانٌة وتؤمٌن إنزالها، إال أن تلن الموة لم تصل، واضطر 

 . الشراكسة الى المتال وسط تفوق عددي كبٌر للروس، األمر الذي أدى إلى سحك ثورتهم

كان المسبولٌن الروس ٌعرفون الخسابر البشرٌة و  (الشركسٌة-الروسٌة)أثناء الحرب 

ًً وفً أربعٌنات المرن التاسع عشر كانت خسابر  المادٌة الضخمة التً تتحملها روسٌا ، فمثبلً

احد المادة  (ؼولوفٌن )و حسب رأي الجنرال " الجٌش الروسً عشرة آالؾ لتٌل ٌومٌا

 ( 1843) و( 1838)الجنراالت الروس المشهورٌن، فؤن خسابر الجٌش الروسً بٌن األعوام 

كانت من المتلى حوالً ثبلثٌن ألؾ فً العام الواحد، وكان سدس دخل الخزٌنة الروسٌة ٌذهب 

 .لؤلنفاق على هذه الحرب

( 1917- 1864ما بعد عام  )انتهاء الحروب وسموط شركٌسٌا 

 أعلن الجنرال جراندون عن انتهاء الحرب الشركسٌة الروسٌة ، و 1864 اٌار 21فً 

بالممابل شكل الشراكسة وفدا رسمٌا للتفاوض مع الروس ، و لكن فً أول اجتماع باءت 

لمد جرى اتفاق مع : " محاوالتهم بالفشل ، إذ لال ربٌس الوفد الروسً ولابد الحملة آنذان 

العثمانٌٌن بؤن ال تمنع روسٌا من ٌرٌد الهجرة من الشراكسة ، و من أراد البماء سٌحصل على 

، إال أن الجنرال جراندون لال فً بٌان أصدره فً "أراض فً األماكن التً نرٌدها نحن

على سكان ببلد الشركس أن ٌؽادروا أماكنهم خبلل شهر واحد من  :" 1864حزٌران عام 

تارٌخ هذا البٌان ، وفً حالة عدم تركهم ٌعتبرون أسرى حرب، و سٌنفون إلى سٌبٌرٌا، فبدأت 

 ولكن وحسب رواٌة الكثٌر من المإرخٌن و الباحثٌن لم ٌصل إال نصؾ عملٌة التهجٌر الكبرى،

المهجرٌن الى األماكن التً كانوا ٌمصدونها، بسبب المجاعة واألمراض و ؼرق السفن التجارٌة 

 .التركٌة

 الحاكم و المابد العام فً –كانت الحكومة المٌصرٌة استحدثت منصب نابب المٌصر 

وممرة مدٌنه تفلٌس،وكان هذا المنصب و خاصة فً الفترات التً شؽلها األمٌر مٌشٌل –المولاز

فورنتسوؾ والمارشال األمٌر الكسندر بارٌاتنسكً وشمٌك  المٌصر ؼراندوق مٌشٌل ٌُعَدُّ أهم من 

منصب ربٌس الوزراء، وكانت صبلحٌات ومسإولٌات نابب المٌصر تشمل جمٌع الشإون 

المدنٌة والعسكرٌة، فً عموم المولاز وجري تمسٌم الببلد الى مناطك عسكرٌة على مستوٌات 

مختلفة من حٌث الحجم و الصبلحٌات، وكان تجرى علٌها تعدٌبلت بٌن الحٌن واألخر، وفً 

 جرت تعدٌبلت على التمسٌمات ولسمت منطمة الترن العسكرٌة الى عدة مناطك، 1862عام 
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فالمنطمة الؽربٌة شملت نواحً المبرطاي و اوسٌتٌا و االنخوش ، و المنطمة الوسطى شملت 

 .نواحً اتشكٌرٌا و اراؼون

 ملٌون شركسً على الهجرة الى خارج 3.6أجبرت سلطات االحتبلل الروسٌة نحو 

الوطن، وأجبرت روسٌا من بمً من الشراكسة فً الوطن األم على الرحٌل من موالع أجدادهم، 

واالستٌطان فً موالع جدٌدة ،ولم تكن صالحة للسكن فً ذلن الولت بسبب كثرة المستنمعات 

فٌها، وكانت تهدؾ الى محاصرة هإالء فً المناطك السهلٌة، وتعرٌضهم لمخاطر األوببة، 

ودمرت آالؾ المرى والبلدات الشركسٌة ومسحتها من الوجود فً إطار سٌاسات اإلبادة، فعلى 

 آالؾ لرٌة 5 لرٌة شركسٌة من أصل 13سوى " الشابسٌػ"سبٌل المثال، لم ٌبك الٌوم فً إللٌم 

 .وبلدة شركسٌة

 فمد كان ٌحك للموزاق أن ٌؤخذوا 1870 نٌسان 23وبموجب األمر اإلداري الصادر فً 

 دٌسٌاتٌن لكل شخص ذكر، أما الشراكسة الذٌن ٌعٌشون فً 30حصصاً من األرض مساحتها 

الجبال فلم تكن حصتهم سوى لطع صؽٌرة من األرض كما سبك ذكره ، وفً منطمة الكوبان 

 دٌسٌاتٌن لكل شخص، وفً الولت نفسه حصل كل واحد من الشراكسة 30حصل الموزاق على 

 دٌسٌاتٌن علماً أن أكثر هذه األراضً ؼٌر صالحة للزراعة فً منطمة الكوبان ،أن كل 7على 

هذه الحمابك المتشابهة ترٌنا كٌؾ ٌتوجب على الشراكسة والموزاق أن ٌناضلوا بموى ؼٌر 

 .متكافبة فً الحمل االلتصادي

فالنظام العجٌب لمسإولٌة الشراكسة عن الجرابم ، و لواعد تجرٌد الشراكسة من 

الخ ، إن هذه األسباب كلها تضع ... لهم  (المخصصة )السبلح ، وعدم وجود المدارس 

الشراكسة فً وضع استثنابً خاص ٌمود بشكل لسري الى الفرلة بٌن الشراكسة وبٌن السكان 

 (فعند االنتخابات المروٌة  )" وضعٌة المجتمعات المروٌة " الروس،من هذه الخصابص األولى 

ٌختار السكان الروس المختار بملء حرٌتهم و من بٌن صفوفهم، أما الشراكسة فؤنه ٌحدث 

 .العكس

  عملت روسٌا منذ بداٌة احتبللها للمفماس وفك مخطط مدروس ، أستهدؾ روسنة كل ما 

: ٌتعلك باألرض واإلنسان ، وذلن على النحو التالً

دأبت السلطات الروسٌة عبر مختلؾ العهود على روسنة األسماء بمختلؾ : روسنة األسماء   (1

الطبٌعٌة الى أسماء العلم والشوارع والساحات /أنواعها، من أسماء المعالم الجؽرافٌة

والوحدات اإلدارٌة، سواء عن طرٌك روسنة الكلمة الشركسٌة، أم عن طرٌك استبدالها 

بكلمة روسٌة، حتى ان العدٌد من أسماء الموالع سمٌت بؤسماء لادة عسكرٌٌن روس، ممن 

كان لهم الدور األساس فً رسم سٌاسات اإلبادة الجماعٌة واألرض المحرولة والتهجٌر 
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سوفورؾ )الى  (ناتخواي)وبلدة  (كوبان)الى  (بسز)المسري وتنفٌذها، مثل تؽٌر أسم نهر 

. وؼٌرها من األمثلة التً ال حصر لها (تشٌركسن

كما فرضت اللؽة الروسٌة وحٌدة فً الدوابر الرسمٌة، وفرضت كذلن الحروؾ 

الكٌرٌلة فً كتابة اللؽة الشركسٌة، وأطلمت األسماء الروسٌة على الوحدات اإلدارٌة والشوارع 

والساحات ، وكؤن التارٌخ الشركسً ، الذي ٌمتد الى آالؾ السنٌن لبل المٌبلد ، لد خبل من 

الشخصٌات السٌاسٌة أو األدبٌة أو الفنٌة أو اإلبداعٌة بشكل عام ، وشجعت األدباء والكتاب 

الشراكسة على الكتابة باللؽة الروسٌة وتمجٌد كل ما ٌتعلك بروسٌا، ومنعت أي كتابة موضوعٌة 

 .فً التارٌخ الشركسً، وال سٌما التارٌخ المدٌم وتارٌخ االحتبلل الروسً للمفماس

 وبدء عملٌة التهجٌر ، أخذت 1864ٌمكن المول أنه بعد سموط شركٌسٌا فً عام 

السلطات الروسٌة بالبدء بعملٌة التروٌس وهً إحبلل الفكر والهوٌة الروسٌة مكان الفكر 

والهوٌة الشركسٌة ، وصبػ مناطك الشراكسة بصبؽة روسٌة كاملة ، وكانت إحدى الوسابل 

لتحمٌك ذلن فرض مجموعات أو لٌادات موالٌة لسلطات االحتبلل فكان ٌتم مدها بالموة والمال 

لكً تتمكن هذه المجموعات من تبّوء مراكز المٌادة فً المجتمعات الشركسٌة وما أن تصل لهذه 

المراكز حتى تبدأ بالعمل على تحمٌك مصالح من وضعها ، وهذا ٌفسر لٌام السلطات الروسٌة 

بتهجٌر ولتل والتنكٌل بالزعامات المومٌة التً رفضت التعاون معها ، سواء فً الماضً أو 

 .الحاضر

أما مختار السكان فتعٌنه اإلدارة الروسٌة و ٌتمتع المختار حسب األنظمة بمدر كبٌر من 

السلطة فهو مكلؾ بؤعمال الشرطة وإعبلن األوامر الحكومٌة، واألخبار عن أي حركات ثورٌة، 

الخ، أي أن المختار هو سلطة تنفٌذٌة بكل ما للكلمة .....واتخاذ اإلجراءات المختلفة لمنع الجرابم

من معنى، ومثل هذه الواجبات الصعبة الموضوعة على عاتك مخاتٌر المرى وكذلن 

الصبلحٌات الواسعة الممنوحة لهم، تتطلب فً شخص المختار الذي ٌحتل مثل هذه الوظٌفٌة 

 .صفات موحدة (والمخاتٌر تختلؾ صفاتهم الشخصٌة )

والشن فً أن الفرد الذي ٌجمع فً شخصه الصفات الضرورٌة جمٌعها نادر جداً و ال 

شن فً أن آخر من ٌستطٌع البحث عن مثل هذا الشخص و اختٌاره هو السلطة البولٌسٌة ، 

والحمٌمة هً أن تعٌٌن مخاتٌر المرى مرتبط برإساء ألسام الشرطة  ٌضاؾ الى هذا كله وضع 

مهم جداً، إال وهو أن تعٌٌن مخاتٌر المرى ٌتم بسبب الرؼبة فً الحصول على أشخاص تابعٌن 

ٌستطٌعون أن ٌخطروا الحكومة باألفكار العدابٌة التمردٌة للشراكسة، وهذا هو " أزالم لهم" لهم 

األساس الذي نشؤ منه النظام المابم حتى اآلن، فإن استٌاء مجتمعات المرى الشركسٌة من 

 إذ أن وظٌفة المختره ٌشؽلها أناس شؽلوا – والع عام ، وهذا االستٌاء مفهوم تماماً –مخاتٌرهم 
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لبلها أدنى المراتب فً المجتمع ، أشخاص محتمرون و ٌكرههم المجتمع كله، أشخاص عندهم 

عدة إخبارٌات أو خبرة عملٌه فً اللصوصٌة فمط، فلٌس من العجٌب أن تتحول كراهٌة 

الشراكسة نحو المخاتٌر الى النظام الروسً، الذي ظهر للشراكسة تجسٌداً للممع والطؽٌان، 

والمختار مستؽبلً سلطته، ٌستطٌع أن ٌسم بكل معنى الكلمة وجود مجتمع المرٌة بكامله واأللم 

والحمد كله الذي ٌتراكم فً مثل هذا المجتمع، ٌمع على الروس أنفسهم، ومن جهة أخرى فإن 

الشراكسة، حٌنما ٌرون بمربهم سكانًا من الروس لهم استمبللهم بشكل واسع فً شإونهم الداخلٌة 

 .ٌبدإون ال إرادٌا باإلحساس بؤنهم فً وضع ؼٌر عادل وٌبدإون بحسد جٌرانهم

وأن تروسنها وفك  (شبكة العبللات االجتماعٌة)حاولت روسٌا أن تضرب هذه الشبكة

المضاء على الشخصٌات والرموز الوطنٌة فً شمالً : مخطط مدرس ، وذلن على النحو التالً 

المفماس، تحطٌم البنٌة التحتٌة، وخلك بنٌة تحتٌة روسٌة بسلب أفضل األراضً الشركسٌة 

وتحوٌلها الى إلطاعٌات روسٌة، فرضت روسٌا على الشركس كل ما ٌتعلك بؤنماط الحٌاة 

الروسٌة من العادات والتمالٌد والعبللات األسرٌة وؼٌرها وتشجٌع الطبلق وتحطٌم الصحة 

العامة والنسل ،كما شجعت على تناول المشروبات الروحٌة الى درجة اإلدمان وجت أن اإلدمان 

على هذه المشروبات هو من صمٌم العادات الشركسٌة وتشجٌع الزواج المختلط من الروسٌات 

 .وتشجٌع الجرٌمة

تم تمسٌم طرق المنطمة كلها إلى أجزاء، وكل جزء ٌتبع لرى الشراكسة، التً تخضع 

كالؽرامة واألنفاق على الحراس والمبدعٌن أدارٌاً، وتموم بدفع ؼرامة عن  (المالٌة  )للمسإولٌة 

والسكة الحدٌدٌة المارة  (من الطرٌك )كل حادثة لتل أو جنحه أو سرلة تحدث فً الجزء المعٌن 

فً المنطمة، والممسمة أٌضاً الى أجزاء ولكل جزء منها سجل للمرى الشركسٌة المجبرة على 

السهر على سبلمه الطرٌك وعدم األضرار بها، ولهذا فإن المرى الشركسٌة تتحمل نفمات 

الحراسة الخاصة، عندما تحدث جرٌمة على أراضً المرٌة وإذا لم ٌكن الفاعل معروفاً، فالمرٌة  

جمٌعها  تكون مسبولة وعلٌها دفع ؼرامات وٌتحمل أبناءها مسإولٌة المتٌل فٌما ٌعرؾ 

، و لهذا الؽرض فإن هذه المرى الشركسٌة مسجله حسب مجموعات لها "بالمسإولٌة الجماعٌة"

  .اصطبلحات

استلهمت روسٌا من التارٌخ األمرٌكً سٌاسات االستٌطان اإلحبللً، ونفذته بكافة 

صوره وأشكاله، فمد دمرت المرى والبلدات الشركسٌة وأحرلتها، وألامت فً موالعها 

الموزالٌة، ونهبت السلطات الروسٌة اآلثار الشركسٌة، ووضعت فً /المستوطنات الروسٌة

المتاحؾ الروسٌة ال سٌما فً األرمٌتاج، نمبت السلطات الروسٌة عن اآلثار فً كامل هذه 

المنطمة وفك خطة مدروسة استهدفت إنكار أي صلة بٌن الشراكسة وبٌن اآلثار الموجودة فً 
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كم : على هذا المولؾ لاببلً  (سحة الخوه ابو)هذه المنطمة، ولد عمب الباحث الشركسً الكبٌر

كان شعبنا أمٌناً، حتى حظً بثمة الشعوب األخرى ،الى درجة أن هذه الشعوب لم تجد مكاناً 

. ؟!تخفً فٌه كنوزها ؼٌر األرض الشركسٌة

أما فٌما ٌخص الجانب التعلٌمً الذي ألامه الروس فً شركٌسٌا فؤنه لم ٌرتمً الى 

المستوى المطلوب أبدا، بل على العكس عمل الشراكسة على تطوٌره بؤنفسهم وذلن رؼبة منهم 

فً رفع المستوى التعلٌمً والثمافً لهم، أن بناء المدارس الحمٌمة للشراكسة لم ٌتحمك بناءاً على 

رؼبة موسكو، بل ان السلطات الروسٌة لامت بفتح عدة مدارس ومعاهد للشراكسة ولكن على 

نفتمهم الخاصة، أي ان النظام التعلٌمً الذي أدعى الروس تمدٌمه الى الشراكسة كان عبارة عن 

مشروع استثماري، لامت فٌه روسٌا بفتح المدارس والمعاهد العلمٌة آنذان على نفمة الشراكسة، 

الذٌن لبلوا بذلن رؼبة منهم فً تطوٌر مجتمعات المنهارة والوالعة تحت نظام الحكم الروسً، 

الذي لوحظ سابماً انه كان نظام حكم لاسً، وأعتمد على الطبٌعة العسكرٌة أكثر من ؼٌرها ، 

. وتعرض فٌه الشراكسة الى التمٌٌز العنصري، والظلم واإلجحاؾ
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: المبحث الثالث

( 1920-1917)فترة الثورة البلشفٌة وسموط الحكم المٌصري 

 فً روسٌا، بؤشكال 1917رحبت المفماس بشعوبها المتعددة بإخبار بداٌة ثورة عام 

وأسالٌب مختلفة، وكان هنان أمر واحد كان مشتركا بٌن الجمٌع فمد تمنى الجمٌع استخدام الثورة 

عبلجاً حمٌمٌاً لكثٌر من األمراض المتبمٌة، بعد زوال النظام المٌصري وكذلن فمد كان طبٌعٌا 

 بدأت 1917طموح الكثٌرٌن إلى طرٌك االتحاد بٌن األللٌات لؽوٌا ودٌنٌاً،  منذ شهر آذار عام 

النشاطات التحضٌرٌة الجتماع عام لممثلً جمٌع شعوب المفماس الشمالٌة، والذي حدد له تارٌخ 

 وكان الهدؾ من االجتماع، انتخاب المندوبٌن الذٌن سٌحملون مسإولٌة إعبلن 1/5/1917

تابا تشٌرموٌؾ ): استمبلل المفماس الشمالً، وكان من بٌن العاملٌن فً سبٌل الجمهورٌة السادة

وزٌر الخارجٌة، حٌدر باماد ( انؽوش)ربٌس البرلمان، واصبلن كري جباؼً  (شٌشانً

ووزراء ؼٌرهم، بتارٌخ  (اوستٌنً)علً لانتٌمر  (شركسً)كوتسون بشماؾ  (داؼستانً)

ممثل لشعوب المفماس الشمالٌة، ولد دام  (500) اجتمع فً مدٌنه فبلدي لفماز 21/5/1917

المإتمر خمسة أٌام، لرر الحاضرون باإلجماع االنفصال عن اإلمبراطورٌة الروسٌة وإلامة 

. دولتهم المستملة كما انتخبوا السٌد عبد المجٌد تشرموي ربٌساً للحكومة

كان هذا المإتمر األول من نوعه فً تارٌخ لبابل المفماس الشمالٌة من حٌث شمولٌته، 

، 1918ولد حضره كمرالبٌن مندوبون عن شعبً األذربٌجان وجورجٌا، وفً أوابل ربٌع عام 

كان بعض رجال الدٌن من أمثال ارسبلن شرٌبوالر وعباس افندي،  وعلً حاجً، فً 

الداؼستان ونذٌر افندي لاتؽان المبردي، ٌحملون الراٌات الخضراء وٌدعون الناس لبلنضمام 

للثورة الشٌوعٌة باسم الشرٌعة اإلسبلمٌة، عن جهل بطبٌعة األحداث التً كانت جارٌة، بتارٌخ 

 تم إعبلن استمبلل المفماس الشمالً، وجرى أببلغ الدولة العثمانٌة وسفراء الدول 11/5/1918

 وصلت الفرلة 1918العظمى فً استانبول بصورة رسمٌة، فً أواسط شهر تشرٌن األول عام 

. التركٌة الخامسة عشر إلى فبلدي لفماز

وكانت المهمة الربٌسٌة لهذه الموة هً إنشاء وتدرٌب جٌش جمهورٌة لفماسٌا الشمالٌة 

الذي كان ٌماوم الموات الروسٌة الحمراء و البٌضاء فً جبهات متعددة ، وفً أواخر شهر 

 احتلت لوة برٌطانٌة بمٌادة الجنرال طومسون مدٌنه باكو على ساحل بحر 1918تشرٌن الثانً 

الخرز، واعترؾ الجنرال البرٌطانً بحكومة المفماس الشمالٌة شرٌطة إلرار استمبلل المفماس 

 1819الشمالٌة، من لبل مإتمر الصلح الذي سٌعمد فً بارٌس، فً أواسط شهر تشرٌن الثانً 
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جاء خبر احتبلل اسطنبول عاصمة الدولة العثمانٌة من لبل لوات الحلفاء، وتلمت الموة التركٌة 

فً المفماس الشمالٌة أمراً من حكومتها باالنسحاب من المفماس بناء على طلب الموات الحلٌفة، 

، ولام 15/12/1918أدى هذا الوضع الى استمالة حكومة المرحوم عبد المجٌد تشٌرموي بتارٌخ 

المجلس الوطنً بتكلٌؾ المرحوم كوتسون بشٌماؾ بتشكٌل حكومة جدٌدة بتارٌخ 

 ولما كان مإتمر الصلح للحرب العالمٌة األولى ممرراً عمده فً بارٌس فً 19/12/1918

، فمد تم تشكٌل الوفد الذي سٌمثل جمهورٌة المفماس 1918أواخر شهر كانون األول عام 

عبد المجٌد تشٌرموي ، حٌدر بامات ، ابراهٌم حٌدر : الشمالٌة فً ذلن المإتمر من السادة

. والدكتور حسن حزراق

 بسبب تؤخر وصول ربٌس الوزراء 18/1/1919ولد تؤخر عمد المإتمر حتى تارٌخ 

البرٌطانٌة السٌد لوٌد جورج الى بارٌس، بانتظار نتابج االنتخابات البرٌطانٌة لتثبٌت منصبه 

كربٌس للوزراء، للحٌلولة دون بحث موضوع المفماس الشمالٌة فً مإتمر بارٌس ، أخذت 

الموات الروسٌة البٌضاء والحمراء بوضع كل ثملها الحتبلل المفماس بؤسرع ولت ممكن، فكانت 

الموات الحمراء تهاجم من الشمال والموات البٌضاء من الشمال الؽربً، أصبح من المستحٌل 

على الموات الوطنٌة المفماسٌة االستمرار فً المماومة، بسبب ضعؾ إمكانٌاتها وللة مواردها 

المالٌة، كما كان من ؼٌر الممكن مفاوضة األعداء فً الولت الذي كانوا فٌه مستمرٌن بعملٌات 

 و 1919االحتبلل لهذه األسباب تمدم كوتسون بؤستماله حكومته، فً منتصؾ شهر مارس عام 

كلؾ المجلس الوطنً الجنرال خلٌل بتشكٌل الحكومة إال انه عجز عن ذلن، وفً أواسط شهر 

 وصل الى منطمة الداؼستان لادماً من تركٌا األمٌر شامل ولاد المماومة ضد 1919آب عام 

لوات االحتبلل مدة تسعة أشهر، ولكن حٌن نجح الجٌش األحمر احتبلل كل من أذربٌجان 

وجورجٌا وأرمٌنٌا لم تعد هنان فابدة من االستمرار فً المماومة، وما كان على المابمٌن بها إال 

. االنسحاب الى المنفى

: من بٌن الشخصٌات المعروفة النً شاركت فً النضال إبان فترة االستمبلل السادة 

اٌتن نامٌتوق علً لانتٌمر و دمحم نبً  وهذا األخٌر كان ربٌسا لمنطمة شمال المفماس الوطنٌة 

التً اعترفت بها السلطات األلمانٌة خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة كممثله شرعٌة لشعب المفماس 

الشمالٌة، التجؤ لادة حركة االستمبلل الوطنٌة الى البلدان األوروبٌة وتركٌا وخاصة بولونٌا حٌث 

تجمع فٌها األكثرٌة منهم بسبب تعاطؾ الشعب البولونً مع مشاعر المفماسٌٌن الشمالٌٌن تجاه 
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 1926عدوهم المشترن روسٌا االستعمارٌة، وخاصة فً عهد المارشال جوزٌؾ بٌلودسكً عام 

-1935.1 

وأستمر هإالء المادة فً نضالهم السٌاسً ضد السٌطرة الروسٌة وكانوا ٌصدرون حتى 

 مجله دورٌة لٌمة، تحمل أسم لفماسٌا الشمالٌة باللؽتٌن الروسٌة والتركٌة صدر منها 1939عام 

عدداً، وحاولت حكومة المفماس الشمالٌة فً تلن الفترة إلامة اتحاد كونفدرالً بٌنها وبٌن  ( 62) 

أرمٌنٌا وأذربٌجان وجورجٌا وذلن لتشكٌل جبهة موحدة ضد الخطر : حكومات المفماس الجنوبٌة 

 .الروسً، ولكن هذه المحاوالت لم تكلل بالنجاح
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1
فٟاٌمجشدٞصبساٌششاوغخثم١بدحصاٚسثهػٍٝساطعزخآالفِمبرًٚظ٠ًمبرًاٌٝاْعشػفٟاؽذٜاٌّؼبسنٚاعزشٙذِزأصشاًثغشاؽٗٚفِٟٕبغكاٌىٛثبْصبس(

ِذْٚ٘ضَلٛاداٌغ١شاالث١طثم١بدحدٔى١ٌٓٚىٌُٕٗاٌضػ١ُاٌششوغٟعٍطبْلٍظو١شٞٚشٙذدصٛسرٙباػّبيثط١ٌٛخالرٕغٝٚرّىِٓٓرؾش٠شػذح

 .٠1877غزطغاٌصّٛداِبَلٛاداٌغ١شاالؽّشفبعجشػٍٝاٌٙغشحِٓاٌمفمبطٚثٙزالعٝاٌشٚطػٍٝصٛسحاٌششاوغخػبَ
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المبحث الرابع 

( 1991-1920)العهد السوفٌتً 

بداٌة ال بد من التعرٌؾ ببعض المصطلحات حتى تسهل عملٌة دراسة التمسٌمات 

اإلدارٌة والسٌاسٌة التً حدثت فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة إبان الحكم الشٌوعً ومن 

 : هذه المصطلحات

 الجمهورٌة االشتراكٌة السوفٌتٌة ذات الحكم الذاتً 

من  (82المادة  )أن الجمهورٌة االشتراكٌة السوفٌتٌة ذات الحكم الذاتً كما جاء فً 

هً دولة اشتراكٌة سوفٌتٌة ضمن الجمهورٌة المتحدة و هً تبت فً المشاكل الداخلٌة )الدستور 

إن  (ضمن صبلحٌتها بصورة مستملة خارج نطاق حموق االتحاد السوفٌتً و الجمهورٌة المتحدة

الدستور الجمهورٌة ذات الحكم الذاتً ٌطابك دستور االتحاد السوفٌتً و دستور الجمهورٌة 

المتحدة وٌراعً خصابص الجمهورٌة ذات الحكم الذاتً ، و لها هٌبتها العلٌا والمحلٌة لسلطه 

 .الدولة و اإلدارة و شبكة هٌبات المضاء الخاص بها

 المماطعة ذات الحكم الذاتً 

وهً وحدة إللٌمٌة كبٌرة ولكنها ال تتمتع بمكانة الدولة ، و تمع ضمن جمهورٌة متحدة 

أو إللٌم من جمهورٌة متحدة و ٌتم تشرٌع لانون المماطعة ذات الحكم الذاتً من لبل السوفٌٌت 

األعلى فً الجمهورٌة المتحدة بالتراح من سوفٌٌت نواب الشعب فً المماطعة، أن هٌبات سلطه 

 نواب الشعب ولجانها التنفٌذٌة تالدولة واإلدارة فً المماطعة ذات الحكم الذاتً هً سوفٌتٌا

. الداخلة ضمن شبكة الهٌبات المحلٌة لسلطة الدولة واإلدارة فً الجمهورٌة المتحدة 

 بعد انتهاء الحرب 1920خضعت ببلد الشراكسة لنظام الحكم السوفٌتً فً ربٌع 

األهلٌة الروسٌة، ولد أخضعت منطمة األدٌؽً فً البداٌة ثم تلتها منطمة المبردي، ولمد وزع 

 فً بداٌة األمر بعد سٌطرة الموات الشٌوعٌة على شمال الشراكسة فً ثبلث وحدات إللٌمٌه،

المولاز ، أعطت الحكومة السوفٌتٌة بعض التنازالت ألهل الببلد، وفً ممدمتها منح شمال 

 بتمسٌم منطمة جمهورٌة اتحاد شمال 21/1/1921المفماس الحكم الذاتً، إال أنهم لاموا بتارٌخ 

 :المولاز الى وحدتٌن

 . جمهورٌة داؼستان السوفٌتٌة  -1
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 .جمهورٌة المولاز الجبلٌة السوفٌتٌة -2

ثم عادت السلطات الشٌوعٌة وجزأت جمهورٌة شمال المولاز الجبلٌة، وأجرٌت تؽٌٌرات 

عدٌدة متتابعة على هذه التجزبة، استمرت أخٌراً على ثبلث جمهورٌات ذات حكم ذاتً هً 

بلمر، واوسٌتٌا الشمالٌة، ومماطعتٌن ذات حكم ذات هما مماطعة /انجوش، والمبرطاي / شٌشان 

شركس، التً ألحمت بإللٌم /األدٌؽة التً ألحمت بإللٌم كروسنودار، و مماطعة المرشاي

ستافروبول وما فتبت السلطات السوفٌتٌة تجرى تعدٌبلت وتؽٌٌرات المتوالٌة تهدؾ إلى إحكام 

سٌطرتها على الببلد، وبث التفرلة بٌن شعوب المنطمة ورُوعً فً تمسٌمات جمهورٌة 

شركس و ادٌؽة تشتٌت شعب من خلفٌة عرلٌة واحدة /بلمر ومماطعتً الكرتشاي /المبرطاي 

ومزج شعوب من خلفٌات عرلٌة مختلفة،  فالمنطك العملً كان جمع لبابل المبرطاي والشركس 

وتجمعهم لؽة واحدة فً تمسٌم  (سكان المفماس االصلٌٌن)واالدٌؽة وهم جمٌعا من شعب األدٌؽة 

و أمكانٌة أحداث خبلفات ونزاعات فً مناطك اإلدارٌة  (فرق تسد)أداري واحد، إال أن سٌاسة 

بما ٌساعد على دوام السٌطرة المركزٌة من موسكو، أخذت بعٌن االعتبار فً هذه التمسٌمات، و 

لسمت منطمة األباظة الى لسمٌن لسم شمالً صؽٌر باسم األباظة، ضمن منطمة الكاراتشاي 

شركس ذات الحكم الذاتً،  ولسم جنوبً كبٌر باسم جمهورٌة أبخازٌا ذات الحكم الذاتً ضمن /

جمهورٌة جورجٌا االتحادٌة، و هكذا تمت تجزبة وتوزٌع الشعوب اإلسبلمٌة فً شمال المفماس 

وزعوا على أربع جمهورٌات و  (األدٌؽة)على عدٌد من التمسٌمات اإلدارٌة فمثبل الشراكسة 

 .مماطعات ذات حكم ذاتً، لتصبح وحدات مجزأة صؽٌرة و ٌصبحوا أللٌة سكانٌة فً بعضها

 1: تطورت التشكٌالت الدراٌة لشمال المولاز فً العهد السوفٌتً

 عام آذار 24لبردٌنا بلمارٌا ظهرت كوحدة سٌاسٌة ألول مرة فً بداٌات المرن الحالً فً  (1

 تحمل اسم ة وؼدت هذه الوحد،1917 عام أكتوبرعٌة فً ثورة و بعد انتصار الش1918ً

 تشرٌن ثانً عام 17هذه المماطعة اندمجت فً لكن  السوفٌتٌة،بلمارٌا /دٌنارالمماطعة لبا

ضافة الى المباردٌٌن الشٌشان واالوستٌن والمرشاي إ ضمت ،خرىأعات ط مع مما1920

النؽوش لتحمل اسم جمهورٌة شمال المفماس السوفٌاتٌه االشتراكٌة ذات الحكم ا وروالبلما

 التً عانت ةن هذه الجمهورٌة والتً ضمت معظم الشعوب المفماسٌة المسلمأ ؼٌر ،الذاتً

 وتم ،عٌد تفكٌكها الى وحدات ثنابٌةأالشًء الكثٌر من االحتبلل الروسً فً عهد المٌاصرة 

 ،سموها مماطعة لبردٌنا بلمارٌاأ و1922 ٌناٌر عام 16توحٌد المباردٌٌن والبلمار ثانٌة فً 

صبحت تحمل اسم جمهورٌة لبردٌنا بلمارٌا ذات أ 1936وفً الخامس من تشرٌن ثانً عام 

                                                 
1
ٕ٘بنفىشحخبغئخرذػٟاْاٌششاوغخوبٔٛاخبظؼ١ٌٍٓؾىُاٌش١ٛػٟثؼىظثم١خاٌمفمبطٚ٘زااالِشغ١شصؾ١ؼفٍمذصبساٌششاوغخ

ِشحفٟٚعٗاٌغٍطبداٌش١ٛػ١خٚرٌهؽغتاٌّصذساٌشٚع١خٔفغٙب،ثًِٛعىٛوبٔذِٚبرضايرخشِٝٓاػبدح17الوضشِٓ

 ".ششو١غ١ب"ٔٙٛض
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 لام ستالٌن بنفً البلمار 1944فً عام ،الحكم الذاتً وفً نفس العام الر دستور للجمهورٌة 

 وعرفت لبردٌنا بعد ذلن بجمهورٌة لبردٌنا السوفٌتٌة ،سٌا وببلد كازاخستانآمجاهل  الى

عٌد أ خروتشوؾ الشعب البلمري من المنفى وأعاد حٌت 1957 حتى عام ،االشتراكٌة

 .االسم السابك لها من جدٌد

 وانمسمت بتارٌخ 12/1/1922شركس ذات الحكم الذاتً بتارٌخ /تؤسست مماطعة المرشاي (2

 و  الى لسمٌن منطمة المرشاي ذات الحكم الذاتً و منطمة الشركس المومٌة،26/4/1926

 وبتارٌخ 1928 آذار عام، 30لد رلٌت هذه األخٌرة الى رتبة مماطعة ذات حكم ذاتً فً 

شركس ذات / اتحدت المنطمتان مرة أخرى تحت أسم المماطعة الكرتشاي 30/4/1928

 الى آسٌا الوسطى بدلت التسمٌة 1944الحكم الذاتً، وعند النفً الجماعً للمرشاي عام 

الى مماطعة الشركس ذات الحكم الذاتً،  وعندما سمح للمرشاي بالعودة الى الجمهورٌة 

شركس ذات الحكم الذاتً، وهً /  الى مماطعة المرشاي 9/1/1957أعٌدت التسمٌة بتارٌخ 

 . ملحمة بإللٌم ستارفوبول و تضم شعوب المرشاي والشركس واألباظة 

الشركس / باسم منطمة األدٌؽة1922تؤسست مماطعة األدٌؽة ذات الحكم الذاتً فً تموز  (3

  تدعى بمنطمة االدٌؽً ذات الحكم الذات1928ً آب عام 13 أصبحت فً ذات الحكم الذاتً

 . وهً ملحمة بإللٌم كراسنودار1979و لد اتخذت اسمها الحالً عام 

ًا الى تمسٌم  وأبان الحكم السوفٌتً عملت السلطات الروسٌة البلشفٌة كما ذكر سابما

الشراكسة الى وحدات إدارٌة منفصلة وفك سٌاسة فرق تسد، وفً مإتمر جٌمس تاون الذي عمد 

فً العاصمة األمرٌكٌة واشنطن تحدثت السٌدة فاطمة تلسوفا وهً صحفٌة   21/5/2007بتارٌخ

حصلت على حك اللجوء السٌاسً الى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تحدثت عن الممارسات السوفٌتٌة 

( 50)فً هذا العام أكثر من : حٌث لالت 1937فً ذلن الولت  وتطرلت الى حدث فظٌع ولع فً عام 

ًا  ًا شركسٌا تم المبض علٌهم، البعض لتل، والبعض  (علماء لؽات،فٌزٌاء، شعراء وؼٌرهم  )عالما

فً كمبودٌا ، ( pol pot)اآلخر اختفى، ولم ٌتم العثور علٌهم من ذلن الولت ،هذا ٌذكرنا بفترة 

ألؾ  (20.000)باإلضافة الى لتل أهم الشخصٌات الشركسٌة فً تلن الفترة، السوفٌت دمروا أكثر من 

وثٌمة كانت محفوظة من لصص ، لصائد،ووثائك تارٌخٌة وأشٌاء أخرى أحرلت، ولسوء الحظ كثٌر 

من هذه الوثائك تعود الى التارٌخ والثمافة الشركسٌة ، بكلمات أخرى حاولوا محً الدولة الشركسٌة 

 .من التارٌخ
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: خالصة الفصل األول

حاول الباحث من خبلل ما سبك ان ٌفند الفكرة المابلة بان منطمة شمال المفماس 

الشركسٌة كانت مسكونة من لبل شعوب ولبابل بربرٌة همجٌة، لم ٌكن لهم أي حضارة ولم ٌكن 

لهم أنظمة حكم أو إدارة ولم تتوفر لهم ألل المفاهٌم السٌاسٌة والدبلوماسٌة ، حٌث أشار الباحث 

إلى الحضارات المدٌمة فً ؼابر األزمنة رؼبة منه فً إظهار الحضارة التً  كانت موجودة  

. لشعوب المنطمة وخاصة الشعب الشركسً

وأشار الباحث إلى أنه كانت لهم العدٌد من الحضارات التً انعكست بشكل الممالن والدوٌالت 

وتطور مفهوم الحكم والمشاركة فٌه، وٌدل على ذلن  (سندٌكا)مثل دولة زٌخٌا ومملكة السند 

االجتماعات الشعبٌة التً كانت تعمد لتدارس األوضاع آنذان والتمسٌمات اإلدارٌة الداخلٌة، ومحاولة 

تكوٌن لوات مسلحة منظمة، وؼٌرها من األمثلة التً تإكد على وجود البنٌة التنظٌمٌة للدولة 

الشركسٌة ولو كانت بشكل مؽاٌر عما هو متعارؾ علٌه آنذان ، وتطرق الباحث إلى السفارات 

الدبلوماسٌة التً بعثت إلى اسطنبول والى سانت بطرسبرغ والى الوعً السٌاسً المتمثل فً محاولة 

استمالة الدول العظمى آنذان مثل انجلترا ومحاولة الحصول على مختلؾ أنواع الدعم منها بإرسال 

الرسائل والمبعوثٌن لذلن، ومستوى اإلدران ومتابعة ما كان ٌدور فً المحافل الدولٌة والمتعلك 

بالمضٌة المفماسٌة، ومثال ذلن احتجاج الشراكسة على صدور خرائط آنذان تظهر بالدهم على أنها 

جزء من االمبرطورٌة المٌصرٌة الروسٌة ، وهذا ٌدل على متابعتهم للسٌاسة الدولٌة آنذان، كما لام 

بتسلٌط الضوء على التحالفات التً حاول الشراكسة عمدها مع مختلؾ األطراؾ لحماٌة مصالحهم ، 

األمر الذي ٌعكس وجود سٌاسة شركسٌة واضحة اتخذت بناءًا على ما هو موجود من معطٌات 

 1853منذ عام : وحمائك ، باإلضافة الى االتصال بالمماومة البولندٌة لتنسٌك والتعاون ، فمثالُ 

 ولبل البدء بحرب المرم لام الزعماء البولندٌٌن الموجودون فً لندن وبارٌس بدور 1856ولؽاٌة 

مهم فً هذه الحرب ، فلمد بدئوا بجمع السالح والعتاد إلرسالها الى لفماسٌا وكانوا ٌشجعون الضباط 

والجنود الموجودٌن فً الجٌش الروسً على الهرب واالنضمام الى الشراكسة، وكان زعٌم 

البولونٌٌن الموجود فً بارٌس مستمراًا فً دعم لفماسٌا بالطرق السٌاسٌة ، فكان ٌكتب المماالت فً 

الجرائد الٌومٌة كما نظم إضرابٌن فً كل من بارٌس ولندن من مإٌدي المماومة المفماسٌة فً كال 

البلدٌن، ان ما سبك ٌفسر لدرة الشراكسة على المحافظة على ألل تمدٌر على وجودهم وثملهم 

السٌاسً فً جمهورٌاتهم وأن كانت هذه الجمهورٌات ال تعبر وال بؤي شكل عن حموق وآمال الشعب 

ًا بؤن  ًا خارج وطنهم شمال المفماس نتٌجة % 80الشركسً ، علما من الشعب الشركسً ٌعٌشون حالٌا

. التهجٌر المسري لهم
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 الفصل الثانً 

 الوضع فً منطمة شمال المفماس بعد انتهاء الحمبة السوفٌتٌة

: تمهٌد

لمد اشتعلت منطمة شمال المفماس فور انهٌار االتحاد السوفٌتً، وراود المفماسٌٌن وفً 

ممدمتهم الشراكسة األمل فً استعادة حمولهم واستمبللهم فوق ثرى ترابهم الوطنً، وفً ظل 

الفوضى السٌاسٌة واالنكسار االلتصادي الكبٌر، حاول الشراكسة إعادة طرح وتنظٌم العبللة مع 

موسكو، فً محاولة السترجاع حمولهم التارٌخٌة على ارض وطنهم، فظهر على الساحة 

جمهورٌة شمال المفماس )السٌاسٌة المفماسٌة ما عرؾ بمنظمة اتحاد شعوب شمال المفماس 

وحملت فٌما بعد اسم اتحاد شعوب المفماس لتتمكن من ضم الموزاق لها وأدت دوراً  (الكونفدرالٌة

سٌاسٌاً فعاالً، وعكست رإى وتطلعات شعوب المنطمة، بحٌث أخذت على عاتمها مهمة إحٌاء 

، و كان لها دور كبٌر فً التفاعبلت السٌاسٌة التً 1918جمهورٌة شمال المفماس المستملة عام 

الجورجٌة بل ان /عصفت فً المنطمة ، فكانت احد البلعبٌن المإثرٌن فً الحرب االبخازٌة

حسم تلن الحرب ٌعود بدرجة كبٌرة للدور الفعال والمإثر التً لام به اتحاد شعوب شمال  

المفماس، وسجل حضوراً مهماً فً الصراعات األخرى التً هبت على المنطمة بدءاً من الصراع 

االنؽوشً الى العمل على تؤخٌر الؽزو الروسً للجمهوري الشٌشان والذي كان /االوستٌنً

إعبلن استمبللها بداٌة لعهد جدٌد ونمطة تحول فً تارٌخ المنطمة السٌاسً، كما شهدت هذه 

وروسٌا بعد ان  (البلمر والمرشاي)الفترة إعادة التمارب للتحالؾ المدٌم بٌن الشعوب الطورانٌة 

انتهى هذا الحلؾ فً أربعٌنات المرن العشرٌن عندما انملب األصدلاء الى أعداء وذلن نتٌجة 

مساندة البلمر والمرشاي للؽزو األلمانً النازي، بعد ان كانت لد تحالفت هذه الموى مع روسٌا 

. فً السابك ضد أبناء الشعوب المفماسٌة وعلى رأسهم الشراكسة

وفً الفصل التالً سٌتم تناول الوضع فً منطمة شمال المفماس بعد انتهاء الحمبة 

: السوفٌتٌة، من خبلل ثبلثة مباحث وخبلصة وعلى النحو اآلتً

 جمهورٌة روسٌا االتحادٌة: المبحث األول .

 ًفترة انهٌار االتحاد السوفٌتً: المبحث الثان .

 الجمهورٌات الشركسٌة فً الفدرالٌة الروسٌة: المبحث الثالث 

. (جمهورٌة روسٌا االتحادٌة)

 

 



 45 

المبحث األول 

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة 

بعد محاولة اخر ربٌس فً الحمبة السوفٌتٌة ؼورباتشوؾ إدخال سٌاسٌات الؽبلسنوست 

بهدؾ تحدٌث النظام الشٌوعً فً االتحاد السوفٌتً  (إعادة الهٌكلة )والبرٌستروٌكا  (االنفتاح )

ظهر أن مبادبه أطلمت العنان للموى المناهضة للشٌوعٌة مما أدى الى تفكن اتحاد الجمهورٌات 

 أصبحت روسٌا دٌممراطٌة متعددة 1990، وفً أواسط عام 1991السوفٌتٌة فً دٌسمبر عام 

. األحزاب 

ومن المهم التعرٌؾ بالمصطلحات التالٌة وإعطاء فكرة عنها، كونها تبٌن الوضع 

. اإلداري للمناطك الشركسٌة فً الولت الحالً

 عضوا و ٌتم تعٌٌن أعضابه من كبار المسبولٌن 178و ٌتكون من : المجلس الفٌدرالً  -1

 وحدة 89التنفٌذٌٌن و التشرٌعٌٌن فً الوحدات اإلدارٌة الفٌدرالٌة التً ٌبلػ تعدادها 

اوببلستات و كرٌات و الجمهورٌات و االوكراجات وااللالٌم المتمتعة بالحكم الذاتً 

.   سنوات 4ومدٌنتً موسكو و بطرسبرغ و مدته 

 عضواً ٌنتخب نصؾ أعضابه من المناطك بوالع  عضو 450و ٌتؤلؾ من : مجلس الدوما  -2

التمثٌل " واحد لكل منطمة، وٌنتخب النصؾ األخر من لوابم األحزاب الوطنٌة بنظام 

على األلل تمكنه من % 5و ٌتوجب على كل حزب سٌاسً أن ٌحصل على نسبه " النسبً

  . سنوات4دخول مجلس الدوما و تجرى االنتخابات بااللتراع المباشر و مدته 

:  كٌانات فٌدرالٌة روسٌة

 جمهورٌة معظمهم ٌتمتعون باستمبلل 21:  كٌاناً فٌدرالٌاً كالتال83ًٌتؤلؾ االتحاد الروسً من 

.  ذاتً فً شإونهم الذاتٌة و ؼالباً ما تمثل كل جهورٌة مجموعة عرلٌة واحدة أو أكثر

  (الالٌم ) اوببلست 46- 

  (مماطعات  )  كراي 9-

  (منطمة ذات استمبلل ذاتً  ) اوكروج 4- 

 مدن فدرالٌة  2- 

كطبمة إدارٌة علٌا  ( فً اسٌا 3 فً اوروبا و 4 ) مناطك فٌدرالٌة شاسعة 7مإخرا تم إعبلن - 

.   تحت المستوي الوطنً 83فوق الكٌانات الــ 

المادة )تختلؾ الجمهورٌات عن بالً الكٌانات الفدرالٌة فً أحمٌتها فً اتخاذ لؽة رسمٌة 

الكٌانات الفٌدرالٌة األخرى، كالكراٌات واالوببلستات لٌس  ( من دستور االتحاد الروس68ً
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وهذه  (3المادة)لدٌهم هذا الحك ؼٌر أنها كسابر الكٌانات الفٌدرالٌة لٌس لحكومتها سٌادة وطنٌة 

:      الجمهورٌات التً تدخل فً االتحاد الفدرالً الروسً حالٌاً هً

 توفا (3 شركس              –لرشاي  (2ادٌؽٌة                       (1

 اودمورٌتا   (6كارلٌا                           (5الطاي باشكور توستان      (4

 خالاسٌا (9كومً                           (8بورٌاتٌا                     (7

 ششنٌا   (12ماري إل                       (11داؼستان                 (10

 تشوفاشٌا (15(             ٌالوتٌا ) ساخا   (14انجوشٌا                  (13

 تتارستان (18 االنٌا       –اوستٌا الشمالٌة (17 بلمارٌا        –لباردٌنو (16

 .               كالمٌكٌا(19

    ان ما ٌمكن تسمٌته بالنظام الروسً الجدٌد، كان ٌهدؾ بصورة أولى لنٌل رضى المجتمع 

الدولً آنذان وخاصة الؽربً منه، وذلن طمعاً بالمساعدات المالٌة التً كانت روسٌا ولتها 

بحاجة ماسة لها، نتٌجة تداعٌات انهٌار االتحاد السوفٌتً وحالة االنهٌار االلتصادي الذي كان 

أصبلً ٌعانً من حالة من الركود والشلل وما صاحبه نتٌجة ذلن من مشاكل فً منظومة المٌم 

العمابدٌة واالجتماعٌة، وبالتالً فؤن ارتداء روسٌا للثوب الدٌممراطً ان صح التعبٌر، كان هو 

احد سبل النجاة المتاحة وذات التكالٌؾ الملٌلة، وهو أمر أظهرته روسٌا بشخصٌة الربٌس 

الروسً السابك بورٌس ٌلتسٌن، والذي ما أن بدأت روسٌا بالتماط أنفاسها بعد زلزال االتحاد 

السوفٌتً السٌاسً، حتى عادت إلى ما ٌمكن وصفه بالدولة الشمولٌة لكن تحت شكل دٌممراطً، 

ان روسٌا حاولت كبح جماح تطلعات المومٌة للشعوب األخرى، فعملت على مهادنتهم بتمسٌم 

وما أن " وحدة األراضً الروسٌة"الفدرالً المشار إلٌه سابماً، حتى تحافظ على ما تسمٌه

استردت عافٌتها حتى عادت الى إحكام لبضتها على هذه الشعوب مرة أخرى، ولد ٌكون وضع 

. جمهورٌة االدٌؽٌة خٌر دلٌل على ذلن
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المبحث الثانً 

 فترة انهٌار االتحاد السوفٌتً

السوفٌٌتً ، راود  فً أواخر الثمانٌنات وتزامناً مع التؽٌرات الجذرٌة فً االتحاد

وتهٌؤت فعبلً الظروؾ المناسبة إلعادة إحٌاء  المفماسٌٌن مرة أخرى األمل فً نٌل حرٌتهم ،

"  ُعمد فً سوخوم ما ُسّمً بـ 1990آب من عام  26- 25جمهورٌة شمال المفماس ، وبتارٌخ 

ممثلٌن عن شعوب الشركس والشٌشان واألنؽوش  وضمّ " كونؽرس الشعوب المفماسٌة األول 

واألوستٌن ، وأعلن أن الهدؾ األساسً هو إنشاء جمهورٌة كونفدرالٌة لفماسٌة مستملة ، ولرر 

الكونؽرس تعٌٌن موسى شنبه المبرداي األصل ربٌساً لجمعٌة الشعوب المفماسٌة والتً تعتبر 

نحن الورثة الشرعٌون لجمهورٌة شمال " المفماسٌة وتحت شعار  الهٌبة العلٌا للكونفدرالٌة

، ولم تكن السلطات الروسٌة لادرة على ولؾ المد المومً المفماسً 1918المفماس المإسسة عام

نظراً لؤلوضاع السٌاسٌة آنذان، وكان هذا التوجه هو ضد اإلرادة الروسٌة وهذا ما أكسبه أهمٌة 

.   تستحك المبلحظة واالهتمام

(:  كونفدرالٌة الشعوب المفماسٌة الجبلٌة)اتحاد شعوب المفماس 

: نشؤة المنظمة واهدافها

 اتحاد – اتحاد شعوب المفماس الجبلٌة –أن الجمعٌة العامة للشعوب الجبلٌة فً المفماس 

 هً منظمة اجتماعٌة معروفة بشكل واسع فً الداخل وخارج روسٌا –شعوب المفماس 

الفٌدرالٌة، ومن الصعب جداً أن نجد منظمة أخرى مشابهة لهذه والتً لها مجال واسع فً 

الساحة السٌاسٌة لروسٌا الفٌدرالٌة و خاصة فً األعوام األخٌرة ولد جذبت هذه المنظمة اهتمام 

منطمة المفماس واللت التؤٌٌد من وسابل اإلعبلم كما اللت نعوتاً متنالضة، فمد وصفتها السلطات 

المحلٌة والفٌدرالٌة ومعها وسابل إعبلمها بالمنظمة األكثر خطورة والمهددة لوحدة روسٌا 

الفدرالٌة، المنظمة التً تشكل مركزاً من مراكز التطرؾ المومً، المنظمة التً تهدؾ إلى فصل 

شعوب المفماس الشمالً عن روسٌا، المنظمة التً تهدؾ الى تؤجٌج الصراعات المومٌة المنظمة 

 المفماسٌة التً بدأت فً المرن السابع عشر و –الداعٌة الى نشر واستمرارٌة الحرب الروسٌة 

حتى التاسع عشر من أجل استمبلل كل شعوب المنطمة و من اجل إعادة النظر والتؤثر بسبب 

. نتابج االضطهاد والتهجٌر الجماعً للجبلٌٌن الشراكسة من لبل روسٌا 

 (لضابٌة–تنفٌذٌة–تشرٌعٌة)واتهمت هذه المنظمة بتشكٌل هٌبات حكومٌه ؼٌر شرعٌه، 

وتشكٌل مجموعات عسكرٌة ؼٌر لانونٌة لتدرٌبها وتجهٌزها لتكون مستعدة لخوض الحرب من 

اجل الحصول على السلطة، لمد أعلنوا بؤن اتحاد شعوب المفماس هو العدو الثانً لروسٌا بعد 

جوهر دوداٌؾ، أنهم ٌلصمون شتى التهم الرداٌكالٌة واالنفصالٌة ضد هذا االتحاد و تتعرض 
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لٌادتها الى المبلحمة، ومع كل ذلن استطاع اتحاد شعوب المفماس كسب االحترام والشهرة لدى 

. شعوب المنطمة والكثٌر من لادة المنظمات فً روسٌا الفٌدرالٌة وفً دول العالم كلها

إن تؤسٌس اتحاد شعوب المفماس لٌست نتٌجة لحلم شخص واحد أو عدة أشخاص أن 

االتحاد ظهر الى الوجود بسبب األحداث التً جرت فً نهاٌات المرن العشرٌن فً االتحاد 

السوفٌتً السابك وبسبب عدم االستعداد لئلحداث السٌاسٌة الدراماتٌكٌة فً المنطمة، وبانهٌار 

االتحاد السوفٌتً انهارت لبلع آخر إمبراطورٌة وهً جمهورٌة روسٌا االشتراكٌة االتحادٌة 

،ان حصول الجمهورٌات على استمبللها وأولها روسٌا والطوفان السٌاسً والخوؾ من اندالع 

حرب أهلٌة نتٌجة الصراع من أجل السلطة والصراع المستمٌت لمدماء المسبولٌن، للحفاظ على 

مناصبهم والتسٌٌس الواسع للجماهٌر، والنهوض العارم للمشاعر المومٌة وؼٌرها من العملٌات 

الموضوعٌة، والتً لامت على خلفٌتها النشاطات السٌاسٌة والمومٌة واالجتماعٌة لمد كانت هذه 

المنظمات تمثل مصالح وآمال شعوبها فً تحمٌك االستمبللٌة والنبعاث اللؽة المومٌة والثمافة 

الخ،  فً ظروؾ االنهٌار السرٌع لجمهورٌات روسٌا ... المومٌة و الحفاظ على التراث

وهً الحفاظ على تركٌبها : االشتراكٌة االتحادٌة ظهرت امام حكومة روسٌا مسؤلة هامه جداً 

وجعلها جزءا ال  (ولٌس الشعوب فحسب بل أراضٌها وثرواتها)من الشعوب و االحتفاظ بها 

ٌتجزأ من روسٌا، فروسٌا بدونها لن تشعر بكٌانها لكن كٌؾ ستفعل ؟ و كٌؾ ستخلك التوازن 

خذوا من الحرٌة ما تستطٌعون " عندما رفع شعار " ٌلتسن"فً سٌاستها بشان المومٌات، فـ

امن لنفسه التؤٌٌد فً الجمهورٌات المومٌة، فً االنتخابات الرباسة، لمد أعطى أمبلً " هضمه 

فً إعادة ربط عبللات جدٌدة بٌنها وبٌن روسٌا، عبللات عصرٌة " الصؽٌرة" للشعوب المسماة 

وطٌدة وتجسٌداً لشعار المساواة فً الحموق، ولكن تبٌن أن كل ذلن لعبه انتخابات فمجرد جلوسه 

  .لكن لم ٌحدد كٌؾ سٌفعل" لن نسمح بانهٌار روسٌا :" على كرسً السلطة صرح بما ٌلً 

ومن المبلحظ عدم و جود تمارب بٌن المنظمات االجتماعٌة والسٌاسٌة فً روسٌا، لكنها 

تتفك على مسؤلة واحدة وهً مسالة الحفاظ على وحدة ما ٌسمى بالفٌدرالٌة دون أن تتساءل إن 

كانت الشعوب ترؼب فً ذلن أم ال، كما ان الموزاق الجدد لهم أهداؾ فً إعادة تشكٌل 

اإلمبراطورٌة الروسٌة، لٌصبحوا أسٌاداً وٌعٌدوا أمجاد أجدادهم التً تحممت على أنماض 

، عملٌاً  ما (خاصة شراكسة شمال المفماس )األراضً المحتلة والمدمرة والتً هجر سكانها 

جزئ " زالت تمؾ الفٌدرالٌة مولفاً متنالضاً تجاه المسؤلة المومٌة فهم مازالوا ٌمارسون سٌاسٌة 

على " اٌدار ؼٌبلرا" ، الترح زعماء الحركة الوطنٌة االبخازٌة و منهم " و احكم و فرق تسد

 م 1989الذٌن ساندوا االبخاز سنة )المجموعة النشطة للحركة الوطنٌة الشٌشانٌة والشركسٌة 

إجراء لماء ٌضم ممثلٌن عن الحركات الوطنٌة فً المفماس وتؤسٌس  (إبان حرب الجامعات
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منظمة موحدة مهمتها وضع الحلول للمشاكل، للتنالضات وللخبلفات المتراكمة فً المفماس، إن 

االبخازٌٌن : مجموعه المبادرة تلن والتً لها الفضل فً تآزر المفماسٌٌن لد ضمت كبلً من 

و الذٌن هٌؤوا اللماء كانوا / ماخرادزٌن كوتسوٌؾ : الشٌشانً / ؼٌنادي االمٌا واولٌػ دومٌنٌا /

من ممثلً الحركات الوطنٌة فً المفماس من االبخاز، الشٌشان، ومن المبرطاي، و تشركٌسٌكا، 

  .واالبازٌن، واالدٌؽٌٌن، واالنؽوش

لمد كانت النظرة الوالعٌة للكونفدرالٌة تموم على احتواء جمٌع الشعوب وتسخٌر 

إمكانٌاتها ولدراتها من أجل استمبلل شمال المفماس وتحمٌك الهدؾ المنشود ، وكانت 

الكونفدرالٌة تعلم تماماً أن الحدٌث عن الشعوب المفماسٌة وحدها لن ٌعطً الخطاب السٌاسً 

للكونفدرالٌة التؤٌٌد والموة البلزمة لها لتحمٌك أهدافها ، فمثبلً ٌشكل األدٌؽٌه فً جمهورٌتهم  

من تعداد السكان والبالً من الروس، وهذا األمر ٌنطبك على معظم شعوب شمال % 24

المفماس ، وبالتالً فإن الكونفدرالٌة رأت ضرورة االستفادة من األؼلبٌة الروسٌة الماطنة ، 

وبالتحدٌد الموزاق، وبالتالً فإن الكونفدرالٌة كانت ترٌد االستفادة من الموزاق عن طرٌك إذكاء 

الروح المومٌة للموزاق لبلستفادة أو الحتواء الموزاق باعتبارهم ٌشكلون لوة ال ٌُستهان بها ، إن 

اتفالٌة ستافروبول للتعاون المشترن )لم تكن هً األلوى، وفعبلً تم التولٌع على اتفالٌة ُسّمٌت 

وولعها من الجانب الموزالً الزعٌم الموزالً المعروؾ شٌسنوؾ وعن جانب  (والتعاضد

لرباسة  (جمعٌه الشعوب الجبلٌة فً المفماس  )الكونفدرالٌة الربٌس شنبه، لمد رشح مإتمر 

، وفً (ماخرادزٌن كوتسوٌؾ )ولرباسة مجلس الشٌوخ " ٌوري موسى شنبه" مجلس التنسٌك 

وثابك المإتمر األول لشعوب المفماس تم تدعٌم األهداؾ الربٌسٌة المطروحة و فً برنامج عمل 

الجمعٌة كان على عاتمها اجتماعٌاً وسٌاسٌاً ، و فً المرتبة األولى توحٌد االتجاهات السٌاسٌة و 

االلتصادٌة والثمافٌة والمومٌة، و المسؤلة الهامة لدٌهم هً الحفاظ على وحدة شعوب االتحاد 

و كانت الشعوب الصؽٌرة واثمة من أن انمطاع الروابط  (روسٌا  )السوفٌتٌة ، ووحدة شعوب 

بٌن هذه الشعوب، ستإدي إلى نتابج وخٌمة، وخاصة على الشعوب الصؽٌرة، ولمد أٌد المإتمر 

. الحركة الدٌممراطٌة برباسة بورٌس ٌلتسن فً حٌنها

: المواجهة بٌن منظمة اتحاد شعوب المفماس وروسٌا

ساعدت نتابج عمل اتحاد الشعوب المفماسٌة بشان الوضع المتؤزم فً شٌشانٌا فً عمد 

م، كان هذا المإتمر مكرسا للنظر 1992 تشرٌن أول عام 5و4المإتمر الرابع الذي انعمد بتارٌخ 

فً رأي المفماس الموحد بشان استمرار الوحدة مع روسٌا الفٌدرالٌة، كان مولؾ رباسة االتحاد 

ٌزداد حدة لمواجهة السلطات الروسٌة، هذا المإتمر انعمد فً شٌشانٌا المحاصرة من لبل 
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السلطات الروسٌة وامام نظر العالم كله، وهذا أٌضا ساعد فً تعمٌك مشاعر العداء لروسٌا من 

. لبل شعوب المفماس الشمالً

: وفً هذا الولت الحرج تبلور مولفٌن فً لٌادة المإتمر

 تصعٌد الرد على المولؾ الروسً تجاه المفماس، والذي سٌدفع إلى إلؽاء :المولؾ األول

.  اتفالٌة الفٌدرالٌة

 التوازن واإلستراتٌجٌة فً اإلمسان تجاه هذا الوضع و التصدي للمإامرات :المولؾ الثانً

.  الروسٌة الداعٌة إلى نشر الفتنه بٌن الشعوب المفماسٌة والشعب الروسً

و ربٌس " دٌنؽا خالٌدوق " مإٌدو المولؾ الثانً هم لادة نابب ربٌس برلمان االتحاد 

وكانوا األللٌة، ومع ذلن و فً هذا " ٌوري موسى شنبه " اتحاد الشعوب الجبلٌة المفماسٌة 

مإتمر انتصر المولؾ الثانً ، وتم تسوٌة العبللات مع الموزاق حٌث كان ممثلوهم ٌشاركون 

فً أعمال المإتمر كذلن تم دعوة الشعوب األخرى ؼٌر أصلٌة الجذور المفماسٌة الى االنضمام 

التحاد الشعوب الجبلٌة المفماسٌة باإلضافة للموزاق، ومن اجل االبتعاد عن الحواجز النظرٌة 

لهذه المرحلة تم تؽٌٌر اسم االتحاد وإلؽاء كلمه الجبلٌٌن من التسمٌة السابمة وصار االتحاد ٌسمى 

وكان ذلن معروضاً فً السٌاسٌة التكاملٌة منذ أٌام المإتمر األول " اتحاد شعوب المفماس"

  . فً مدٌنة سوخومً عاصمة أبخازٌا1989للشعوب والمنعمد فً آب عام 

وكما ٌبدو واضحاً فان الحكومة الروسٌة بدأت و كؤنها تخلت عن سٌاسته الموة، حتى أن 

م بؤنه ال 1994الجهات الرسمٌة فً الفدرالٌة الروسٌة صرحت فً أواخر حزٌران عام 

فً حل المسؤلة الشٌشانٌة، لمد عبر عن هذا المولؾ باسم الحكومة الروسٌة " الستخدام الموة"

مرة أخرى نابب ربٌس مجلس الوزراء لروسٌا االتحادٌة لاببلً فً كلمته التً ألماها فً اجتماع 

:  م ،حٌث صرح1994 آب 3والمنعمد فً مدٌنه نالتشٌن بتارٌخ  (الشراكسة  )الكونؽرس العالً

أن الصراع من أجل السلطة فً الشٌشان ٌخص الشعب الشٌشانً وحده، أما التدخل العسكري "

، واعتبر هذا األمر نصراً للمنظمة المفماسٌة، وأكد أنها "الروسً لحل هذه المشكلة فلن ٌكون

. تمثل كافة شعوب المفماس 

حاولت شعوب شمال المفماس  الحصول على هذا االعتراؾ الدولً عن طرٌك المٌام 

بزٌارات خاصة لبعض الدول لتحمٌك هذا الهدؾ ، وكانت أولى هذه الزٌارات إلى تركٌا ، 

وهنان كان الربٌس موسى شنبه محط اهتمام األوساط الرسمٌة حٌث التمى مع مجموعة من 

المسبولٌن رفٌعً المستوى من وزارة الشإون الخارجٌة والرباسة العامة لؤلركان التركٌة ، 

واالعتماد السابد فعبلً أن جمهورٌة شمال المفماس دولة فً طرٌمها إلى االستمبلل شؤنها شؤن 

بالً دول االتحاد السوفٌٌتً مثل أستونٌا وأوكرانٌا وؼٌرها من الدول ، وكانت هنان أحادٌث 
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حول رؼبة مجموعة من أعضاء الكونؽرس األمرٌكً االلتماء بمسبولٌن من اتحاد شعوب شمال 

المفماس  والتباحث والتشاور معهم حول المستمبل السٌاسً لمنطمة شمال المفماس  لكن روسٌا 

تمكنت من تدارن األمر بسرعة وإٌماؾ المساعً الرامٌة لبلستمبلل أو االعتراؾ باستمبلل اتحاد 

 .شعوب شمال المفماس

 م فً مدٌنه نازران 1991تؤزمت العبللات بٌن االنؽوش و االستٌن ففً بداٌة عام 

 بحالة هٌاج كبٌر و خٌمت المخاوؾ فوق استٌٌا الشمالٌة 100,000احتشد آالؾ الناس حوالً 

ونتٌجة للتدخل الحاسم من لبل مجلس التنسٌك فً الجمعٌة استطاعوا إلناع الوفدٌن االستٌنً 

واالنؽوشً بالجلوس الى الطاولة المستدٌرة للتفاوض وانتهت المفاوضات الصعبة الى حل وسط 

ٌرضً الطرفٌن، واتفموا على أن تعٌد أوسٌتٌا الشمالٌة منطمة الضاحٌة الى االنؽوش وبالممابل 

ستتخلى انؽوشٌا عن لسم من مدٌنه فبلدي لفماس الوسٌتٌا الشمالٌة، ان هذا االتفاق جلب سعادة 

 (لتكن نالتشٌن بمثابة جنٌؾ للمفماس)ال توصؾ حتى ان االوستنٌٌن لد عبروا عنه بمولهم 

وكانوا المفاوضون  (سنضع لشنبه تمثاال من الذهب اذا ساعد شعبنا و ابعد شبح الحرب عنا )

على علم بسٌر مراحل تطور العبللات بٌن الشعبٌن، لكن الطرؾ االستٌنً وبإشارة من موسكو 

عمد اجتماعاً جماهٌرٌاً فً مدٌنه فبلدٌمفماس، بدالً من حضوره لبلجتماع الممرر انعماده من لبل 

الجمعٌة، وبذلن ألؽٌت النتابج االٌجابٌة، والتً توصلت إلٌها األطراؾ المعنٌة، وشهر بالوفد 

. االستٌنً

فً بداٌة األمر لم تكن السلطة المركزٌة فً موسكو لادرة على المواجهة أو الولوؾ فً 

وجه اتحاد شعوب شمال المفماس، ألنها كانت ؼارلة وسط الفوضى السٌاسٌة نتٌجة تفكن 

وانهٌار االتحاد السوفٌٌتً، ولم تكن لادرة على اتخاذ لرارات أو خطوات تجاه اتحاد شعوب 

شمال المفماس ولكن كانت روسٌا تراهن على إنجازاتها المتمثلة فً تحطٌم وطمس هوٌة 

المفماسٌٌن ونشر الجهل والفمر والتخلؾ ولتل روح االنتماء للوطن وبث بذور الخبلؾ والفرلة 

بٌن المفماسٌٌن ، هذا باإلضافة لبلعتماد على الشعوب ؼٌر المفماسٌة، بعد هذه االحداث لامت 

الجهات الرسمٌة السوفٌتٌة الروسٌة بإعبلن الحرب الحمٌمٌة ضد جمعٌة الشعوب المفماسٌة لمد 

كانت هذه الجمعٌة بالنسبة لهم مصدر خطر جسٌم خاصة ألنها كانت على وشن النجاح فً 

عملها لتحمٌك اإلخاء والسبلم بٌن شعوب المفماس وأفسدت مخططاتهم إلشعال نار الحرب بٌن 

. الشعوب المفماسٌة

 م لدمت جمعٌة الشعوب الجبلٌة المفماسٌة برنامجاً جدٌداً، 1990فً تشرٌن األول عام 

فالنشطاء االبخاز فً هذه الجمعٌة ابتكروا فكرة إلامة مإتمر للشعوب الصؽٌرة فً االتحاد 

. السوفٌتً 
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والجدٌر بالذكر أن اتحاد شعوب شمال المفماس اتخذ توجهاً جدٌداً بعد عدم لدرته على 

الحصول على االعتراؾ الدولً، وتمثل هذا التوجه نحو الحصول على اعتراؾ روسً به، 

على أنه منظمة أو تشكٌل شرعً ٌمثل الشعوب المفماسٌة لبلستفادة من العبللة مع موسكو حتى 

. آخر لحظة ، وفتح مجال الحوار مع السلطات الروسٌة لدر اإلمكان

بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً تابع اتحاد شعوب شمال المفماس عمله لبعض الولت، لكن 

لم تمض فترة حتى انمطعت جمٌع تلن االتصاالت، وهنا أٌضاً حصلت شعوب شمال المفماس 

على خبرة و  (على مستوى نشاطاتهم من الحركة الوطنٌة الدٌممراطٌة)وأبخازٌا بشكل خاص 

  .تجرٌه مفٌدة لحل المشاكل المتعلمة بانبعاثهم من جدٌد

 م ساءت العبللات بٌن المومٌات فً المفماس، فمزاولة طؽٌان 1991بانتهاء عام 

المومٌٌن الجورجٌٌن فً أوسٌتٌا الجنوبٌة وصلت الى ذروتها و العبللات بٌن االنؽوش 

واالستٌنٌن وصلت الى حافة الخطر، وظهرت مشاكل جدٌدة بدعم من بعض االوساط فً مجلس 

السوفٌٌت االعلى فً روسٌا حٌث اعلن البلمارٌون عن تؤسٌس جمهورٌتهم باحتبلل لسم من 

. اراضً المبرطاي

وكذلن لام المرشاي بذلن اٌضاً، ومباشرة اعلنت ابازٌنٌا والموزالٌٌن فً جمهورٌة 

لرشاي تشركٌسٌا نفسها جمهورٌات مستملة، باإلضافة الى ذلن فان كفاح الشعب الشٌشانً 

وصل الى أعلى مراحله وتم األعبلن عن شٌشانٌا كدولة مستمله،  فً هذا الوضع كان من 

الممكن رإٌة نواٌا روسٌا الفٌدرالٌة التً كانت تنوي انشاء دولة عظمى، تلؽً فٌها كل مظهر 

،  فً هذا الوالع المتؤزم للعبللات بٌن المومٌات ٌنعمد فً مدٌنه (ؼٌر المومٌة الروسٌة  )لومً 

م حٌث حضره 1991/ تشرٌن الثانً /2-1سوخومً المإتمر الثالث لشعوب المفماس بتارٌخ 

  . لومٌة13ممثلوا 

هإالء المندوبون الذٌن اختٌروا على اسس دٌممراطٌة كانوا ٌحلون إٌه مشكلة باسم 

ببلغ حول اتحاد الشعوب الجبلٌة : شعوبهم و على هذا االساس الر مإتمر عدة وثابك هامه منها 

فً المفماس وتعٌٌن هٌبات لٌادٌة فً اتحاد الشعوب الجبلٌة فً المفماس، انتخاب البرلمان 

الذي ٌضم الربٌس والنابب االول للربٌس  )، مجلس الرباسة (لكل شعب ثبلث نواب )المفماسً 

وإلامة مكتب معشر المفماسٌٌن المحكمه الثبلثٌة لشعوب المفماس (و نابب للربٌس من كل لومٌة 

والدفاع الذاتً الحموق المانونٌة تحلٌل المعلومات، ضمان  (للوفاق الوطنً)ومكاتب البرلمان 

ٌوسوب )وأنتخب  (لفماس)االمن وؼٌرها وتم انتخاب ربٌس التحرٌر لصحٌفة االتحاد المسماه  

لرباسة برلمان اتحاد الشعوب الجبلٌة فً المفماس و هو احد نواب عن جمهورٌة  (سوسبلنبٌن

 (وهو احد النواب عن شعب المبرطاي) (ٌوري موسى شنبه)الشٌشان، و أنتخب ربٌساً لبلتحاد 
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التً تعتبر لرٌة أثرٌة ومركزا تارٌخٌا )م وفً لرٌة لٌخنً 1991 تشرٌن الثانً عام 3فً 

ٌتم التولٌع من لبل نواب الرباسة الذٌن ٌمثلون شعوبهم على معاهدة تاسٌس  (للثمافة االبخازٌة

اتحاد شعوب المفماس وبهذا ٌتحمك االساس المانونً لبلتحاد و تبدأ هٌبات االتحاد بالعمل 

  .والتنفٌذ

ان لٌامها بدور  (الكونفدرالٌة)مما سبك ٌرى المتتبع لنشوء منظمة اتحاد شعوب المفماس 

محوري فً حل الخبلفات التً كانت تركة النظام المٌصري والسوفٌتً الروسً، وكان هذا 

ٌصعد من المولؾ الروسً الذي كان عاجزاً عن التصدي المباشر لها، وٌدل على ذلن لدرة 

المنظمة على عمد االجتماعات وإلامة المإتمرات والتباحث مع األطراؾ المتنازعة بحرٌة تامة، 

ودون ضؽوط من الجانب الروسً الذي اكتفى بداٌة بتعببة الرأي العام الروسً حول األهداؾ 

والؽاٌات الحمٌمٌة للمنظمة وكما ذكر سابماً فان النمطة أو الموضوع الذي كان ٌثٌر الرأي العام 

الروسً بكامله هو وحدة أراضً الفدرالٌة الروسٌة وعلى هذا الوتر كان عزؾ المٌادات 

. (الكونفدرالٌة)الروسٌة لبث شعور التخوؾ حٌال منظمة اتحاد شعوب المفماس 

 م شارن اتحاد الشعوب المفماسٌة فً 1991 تشرٌن الثانً عام 4فً : لضٌة الشابسوغ

اعمال المإتمر االول للشعب الشابسوؼً الشركسً وباسم شعوب المفماس أٌد االتحاد جهود 

الشعب الشابسوؼً العادة لٌام منطمة الشابسوغ الوطنٌة التً الؽٌت من لبل جوزٌؾ ستالٌن 

  .(تمهٌدا لضمها و هضمها) 1944عام 

: المضٌة الشٌشانٌة

 م  أعلن الربٌس بورٌس 1991 تشرٌن الثانً 8وأتً بسرعة االمتحان الصعب ففً 

 انؽوشٌا و وٌبدأ االنزال الجوي و البري للموات الروسٌة –ٌلتسن حالة الطوارئ فً الشٌشان 

 تشرٌن الثانً عام 9فً الشٌشان للمضاء عل الشعب الشٌشانً الذي اعلن استمبلله و بتارٌخ 

 م أجتمع البرلمان و المجلس الرباسً التحاد الشعوب المفماسٌة فً مدٌنه ؼروزنً وفً 1991

اجتماع مشترن للبرلمان الشٌشانً مع البرلمان اتحاد الشعوب المفماسٌة تم االعبلن عن 

االستنفار العسكري فً الشٌشان و كل المفماس و بدأت حملة التطوع ضمن اراضً االتحاد 

للمساعده الفعلٌة للشعب الشٌشانً، وبآن واحد تم إرسال وفد الى مجلس السوفٌٌت الروسً ضم 

 شعوب لفماسٌة والمنضمه الى االتحاد ، ان رباسة االتحاد لم تتولع هذا العدد 9ممثلً اكثر من 

الهابل من المتطوعٌن الذٌن هبوا لمساعدة الشعب الشٌشانً، هذا هو الجٌل المادم للشعوب 

ع الناس حول الكرملٌن لمنالشة المسؤلة المفماسٌة و طالبوا  الجبلٌة المفماسٌة، ومن جهة ثانٌة تجمًّ

الذي تم لصفة )بإلؽاء المرسوم الرباسً، التعمل والحكمة المتوفرة فً مجلس السوفٌٌت الروسً 

 –ألؽى المرسوم الرباسً الذي سٌإدي الى بدء الحرب الروسٌة  (من لبل ٌلتسن بعد ذلن



 54 

المفماسٌة الثانٌة ، وبهذا تحمك أول انتصار سلمً التحاد الشعوب المفماسٌة وكان تفكٌراً صاببا و 

 .صحٌحاً من لبل سٌاسً روسٌا فً حٌنها

: الصراع االنؽوشً االوستٌنً

الصراع بٌن :  م شؽل االتحاد بمشكله لفماسٌة أخرى وهً 1992فً أواسط حزٌران 

االنؽوش واوسٌتٌا الشمالٌة لمد دفع هذٌن الشعبٌن المتجاورٌن الى الصراع الدموي فٌما بٌنهما 

وبعد تحضٌرات طوٌلة انعمدت الندوة المشتركة للبرلمان والمجلس الرباسً التحاد شعوب 

المفماس فً بلدة دجٌراخ الجبلٌة فً انؽوشٌا ولد عكر التضارب فً موالؾ االطراؾ اجواء 

الكرم االنؽوشً اثناء انعماد الندوة، والتراح على انه ٌنبؽً على االنؽوش و االوسٌتٌن المبول 

باتفالٌة تمنع استخدام الموة لحل المشاكل الحدودٌة فٌما بٌنهما وبموافمة نابب ربٌس المجلس 

األعلى ألوسٌتٌا الشمالٌة لدم البرلمانٌون االسٌتٌون برنامًجا لئلتفالٌة التً تدفع بالمشكلة الى 

حلول إلعادة األمن بٌن الطرفٌن حٌث أن الطرفٌن كانا لد أستعدوا لهذا الصراع، وساعدت 

 م تحمٌك 1992روسٌا الطرفٌن معاً فً هذا االتجاه، لمد استطاع االتحاد فً نهاٌة حزٌران 

التوازن فً المنطمة ودعا الى حل المشاكل االلتصادٌة وارسل ربٌسه الى تركٌا وذلن لتوطٌد 

  .عبللات تركٌا مع المبلٌٌن الخمس فً المفماس

: الحرب االبخازٌة الجورجٌة

فً ممدمة البلدان التً لعبت فٌها التجارب التارٌخٌة دوراً  ٌمكن المول أن المفماس ٌؤتً

متعلك باللؽة الجورجٌة اللانون ال لذا كان إلرار ،كبًٌرا فً مجرٌات السٌاسة وعلى مر العصور

 لد ذّكر بالمثال الذي ال ٌمحى من ذاكرة 1989آب من عام  فً برنامج الدولة فً شهر

إذ كان أكثر ما ٌخشاه المفماسٌون أن ٌتكرر )وبٌخ عن بكرة أبٌه ال وهو انمراض شعب،المفماسٌٌن

نشر  فمد تبادر لؤلذهان بؤن هذا الفعل هو محاولة أخرى ترمً إلى (النسبة لؤلبخاز نفس الشًء

و  1921  ـ1918الصبؽة الجورجٌة و ازدادت المخاوؾ أن ٌكون تكرارا لما حدث فً األعوام 

  .1953 ـ 1935

األبخازٌٌن وحدهم فً   إال أن المفماسٌٌن كانوا عازمٌن هذه المرة على أال ٌتركوا

أعطٌت ضمانات هامة ث  ح1991ً و هكذا انعمد الكونؽرس الثالث عام ،مواجهة مصٌرهم

المفماس الجبلٌة أن الموات  ولد ورد فً اتفالٌة الوحدة لكونفدرالٌة شعوب، للسلطات األبخازٌة

هجوم أو احتبلل و حسب ما لاله  الموحدة للكونفدرالٌة على أهبة االستعداد للولوؾ بوجه أي

خرى المشكلة لبلتحاد السوفٌتً ترى فً  األشنبه فإن الشعوب المفماسٌة واألللٌات العرلٌة

الموات الجورجٌة   دخلت،1992 آب 14بتارٌخ  ،أبخازٌا ما سٌإول إلٌه أمرها فً المستمبل

 وصلت الى مدٌنه ؼودا اوتا أولى وحدات المتطوعٌن من لبل اتحاد 1992 آب 15 فً أبخازٌا
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سلطان "شعوب المفماس ، و معهم وصل ربٌس مجلس الدفاع الذاتً التحاد الشعوب المفماسٌة ، 

وبسبب عدم و كذلن وصل المابم باعمال اتحاد الشعوب المفماسٌة  خاوتً شبلٌؾ " سوسنالٌٌؾ 

لم تتمكن كتابب األمن المومً األبخازي من منع  استعداد األبخاز و الهجوم المفاجا للجورجٌون

نهاٌة االجتماع الطارئ الذي عمده برلمان كونفدرالٌة   وفً،توؼل الوحدات الجورجٌة المتمدمة

اإلدارة الجورجٌة بوجوب ترن الوحدات الجورجٌة المحتلة  الشعوب المفماسٌة الجبلٌة أبلػ

آب و دفع كافة التعوٌضات البلزمة لتدارن األضرار التً   21لؤلراضً األبخازٌة لبل تارٌخ

عتبرت إدارة تٌفلٌس هذا اإلنذار النهابً مجرد تهدٌدات فارؼة ال ، وأحصلت فً فترة االحتبلل

المولؾ الذي اتخذه الطرؾ الجورجً أمرت الكونفدرالٌة باعتمال كافة   و بناء على،أكثر

 21 ضمن حدود كونفدرالٌة الشعوب المفماسٌة الجبلٌة اعتبارا من تارٌخ الموجودٌن الجورجٌٌن

  .أخذهم كؤسرى حرب آب و

مجموعات  وزٌادة على ذلن فمد اتُخذ لرار ٌمضً بإرسال متطوعٌن حضروا من

ا ولبى آالؾ الرجال المفماسٌٌن نداء اتحاد شعوب المفماس و اصبحت مختلفة إلى أبخازي

ؼروزنً و نالتشٌن مركزا لتنظٌم و تشكٌل وحدات المتطوعٌن فمامت الحركات الدٌممراطٌة 

الوطنٌه الداخلٌة فً تشكٌل اتحاد شعوب المفماس بعمل مضٍن لجمع االموال لشراء االسلحة من 

جهة و تامٌن المؤوى لبلجبٌن االبخاز من اطفال و نساء و شٌوخ من جهة ثانٌة، وبمرار من 

برلمان اتحاد شعوب المفماس تم تشكٌل هٌبة االركان الحربٌة فً عموم المنطمة مهمتها التعامل 

مع المساعدات الواردة ألخوتهم االبخاز، وباالضافة الى المساعدة العسكرٌة تم تمدٌم المساعدات 

  .األخرى مثل المواد الؽذابٌة و المواد الطبٌة واأللبسة

المنطمة فذهب اآلالؾ من  أثّر لرار الكونفدرالٌة هذا بشكل كبٌر على شعوب 

الكونفدرالٌة بشكل كبٌر   و لمد لوي مولؾ،المتطوعٌن من مختلؾ المناطك إلى أبخازٌا

 ألحك 1993أٌلول من عام   فً النهاٌة و فً شهر،بمشاركة الموات المسلحة فً الحرب

الجورجٌة و نجحوا بطردهم من  األبخاز، بمساعدة هذه الموات، خسابر فادحة بالوحدات

أوضحت ، الفعالة تلن عامل ضؽط هام و لمد شكلت الكونفدرالٌة بسٌاستها. األراضً األبخازٌة

للطرؾ الجورجً أن اإلصرار على حل المشكلة األبخازٌة بالطرق  الكونفدرالٌة عدة مرات

.  حرب تدوم سنوات طوال العسكرٌة لد ٌإدي إلى

كان اتحاد شعوب المفماس ٌجمع األموال ومن ثم ٌسلمها إلى الهٌبات الرسمٌة وممثلٌها 

. الموجدٌن فً الجمهورٌات األخرى و بدورهم كانوا ٌشترون و ٌرسلون األسلحة إلى وطنهم

أن شعوب االتحاد كانت تروي الثري بدم شهداء اإلبطال فً حٌن كانت فً جمهورٌة 

 بلمارٌا و تحت ضؽط ربٌسها و المجلس األعلى لها ٌمومون بمبلحمة نشطاء اتحاد –لبردٌنا 
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شعوب المفماس ومبلحمة كونؽرس الشعب المبردٌنً و توجه التهم لهم، فر ربٌس اتحاد شعوب 

المفماس من أٌادي الشرطة الروسٌة وهبت الجماهٌر فً عموم المفماس تستنكر هدا العمل ونزلت 

بلمارٌا –الجماهٌر الشعبٌة الى الشوارع والساحات فً كل شمال المفماس وخاصة فً لبرٌنا

وروسٌا استخدمت السبلح ضد هإالء المتظاهرٌن حٌث استشهدت امرأة شركسٌة وأصابوا 

الكثٌرٌن بجروح لكنهم تراجعوا فً النهاٌة وافرجوا عن ربٌس اتحاد شعوب المفماس، فعلى 

ظل اآلالؾ من شعب المبردي معتصماً ومتظاهراً فً اللٌل والنهار لمدة اسبوعٌن، : سبٌل المثال

أمام مبنى رباسة الجمهورٌة فً العاصمة نالتشٌن، وحدثت اشتباكات مع الموات الخاصة 

التً أرسلت لحماٌة رموز السلطة واهدرت الدماء الى أن رضخت روسٌا  (آمون)الروسٌة 

لمطالب الجماهٌر فً كل شمال المفماس وافرج عن ربٌس اتحاد شعوب المفماس السٌد ٌوري 

  .موسى شنبة، ثم التحك بالمتطوعٌن فً أبخازٌا

كان التعارض العسكري و السٌاسً فً روسٌا ٌزداد اتساعا أما الجٌش الجورجً فمد 

المبادرة وكانت بوادر االنتصار واضحة للشعب االبخازي ، أن حٌوٌة اتحاد شعوب المفماس 

تجلت من خبلل تشكٌلها هٌبات الفعالة والمادرة على وضع الحلول بسرعه للمشاكل الصعبة 

وؼٌر المتولعة، ففً االٌام االولى للحرب لام اتحاد شعوب المفماس مع الحركات الوطنٌة بمٌادة 

حمله المساعدات للشعب االبخازي، واستطاع بناء جبهة واسعة للدعم المادي والمعنوي 

فبلدٌمٌر "والسٌاسً للشعب المكافح، لمد استطاع بسرعة كبٌرة تؤسٌس الموات االبخازٌة برباسة 

وهو من )" سوسنالٌٌؾ "و بعد ان اصٌب هذا المابد بجروح لاد الموات سلطان " ارشبا

 .(المبرطاي

 :نهاٌة اتحاد شعوب شمال المفماس

  لم ٌكتب التحاد شعوب شمال المفماس النجاح رؼم االنجازات التً حممها والتً ذكرت سابماً، 

وعلى لسان الربٌس األول لهذا االتحاد السٌد ٌوري شنبة ، فلمد تصدت السلطات الروسٌة بكل 

لوة لهذه الحركة السٌاسٌة التً مثلت توجهات الشراكسة نحو إعادة تنظٌم العبللة مع روسٌا 

بصورة تعٌد لهم حمولهم وتحمك مصالحهم إال أن السٌاسة الروسٌة العدوانٌة والتً تمثلت فً 

محاولة اعتمال ربٌس االتحاد ولمع رموزه واعتمالهم ، ونجاحها فً لٌادة التٌارات السٌاسٌة من 

الموالٌن لها من ابناء الشعب الشركسً مكن السلطات الروسٌة من محاصرة هذه الموى التً 

 الشراكسة تمكنوا من نٌمكن ان نصفها بالتحررٌة والمومٌة ، اال ان الموالٌن من الرادٌكالًٌ

احتواء المولؾ وبمساعدة موسكو تمكنوا من اخماد النزعة المومٌة التً سٌطرة على بعض 

النخب السٌاسٌة الشركسٌة ، وٌمكن المول ان نصب التذكاري لشهداء الشراكسة فً العاصمة 

عاصمة جمهورٌة )االبخازٌة سوخومً ، وتسمٌة إحدى الساحات الربٌسٌة فً مدٌنة نالتشٌن 
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باسم ساحة ابخازٌا الدلٌل االكبر على تلن الفترة التً ثارت فٌها المومٌة  (بلمارٌا/لباردٌنا 

 1.والفكر الشركسً بكل وضوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ٌمذشىٍذرٍهاٌّشؽٍخرسٚحاٌؼٕفٛاْاٌمِٟٛاٌششوغٟؽ١شلبَاٌّزظب٘شْٚاٌششاوغخثبٌغ١طشحػٍٝاٌّطبسٚاغٍمٛاوًاٌطشق

اْوًشئرش٠ذٚٔٗٔؾِٓٛافمْٛ)اٌّؤد٠خاٌٝٔبٌزشهٚغبٌجٛاثبعمبغسئ١ظاٌغّٙٛس٠خأزانفب١ٌشٞوٛوٛف،ٚوبٔذاعبثخِٛعىٛ

 .ٌىٕٙبوبٔذِغشدِشاٚغخالػطبءاٌٛلذالػٛأٙبِٓاٌششاوغخٌزغٍغًث١ٓصفٛفاٌم١١ِٛٓٚاٌمعبءػٍٝاٌضٛسحِٓداخٍٙب(ػ١ٍٗ
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المبحث الثالث 

 (جمهورٌة روسٌا االتحادٌة)الجمهورٌات الشركسٌة فً الفدرالٌة الروسٌة 

أن ظهور الجمهورٌات الشركسٌة بشكلهم الحالً أعطى الوضع السٌاسً الشركسً أهمٌة      

خاصة، بحٌث أصبح وجود هذه الجمهورٌات ٌزٌد من التفاعبلت السٌاسٌة داخل المجتمع 

الشركسً وٌعمل على زٌادة الوعً المومً لدٌه، وسٌتم تناول بعض النماط التً تهدؾ الى 

التعرٌؾ عن الجمهورٌات من عدة نواحً، العطاء فكرة عامة عن الجمهورٌة من خبلل ما عدة 

محاور، وسٌتم اعطاء نبذة لصٌرة عن جمهورٌة أبخازٌا كونها ترتبط بالبعد الشركسً بشكل 

.  وثٌك

  بلمارٌا–جمهورٌة لباردٌنا  (1

.  المولع الجؽرافً والوضع الدٌمؽرافً-

. الوضع السٌاسً -

. الوضع االجتماعً والثمافً -

. الوضع االلتصادي -

:  المولع الجؽرافً والوضع الدٌمؽرافً

تمع جمهورٌة لبرٌنا بلمارٌا فً الجزء األوسط من شمالً المفماس و عاصمتها نالتشٌن و 

هً ببلد تكثر فٌها السهول والمراعً و الهضاب و الؽابات الكثٌفة و الجبال العالٌة المؽطاة 

  5642اوشحة مافة او جبل السعادة واعلى لممها ارتفاعا ٌصل الى  )بالثلوج على مدار العام 

باخسان ، نالتشٌن ، مالكا ، تٌرن ،  )مترا و تجري على أرضها أنهار وروافد عدٌدة أهمها 

 الؾ نسمه 800 ألؾ كلم مربع وعدد سكانها 12.5مساحة اراضً لبردٌنا  (تشجم و كورجون 

_ و البالً مزٌج من المومٌات المختلفة % 30و الروس % 9و البلمار % 52ٌمثل المباردنٌون 

إما عن األدٌان فهً اإلسبلمٌة والمسٌحٌة والٌهودٌة (األلمان و ٌونان و استٌن و أوكران و كرج 

 .(1)حٌث ٌمثل المسلمون الؽالبٌة العظمى ثم المسٌحٌة و نسبه للٌلة من الٌهود

: الوضع السٌاسً

 بعد انتصار 1918 اذار عام 24لبردٌنا بلمارٌا ظهرت كوحدة سٌاسٌة الول مرة فً 

بلمارٌا / و ؼدت هذه الوحدة تحمل اسم المماطعة لباردٌنا1917الشٌوعٌة فً ثورة اكتوبر عام 

                                                 
1
ؽغتاٌّصبدسإٌّظّبداٌم١ِٛخاٌششوغ١خفبْاٌغٍطبداٌشٚع١خدِٚبًرمَٛثبٌزالػتفٟاالؽصبءاداٌشع١ّخاٌّزؼٍمخثؼذد

 .ِٓاٌؼذداٌؾم١مٟاٚاوضشٚرٌهظّٓخطخرش٠ٚظإٌّطمخاٌششوغ١خ%15اٌششاوغخؽ١شرىْٛالًِٓ
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 مع مماطعات 1920 تشرٌن ثانً عام 17السوفٌاتٌة سابماً، ؼٌر أن هذه المماطعة اندمجت فً 

اخرى ضمت اضافة الى المباردٌٌن الشٌشان و االوستٌن والمرشاي والبلمار و االنؽوش لتحمل 

اسم جمهورٌة شمال المفماس السوفٌاتٌه االشتراكٌة ذات الحكم الذاتً، ؼٌر أن هذه الجمهورٌة 

والتً ضمت معظم الشعوب المفماسٌة المسلمة التً عانت الشًء الكثٌر من االحتبلل الروسً 

 16فً عهد المٌاصرة أعٌد تفكٌكها الى وحدات ثنابٌة وتم توحٌد المباردٌٌن والبلمار ثانٌة فً 

 .بلمارٌا/  وأسموها مماطعة لبردٌنا1922ٌناٌر عام 

 عمد اول مإتمر شعبً لما سمً كونؽرس المبردي واتخذ عدة لرارات 1992وفً عام 

: من أهمها

. إعادة إنشاء جمهورٌة المبردي ذات السٌادة فً حدود االراضً التارٌخٌة الشعب المبردٌنً (1

 . حل مسابل االراضً وؼٌرها باالتفاق مع األطراؾ المعنٌة وفما الحكام الموانٌن الدولٌة (2

: تضمن جمهورٌة المبردي امام المانون حموق جمٌع مواطنً الجمهورٌة بؽض النظر عن (3

الوضع االجتماعً او المالً، االنحٌاز العنصري أو المومً، الجنس، التعلٌم ، اللؽة، العمابد 

. الدٌنٌة، او السٌاسٌة 

أنجاز ما نصت علٌه هذه المرارات ٌمع على مسإولٌة كونجرس الشعب المبردٌنً المجلس  (4

 .(لباردٌنا بلمارٌا)االعلى لجمهورٌة لباردٌنو بلمارٌا وربٌس جمهورٌة الكباردٌنو بلمارٌا 

 أصبحت تحمل اسم جمهورٌة لبردٌنا بلمارٌا ذات 1936  وفً الخامس من تشرٌن ثانً عام 

 ٌوجد فً المبردي ـ بلمار رباسة إدارٌةالحكم الذاتً وفً نفس العام الر دستور للجمهورٌة ،

التشرٌعً من منظمة علٌا تعرؾ باسم سوفٌت  ٌتشكل المجلس. ومجلس تشرٌعً بٌكامٌرال

 . سوفٌت الممثلٌن الجمهورٌة، و منظمة دنٌا ٌطلك علٌها اسم

: الوضع االجتماعً والثمافً

اما عن البنٌة التحتٌة و الخدمٌة فلدٌهم فً هذا المجال انجازات كبٌرة ومتمٌزون بالنسبة 

لئلمكانات، ففً العاصمة مثبل مجمع و ستاد رٌاضً كبٌر لبللعاب وآخر للفروسٌة ومتحؾ 

وطنً كبٌر، كما تنتشر فٌها المراكز الثمافٌة الكبٌرة و المسارح وصاالت العرض الفنٌة و 

المكتبات العامة ودور الرعاٌة و التربٌة و رٌاض االطفال والحضانه و مراكز الشباب، وتتمٌز 

السناتورٌات والمستشفٌات ومن الجدٌر  )العاصمة نالتشٌن بوفرة مراكز االستجمام و الراحة 

وتكثر  ( ممرضة فً مختلؾ التخصصات 8500 طبٌب و3500بالذكر ان فً الجمهورٌة 

الحدابك العامه والواسعة وٌنابٌع المٌاه المعدنٌه فٌها، والبحٌرات التً تمارس بها الرٌاضات 

  .المابٌة من سباحة وتجذٌؾ والعاب اخرى
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ففً العاصمة جامعتهم الوطنٌة نالتشٌن فً مختلؾ التخصصات الطب : أما عن التعلٌم

فً  ( دكتور وباحث700وفً الجامعه )والهندسة والزراعه وااللكترونٌات والفروع االخرى 

مختلؾ التخصصات، كما و تنتشر الكلٌات و المعاهد و مراكز االبحاث العلمٌة و الثمافٌة، 

 مركزاً 231متاحؾ و   مكتبة و ثبلثة250هذا و ٌوجد فً الجمهورٌة والفنون والموسٌمى، 

 ألؾ 39ن ـ االمبردي مجلت  كما ٌطبع بلؽة،ثمافٌاً إلى جانب العدٌد من المسارح و دور السٌنما

واحدة بلؽة البلمار ـ  صحٌفة نسخة باإلضافة إلى 1,825,000 ـ صحفتٌننسخة ـ و 

أما فً المدن و المرى تتوفر العٌادات الصحٌة و دور الرعاٌة لبلطفال والمدارس  1,575,000

المختلطة و المراكز الثمافٌة و مراكز الشباب و الجمعٌات الزراعٌة التعاونٌة واالرشادٌة 

واالستهبلكٌة وجمٌع المرى والمدن تصل الٌها الطرق المعبدة، على الرؼم من أن الطرق 

الداخلٌة فً بعض المرى هً لٌست كذلن، والمرى مخدومة بالكهرباء والمٌاه والؽاز وتمتلن 

منظومه متواضعة من المواصبلت للتنمل ومراكز للبرٌد، معظم المرى هً زراعٌة ومنتجة 

تفٌض بخٌراتها ألهل المدن ، وترتبط مع ببلد العالم بخطوط للسكن الحدٌدة ولها فً العاصمة 

مطار مخصص للطٌران الداخلً، وٌستمبل احٌانًا الرحبلت الخارجٌة وعلى الرؼم من ضعؾ 

االمكانٌات المتاحة تمتلن الببلد منظومات متواضعة لبلنماذ و االسعاؾ و مكافحة الحرٌك و 

التنبوءات الجوٌة والمراصد وجمع ومرالبه وتحلٌل البٌانات  الكشؾ و االنذار مما ال ٌتوفر فً 

.  العدٌد من الببلد االخرى

: الوضع االلتصادي

تعد أراضً هذه المنطمة خصبه لوفرة المٌاه وأهم منتجاتهم الزراعٌة الممح والذرة 

وعباد الشمس ومختلؾ انواع الخضروات والفواكة كما ٌهتمون بتربٌة االبمار وأنواع الماشٌة و 

الخٌل والؽزالن، وفً مجبلت التعدٌن والصناعة ٌنتجون الماس والتنجستٌن والمعادن الثمٌنة و 

د الصناعٌة و الكهربابٌة و السكاكر و الخمور والعدٌد من الصناعات \الرلابك االلكترونٌة و الهد

ٌمثل المطاع الصناعً األساس االلتصادي للببلد إذ أنه ٌشكل نسبة االستهبلكٌة و الوساطٌة، 

و تحتل الصناعات الثمٌلة و تولٌد الطالة الكهربابٌة و . من عابدات الدولة % 60تبلػ أكثر من 

ً  استخراج إلى جانب  ما تطور تصنٌع المكنات بدورهن ،المعادن و تصنٌعها مكانة بارزة أٌضا

 .مُّ السٌاح الببلد لمزاولة رٌاضة تسلك الجبال التً ٌعمل على تطوٌرهاإي ذلن

 :جمهورٌة االدٌؽً (2

: المولع الجؽرافً والوضع الدٌمؽرافً

تمع جمهورٌة األدٌؽً فً شمال سلسة جبال المفماس وتمتد الى سهول الكوبان و تبلػ 

على  (شً، أوستٌن، فٌشت، تشوؼوش)، والى الجنوب منها تنهض لمم 2 كم7800مساحتها 



 61 

ذابع الصٌت أكبر االنهار والى جانبه ( تسمز بالشركسٌة)م، الكوبان(3255 -2000)ارتفاعات 

وتشكل البحٌرات التً  (بٌبلٌا، بشٌش، افٌبس، البا، شحه لواش، كورجوبس)تجري انهار 

سد كرسنجار ، الشابسػ ، )تكونها السدود مساحة البؤس بها من مجموع المساحة العامة 

من مساحة األدٌؽً تشؽلها الؽابات و تشكل المحمٌة المفماسٌة % 40(تشكسكوٌة، سد اكتوبر

 لومٌة 50كثر من ألؾ نسمه وٌعٌش فً الجمهورٌة أ 450وعدد سكانها الحكومٌه جزءاً منها 

 و ٌشكل األدٌؽٌة ،الخ... ، التتار ، االرمن ، الٌونان االوكرانٌونومنهم االدٌؽة ، الروس ، 

ما عاصمه الجمهورٌة ماٌكوب فهً أ آالؾ نسمه 110من السكان حٌث ٌبلػ عددهم % 24

دٌنه ممدٌنه جمٌله خضراء تمع على سفوح سلسة المفماس وشوارعها مستمٌمه و عرٌضة و ال

 1. الؾ نسمة170الى مربعات متساوٌة وعدد سكانها حوالً ة ممسم

: الوضع السٌاسً

 مماطعه 1928 و كانت لبل ذلن و منذ عام 1991صبحت األدٌؽً جمهورٌة فً عام أ

 حٌن تولى ادارتها حكورات 1932ذات حكم ذاتً اال ان حكامها ظلوا من الروس حتى العام 

، وبالتولٌع " سٌادتها "  أعلنت األدٌؽٌه رسمٌاً 1991حزٌران من عام /28وبتارٌخ  شحنجري،

 1993  ثبتت هذه اإلتفالٌة عام، تم التعرٌؾ عنها كجمهورٌة1992االتفالٌة الفدرالٌة عام  على

 األدٌؽٌه  تم اعتماد الدستور الخاص بجمهورٌة1995فً دستور روسٌا الفدرالٌة ، وفً عام 

دارٌاً ٌتبع كل إحاكماً  (55) لها (حالٌاً تسعة)دارٌةإجزاء أممسمة الى سبعة ، جمهورٌة األدٌؽً

ٌؽً بفعل د بإرة سكنٌة فً الجمهورٌة مدٌنتان وخمس بلدات كبٌرة ، تحولت األ22منهم 

سٌاسات التهجٌر الروسٌة والتً تسعى الى طمس الهوٌة االدٌؽٌة والتراث االدٌؽً الى ما ٌشبه 

كبها الروس فً حك االدٌؽة فمد تا لرابة المابة ملة وجنس وهذه جرٌمة ارهففً، المجتمع الدولً

هجروا الٌها هذه الملل من كل حدب وصوب بؽٌة طمس هوٌة االدٌؽة فً وطنهم والحٌلولة دون 

 .مم اخرى تسكن المنطمةأمطالبتهم بوطن لومً لهم فً وطنهم بحجة وجود 

: أهم البنود فً دستور جمهورٌة االدٌؽٌة

 تعد جمهورٌة االدٌؽٌة واحدة من الجمهورٌات التابعة للفدرالٌة الروسٌة و (1المادة 

نظامها دٌممراطً و المرجعٌة فً إدارة شإونها تعود لدستور روسٌا و دستور األدٌؽٌة واتفالٌة 

 . االتحاد الفٌدرالً 

 ال ٌتؽٌر نظام الجمهورٌة إال ضمن الموانٌن التً ٌنص علٌها الدستور الروسً (4المادة 

 . ودستور االدٌؽٌة وتعتبر أراضً األدٌؽٌة وحدة واحده ال تتجزأ و ال تنمسم 

                                                 
1
ؽغتاٌّصبدسإٌّظّبداٌم١ِٛخاٌششوغ١خفبْاٌغٍطبداٌشٚع١خدِٚبًرمَٛثبٌزالػتفٟاالؽصبءاداٌشع١ّخاٌّزؼٍمخثؼذد

 .ِٓاٌؼذداٌؾم١مٟاٚاوضشٚرٌهظّٓخطخرش٠ٚظإٌّطمخاٌششوغ١خ%15اٌششاوغخؽ١شرىْٛالًِٓ
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 . اللؽة الروسٌة و لؽة االدٌؽٌة لؽتان رسمٌتان للجمهورٌة و لهما حك متساٍو (5المادة 

ٌحك لكافة المنحدرٌن من اصول االدٌؽٌة و الذٌن ٌعٌشون فً دول مختلفة خارج  (10المادة 

االدٌؽٌة العودة و الحصول على الجنسٌة كما ٌحك ألي شخص من أي لومٌة اخرى 

 .  ولد فً الجمهورٌة أن ٌحصل على جنسٌتها

 .  جمهورٌة االدٌؽٌة جمهورٌة علمانٌة ال دٌن رسمً لها (14المادة 

تطبك فً الجمهورٌة لوانٌن الفٌدرالٌة الروسٌة و جمهورٌة االدٌؽٌة و االتفالات  (18المادة 

. الدولٌة فً مجال حموق االنسان 

 .  لمواطن الجمهورٌة البالػ من العمر الثامنه عشر حك التصوٌت ( 21المادة 

 ٌحفظ للمواطنٌن حك التملن و لصاحب الملن حك التصرؾ بملكٌته و ال ٌحك الي (33المادة 

 .كان تجرٌده من هذا الملن إال بمرار من المحكمة 

 .  الدولة تحمً كافة افراد العابلة (35المادة 

 .انضمام جمهورٌة االدٌؽٌة  للفٌدرالٌة الروسٌة هو انضمام اختٌاري ( 52المادة 

 . عاصمه الجمهورٌة مدٌنه ماٌكوب و ٌحدد النظام وضعها الخاص ( 62المادة 

ٌتم انتخاب اعضاء برلمان الجمهورٌة من المواطنٌن الذٌن اتموا الواحد و العشرٌن ( 65المادة 

 . من اعمارهم و ٌعٌشون بشكل متواصل فً الجمهورٌة 

تنشر نصوص الدستور باللؽتٌن الروسً و الشركسٌة و ٌتم العمل بموجبه بعد ( 72المادة 

.  أسبوع من نشره 

 ٌرأس جمهورٌة االدٌؽٌة ربٌس الجمهورٌة و الذي ٌتم انتخابه لفترة خمس سنوات (74)المادة 

 . بالتراع سري

ٌشترط فً من ٌنتخب لرباسة الجمهورٌة أن ٌكون لد امضً عشر سنوات داخل  (76)المادة 

الجمهورٌة وأن ٌكون لد الام لمدة سنه على االلل دون انمطاع داخل الجمهورٌة و ان 

ٌكون لد اتم الخامسة و الثبلثون من عمره و ٌحسن التكلم باللؽتان الرسمٌتان 

 . للجمهورٌة 

اي تعدٌل او اضافة او اي شطب على مواد هذا الدستور ال تتم اال بموافمة ثلثً ( 105المادة 

. أعضاء مجلس النواب

مدارس ابتدابٌة  105ٌوجد فً الجمهورٌة : الوضع االجتماعً والثمافً للجمهورٌة 

واحدة ، باإلضافة لعدة   مدرسة ثانوٌة ومعهد تعلٌمً وجامعة رسمٌة45 مدرسة إعدادٌة و84و

كتاب خبلل العام الواحد  200 مراكز لؤلبحاث العلمٌة ومعهد للموسٌمى حٌث ٌتم نشر أكثر من

،  (... العلمٌة ، الثمافٌة ،  )المتعددة  وفً شتّى العلوم ، وال ننسى الصحؾ الٌومٌة والمجبلت
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 400إلى جانب متحؾ لآلثار و" جمعٌة الُكتّاب " و" مركز شعراء الشعب " كما ٌوجد أٌضاً 

وتبلػ نسبة المتعلمٌن . معرض 300سٌنما و  صالة169مكتبة تستوعب ملٌونً كتاب و

سواًء عن طرٌك الكتابة أو المراءة أو المحادثة ،  ، هذا وٌشارن كل أدٌؽً بالتعلٌم (100%)

. باآلداب والثمافة الشركسٌة وبمدر ما تخوله لؽته وإلمامه

ان الشعب المتلهؾ و الباحث ٌلتمط كل كلمه او حركة تتناول ماضٌه أو حاضره أو 

مستمبله او تلن التً تتحدث عن تراثه و فولكلوره فتراه ٌبتاع نسخ الكتاب الصادر للتو من 

المطبعه بحٌث تخلو المكتبات منه خبلل اٌام للٌلة، أن معطٌات البحث األثري الذي لادة عالم 

 أكدت أن المنطمة كانت مؤهولة بالسكان منذ ألدم 1897اآلثار المعروؾ فاسٌلٌفٌسكً عام 

العصور، ولمد تم اكتشاؾ لطع أثرٌة ؼنٌة تعود الى ألؾ الثالث لبل المٌبلد و ٌحتفظ متحؾ 

االرمٌتاج فً سانت بطرسبٌرغ بحصان مجنح عثر علٌة فً المنطمة، وهو مصنوع من الذهب 

لد شمل البحث االثري منطمة  ( عام7000 )ٌعود عمره الى  (لامه )كما عثر على سٌؾ لصٌر 

الكوبان كلها،  الساحة الثمافٌة ؼنٌة، ماٌكوب الربة الثمافٌة فً الجمهورٌة حٌث تمع جامعة 

ماٌكوب الحكومٌه التً تضم مختلؾ االختصاصات العلمٌة واألدبٌة ومعهد األبحاث والدراسات 

التارٌخٌة والثمافٌة األدٌؽً و المعهد الفٌبلرامونً العالً للموسٌمى ومسرح الدراما و تتزاحم 

. (حدؼاال عسكر صاحب المجموعة الشعرٌة الٌاذا االدٌؽة وؼٌرة )االسماء فً الساحة 

: الوضع االلتصادي 

الجمهورٌة بتربة خصبة وأحوال جوٌّة مبلبمة لكافة مجاالت اإلنتاج  تتمتع أراضً

مزرعة خاصة ، وٌُزرع فً الجمهورٌة أكثر  1400  مزرعة تعاونٌة وأكثر من90الزراعً ، و

 ومن ضمنها محصول الشاي الذي ٌُزرع فً )المتنوعة  نوع من المحاصٌل الزراعٌة100من 

نتاجها حٌث تصدر منتجاتها الؽذابٌة والصناعٌة و أهم أ الؽذابٌة الصناعة لتشن (ألاصً الشمال 

 أراضٌها وهً باإلضافة الى ذلن بلد زراعً  حٌث تبلػ مساحه ةجنبًأ دولة 17الزراعٌة الى

من حجم  % 65-60 وكانت المنتجات الزراعٌة فً االدٌؽً تشكل ، الؾ هكتار250 الزراعٌة

 ً واالنتاج % 57 االنتاج الصناعً ٌشكل أصبحما اآلن فمد تؽٌر الوضع حٌث أ ،التصادها سابما

من جمهورٌة زراعٌة صناعٌة الى جمهورٌة " االدٌؽً" وبذلن تحولت % 43الصناعً 

للصناعات الثمٌلة كتلن المتعلمة بالهندسة المٌكانٌكٌة والؽاز  هذا باإلضافة،صناعٌة زراعٌة 

 حتى 1980عن عام  % 50شبكات المٌاه والؽاز العاملة إلى أكثر من  الطبٌعً وتضاعؾ عدد

،  وفً األدٌؽً صناعة ؼنٌة فهً تعمل على معالجة االخشاب و تستخرج الؽاز 1991عام 

الطبٌعً و تعمل على أنتاج الطالة الكهربابٌة من محطة المدرة فً ماٌكوب باإلضافة الى 
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صناعة اآلالت الزراعٌة والصناعٌة والطبٌة وتهتم بالصناعات الؽذابٌة،  أن أكتشاؾ النفط فٌها 

.  جعلها تحظى بؤهمٌة إستراتٌجٌة بالؽة1911فً جنوب ؼرب مدٌنه ماٌكوب عام 

تٌوتسوج ، كراسناكفاردٌسكً ، صودحن ، كوش حابل،  ) تمسم الجمهورٌة الى سبع محافظات 

مدٌنه ماٌكوب هً العاصمه و هً الملب الصناعً و  (ؼٌاؼٌنسكً ، ماٌكوب ، اكتٌابرسكً

االداري و الثمافً لها و تمع على كتؾ جبال المفماس الؽربٌة على الشاطا االٌمن للنهر االبٌض 

. الذي ٌتفرع عن نهر الكوبان

  المرتبة السابعة عشرة فً الفدرالٌة1997 أن الجمهورٌة كانت لد احتلت عام وبما

لنمو ااالستثمارٌة  الروسٌة والمرتبة األولى لمنطمة شمال المفماس من حٌث الشروط واالتفالٌات

صناعة الحبوب مثبلً بنسبة  ونما إنتاج% 5االلتصادي ، فمد زاد حجم اإلنتاج الصناعً بنسبة 

 .  %4.3، وتم تعدٌل األسعار لمجابهة التضخم بنسبة % 12.5

شركسٌا - جمهورٌة كراتشاي  (3

: المولع الجؽرافً

 نسمة 435700 و عدد سكانها 2 كم14300تمع على سفوح جبال المفماس و مساحتها 

 % 7نوؼواي،  % 3أبخاز،  % 7شركس،  % 10روس، % 42لراشاي،   31%

و تشكل الجبال اكثر من نصؾ .و البالً من التتار و االستٌن و الٌونان و ؼٌرهم  ،أوكرانٌٌن

فٌها مركزا سٌاحٌا مشهور ا كونه منطمة مكسوة بالثلوج على " دمباي" مساحتها و تعتبر جبال 

 1".تشركسن" مدار السنه وفٌها مناطك للتزلج و تسلك الجبال أما عاصمة الجمهورٌة فهً 

:الوضع السٌاسً  

- جرى ترفٌع منطمة المراشاي1992بموجب شروط االتفالٌة الفدرالٌة الُمولعَّة عام 

شركس ذات الحكم الذاتً إلى نظام جمهورٌة، هذا وتعتبر الفروق العرلٌة فً المنطمة للٌلة 

اجتمع المجلس والهٌبة  (1996)شباط  (4)بتارٌخ . ممارنة ببالً الجمهورٌات المفماسٌة األخرى

. اإلدارٌة التحاد الشعوب الشركسٌة الدولً لبلحتجاج على لرار تطبٌك العموبات ضد أبخازٌا

لوزارة "واستنادا إلى نتابج االستفتاء تم اعتماد نظام دستور جدٌد  (1996)آذار  (6)فً 

وكان لد جرى فً العام السابك التولٌع على اتفالٌة متعلمة بتماسم المسإولٌات مع " الجمهورٌة

ولمد ظل الحزب الشٌوعً الحزب الحاكم فً هذه المنطمة المحافظة وحصل . الفدرالٌة الروسٌة

من األصوات بناء على انتخابات البرلمان الفدرالً التً جرت فً أواخر  (%40)على  نسبة 

. (1995)عام 

                                                 
1
ؽغتاٌّصبدسإٌّظّبداٌم١ِٛخاٌششوغ١خفبْاٌغٍطبداٌشٚع١خدِٚبًرمَٛثبٌزالػتفٟاالؽصبءاداٌشع١ّخاٌّزؼٍمخثؼذد

 .ِٓاٌؼذداٌؾم١مٟاٚاوضشٚرٌهظّٓخطخرش٠ٚظإٌّطمخاٌششوغ١خ%15اٌششاوغخؽ١شرىْٛالًِٓ
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: إٌجاز عن الوضع االجتماعً والثمافً

 ومن حٌث اللؽة فإن لؽة الشركس ،شركس إلى المذهب السنً الحنفً-المراشاي ٌنتسب

 ةـأدٌؽة من بٌن مجموعة اللؽات المفماسٌة، أما بالنسب-ٌكون إلى فرع لؽة األبخاز هً ألرب ما

 شركس/لمراشاي ٌوجد فً جمهورٌة. لمار من مجموعة الكابتشانبللمراشاي فإن لؽتهم األم كما 

طالب،  (5100) ألؾ طالب، ومدرسة تمنٌة لتدرٌس (59)مدرسة متوسطة تستوعب  (181)

  ألؾ كتاب بلؽة المراشاي(47) ٌُطبع فً العام الواحد ، طالب(4100)وجامعة تستوعب 

 نسخة 889  ألؾ نسخة من مجلتٌن139 إلى جانب هذا ٌتم نشر ،ؼة الشركسٌةللبا (6.000)و

 نادي وعدد كبٌر من المتاحؾ و (240) مكتبة و(200) ٌوجد فً المنطمة ،الجرابد من

  .المسارح

: الوضع االلتصادي

ر . شركس ممدارا كبٌرا من الموارد االلتصادٌة،-تمتلن جمهورٌة المراشاي وتُصدِّ

المركز الصناعً إذ ٌوجد " تشٌركسن"الفحم، النحاس، الرخام، التٌنكو وؼٌرها، و تعتبر مدٌنة 

من الصناعات، ٌحتل تصنٌع المواد البٌتروكٌماوٌة الدرجة األولى هذا وتعتبر  % 65هنان 

لطاعات المواد الؽذابٌة وتصنٌع اآلالت والحٌاكة من المطاعات الموٌة، أما فً مجال الزراعة 

فٌحتل تصنٌع األعشاب الدرجة األولى، كما تكثر زراعة الحبوب والشمندر السكري وعباد 

الشمس و البطاطا، وتعد تربٌة الحٌوان هً األخرى متطورة و ٌحمل تربٌة الحصان أهمٌة 

  .كبرى

 : جمهورٌة ابخازٌا (4

الؾ 320 وعدد سكانها 2كم 8700تمع شمال ؼرب ما وراء المفماس و تبلػ مساحتها 

و البالً % 10و االرمن  % 15من السكان تمرٌبا و الروس % 70نسمه و االبخاز ٌشكلون 

ً ،من لومٌات اخرى    رؼم ظهور ظهور النفط فٌها بكمٌات وافرة، تعتبر ابخازٌا بلدا زراعٌا

ٌعلمون فً السٌاحة، عاصمه الجمهورٌة هً % 22من السكان فً الزراعه و% 10حٌث ٌعمل 

تها و ٌعٌش االساحلٌة و تمع على شاطا البحر االسود تشتهر ابخازٌا بمصح" سوخومً " مدٌنه 

 الؾ نسمه و ٌعٌش من هذا العدد 150ما عدد األبخاز فبٌلػ أ ، الؾ جورج70ًفٌها حوالً 

 الؾ هكتار من 543 تشكل التًبخازٌا ؼنٌة بالؽابات و أ جمهورٌة ،آالؾ فً روسٌا10

 .المعدنٌة ه نوعا من المٌا170 حٌث ٌوجد فٌها حوالً المعدنٌة بالمٌاه ؼنٌةمساحتها و لذلن فهً 
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: خالصة الفصل الثانً

  ٌسلط هذا الفصل الضوء على دور النخبة السٌاسٌة الشركسٌة فً المساهمة بتفاعبلت المنطمة 

السٌاسٌة ، فكما لعب الشراكسة دوراً لٌادٌاً فً الامة جمهورٌة شمال المفماس المستملة عام 

تولً السٌد كوتسون رباسة الحكومة الثانٌة للجمهورٌة ودور رجال الفكر والسٌاسة ) 1918

، عادت هذه النخب  (الشراكسة آنذان وما تعرضوا له من لتل وتعذٌب ونفً الى خارج ببلدهم

السٌاسٌة الشركسٌة مرة اخرى لمٌادة الحران السٌاسً واالجتماعً فً منطمة شمال المفماس 

بؽٌة استرجاع حمولها وتحمٌك مصالحها المومٌة واالستراتٌجٌة ، حٌث مثلت مدٌنة نالتشن 

الشركسٌة فً احدى المراحل دور العاصمة السٌاسٌة لمنطمة شمال المفماس، ولمبت باسم فٌٌنا 

المفماس للداللة على دورها السٌاسً الهام فً تلن الفترة ، وتزعم رجال الفكر والسٌاسة 

الشراكسة لهذه الثورة فً الفكر المومً والسٌاسً فً المنطمة ، مستمدة لوتها من االنجازات 

من أبناء الشعب الشركسً من المفماس % 80التً تمكنت من تحمٌمها، فعلى الرؼم من تهجٌر 

وضٌاع مساحة واسعة جداً من اراضً وطنه ، إال أن هذه النخب تمكنت من خبلل أتباع 

السٌاسٌة وجعل  ، من إٌجاد تحالفات متعددة وعبللات متشعبة فً إطار العملٌةسٌاسات متوازنة

العملٌة بؤشكال مختلفة ، فعملت على  المصالح المومٌة تؤخذ نصٌب األسد من تفاعبلت هذه

تحمٌك أهدافها المومٌة بالدبلوماسٌة و بإتّباع سٌاسة الُمهادنة فً بعض الظروؾ الصعبة من 

 االلتناع بلعب ما تستطٌع أن تكسبه المومٌة الشركسٌة وفك المتؽٌرات التً تفرض علٌها خبلل

من  خارجٌاً ، فكانت التكتٌكات السٌاسة النخبوٌة لهذه المجموعات تعمل على تحمٌك جزء مهم

 المصلحة المومٌة الشركسٌة حتى ولو كانت آثاره تظهر على مدى أبعد اعتماداً على الزمان

 ، وٌمدم هذا الفصل لمحة مختصرة عن التؽٌرات والتحوالت التً اصابت النظام والمكان

ما بعد انهٌار االتحاد )السٌاسً الروسً بوجه عام وذلن العطاء صورة متكاملة عن هذه الفترة

. (السوفٌتً
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 الفصل الثالث

الصراعات الداخلٌة المتعددة  

 داخل الجمهورٌات الشركسٌة الثالث وإبعادها الخارجٌة

: تمهٌد

أن الصراعات فً المناطك الشركسٌة تتسم بالتعمٌد حٌث تتباٌن حدة الصراع وطبٌعته 

من جمهورٌة الى اخرى، بل أنه ٌؤخذ امتداداً خارجٌاً ٌشارن به ابناء المهجر الشركسً وهذا 

األمر متفاوت من جمهورٌة الى أخرى، لذلن لام الباحث بتناول كل جمهورٌة شركسٌة على 

حدة مركزاً على طبٌعة الصراعات الموجودة فً كل منها ومسلطاً الضوء على الصراع االكثر 

تاثٌراً فٌها بؽٌة الوصول الى نتٌجة مفادها أن الصراعات الداخلٌة فً الجمهورٌات الشركسٌة 

هً نتاج الخوؾ الروسً من إعادة بعث المومٌة الشركسٌة مرة اخرى، وأحٌاء شركٌسٌا 

التارٌخٌة، والمطالبة بمجموعة من الحموق ترى موسكو أن مجرد الممطالبة بها ٌضعها مرة 

اخرى أمام أحتمالٌة فمدان شمال المفماس بكامله وخروجه من لبضتها الحدٌدة، أو على ألل تمدٌر 

السماح لؤلطراؾ خارجٌة بإستخدام المنطمة كورلة ضؽط على موسكو تمابل ورلة النفط والؽاز 

الروسً اللتٌن تمارس روسٌا من خبللهما ابتزاز الدول األوروبٌة، وملوحة بتكرار سٌنارٌو 

كوسوفو مرة اخرى، لكن بشكل لفماسً ستكون عوالبه السى واشد، وتفتح المجال امام لعبة 

دولٌة لد تستنزؾ الموارد الروسٌة بصورة تجعل حلم العودة للمنافسة على زعامة العالم مجرد 

 . حلم بعٌد الوصول

مما تمدم، ولتوضٌح الصورة بشكل أوسع تم تمسٌم هذا الفصل إلى ثبلثة مباحث، 

 :وخبلصة، وذلن على النحو التالً

 بلمارٌا/الصراع الداخلً فً جمهورٌة لباردٌنو: المبحث األول  .

 ًالصراع الداخلً فً جمهورٌة االدٌؽٌة: المبحث الثان .

 شركس/الصراع الداخلً فً جمهورٌة لرشاي: المبحث الثالث. 
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المبحث األول 

بلمارٌا /الصراع الداخلً فً جمهورٌة لباردٌنو

بلمارٌا بوضع خاص وممٌز والسبب ٌعود لكونها المكان الوحٌد /تتمتع جمهورٌة لباردٌنا

فً العالم أجمع الذي ٌشكل الشراكسة فٌها اؼلبٌة السكان، وهً بالتالً تعتبر اكبر الجمهورٌات 

الشركسٌة وألوها، وهً فً نظر العدٌد من الشراكسة المعمل االول واالخٌر للمومٌة الشركسٌة 

لما لدمته من لادة فكر انعكست افكارهم لٌس على المناطك الشركسٌة فمط بل على منطمة شمال 

المفماس بكاملها، وبسبب هذه الخصوصٌة التً تمتعت بها ظهرت أولى حركات الفكر المومً 

الشركسً بها وكان نداء االستمبلل عن روسٌا لد انطلك منها ودعمت العدٌد من الشعوب 

المفماسٌة المجاورة لها ابتداء من المضٌة االبخازٌة وانتهاًء بالمضٌة الشٌشانٌة، وهً تمثل الفكر 

الشركسً بكل أشكاله فهً احتضنت الفكر المومً فً اندفاعاته  األولى، كما وفرت التربة 

الخصبة لنمو الفكر االسبلمً فٌها باإلضافة الى الوجود الدابم للتٌار الموالً للموسكو، والذي 

ٌعتبر ورلة رابحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبالتالً فؤنها تمدم نموذجاً ؼنٌاً ٌعكس حمٌمة 

. الصراعات والتوجهات السٌاسٌة التً تحٌط بالشعب الشركسً

: وسٌتم تناول العناوٌن التالٌة فً دراسة هذا الفصل

 البنٌة االثنٌة والتطلعات المومٌة:  المطلب االول. 

 ًالتٌار االسبلمً وحضوره فً الجمهورٌة:  المطلب الثان. 

بلمارٌا، تؽذٌه السلطات الروسٌة وذلن /أن الصراع العرلً فً جمهورٌة لباردٌنا

: لؤلسباب التالٌة

  ًتحمٌك المصالح الروسٌة فً استمرار السٌطرة على الشعوب المفماسٌة وإشؽالها ف

صراعات وهمٌة فٌما بٌنها، وذلن وفك مبدأ فرق تسد، واظهار التواجد الروسً على انه 

شدٌد االهمٌة فً منطمة شمال المفماس، وتصوٌرها على أنها منطمة ممتلبة بالشعوب التً 

تكن الكراهٌة والحمد لبعضها البعض، وأن الوجود الروسً هو السبٌل الوحٌد ألرساء 

السبلم والمحبة والتسامح بٌن هذه الشعوب حٌث ٌمكن األشارة الى التزامن ما بٌن 

التحركات المومٌة الشركسٌة التً كانت تسعى لبلستمبلل وظهور المطالب البلمرٌة بتمسٌم 

الجمهورٌة، األمر الذي ٌمكن تفسٌره على انه كان بتوجٌه ودعم من موسكو رؼبة منها فً 

مجابهة المد المومً الشركسً االنفصالً واشؽاله فً المواجهة مع البلمر، وٌإكد هذا االمر 

تزعم بعض الرموز البلمرٌة التً خدمت سابماً فً االجهزة االمنٌة الروسٌة دون ؼٌرها 

المطالب البلمرٌة بتمسٌم اراضً الجمهورٌة وجر الشراكسة الى صراع ثانوي بالنسبة لهم، 

ولد ٌكون الجنرال البلمري بابٌٌؾ هو مثاالً واضحاً على ذلن، فهو جنرال سابك وله تارٌخ 
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سًء مع حركات التحرر المفماسٌة، كما ٌتزعم اآلن ما تسمى بهٌبة شٌوخ البلمر، فً نفس 

 فً ذروة الصراع العرلً ان البلمر ال 1996الولت الذي اكد فٌه استفتاء اجري فً عام 

ٌرون اي صراع بٌنهم وبٌن الشراكسة ، هذا االمر ٌإكد ان الصراع العرلً هو صراع 

مفتعل من لبل السلطات الروسٌة آخذٌن فً الحسبان ان البلمر او الشراكسة مسلمون وٌمكن 

لهذا العامل ان ٌحل اي صراع لد ٌمع بٌنهم، وخٌر دلٌل على ذلن انضمام الشراكسة والبلمر 

  .على السواء للتٌار االسبلمً المعادي للموسكو فً الجمهورٌة

  أن الصراع العرلً مع البلمر ٌإمل منه ان ٌبمى ورلة ضؽط فً ٌد السلطات الروسٌة على

بلمارٌا، خاصة وان وجود هذه االؼلبٌة ٌشجع بمٌة /االؼلبٌة الشركسٌة فً جمهورٌة لباردٌنا

الشراكسة الممسمٌن والموزعٌن فً جمهورٌات أخرى على المطالبة باالتحاد معها، األمر 

الذي ٌعنً تشكٌل جمهورٌة شركسٌة تشكل تهدٌداً خطٌراً على التواجد الروسً فً المنطمة 

فً ظل األصرار الشركسً على إعادة أبناء المهجر الى أرض وطنهم االم، وهو أمر ال 

تبدو موسكو موافمة علٌه خوفاً من تكرار سٌنارٌو كوسوفو أو الحرب الشٌشانٌة فً منطمة 

أوسع وأؼنى، وتعتبرها موسكو استراتٌجٌة وذات بعد ٌتعلك بسٌادة وهٌبة االمبرطورٌة 

 .الروسٌة تارٌخٌاً وحتى فً الولت الحالً التً تحاول فٌه روسٌا استعادة مكانتها فً العالم 

وفٌما ٌتعلك بالصراع اآلخر مع السلطات الروسٌة الذي ٌتناول البعدٌن المومً والدٌنً 

فهو ٌوضح ان التٌار المومً الشركسً فً الجمهورٌة كان فً أوج لوته فً مطلع التسعٌنات 

األدٌؽً خاسه، والمإتمر الشعبً للمبردي، ومحاولة المبردي : بوجود منظمتٌن لوٌتٌن هما

االستمبلل الفعلً والتام عن روسٌا، وتخطى هذا التٌار المومً حدود الجمهورٌة ومحاولة العدٌد 

من لادته تزعم حركات تحررٌة فً كل شمال المفماس حٌث ٌمثل لٌادة السٌد ٌوري شنبة التحاد 

مثاالً واضحاً للدور المإثر والموي الذي لعبه التٌار  (كونفدرالٌة شمال المفماس )الشعوب الجبلٌة 

ما جعل موسكو ترى ان هذا التٌار ٌشكل خطراً أكثر من ؼٌره  المومً الشركسً فً المنطمة مًّ

على وحدة الدولة الروسٌة ، ولد تكون االجراءات التً اتخذت لردع هذا التٌار خٌر دلٌل على 

. مدى التؤثٌر الذي كان ٌتمتع به فً منطمة شمال المفماس

أما البعد الدٌنً فمع حلول األلفٌة الثالثة لم ٌبك فً المبردي ـ بلمار أٌة منظمة مدنٌة ذات 

تؤثٌر فعلً على وعً الشعب مما خلؾ فراؼا فً الببلد مؤله الدٌن، فاإلسبلم الذي ولد مجددا 

بعد سبعٌن عاما من حكم النظام الشٌوعً روى عطش أكثر فبات المجتمع فاعلٌة أي الفبة 

الشابة، وهذا األمر أدى الى حلول التٌار االسبلمً مكان التٌار المومً، ولمد نجح هذا التٌار فً 

تكوٌن جبهة معادٌة للحكم الروسً فً الجمهورٌة، ولمد اثرت الحرب الشٌشانٌة آنذان على 

الفكر السٌاسً لهذا التٌار فؤصبحت نزعة االنفصال وتشكٌل جمهورٌة أسبلمٌة متحدة مع بمٌة 
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الجمهورٌات المفماسٌة الهدؾ األول لهذا التٌار الذي للب الطاولة على الحسابات الروسٌة التً 

كانت مسرورة لتمكنها من المضاء على الفكر المومً الشركسً فً نهاٌة التسعٌنات ، ان هذا 

التٌار أصبح ٌشكل خطراً على الهٌمنة والسٌطرة الروسٌة فً المنطمة أكثر من ؼٌره لؤلسباب 

: التالٌة

  بتؤثره بالحرب الشٌشانٌة وبالحركات االسبلمٌة فٌها رفع التٌار االسبلمً راٌة الجهاد المسلح

بوجه السلطات الروسٌة واعتبر نفسه جزءاً ال ٌتجزأ من الجبهة الشٌشانٌة، وبذلن شكل لنفسه 

ذراعاً مسلحاً لتنفٌذ عملٌات عسكرٌة فً الجمهورٌة مستهدفاً الموات الروسٌة فٌها، ولد نجح 

 وما تبعه من هجمات 2005فً تنفٌذ عدة هجمات كان أبرزها هجوم نالتشٌن االخٌر فً عام 

اخرى، واعترافات المسإولٌن األمنٌٌن فً الجمهورٌة بتعاظم هذه الهجمات بالتوازي مع 

 والذي 15/1/2008انتشار الفكر المتطرؾ االسبلمً، ولمد جاء ممتل أناتولً كٌاروؾ فً 

كان من أهم األسماء التً برزت خبلل عملٌات لمع أحداث نالتشن، اي بعد حوالً أربع 

سنوات من الهجوم ، لٌإكد على أن التٌار االسبلمً ٌحمك النجاحات فً الجمهورٌة وهو لادر 

 .على تشكٌل خطر حمٌمً وكبٌر على السٌطرة الروسٌة فً المنطمة ككل

  نجاح التٌار االسبلمً فً الجمع بٌن ابناء الشعوب المفماسٌة المسلمة ففً جمهورٌة

بلمارٌا نجح هذا التٌار فً ضم الشراكسة والبلمر على السواء الى صفوفه األمر الذي /لباردٌنا

أظهر أن الصراع العرلً فً الجمهورٌة هو فعبلً صراع مفتعل وان لبلسبلم المدرة على حل 

المشاكل العرلٌة بٌن الشعوب المعتنمة له، فً ذات الولت ٌشهد التٌار المومً حالٌاً عودة 

ولو أنه ذو طابع )للحٌاة على الساحة السٌاسٌة ولد ٌكون تشكٌل ماٌسمى بكونؽرس المبردي 

هو خٌر دلٌل على بعث الفكر المومً من جدٌد وإن كان بصورة ألل بكثٌر من  (اجتماعً 

. السابك

 البنٌة االثنٌة والتطلعات المومٌة : المطلب االول : 

 نسمة، 498.702 ٌبلػ عدد المبردي فً الجمهورٌة 2002حسب إحصابٌات عام 

،ٌحتل المبردي سابر المراكز االجتماعٌة والسٌاسٌة 104.951 والبلمار 226.620والروس 

الهامة بحكم أنهم ٌمثلون األؼلبٌة، فالحكم اإلداري بؤٌدٌهم إضافة لرباسة الجمهورٌة والوزارات 

الحساسة وإدارة هٌبات الرلابة وٌعتبر البلمار ثانً أهم مجموعة عرلٌة فً الببلد، وهم ٌحتلون 

المركز الثانً فً الحكم أي منصب ربٌس البرلمان ونابب ربٌس الوزراء، أما الروس فٌُعتبرون 

أللٌة عرلٌة ولٌس لهم تؤثٌر كبٌر فً الحٌاة السٌاسٌة على العكس من وضعهم فً المرشاي ـ 

شركس حٌث ٌمارسون دوراً هاماً فً الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة هنان، فخبلفاً لوضع الروس 

فً المرشاي ـ شركس لٌس بوسع الروس فً المبردي ـ بلمار االدعاء بكونهم ٌمثلون دور حاجز 
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فً الخبلفات بٌن األمم، والروس ٌمتلكون منصب ربٌس الوزراء وٌدٌرون كل  (أو عازل)

الوحدات األمنٌة والمضابٌة فً الجمهورٌة، هنا ٌجب المول أن الجهاز األمنً للببلد تابع تماما 

إلدارة المركز الفدرالً، فوزارة الداخلٌة والـ إؾ إس بً وشرطة الضرابب والوحدات الفدرالٌة 

األخرى لٌست بٌد الحكومة بل هً تابعة لموسكو بشكل مباشر، وهذا األمر ال ٌمتصر على 

المبردي ـ بلمار فحسب وإنما ٌشمل كافة جمهورٌات شمال المفماس األخرى مما ٌظهر ضعؾ 

وعجز المإسسات المدنٌة فٌها، بلؽت الحركات المومٌة المبردي أوجها فً الجمهورٌة مطلع 

سبتمبر وتشرٌن /التسعٌنٌات حٌث أعلنت األدٌؽً خاسه والمإتمر الشعبً للمبردي شهري أٌلول

، اللتٌن تعتبران من أهم وألوى المإسسات فً الجمهورٌة، برباسة 1992أكتوبر /األول

البروفٌسور ٌوري شنٌبه الرؼبة باالنفصال عن روسٌا وتشكٌل دولة مستملة وحصلت على دعم 

  .جماعً من الشعب

وخبلل تلن الفترة كانت تشهد نالتشن على الدوام مظاهرات تطالب باالستمبلل والتربت 

: الجمهورٌة من حافة حرب،لكن سرعان ما تصرؾ ربٌس الجمهورٌة آنذان فالٌري كوكوؾ

لمد اختُطؾ شنبه واعتُمل ولامت الشرطة والوحدات العسكرٌة بتفرٌك التظاهرات بالموة، 

وهكذا تمكن كوكوؾ، المبردي األصل، من المضاء . وأصبحت رباسة المإتمر تخضع للرلابة

  .على الحركات االنفصالٌة بشكل فعلً وأظهر للكرملن أنه رجل دولة بٌرولراطً

تم حل المإتمر الشعبً للمبردي ومن بعده األدٌؽة خاسة ولامت الشرطة بنهب مكتب 

المنظمة وحرق أرشٌفها وتفرٌك أفرادها،عوضا عن المإتمر الشعبً واألدٌؽً خاسه تؤسست 

 منظمة أخرى كانت بمثابة برلمان مدنً حملت نفس اسم األدٌؽة خاسه، لكنها كانت 2002عام 

فإذا ما نظرنا للتصرٌحات المنهجٌة لؤلدٌؽة خاسة الحالٌة نلحظ أن أهم . ذات أهداؾ مختلفة

هدؾ لها بات التروٌج لفكرة محبة الشراكسة للروس وشكرهم وعرفانهم لهم، لمد تم حل 

  .المنظمات المدنٌة المبردي بالضؽط والموة وباتت سلطتها وتؤثٌرها بٌن المبردي ضعٌفة جداً 

وتزامن مع هذا المد المومً ظهور توجهات بلمرٌة لبلنفصال عن المبردي، وكانت البداٌة 

 بلمر تبنى ٌوم –عندما عمد مإتمراً لشعب البلمر عمد فً نالتشٌن عاصمة جمهورٌة المبرداي 

 اعبلناً ٌنص على لٌام جمهورٌة بلمارٌة داخل اتحاد روسٌا، وأكد ممثلو 17/11/1996االحد 

التً  (المشكلة )األللٌة البلمارٌة عزمهم البماء داخل االتحاد الروسً ولد أشاروا بوضوح الى 

ٌواجهونها مع المبرداي الذٌن ٌتولون لٌادة الجمهورٌة،  واعتبر وزٌر العدل الروسً بعد ٌومٌن 

من هذا اإلعبلن أن هذا االجراء ؼٌر شرعً و ٌتعارض مع دستور اتحاد روسٌا ،  والبلمر أو 

البلمار هم أحد شعوب المجموعه التركٌة، لؽتهم التركٌة وهم احفاد لبابل الكبتشن التً طردت 

الى الجبال فً عهد العشٌرة الذهبٌة فً المرن الثالث عشر، ولد استوطنوا اعالً ودٌان انهار 
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باخسن وتشجم و تشٌرن ثم اسلموا على ٌد المبرداي فً المرن السادس عشر والمرن الثامن 

 بوجود 2 كم40,000 حددت اراضً جمهورٌة المبرداي البالؽة مساحتها 1863عشر، وفً عام 

تبلػ مساحه جمهورٌة المبردي حالٌا )مندوبٌن عن الشراكسة و البلمر والمٌصر الكسندر الثالث 

وكان البلمر ٌسكنون اعالً الجبال لد استعطفوا  ( فمط بسبب االحتبلل الروس2ً كم12,500

الشراكسة لمنحهم اراض زراعٌة بحٌث تبمى ملكٌتها للمبرداي، وذلن مساعده لهم للعٌش كونهم 

مسلمٌن ووافك الشراكسة على طلبهم، فً عهد االتحاد السوفٌتً السابك مرت جمهورٌة 

المبرداي بعدة مراحل كان ٌتم التطاع أراض شركسٌة جدٌدة و ٌجري ضمها الى روسٌا كؤرض 

 كمنطمة 1922 كمنطمة لبرداي مستمله، و دشنت ثانٌة فً عام 1921روسٌة، كان البدء فً عام 

 جمهورٌة مستمله ذاتًٌا ثم تؽٌر أسمها اًٌضا 1936لبرداي بلمر مستملة ذاتٌا ، ثم أصبحت عام 

 بعد نفً البلمر الى 1944وأصبحت جمهورٌة لبرداي األشتراكٌة السوفٌتٌة المستمله ذاتٌا عام 

 .سٌبٌرٌا و آسٌا الوسطى بحجة تعاونهم مع االلمان

 بلمر بعد السماح للبلمر بالعودة – عادت الجمهورٌة بإسم جمهورٌة المبرداي 1968   وفً عام 

من المنفى، لمد هدفت سٌاسة االتحاد السوفٌتً المنحل فً شمال المفماس وخاصة فً عهد 

ستالٌن الى زرع بذور الفتنه و بإرة التوتر بٌن شعوب شمال المفماس لٌتم تحرٌكها و اشعالها 

ولت الحاجة تعزٌزاً لسٌطرة الروس، بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً عمد مإتمر عام للشعب 

الشركسً فً شمال المفماس اعلن استمبلل جمهورٌة المبرداي وسٌادة الشعب الشركسً علٌها 

دون ؼٌره من الشعوب فالبلمر سٌادتهم ؼٌر لانونٌة وهً نتاج الفكر الستالٌنً، واحصً عدد 

 الؾ بلمر 70و % 60 الؾ شركسً بنسبه 420الؾ نسمه منهم 690سكان الجمهورٌة فبلػ 

وشكل  (أحصابٌات فترة بداٌة التسعٌنٌات)%30 الؾ روسً بنسبه 200تمرٌبا و % 10بنسبه 

 ممعداً للروس، 29 ممعداً للبلمر و11 للشركس ، و 120:  ممعداً 160البرلمان الجمهورٌة من 

وطالب النواب البلمر بان ٌكون البرلمان مناصفة بٌن الشركس والبلمر او ان ٌمسم أثبلثًا بٌن 

لم ٌكتؾ البلمر بهذا و أعلنوا مطالبتهم بنصؾ اراضً الجمهورٌة !البلمر و الشركس و الروس

بما فٌها نصؾ مدٌنه نالتشٌن كعاصمه لهم ، وكان مولؾ الشراكسة بانهم سٌعترفون بجمهورٌة 

البلمر المستملة أٌنما كانت على أن الٌتعدوا على اراضً جمهورٌة المبرداي المعترؾ بها منذ 

، وأمام إصرار البلمر على مطالبهم تحرن المإرخون والجؽرافٌون و توجهوا الى 1863عام 

بطربسبرغ و موسكو ولندن وتركٌا وجمعوا الوثابك التارٌخٌة التً خلت جمٌعها من ذكر شعب 

البلمر او عن سٌادته على أراضً جمهورٌة المبرداي،ولمد أثار الشراكسة فً معرض ردهم 

: على مطالب البلمر الحمابك والتساإالت التالٌة
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فمط من سكان الجمهورٌة التحرن بهذا % 10هل ٌستطٌع البلمر و هم اللٌة ٌشكلون نسبه : أوالًا 

الشكل و إعبلن استمبللهم أمام أؼلبٌة الشركسٌة صاحبة الحك التارٌخً فً السٌادة دو ن 

حتى  ! (الفضاء الخارجً  )ضوء اخضر ودعم من روسٌا ؟ و هل تمع المبرداي فً 

تحتاج روسٌا الى ٌومٌن حتى ٌتبٌن لها ان إعبلن البلمر ؼٌر شرعً و ؼٌر دستوري ؟؟ 

 . لمد أعلنت أبخازٌا والشٌشان االستمبلل فكان الرد بحرب شعواء لسحمها 

ًا ُ   لماذا كان االعبلن فً هذا الولت بالذات ؟ لمد هزمت روسٌا فً حربها لسحك االستمبلل :ثانٌا

الشٌشانً و انسحبت تجر اذٌال الخٌبة، و اعترؾ وزٌر الدفاع الروسً الجنرال اٌؽور 

بان روسٌا تواجه حالٌا مخاطر خارجٌة وداخلٌة تشكل فً مجموعها  )رادٌو نوؾ 

أي  (مإشرات جدٌه على عجز الموات المسلحه الروسٌة بوضعها الحالً عن مواجهتها

أن الجٌش الروسً اآلن، ؼٌر لادر على الحفاظ على االتحاد الروسً فٌما اذا تحركت 

الجمهورٌات بمشاكل داخلٌة ألعاله تحركها نحو االستمبلل، فجاء إعبلن البلمر استمبلل 

جمهورٌتهم بدعم وتحرٌض من روسٌا لزعزعة أكبر جمهورٌة شركسٌة من داخلها، وفً 

هذا السٌاق اٌضاً جاء تشكٌل لوات الموزاق بدعم وزارة الدفاع الروسٌة كبدٌل للجٌش 

.  الروسً فً فً منطمة شمال ؼرب المفماس خصوصا فً السنوات المادمه 

 لماذا اكد ممثلو شعب البلمر استمرار المشكلة مع المبرداي ؟؟ بدالً من ان ٌكون التوجه :ثالثا 

نحو حل هذه المشكلة المصطنعة بالحوار والعمل وهل فً مصلحة البلمر أن ٌدخلوا فً 

لتال مع الشراكسة ؟ وأكد الشراكسة على االستمرار فً الحوار العمبلنً مع الشعب 

البلمر للتوصل الى لناعه بوحدة المصٌر و العمل ألجل مصلحة الجمهورٌة، وذلن بإٌجاد 

لاعدة مشتركة بٌن الشعبٌن تموم على الدٌن االسبلمً والمصالح المشتركة و الحل 

 فً بلمارٌا لرر 1995الجذري لمضٌة األراضً ، وفً االستفتاء الذي جرى فً عام 

  .من هذا الشعب البماء مع المبردي% 86

وأستمر التوتر بٌن المبردي والبلمر ٌظهر وٌختفً، حسب أشتداد المواجهة بٌن الشركس 

وروسٌا فمع بداٌة األلفٌة الحالٌة ومحاولة التٌار المومً الشركسً العودة الى الساحة فً 

نظمت  2007ٌولٌو/  تموز 14بتارٌخ الجمهورٌة عاد البلمر ألثارة األوضاع مع الشراكسة، و

بلمار، ولد تجمع  هٌبة الشٌوخ البلمار، وهً حركة مدنٌة بلمارٌة فً جمهورٌة المبردي ـ

الجمهورٌة التً لم ٌعد من  منددٌن باألوضاع الراهنة فً" ساحة أبخازٌا"المتظاهرون فً 

لولت ذاته إلى عدم وجود نٌة  االممكن استمرارها على ما هً علٌه،حسب لولهم، مشٌرٌن فً

وعدد باباٌٌؾ مطالبهم  الفدرالٌة الروسٌة لدٌهم باالنفصال عن الجمهورٌة أو الخروج من بنٌة

  :على النحو اآلتً
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 .1944أربعة مناطك بلمارٌة كانت موجودة لبل التهجٌر وفما لحدود عام  إعادة تشكٌل (1

 .األضرار المادٌة التً لحمت بالشعب البلماري خبلل التهجٌر تعوٌض كافة (2

لانون "الذي نص على تؽٌٌر وضع بلدتً حسانٌا وبٌبل رٌتشكا و إلؽاء المانون المحلً (3

 .الذي تسبب بمشاكل فٌما ٌخص األراضً الزراعٌة "المنطمة لما بٌن المرى

 عند تؽٌٌر ربٌس الجمهورٌة (المبردٌنً والبلماري) مراعاة المساواة بٌن أكبر لومٌن  (4

أن البلمارٌٌن فً حال عدم تلبٌة مطالبهم سٌلجؤون  وحذر نابب ربٌس هٌبة الشٌوخ من

حك تمرٌر المصٌر داخل الحدود التً كان ٌمٌم علٌها  التخاذ التدابٌر البلزمة الستخدام

 .ٌتوافك مع المعاٌٌر الدولٌة  بما1922الشعب البلماري عام 

التً ٌترأسها الجنرال سفٌان بٌباٌٌؾ  كما انتمد البلمارٌون موالؾ منظمة البلمار المدنٌة

اسم الجنرالٌن السوفٌتٌٌن كوزلوؾ وزاخاروؾ  الموالٌة لحكومة أالنٌا، واعترضوا على إطبلق

هذا وأشار  .البلماري على شارعٌن فً نالتشن اللذٌن ارتكبا مظالم كبٌرة بحك الشعب

 .تعانً منها الببلد كمشكلة البطالة المتظاهرون أٌضا إلى بعض المشاكل التً

% 55والمبردي  %11.6البلمار ٌشكلون نسبة فإن  2002حسب إحصابٌات عام 

اال أن الرد الرسمً على هذه المظاهرة كان ، من تعداد سكان الجمهورٌة% 25والروس 

بلمار أرسٌن كانوكوؾ اتهامات حادة لهٌبة شٌوخ البلمار  وجه ربٌس المبردي ـواضحاً حٌث 

فً  نظمتها الهٌبة للمطالبة بحصول البلمار على وضع أفضل على خلفٌة المظاهرة التً

على  أن الذٌن شكلوا هذه الهٌبة هم أشخاص لم ٌعودوا لادرٌن"الجمهورٌة، ولال كانوكوؾ 

وأضاؾ فً كلمة ألماها خبلل ، "االستفادة من الدولة وٌعملون لحساب مصالحهم الشخصٌة

ٌولٌو /اجتماع عمده الجناح الشاب فً حزب روسٌا المتحدة فً الحادي والعشرٌن من تموز

األوضاع فً المبردي ـ بلمار عن طرٌك تنظٌم  أن الذٌن ٌمفون وراء محاولة زعزعة "2007

النمود، وٌمثلون مصالح أشخاص لم ٌعودوا فً  مظاهرات هم أشخاص حصلوا على الكثٌر من

، مإكداً على أن أولبن األشخاص لن ٌحصلوا "الببلد مناصبهم وال تعجبهم التؽٌرات التً تشهدها

لمد :   " على أٌة نتٌجة على حسب لوله، واسترسل الربٌس كانوكوؾ فً تصرٌحاته لاببل 

البلمار على ٌد أربعة أفراد سابمٌن من وزارة الداخلٌة وهً ال تعبر عن  تؤسست هٌبة شٌوخ

". مصلحة الشعب

صحٌة وتعلٌمٌة جٌدة بؽض النظر عن  الجمٌع بحاجة لعمل وخدمات" وتابع لاببلً 

للجمٌع بنفس المدر ونحن ندرن أنها  عرلهم ولومٌتهم، إن الظروؾ الراهنة صعبة بالنـــسبة

تكون أصعب بالنسبة لسكان المرى الجبلٌة عما هً علٌه بالنسبة لسكان المناطك السهلٌة 

المشاكل المتعلمة بذلن لجعل حٌاة السكان  والمنبسطة، ونحن اآلن نموم بحل كما سنحل سابر
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، ووصؾ كانوكوؾ تهدٌد هٌبة المسنٌن بانفصال البلمار عن الجمهورٌة وتشكلٌهم "أسهل

واستناداً إلى المانون الفدرالً ."محض هراء"مطالبهم بؤنه  فً حال عدم تلبٌة بعض" بلمارٌا"

تمدم االدعاء العام فً جمهورٌة المبردي ـ بلمار  إلى " محاربة الفعالٌات المتطرفة"المتعلك بـ 

  .وتجمٌد فعالٌاتها متهًما إٌاها بالتطرؾ والمؽاالة" هٌبة شٌوخ البلمار"المحكمة العلٌا إلؼبلق 

وجاء فً الطلب الذي تمدم به االدعاء العام، حسب ما ذكر المكتب الصحفً لدٌوان 

الفعالٌات التً تموم بها هٌبة شٌوخ الشعب البلماري تهدد "التدوٌن الفدرالً فً الجمهورٌة، أن 

وأضاؾ المكتب الصحفً ". نظام المجتمع واألمن المدنً والمصالح المشروعة للدولة والمجتمع

أنه تم ولؾ فعالٌات الهٌبة لحٌن نظر المحكمة العلٌا بطلب االدعاء العام وإصدار لرارها 

  .بصدده

لجؤت هٌبة شٌوخ البلمار إلى المحكمة العلٌا فً الفدرالٌة  31/1/2008و بتارٌخ 

الروسٌة الستبناؾ الحكم الذي أصدرته بحمها المحكمة العلٌا للمبردي ـ بلمار فً الرابع عشر من 

، ولمد نمضت المحكمة "التطرؾ" والماضً بحلها بدعوى 2008الشهر كانون الثانً لعام 

 كانون 14بلمار بتارٌخ -الروسٌة العلٌا المرار الذي أصدرته المحكمة العلٌا فً المبردي

 والماضً بإؼبلق هٌبة شٌوخ البلمار بتهمة التطرؾ، واعتبرت المحكمة 2008ٌناٌر /الثانً

الروسٌة العلٌا أن اتهامات التطرؾ الموجهة للهٌبة ال أساس لها، ولررت إعادة ملؾ الدعوى 

للمحكمة إلعادة النظر فٌه، وحضر جلسة المحكمة الروسٌة التً انعمدت فً الثامن عشر من 

الشهر الجاري الربٌسان الدورٌان للهٌبة إسماعٌل سابانٌتشٌؾ وروسبلن باباٌٌؾ باإلضافة إلى 

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة أوٌس ؼورتوٌٌؾ الذٌن أعربوا عن أمتنانهم البالػ لهذا المرار وتعهدوا 

هذا األمر ٌظهر الخوؾ الروسً من عودة شركٌسٌا العظمى للحٌاة األمر ". بمواصلة النضال"

الذي ٌفسر انحٌاز المحكمة الروسٌة الى جانب البلمر وما ٌزال خط المواجهة بٌن هٌبة شٌوخ 

البلمر والحكومة لابماً، رؼم أنه ٌخفً حمٌمة أخرى وهً رؼبة السلطات الروسٌة فً أذكاء 

الروح المومٌة للشراكسة ضد البلمر، وذلن خوفاً من أرتفاع وتٌرة التٌار المومً الشركسً 

 1.المتصاعد مرة أخرى فً الجمهورٌة مما لد ٌإدي الى إعادة سٌنارٌو التسعٌنٌات مرة أخرى

بلمار أٌة منظمة مدنٌة ذات تؤثٌر فعلً على -مع حلول األلفٌة الثالثة لم ٌبك فً المبردي

وعً الشعب مما خلؾ فراؼا فً الببلد مؤله الدٌن، فاإلسبلم الذي ولد مجددا بعد سبعٌن عاما 

من حكم النظام الشٌوعً روى عطش أكثر فبات المجتمع فاعلٌة أي الفبة الشابة فمد بدأ اآلالؾ 

  . عاما ٌترددون على الجوامع40 – 14ممن تتراوح أعمارهم بٌن 

                                                 
1
ِِٓغبؽخاٌغّٙٛس٠خاٞاْوًثٍمشٞ%37ثؼذِباػطٟاٌجٍمشِبٔغجز2009ٗرغذداٌصشاعث١ٓاٌششاوغخٚاٌجٍمشفٟٔٙب٠خػبَ

٠ٍّهػششحاظؼبفِِٓغبؽخاالساظٟاٌز٠ٍّٟىٙباٌششوغٟصبؽتاالسضاٌزبس٠خ١خ٠ٌُٚٛلف٘زااٌمبْٔٛعٜٛصّٛدِٚمبِٚخ

 .إٌّظّبداٌم١ِٛخاٌششوغ١خفٟاٌّٙغش
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 ً1:التٌار االسالمً وحضوره فً الجمهورٌة: المطلب الثان 

- نشر المكتب الصحفً للهٌبة الدٌنٌة فً المبردي2004ٌولٌو من عام /فً شهر تموز

بلمار تمرٌراً عن وضع وعدد الجماعات الدٌنٌة فً الجمهورٌة، وحسب ما جاء فٌه فإنه ٌوجد 

منظمة دٌنٌة مسجلة رسمًٌا معظمها منظمات إسبلمٌة  (160)لدى الدٌانات المختلفة حوالً 

ومسٌحٌة وٌهودٌة، وذكر التمرٌر أن هنان تسامحاً بٌن معتنمً األدٌان المختلفة، لكنه تحدث عن 

ال ٌنطوي جمٌع المسلمٌن فً المبردي ـ بلمار : "وجود خبلفات بٌن المسلمٌن فمط، إذ جاء فٌه

تحت لواء اإلدارة الدٌنٌة، والمعارضون للزعماء اإلسبلمٌٌن الرسمٌٌن لد وحدوا الصؾ فً 

مجموعات مختلفة ؼٌر مسجلة رسمٌاً، هذا التصرٌح كان ٌحمل بٌن طٌاته عبارات ذات مؽزى، 

بلمار أال وهو أن اعتراؾ الحكومة باإلدارات -وكان ٌعترؾ ضمناً بوضع لابم فً المبردي

اإلسبلمٌة الرسمٌة وعدم اعترافها بؽٌر الرسمً منها لد جعل الشبان ٌنحون منحى آخر، 

وأصبحت المجموعات كبٌرة العدد ومتٌنة التؤسٌس تثٌر للك الحكومة لتبدأ بعد ذلن فترة مطاردة 

المسلمٌن "كشفت التحرٌات عن بدء ظهور حركة من ، و تلن الجماعاتنجابرة استهدفت منتسبً

كحركة شابة موازٌة لئلدارة الدٌنٌة الرسمٌة ومعارضة لها باعتدال، فٌما بعد أصبح " الشباب

معارضٌن دٌنٌٌن وٌتحولون بعد ذلن الى معارضٌن سٌاسٌٌن للحكومة ومن " المسلمون الشباب"

  .ثم جماعة عسكرٌة أعلنت جمهورٌة المبردي ـ بلمار جزءا من الجبهة المفماسٌة

 االنمسام، ما لبله وما بعده: اإلسالم

حسب معظم الباحثٌن الروس فً الشإون اإلسبلمٌة فإن مسلمً المبردي ـ بلمار 

 أجرى البروفٌسور ألٌكسً ماالشٌنكو 2002أؼسطس /فً شهر آب. ٌنتسبون للمذهب الحنفً

من مركز كارنٌجً فً موسكو زٌارة لنالتشن لابل خبللها الجناح الشاب للمسلمٌن وجاء فً 

. الكتاب الذي خطه بعد زٌارته بعام أن أعضاء الجماعة الشابة هم من أتباع المذهب الحنفً

تجدر اإلشارة هنا إلى أن مولؾ الباحثٌن الروس المعروفٌن ٌختلؾ تماما عن مولؾ الدولة 

،ٌرى الكثٌر من "الوهابٌة والتطرؾ"واإلدارة الدٌنٌة التً تصؾ الجماعة اإلسبلمٌة الشابة بـ 

المرالبٌن المحلٌٌن واألجانب أن بداٌة االنمسام بٌن المسلمٌن فً المبردي ـ بلمار بدأت عام 

 عندما اختفت المبالػ المالٌة التً جمعها كافة أفراد الشعب من أجل إنشاء جامع فً 1993

نالتشن وسط حملة ضخمة شاركت فٌها وسابل اإلعبلم، أودعت جمٌع تلن األموال فً حساب 
                                                 

" المحرن"ممارنة مع التٌار المومً الشركسً الذي ٌشكل " محدود"ٌوصؾ التٌار االسبلمً فً الجمهورٌات الشركسٌة بانه ذو حضور     1

 الى االن ٌظهر امكانٌة حصوله على الدعم 2000االساسً للحٌاة السٌاسة للشعب الشركسً ، لكنه ووفك االحداث والتطورات المتبلحمة منذ العام 

والتؤٌٌد الشعبً فً المنطمة الشركسٌة، خاصة ان هذا التٌار ملا الفراغ الفكري فً الشارع الشركسً عمب عملٌات الممع واالضطهاد الذي تعرض 

لها الفكر المومً الشركسً مما ادى الى حلول الفكر االسبلمً مكانه، اال ان عودة الحركات المومٌة الشركسٌة الى التحرن منعت الفكر االسبلمً 

.  من االنتشار
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الذي " نارت"شفٌك بشٌخاتشٌؾ فً مصرؾ  (ربٌس اإلدارة الدٌنٌة)شمٌمة مفتً الجمهورٌة 

وبعد فترة وجٌزة تبٌن أن نمود التبرعات اختفت، وحتى أن الصحافة الروسٌة . كانت تعمل فٌه

ولم ٌمدم المفتً شفٌك بشٌخاتشٌؾ أي تصرٌح ممنع حول . المركزٌة تحدثت عن تلن الفضٌحة

الروسً على شبكة االنترنت فً شهر " بورتال كرٌدو"ما حدث، لكنه اكتفى بالتصرٌح لمولع 

نعم لمد جمعت النمود وأودعت فً حساب المصرؾ المذكور : "2005نوفمبر /تشرٌن الثانً

 (التً سٌمام علٌها الجامع)أعبله، طٌلة خمس سنوات عملنا على إتمام األمور المتعلمة باألرض 

 عندما 1998أؼسطس /والوثابك البلزمة للمشروع ولد استمر هذا األمر حتى شهر آب

، ولم ٌتم فتح أي تحمٌك لضابً بحك المفتً حول "انخفضت لٌمة العملة وأفلس مصرؾ نارت

اختفاء التبرعات التً اختفت معها ثمة المسلمٌن به وسلطته علٌهم، بعد ذلن ذهب شفٌك 

لٌحل محله " منظمة المهمة اإلسبلمٌة الدولٌة"بشٌخاتشٌؾ إلى موسكو لتملد منصب نابب مدٌر 

  .ابن شمٌمه أنس بشٌخاتشٌؾ خرٌج الجامعة اإلسبلمٌة فً لٌبٌا

إن تحلٌل األحداث األخٌرة ٌظهر أن الخبلؾ بٌن المسلمٌن الشباب واإلدارة الدٌنٌة كان 

أعمك وأكبر بكثٌر من مجرد خبلؾ نابع من إنفاق بعض الزعماء الدٌنٌٌن للنمود، وكانت 

انتمادات الجناح الشاب لئلدارة الدٌنٌة كبٌرة جدا، وكانت األوضاع تتفالم أكثر فؤكثر ٌوما بعد 

  .ٌوم لتصل إلى طرٌك مسدود

: اإلدارة الدٌنٌة

تعتبر اإلدارة الدٌنٌة الجهاز اإلداري الوحٌد للمسلمٌن فً المنطمة، وٌتبع لها أبمة 

المساجد الذٌن ٌجري تعٌٌنهم فً كل وحدة إدارٌة، وهم ٌمومون بتطبٌك الموانٌن المتعلمة بالوالدة 

هإالء األبمة معظمهم شٌوعٌون سابمون فً سن التماعد لم . والزواج والوفاة والطبلق وؼٌرها

ٌتلموا أي تعلٌم دٌنً وال ٌحسنون العربٌة، واإلدارة الدٌنٌة هً جهاز والع تحت سٌطرة 

مركز التنسٌك لشمال "االستخبارات والحكومة تماما،تتبع الدوابر الدٌنٌة فً شمال المفماس لـ 

اجتمع مجلس اإلفتاء الروسً مرتٌن :  ولصة إنشابه مثٌرة حما1999الذي تؤسس سنة " المفماس

وكان " الوهابٌة"بناء على طلب الكرملن ألن الحكومة كانت تصر على تبنً تعرٌؾ لتٌار 

اعتراؾ المجلس بخطر الوهابٌة شرطاً هاماً لجعل محاربتها أمرا مشروعاً، رفض مفتٌا 

فً حٌن وافك مفتً شمال المفماس، ومع انحبلل " الوهابٌة"بوفولجً وتترستان المبول بتعرٌؾ 

مجلس المفتٌن تشكل مركز التنسٌك الذي أعلن فً أول اجتماع له موافمته على جمٌع الشروط 

 .التً تخدم الكرملن

داؼستان، الشٌشان، أنؽوشٌا، : ٌتؤلؾ مركز التنسٌك من عدة إدارات دٌنٌة هً إدارات

بلمار، المرشاي ـ شركس، ستافروبول كراي، األدٌؽً، - الشمالٌة، المبردي - أوسٌتٌا 
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 ٌترأس مركز التنسٌك إسماعٌل بٌردٌٌؾ المرشاي األصل، 2003كراسنودار كراي،منذ عام 

، إال أن الجماعة اإلسبلمٌة فً لرٌته أعلنت أكثر من مرة 2006ولد أعٌد انتخابه مجددا عام 

سٌاسة " مركز التنسٌك لشمال المفماس"أنها تعتبره خابناً، ولد تعرض لعدة محاوالت اؼتٌال،ٌتبع 

. الكرملن وكما هً العادة ٌرافك مسبولوه الربٌس الروسً فً زٌاراته للبلدان العربٌة وتركٌا

وهنا ٌجب التذكٌر بؤن بٌردٌٌؾ وجه رسالة للربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن طالبا منه تعدٌل 

دستور روسٌا لٌتمكن من ترإس الببلد لوالٌة ثالثة، ولد نُشرت تلن الرسالة فً وسابل اإلعبلم 

ماٌو،إن ما ٌُفهم من رسالة بٌردٌٌؾ هو أنه لٌس بممدوره /الروسٌة والمحلٌة فً الثامن من أٌار

التوسط لحل الخبلؾ المابم بٌن الجماعات اإلسبلمٌة الدٌنٌة واإلدارات الرسمٌة التً تطلك على 

  .شؤنها فً ذلن كشؤن االستخبارات الروسٌة" وهابٌون"و" متطرفون"الشبان المعارضٌن اسم 

 الجماعة اإلسالمٌة فً المبردي ـ بلمار

 5    تتؤلؾ الجماعة اإلسبلمٌة فً المبردي ـ بلمار من مجموعات صؽٌرة تضم كل واحدة منها 

 فردا فً بعض األحٌان، وتتشكل المجموعات عادة فً الوحدات السكنٌة 150 فرد أو 100إلى 

أمٌر، تربط أعضاء الجماعة صبلت وثٌمة جداً فهم ٌإدون الصبلة جماعة /ولكل مجموعة زعٌم

وٌدعم بعضهم بعضاً، وتتبع الجماعات المحلٌة جماعات المناطك األكبر وجماعات المدن وهً 

تتوحد جمٌعها تحت سمؾ جماعة واحدة تشمل الجمهورٌة، ٌوجد لدى الجماعة هٌبات 

ومإسسات خاصة بها كمجلس أعلى وهٌبة تعلٌمٌة ومإسسات إنتاجٌة وتجارٌة وؼٌرها،تؤسست 

هذه الجماعة فً المبردي ـ بلمار خبلل فترة زمنٌة لٌاسٌة بدأت فً التسعٌنٌات واستمرت حتى 

، وحسب ما تموله إلٌنا بابٌتش دكتورة علم التارٌخ والبروفٌسورة فً العلوم 2003عام 

األكادٌمٌة الروسٌة المتخصصة فً تطور الحركة اإلسبلمٌة فً المبردي ـ بلمار فإن أعداد 

، ٌتزعم الجناح الشاب 2005 آالؾ فً عام 10أعضاء الجماعة اإلسبلمٌة فً الجمهورٌة بلػ 

أشخاص ذو تعلٌم رفٌع أنهوا تعلٌمهم العالً فً روسٌا وحصل معظمهم على تعلٌم دٌنً فً 

الجامعات اإلسبلمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة واألردن ومصر، وشارن بعضهم فً الحربٌن 

  .األولى والثانٌة فً الشٌشان كما أن معظمهم سبك له أن انضم للحركة المومٌة الشركسٌة

وهنا ٌجدر التذكٌر بتصرٌحات أدلى بها زعٌم الجماعة موسى موكوجٌٌؾ لوكالة أنباء 

 لال فٌها أن مسبولً اإلدارة الدٌنٌة ٌتعاونون مع 2004الروسٌة خرٌؾ عام " رٌؽنوم"

االستخبارات بممارسة الضؽوط على الشبان، وبؤن األبمة ٌعدون لوابم سرٌة حول الشبان 

المسلمٌن الذٌن ٌترددون على الجوامع باستمرار ٌمدمونها ألجهزة االستخبارات لتشن حمبلت 

وذكر موكوجٌٌؾ أن السبب . معنوٌةتاعتمال وتحمٌمات ملفمة تتخللها عملٌات تعذٌب وإهانةا

اآلخر للخبلؾ مع اإلدارة الدٌنٌة ٌرجع لجهل أبمتها باألمور الدٌنٌة وجشعهم، تفالمت وتعممت 
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الخبلفات عند بدء وحدات األمن بشن عملٌات جماعٌة فً صفوؾ المسلمٌن الشباب ولٌام 

". مكافحة التطرؾ الدٌنً والوهابٌة"اإلدارة الدٌنٌة الرسمٌة بالتعاون مع االستخبارات فً 

 أهم الشخصٌات فً الجماعة اإلسالمٌة فً المبردي ـ بلمار

بلمارٌا ال تختلؾ عن تلن المتبنى /  أن األٌدلوجٌة التً تتبناها الجماعات اإلسبلمٌة فً لباردٌنو

من لبل الجماعات المماثلة لها فً جمهورٌة الشٌشان المجاورة، فهً تسعى لتطبٌك احكام 

بلمارٌا وهً ترى أن الطرٌمة الوحٌدة لذلن هً /الشرٌعة األسبلمٌة فً جمهورٌة لباردٌنو

االستمبلل عن روسٌا، باعتبار أنه ال ٌمكن البماء ضمن االتحاد الفدرالً الروسً الذي ال 

ٌعترؾ بالدٌن االسبلمً كدٌن للدولة، وتعتبر الجماعات األسبلمٌة جزءاً من دولة أمارة المفماس 

األسبلمٌة المعلنة من جانب واحد من لبل االنفصالٌٌن الشٌشان وهذه األمارة تمتد أراضٌها 

بلمارٌا /حسب اعبلن لٌاداتها الى أراضً جمهورٌات الشٌشان وانؽوشٌا والداؼستان ولباردٌنو

شركس وحتى االدٌؽٌة، وسٌاستها تهدؾ بالدرجة األولى الى التخلص من الحكم /والمرشاي

الروسً واعبلن استمبلل ما تسمٌه امارة المفماس األسبلمٌة وتطبٌك احكام الشرٌعة األسبلمٌة، 

وتعتمد فً عمٌدتها على مفهوم الجهاد وهً ترتبط بشكل او بآخر مع التنظٌمات الدولٌة ذات 

الصلة بتنظٌم الماعدة ، رؼم ان زعماء هذه الجماعات ٌنفون هذا األمر وٌصرون على أن 

تموٌلهم ٌتم بصورة ذاتٌة مت أتباع الجماعات االسبلمٌة فً المفماس كله، ومن ابرز الشخصٌات 

: بلمارٌا األسماء التالٌة/التً تلعب دوراً فً السٌاسة الخاصة بهذه الجماعات بجمهورٌة لباردٌنو

 عاما كان فً نهاٌة التسعٌنٌات ولعدة أسباب أحد 40ٌبلػ من العمر : موسى موكوجٌٌؾ

أبرز الشخصٌات الفاعلة على الساحة السٌاسٌة وهو ٌتمتع بنفوذ لوي بٌن الشبان، ولد انتُخب 

 1992 أمٌرا للجماعة اإلسبلمٌة منذ تشكٌلها،أنهى تعلٌمه فً اإلدارة الدٌنٌة عام 1998عام 

 ترأس 1994ومن ثم فً المعهد اإلسبلمً بنالتشن، وبعد ذلن أجرى دورة فً األردن،عام 

 أصبح إماماً وخطٌبا فً 1997موكوجٌٌؾ المركز اإلسبلمً التابع لئلدارة الدٌنٌة وفً عام 

الجامع الوالع بمنطمة فولنً أول، وكانت صلوات الجمعة التً ٌإمها تحظى بشعبٌة واسعة بٌن 

الشبان لدرجة أن المسجد لم ٌكن ٌتسع للمصلٌن، تعرض المسجد الذي كان ٌإمه موكوجٌٌؾ 

  .للكثٌر من عملٌات التطهٌر لدرجة أن عناصر األمن كانت تعتمل المصلٌن بالموة أثناء صبلتهم

 بموجب حكم لضابً، ووجه االدعاء العام 2004وفً نهاٌة المطاؾ أؼلك الجامع عام 

للفدرالٌة الروسٌة تهماً لموسى موكوجٌٌؾ بالتورط ببعض األعمال اإلرهابٌة، كما اتهمته 

عناصر األمن بالمبردي ـ بلمار بإلامة عبللات مع المادة المٌدانٌٌن الشٌشانٌٌن، إال أن المحكمة لم 

تتمكن من إثبات أي من هذه التهم، فً كافة تصرٌحاته التً نشرتها وسابل اإلعبلم أعرب 

موكوجٌٌؾ عن معارضته الماطعة الندالع حرب فً المبردي ـ بلمار، كما صرح ولعدة مرات 
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 أنه ضبط بصعوبة أفراد الجماعة عن المٌام بثورة بسبب الضؽوط التً 2005 ـ 2004عامً 

 أشاع فرع االستخبارات 2005ماٌو /تمارسها علٌهم عناصر األمن والحكومة ،فً شهر أٌار

الروسٌة الـ إؾ إس بً فً المبردي ـ بلمار تلمت أخباًرا حول نشوب خبلفات بٌن زعماء 

الجماعة اإلسبلمٌة وصلت لحد لتل أستمٌروؾ لموكوجٌٌؾ حسب ما زعمت، أعرب موسى 

  . عن معارضته الندالع حرب فً الجمهورٌة2005موكوجٌٌؾ فً حوار صحفً صٌؾ عام 

لكن كان ٌبدو من وراء كلماته أن هذا األمر موضع نماش حامً الوطٌس وبؤنه لم ٌعد 

 . بحوزة األمٌر سوى الملٌل من الحجج لمنع تطور األحداث بشكل ؼٌر سلمً

 عاما ولمبه العسكري سٌؾ هللا وهو من سبللة 31ٌبلػ من العمر : 1أنزور أستمٌروؾ

النببلء إذ تحتل عابلة أستمٌروؾ مراتب مرتفعة على البحة األسر المبردي النبٌلة، حصل على 

تعلٌمه الدٌنً فً جامعة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة وشارن فً الحربٌن األولى والثانٌة 

فً الشٌشان، وعمل صحفٌا لدى عودته إلى نالتشن، أنزور أستمٌروؾ هو مساعد وصدٌك 

 2001موسى موكوجٌٌؾ زعٌم الجماعة اإلسبلمٌة فً المبردي ـ بلمار واعتمل كبلهما عام 

بتهمة تخطٌط وتنفٌذ عمل إرهابً وبمٌا محتجزٌن فً سجن بٌلً لٌبٌد الوالع فً بتٌؽورسن لمدة 

شهرٌن، ولد نظر فً دعواهما كبٌر لضاة التحمٌك الفدرالً فً شمال المفماس إٌؽور تكاتشٌؾ، 

وكان ٌجب أن تكون تلن الدعوى من كبرى دعاوى االدعاء العام فٌما ٌتعلك بمكافحة اإلرهاب 

وأن تثٌر صدى واسعا إال أن اإلدعاء العام لم ٌتمكن من إثبات تورط موكوجٌٌؾ وأستمٌروؾ 

فبت بالدعوى على نحو ؼٌر متولع، بعد إطبلق سراحهما، ساهم أستمٌروؾ بتؤسٌس معهد 

 تم تعٌٌنه لابدا للجبهة 2005أكتوبر /البحوث اإلسبلمٌة فً نالتشن، وفً شهر تشرٌن األول

المفماسٌة فً المبردي ـ بلمار لٌتخصص فً مجال تنظٌم العملٌات العسكرٌة الكبرى، أعلن 

أنزور أستمٌروؾ مسإولٌته عن تنظٌم الهجوم الذي استهدؾ شعبة مكافحة المخدرات بنالتشن 

 ولد تم العثور الحماً فً أنؽوشٌا على لسم من األسلحة التً 2004دٌسمبر /شهر كانون األول

 التً 2005أكتوبر / تشرٌن األول13حصل علٌها منفذو الهجوم واستخدم جزء منها فً هجمات 

 .خطط لها أستمٌروؾ

 عاما وهو على اطبلع واسع بالعلوم اإلسبلمٌة 33ٌبلػ من العمر : رسول كوداٌٌؾ

وهنا ٌجب المول أنه ٌوجد فً المبردي ـ بلمار . لدرجة أنه ٌمكن تلمٌبه فً المفماس بالشٌخ

شخصان ٌحمبلن هذا االسم أحدهما أسٌر سابك فً ؼوانتانامو ٌمبع اآلن فً سجن بنالتشن بحجة 

وهذا الشخص . أكتوبر/ تشرٌن األول13ترإسه إحدى المجموعات التً شاركت فً هجمات 

                                                 
1
ٟٚ٘عضءِٓاِبسحاٌمٛلبصاالعال١ِخٚثزبس٠خ"ٚال٠خلجبسداثٍمٍش٠ًلششب٠باٌّزؾذح"رٌٛٝأضٚساعز١ّشٚفل١بدحِب٠غشفثبعُ

 ٌمٟؽزفٗفٟػ١ٍّخػغىش٠خٌٍمٛاداٌخبصخاٌشٚع١خ24/3/2010
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لٌس من زعماء الجماعة اإلسبلمٌة، والشخص الذي نتحدث عنه هنا هو رسول كوداٌٌؾ أحد 

زعماء الجماعة،درس رسول كوداٌٌؾ فً المدرسة اإلسبلمٌة ومن ثم فً المعهد اإلسبلمً 

 فً نالتشن، وبتوجٌه من اإلدارة الدٌنٌة أنهى 1992الذي افتتح فً بنٌة اإلدارة الدٌنٌة سنة 

 من لسم العلوم اإلسبلمٌة فً 2000كوداٌٌؾ دراسته فً معهد لتدرٌس العربٌة وتخرج عام 

 2002 و2000جامعة دمحم سعود فً الرٌاض التً تعد إحدى أبرز جامعات المملكة، بٌن عامً 

أصبح كوداٌٌؾ ٌدرس العلوم اإلسبلمٌة فً األكادٌمٌة السعودٌة بموسكو، وبعد عودته إلى 

نالتشن أصبح ٌحاضر فً الندوات والمحاضرات المتعلمة بالعلوم اإلسبلمٌة، كما أصبح إماما 

فً عدة مساجد، وكان كوداٌٌؾ أحد مإسسً معهد العلوم اإلسبلمٌة فً المبردي ـ بلمار إلى 

جانب موكوجٌٌؾ وأستمٌروؾ وناخوشٌٌؾ، بإلحاح من رفاله فً الجماعة اإلسبلمٌة ؼادر 

 وكان مبلحما على الدوام من األمن الروسً، وحسب 2004رسول كوداٌٌؾ الببلد صٌؾ عام 

ما تدعٌه االستخبارات الروسٌة فإن كوداٌٌؾ لم ٌعد إلى نالتشن لكنه لم ٌمطع صبلته بالجماعة 

  .اإلسبلمٌة

 عاما أنهى دراسته بنجاح فً أكادٌمٌة الـ كً 49ٌبلػ من العمر : روسالن ناخوشٌٌؾ

 حصل تمارب بٌنه وبٌن زعماء الجماعة 2001ؼً بً واستمال برؼبته من رتبة رابد، فً عام 

اإلسبلمٌة وساعدهم فً حل بعض المسابل المانونٌة، وكان ربٌس ومإسس معهد البحوث 

اإلسبلمٌة، وفً الفترة التً تعرض فٌها أعضاء الجماعة اإلسبلمٌة للضؽوط ولؾ ناخوشٌٌؾ 

أكتوبر اتهمه اإلدعاء العام /إلى جانب الشباب المسلم على الدوام، وبعد هجمات تشرٌن األول

واألمن باإلرهاب والتشجٌع على اإلرهاب والمشاركة به، ولد اختفى روسبلن ناخوشٌٌؾ عمب 

نوفمبر /أول تحمٌك أجرته معه االستخبارات الروسٌة الـ إؾ إس بً فً الرابع من تشرٌن الثانً

، وتزعم وزارة الداخلٌة والـ إؾ إس بً أن ناخوشٌٌؾ فر من المضاء وٌجري البحث 2005

عنه بتهمة تورطه بؤحداث نالتشن، إال أن المدافعٌن عن حموق اإلنسان صرحوا أنه لتل على 

أٌدي الـ إؾ إس بً،وبكل األحوال فمد صدلت تولعات ناخوشٌٌؾ وتؤزم الوضع فً المبردي ـ 

  .بلمار

 النظام السٌاسً وزارة الداخلٌة

 تملد فالٌري كوكوؾ السكرتٌر الشٌوعً منذ 1992ٌناٌر من سنة /فً شهر كانون الثانً

 رباسة الجمهورٌة فً المبردي ـ بلمار لٌكون أول ربٌس للجمهورٌة وبمً كذلن حتى 1985سنة 

، فً عهد كوكوؾ زاد عدد المشاكبلت فً الببلد كما زاد دور 2005سبتمبر /وفاته شهر أٌلول

عناصر األمن وعلى األخص وزارة الداخلٌة التً ازدادت لوتها بشكل كبٌر، فً تلن الفترة 

وصل عدد أفراد الشرطة إلى خمسة عشر ألفاً، وباتت الشرطة تفرض رلابتها وتتدخل فً كل 
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مجاالت الحٌاة، وسرعان ما تحولت العبللة بٌن عناصر األمن والشعب لمشاعر كره متبادل، 

ل الشعب بالنسبة للشرطة إلى مصدر للحصول على المال، ولد أشار استطبلع للرأي  وتحوًّ

. وٌشعر أتجاهها بخوؾ شدٌد إلى أن الشعب ٌعتبر الشرطة شٌباً سٌباً 2000أجري عام 

: بلمارٌا/وضع الحرٌات وحموق االنسان فً لباردٌنا

بلمارٌا لد /ان العاملٌن فً مجال الحرٌات المدنٌة وحموق االنسان فً جمهورٌة لباردٌنا

تحولوا الى تٌار لومً ٌدعو الى اعادة النظر فً العبللة بٌن موسكو والجمهورٌة، ولمد اجرى 

مراسل مولع ولؾ المفماس ممابلة مع احد ابرز الشخصٌات المدافعة عن حموق االنسان السٌد 

 ، وتظهر هذه الممابلة حمٌمة الوضع السٌاسً 2003حزٌران من عام /20فالٌري حاتجولة فً 

فً الجمهورٌة ابان حكم الربٌس فالٌري كوكوؾ، وتشٌر الى اهم االسبلة واالجوبة التً 

تضمنتها هذه الممابلة الهمٌة دالالتها حٌث تظهر السٌاسة الفدرالٌة المابمة على حجب الراي 

االخر ومهاجمة كل المإسسات او االصوات المومٌة للشعب الشركسً من خبلل الرموز 

الحركات السٌاسٌة تؤثٌرا فً الجمهورٌة كان كونؽرس الشعب  أكثرإن . الشركسٌة الموالٌة لها

, "الحزب الدٌممراطً", "المجلس البلماري"هنان منظمات مثل   إضافة إلٌه كانت،المبردٌنً

و ؼٌرها من المنظمات األخرى المختلفة و منها النسابٌة , "المومً المإتمر األدٌؽً"حزب 

 ً  ، استولت السلطة فعلًٌا على المنظمة، بعملٌة خصخصة لؤلدٌؽة خاسةاتلامت السلطولد ، أٌضا

 وتسلم الربٌس الحالً للجمهورٌة ارسٌن كونكوؾ ممالٌد 2005وبعد وفاة كوكوؾ فً عام 

. الحكم شهدت الجمهورٌة تصاعداً للمد الدٌنً والمومً المعارض للموسكو

  تحدث29/6/2007بتارٌخ ت صحٌفة موسكو تاٌمز لد نشرت مماالً بملم جٌم هاٌنز وكان

ن مؽادرة احدى المراسبلت الصحفٌة المشهورة السٌدة فاطمة تلسوفا الجمهورٌة وطلب فٌها ع

 تعرضت للضرب والمضاٌمة، ؛حٌث كانت لداللجوء السٌاسً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 لكنّها لررت اخٌرا الفرار ،صحافٌة فً نالتشٌن وهً تشتبه بؤنها لد سممت، حٌن كانت تعمل

 سنة من العمر فً جولة العام الماضً حٌث 16ابنها البالػ  من الببلد فً الٌوم الذي أرسلت فٌه

 إلى مركز للشرطة ووجدته فً عهدة ضباط سكارى ، والذٌن لالوا بؤنهم ولد تبعت ابنها ،لم ٌعد

حٌلة ؼالبا ما تستخدمها الشرطة فً جمع من ٌشتبه - الشاب على لابمة للمشبوهٌن  وضعوا اسم

االجتٌاحات  ٌمول دعاة حموق اإلنسان، أن الّذٌن ٌحتجزون فً تلن، تعاطفهم مع الشٌشان فً

 ً  هذه هً لوابم الحٌاة المهشمة وحمٌمة إن ، وأحٌانا ٌختفون إلى األبد ،ٌضربون ضربا وحشٌا

مخموراً ٌستطٌع أن ٌسحب شابا برٌبًا إلى مركز للشرطة فً وضح النهار وٌضعه فً  شرطٌا

االسوشٌتدبرس فً منطمة  الّتً عملت لوكالةفاطمة تلسوفا ، هو أمر سهل للؽاٌةالمابمة  مثل هذه

طاولة مستدٌرة إلى   من خبللتحدثت عن الوضع فً ببلدهاشمال المولاز لمدة سنتٌن تمرٌبا ، 



 83 

الوالٌات المتحدة لدراسة   إلى،بعد انتمالهاهٌبة حموق اإلنسان بالكونؽرس األمٌركً فً واشنطن

بعٌدا عن اخطار العمل فً وطنها  الصحافة ، واضعة ٌدها فً مهنتها فً حٌن أنها تنؤى بنفسها

  .األم 

ن ما حصل للسٌدة تلسوفا ٌدل على االسلوب المعتمد فً مواجهة اي تحرن مناوئ أ

  .للسٌاسات الفدرالٌة الروسٌة

الموائم السوداء، عملٌات التطهٌر والعملٌات الخاصة 

 كانت تنذر بحدوث 2002إن األحداث التً بدأت تمع فً المبردي ـ بلمار منذ عام 

 شهدت منطمة ألبروز وحدها 2001عملٌات عسكرٌة كتلن التً جرت فً الشٌشان، ففً عام 

المتاخمة لجورجٌا ست عملٌات عسكرٌة كبٌرة باإلضافة إلى اشتباكات مسلحة مع مجموعات أو 

 تحدث كوكوؾ فً اجتماع عمد فً وزارة 2002فً شهر آذار من عام . أفراد من المجاهدٌن

الداخلٌة عن إعداد لوابم بؤسماء متطرفٌن، وشدد أنهم لن ٌتسامحوا أبدا فً هذا األمر مشٌرا الى 

 شخص ٌخضع كل فرد منهم لرلابة تامة من عناصر األمن، ولال كوكوؾ أنهم لن 400وجود 

ٌتورعوا عن اللجوء الستخدام كافة األسالٌب بما فً ذلن المتل فً حال دعت الحاجة لذلن، فً 

 شرعت الحكومة بتنظٌم عملٌات جماعٌة ضد التطرؾ، خبلل تلن الفترة 2003 و2002عامً 

أؼلك العدٌد من الجوامع وجرى الكثٌر من حمبلت االعتمال ؼٌر المبررة وكان الحدٌث ٌدور 

 دخلت وحدات من االستخبارات 2003عن تعذٌب المعتملٌن أثناء التحمٌك معهم ولتلهم، فً عام 

 كم من مدٌنة باكسان وُزعم أن شامل 20باشتباكات مع مجموعة فً منزل ٌمع على بعد 

باساٌٌؾ كان متواجدا فً ذلن المنزل، إال أن باساٌٌؾ تمكن مع زوجته ورجال حماٌته من 

  .الفرار رؼم أن كل شبر من المنطمة كان والـع تحت حصـار منٌع

بلمار - عضوا من الجماعة اإلسبلمٌة فً المبردي170بعد ذلن اعتمل خبلل نفس الفترة 

وتعرض المعتملون لئلهانة إال أن الشكاوى التً تمدموا بها لم تلَك آذانا صاؼٌة، فً شهر 

 شهدت مدٌنة ترناوز أول عملٌة اختطاؾ جماعٌة حٌث اختفى 2004أبرٌل من عام /نٌسان

ركاب حافلة عثُر علٌها فٌما بعد وهً تحمل آثار عٌارات نارٌة، وبعد مرور ٌومٌن عثُر على 

المختطفٌن على لارعة الطرٌك لرب الحدود مع أوسٌتٌا الشمالٌة وستافروبول كراي، وذكر 

  .المختطفون أن عناصر من االستخبارات الروسٌة لد اختطفتهم ولامت بتعذٌبهم

 جرت عملٌة خاصة فً ألبروز وصرحت وزارة 2003أكتوبر /فً شهر تشرٌن األول

الداخلٌة أنه لتل خبللها ثمانٌة مجاهدٌن زعم أنهم أعضاء فً جماعة الٌرمون، فً صٌؾ عام 

 أؼلمت ثمانٌة جوامع خبلل فترات زمنٌة متماربة بؤمر من الحكومة، إال أن أعضاء 2004

فً شهر أٌلول اختطؾ رسول .الجماعة شرعوا بالتجمع وأداء الصبلة أمام الجوامع المؽلمة
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تساكوٌٌؾ من لرٌة حسانٌه، وبعد ثبلثة أٌام عثر علٌه مرمٌا فً إحدى المناطك وعلى جسده 

آثار تعذٌب، ولد توفً تساكوٌٌؾ مما أثار ؼضبا جماعٌا كبٌرا فً نالتشن، اجتمع موسى 

موكوجٌٌؾ بربٌس الوزراء ووزٌر الداخلٌة ونابب االدعاء العام فً مبنى الحكومة، ولد طلب 

خبلل اللماء ولؾ الضؽوط الممارسة على أفراد الجماعة وإعادة فتح الجوامع، من جهتهم طلب 

ممثلو الحكومة بتولؾ أعضاء الجماعة عن التدخل بالشإون السٌاسٌة واالنضمام لدابرة الشإون 

 شرع 2005الدٌنٌة الرسمٌة، وانتهى أول اجتماع عمد بٌن طرفً النزاع باإلخفاق، فً عام 

أعضاء األمن شن عملٌاتهم علناً، وتواصلت حمبلت عناصر وزارة الداخلٌة ضد المسلمٌن 

وازدادت لوة، أسفرت الصدامات المستمرة بٌن عناصر لوات األمن والمجموعات المعارضة 

 عن ولوع عشرات الضحاٌا من كبل الجانبٌن، نشر مولع لفماس سنتر بٌانا 2005طٌلة عام 

لجماعة الٌرمون حذر من شن عملٌة عسكرٌة وطلب من المدنٌٌن االبتعاد عن أماكن تواجد 

عناصر األمن كً ال ٌمعوا ضحٌة فً العملٌة المرتمبة كما دعا البٌان عناصر األمن للفرار لبل 

  .فوات األوان

 2005أكتوبر/ تشرٌن األول13نالتشن 

 مبنى تابع لوحدات األمن واالدعاء العام، ولتل 18التحمت مجموعة للٌلة العدد من المماتلٌن 

 مدنٌا 12 شرطٌا من وحدات أمنٌة مختلفة إضافة إلى 35أكتوبر / تشرٌن األول14-13ٌومً 

.  من الممتحمٌن37و

 وبعد تارٌخ ،كان معظم الذٌن  شاركوا فً العملٌة أشخاص لم ٌتلموا أي تدرٌب عسكري

أكتوبر تواصلت فترة الضؽوط التً ال ترحم وبدأت عملٌات اعتمال جماعٌة / تشرٌن األول13

وتطهٌر، وكان ٌُمال بؤن األشخاص الذٌن ٌعتملون كانوا ٌتوفون أثناء التحمٌك معهم،كما وصلت 

، حالًٌا ٌوجد فً سجون المبردي ـ بلمار أكثر (للمطلوبٌن)أخبار تتحدث عن إعداد لوابم جدٌدة 

 شخصا ٌوجه لهم االدعاء العام تهما باإلرهاب، ٌمكن معرفة الوضع الحالً للجماعة من 90من 

تصرٌحات موكوجٌٌؾ وأستمٌروؾ بعد أحداث نالتشن، بدأت الجماعة اإلسبلمٌة فً المبردي ـ 

بلمار تنحل أثناء فترة اتخاذ المرار بشن عملٌة عسكرٌة فمد خرجت حٌنها مجموعة من أعضاء 

الجماعة عن أمر أمراء الجماعة، وتشكلت فً منطمة المبردي ـ بلمار مجموعات عسكرٌة لها 

لادتها الذٌن ٌرتبطون مع بعضهم البعض بصبلت وثٌمة وٌجتمعون للشورى عند اتخاذ المرارات 

الهامة، كما تتصل الجماعات العسكرٌة مع حركات المماومة فً الجمهورٌات األخرى وهً 

وتحظى بدعم فبات مختلفة من المجتمع بما فً ذلن " جبهة المفماس"تعتبر نفسها جزءا من 

األمن والحكومة، ٌوجد حالٌا أمر فدرالً بإلماء المبض عن موكوجٌٌؾ وأستمٌروؾ وتم رصد 

جابزة مالٌة كبٌرة لمن ٌعثر علٌهما، إال أن لوات االستخبارات المختلفة فً الفدرالٌة الروسٌة لم 
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من إلماء المبض علٌهما،  (2004دٌسمبر/كانون األول)تتمكن حتى اآلن ورؼم مرور عامٌن 

األمر الذي ٌمكن اعتباره مإشرا على الدعم الكبٌر الذي تحظى به حركة المماومة من شعب 

. المبردي ـ بلمار ومن جمهورٌات شمال المفماس األخرى

فً الولت الذي تستمر فٌه النماشات الجارٌة فً المبردي ـ بلمار حول األسباب والدوافع 

 ٌسعً ربٌس الجمهورٌة أرسٌن 2005أكتوبر / تشرٌن األول13التً أدت لولوع أحداث 

فً هذا اإلطار ألر . كانوكوؾ التباع سٌاسة جدٌدة تهدؾ الحتواء األدٌان ودعم الهٌبات الدٌنٌة

 مشروع لرار ٌنص على تخصٌص مبلػ 13/11/2007برلمان جمهورٌة المبردي ـ بلماربتارٌخ 

،وخبلل جلسة 2010 ملٌون روبل لدعم وإنشاء هٌبات ومإسسات دٌنٌة جدٌدة حتى عام 98.1

التصوٌت أعرب ممثلو االدعاء العام وبعض النواب عن اعتراضهم على مشروع المرار بحجة 

أن دعم الدولة للهٌبات الدٌنٌة ٌتنالض مع المانون الفدرالً الذي ٌنص على فصل شإون الدٌن 

كما شدد بعض النواب اآلخرون على أن إنشاء مإسسات دٌنٌة جدٌدة ال معنى له فً . عن الدولة

رؼم ذلن حظً المشروع . الولت الذي تعانً فٌه الببلد من نمص فً الصاالت الرٌاضٌة

. بالموافمة خبلل جلسة التصوٌت األولى

ضد إٌدٌولوجٌات التطرؾ خصوصا أنه " ترٌاق"وٌرمً المشروع الجدٌد للتوصل إلى 

ٌشمل بنودا تخص الدٌن المسٌحً والٌهودي أٌضا إلى جانب الدٌن اإلسبلمً، وٌمكن تلخٌص 

 :خطوطه الربٌسٌة بما ٌلً

 فولنً أول"سٌكون أحد الجامعٌن فً منطمة . إنشاء جامعٌن وكنٌسة فً العاصمة نالتشن "

" إسبلمً"إضافة إلى تحدٌث وترمٌم الجوامع فً لرٌتً ". والثانً فً منطمة ألٌكساندروفكا

 . والكنٌس الٌهودي فً نالتشن" باكسان"التابعتٌن لمنطمة " كٌندٌلٌن"و

  لشعوب المبردي ـ بلمار فً نالتشن" دار الصدالة"فتح . 

  االهتمام بشكل كبٌر برفع المستوى التعلٌمً للعاملٌن فً الهٌبات والمإسسات الدٌنٌة على

وجه الخصوص، وإعداد كوادر من المختصٌن فً مجال العلوم الدٌنٌة فً المعاهد العلٌا فً 

 إمام فً الببلد 157 فمط من أصل 15وحسب ما ورد فً مشروع المرار فإن . الجمهورٌة

التابع لئلدارة الدٌنٌة للمعدات " المعهد اإلسبلمً"حاصلٌن على تعلٌم عال، فً حٌن ٌفتمر 

.  والتجهٌزات التمنٌة البلزمة لحل هذه المشكلة

  تارٌخ وثمافة أدٌان العالم"فً المبردي ـ بلمار وتدرٌس مادة " الوضع الدٌنً"التحري حول" 

  .فً الهٌبات التعلٌمٌة فً الببلد

 منح عبلوات تشجٌعٌة للعاملٌن فً اإلدارة الدٌنٌة . 

 عمد اجتماع فً نالتشن مع إدارًٌ دابرة الشإون الدٌنٌة فً شمال المفماس .
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 منها إسبلمً 121 مإسسة وهٌبة دٌنٌة مسجلة رسمٌا 170بلمار - وٌوجد فً المبردي 

كما .  هٌبة أخرى ؼٌر مسجلة30 مسٌحً وهٌبة دٌنٌة ٌهودٌة واحدة إضافة إلى حوالً 49و

 كنٌسة وكنٌس ٌهودي واحد أما عدد العاملٌن فً الهٌبات الدٌنٌة المختلفة 18 جامعاً و130ٌوجد 

 رجل دٌن مسٌحً، ورجل دٌن ٌهودي واحد، بتارٌخ 27 إماماً، 157: فٌتوزع على الشكل التالً

 لال ربٌس شعبة مكافحة الجرٌمة المنظمة فً وزارة الداخلٌة بالمبردي ـ بلمار 31/12/2007

أرسٌن تٌشكوؾ أن عدد المتطرفٌن اإلسبلمٌٌن فً الجمهورٌة ٌزداد باضطراد وبؤن الوضع لد 

ٌخرج عن السٌطرة فً حال عدم اتخاذ إجراءات فعالة، وأضاؾ فً اجتماع عمد حول هذا 

األمر أن تزاٌد عدد الشبان المإٌدٌن لئلسبلمٌٌن المتطرفٌن الناشطٌن ٌثٌر مخاوؾ عناصر 

األمن مإكدا فً الولت ذاته أن لوات األمن ما تزال هً الممسكة بزمام األمور رؼم ذلن 

لمد أحرزنا خبلل السنوات الماضٌة نجاحات بمكافحة التطرؾ الدٌنً إال أن : "واسترسل بالمول

. أحداث ألبروز وتشٌؽم أثرت سلبا على هذه العملٌة

فً إشارة الى الهجمات التً استهدفت رجال الشرطة فً المنطمتٌن المذكورتٌن 

وأسفرت عن ممتل تسعة صٌادٌن وأعرب تٌشكوؾ عن تطلعهم لتعاون فعال من جانب دابرة 

اآلن ٌسود : "الشإون الدٌنٌة ولجنة الشباب الحكومٌة لمكافحة ما وصفه بالتطرؾ الدٌنً مردفا

االنطباع بؤن هذا األمر هو مهمة النظام األمنً فمط،لكن فً حال استمرت األوضاع على هذا 

، ونفى ربٌس شعبة مكافحة الجرٌمة المنظمة أن "المنوال فإن الوضع لد ٌخرج عن السٌطرة

 مبنى لبلستخبارات الشرطة 19 التً استهدفت 2005أكتوبر / تشرٌن األول13تكون هجمات 

لمد : "بشكل مزامن لد جاءت ردة فعل على إؼبلق الجوامع وثورة على عناصر األمن، بموله

لمد تمكن الربٌس ."كانت مجرد ذرٌعة جٌدة إلثارة حركة لزعزعة االستمرار فً المبردي ـ بلمار

الحالً ارسٌن كانكوؾ من الحصول على نسبة من االحترام والرضا ال بؤس بها من األوساط 

السٌاسٌة فً الجمهورٌة بعكس سابمه، فعلى الصعٌد السٌاسً كان تصدٌه لهٌبة شٌوخ البلمر 

االثر األكبر فً رفع أسهمه لدى الشراكسة، كما ان التوجه الذي ٌموده فً العمل على تعظٌم 

المدنٌة الناشطة فً  (صوت)" ؼولوس" الحموق المدنٌة تلمً بظبللها فمثبلً  افتتحت منظمة

وعٌهم فٌما ٌتعلك بالعملٌة االنتخابٌة  مجال حماٌة حموق الناخبٌن فً شمال المفماس وزٌادة

بلمار إلى جانب فروعها السابمة فً كل من  وصنادٌك االلتراع فرعا جدٌدا فً المبردي ـ

وانتخب المإتمر العام األول إسبلم كالوؾ احد أبرز  كراسنودار كراي وستافروبول واألدٌؽً،

مجال عمل مإسسات المجتمع المدنً ربٌساً لهذه الشعبة الجدٌدة، كما ٌضم الفرع  الناشطٌن فً

إٌلدار كاؼٌرمازوؾ ومراد إٌرٌسوؾ وأرسٌن كاؼٌرمازوؾ ولال : أسماء بارزة مثل الجدٌد

المدنٌة لدى حدٌثه فً المإتمر أن التبلعب باالنتخابات ال " ؼولوس ٌوؼا"منطمة  مسإول من
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 ٌتسبب بالعدٌد من المشاكل، وبؤن هدفهم هو تؽٌٌر االعتماد السابد لدى الناس بؤنهم لن ٌزال

 .ٌتمكنوا من تؽٌٌر نتابج صنادٌك االلتراع وإرشادهم للدفاع عن حمولهم

إلى تؤسٌس  اشار ربٌس الجمهورٌة أرسٌن كانكوؾ 2006وفً بٌانه السنوي عام 

الحكومة والشعب ومولع الكترونً لرباسة  مجلس استشارة مدنً بهدؾ توفٌر مجال للحوار بٌن

اإلرهاب، وعاد وأكد فً خطابه السنوي الذي  الدولة باإلضافة إلى خط هاتفً خاص لمكافحة

 شهد العدٌد من المنعطفات والتطورات الهامة فً مختلؾ 2007ألماه أمام البرلمان أن عام 

ولفت كانوكوؾ إلى أن الحكومة والبرلمان ومإسسات المجتمع المدنً  المٌادٌن فً الجمهورٌة

والمطاع الخاص باتت تتعاون مع بعضها البعض لتحمٌك التنمٌة والنهوض بالببلد، وواصل 

لمد حصلت تطورات إٌجابٌة فً المجال االلتصادي وتم تحسٌن نظام الضرابب وخلك : "لاببل

. "توازن أفضل بٌن الواردات والصادرات

رؼم ذلن ال ٌزال هنان الكثٌر لنفعله لتحسٌن الكفاءة االلتصادٌة "وتابع حدٌثه بموله 

األمر الذي ال ٌتحمك إال بتملٌص الدٌون المترتبة على الببلد وزٌادة وارداتها لذا ال بد لنا من 

، كذلن شدد ربٌس المبردي ـ بلمار على "تحدٌث المطاع الصناعً لدٌنا بؤسرع ولت ممكن

ضرورة تؤسٌس نظام إداري ٌحمك التنمٌة الزراعٌة وٌحدد كٌفٌة استخدام األراضً، وتطرق 

الربٌس كانوكوؾ فً كلمته أٌضا للحدٌث عن االنتخابات النٌابٌة التً ستجري أواخر العام 

، مإكداً ضرورة تؤسٌس نظام تعددٌة حزبٌة حمٌمً ٌساهم فً توطٌد ركابز الدٌممراطٌة 2008

فً المجتمع، وذكر كانوكوؾ أن منظمات المجتمع المدنً باتت الٌوم تلعب دورا فعاال فً 

المجلس المدنً "المجتمع أكثر من أي ولت مضى مشٌرا إلى تؤسٌسها ما عرؾ باسم 

بلمار كلمته بالتؤكٌد على أنه لن ٌسمح ألي شخص مهما – وختم ربٌس المبردي ". االستشاري

. كانت معتمداته والشعارات الذي ٌطلمها بزعزعة استمرار وأمن الببلد

من المبلحظ ان النمو االلتصادي الوالع فً الجمهورٌة ٌتواكب مع ارتفاع ما تسمٌه 

بلمارٌا ممبل على منحنى جدٌد /الحكومة بالتطرؾ، وهذا ٌعنً ان الصراع فً جمهورٌة لباردٌنا

ٌموده التٌار الدٌنً فً مواجهة الحكومة المحلٌة والسلطات الروسٌة مع امكانٌة عودة التٌار 

المومً لٌتبوأ مكانته السابمة خاصة فً ظل الظروؾ الدولٌة واالللٌمٌة المحٌطة ورؼبة 

الشراكسة فً تدوٌل لضٌتهم ، وهو األمر الذي لد ٌجذب اهتمام بعض الموى الدولٌة التً ترٌد 

الضؽط على موسكو وتحجٌم نفوذها والحد من طموحاتها فً المنافسة على تزعم النظام الدولً 

الحالً، ولد ٌكون التعاون مع التٌار المومً الشركسً مفضبلً بشكل اكبر من التعاون مع التٌار 

 ً . االسبلمً أو دعمه بإعتباره تٌاراً متطرفا
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المبحث الثانً 

الصراع الداخلً فً جمهورٌة االدٌؽٌة 

أن :    ٌعتبر الصراع الداخلً فً جمهورٌة األدٌؽٌة ذا طابع خاص لسببٌن ربٌسٌن هما أوالً 

 فً الجمهورٌة، وبالتالً فان الصدام بٌنهما  ٌمثل نالروس والشراكسة ٌمثلون أكبر لومٌتً

استمرارا للمماومة التارٌخٌة للشراكسة ضد االحتبلل الروسً إذ ٌرى الشراكسة ان جمهورٌة 

االدٌؽٌة هً الل ما ٌمكن تمدٌمهم لهم تعوٌضاً عن االبادة الجماعٌة والتهجٌر الذي تعرضوا له 

واحتبلل كل اراضٌهم فً المرن التاسع عشر ، خاصة وان الجمهورٌة تمع فً المنطمة ؼرب 

 شمال المفماس وهً التً استمرت فٌها المماومة لفترة اطول من بمٌة المناطك المفماسٌة االخرى،

نجحت النخبة السٌاسٌة الشركسٌة فً الحصول على مكتسبات وحموق ٌعتبرها الروس : ثانٌاً و

ظلماً واجحافاً بهم كونهم ٌشكلون أؼلبٌة السكان، وهم ٌرون ان الشراكسة لد حصلوا على تلن 

الحموق والمكتسبات باستؽبلل حالة الفوضى واالنمسام التً حصلت ابان انهٌار االتحاد 

السوفٌتً فتمكن الشراكسة من تحمٌك عدة مكاسب تمثلت فً الحصول على وضع جمهورٌة 

لمنطمة االدٌؽٌة ووضع دستور ٌضمن للشراكسة السٌطرة على الحكم باإلضافة الى لانون 

الهجرة الذي ٌسهل عودة الشراكسة من المهجر، ولمد أدت االجراءات الروسٌة المخالفة للدستور 

الفدرالً الروسً الرامٌة الى انتزاع تلن المكتسبات والحموق من الشراكسة  الى ولوع 

مواجهات سٌاسٌة بٌن الروس والشراكسة، وكانت سٌاسة موسكو تهدؾ الى الحد من التطلعات 

وطموحات النخبة الشركسٌة الحاكمة اال انها اٌمظت دون ان تدري الشعور المومً لشراكسة 

المهجر، فعلى الرؼم من نجاحها فً انتزاع العدٌد من الحموق والمكتسبات الشركسٌة فً 

الجمهورٌة اال انها وجدت نفسها تمهد لنواة للتعاون ما بٌن الشراكسة فً المفماس والمهجر 

واصبح المهجر الشركسً مهتماً لمضٌة االدٌؽٌة التً فتحت الباب على مصراعٌه للمد المومً 

الشركسً والذي تمثل فً تعزٌز التواصل وتبادل التنسٌك والمعلومات بٌن المفماس والمهجر 

بشكل ٌنبا باحتمال عودة شركٌسٌا للحٌاة، وهو االمر الذي ترفضه موسكو بشدة وترفضه، لمد 

بدأ الشراكسة بمحاولة تدوٌل لضٌتهم، ولد تكون الرسابل التً وجهت من لبل المنظمات 

الشركسٌة داخل المفماس وخارجه الى المنظمات الدولٌة حول لضٌة االدٌؽٌة هً خٌر مثال على 

تلن المحاوالت التً تظهر حساسٌة الوضع ولابلٌته لبلنفجار والتصعٌد، وذلن فً حال دخول 

لوى دولٌة اخرى مناوبة لموسكو الى المواجهة بدعم الشراكسة حتى ولو كان هذا الدعم اعبلمٌاً 

: فمط، وسٌتناول هذا الفصل العناوٌن الفرعٌة التالٌة

 حمٌمة الصراع فً جمهورٌة االدٌؽٌة: المطلب االول .

 ًالمواجهة بٌن التٌار المومً الشركسً والسلطات الروسٌة:المطلب الثان . 
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ان مسلسل المواجهات بٌن الشراكسة والروس فً جمهورٌة االدٌؽٌة ظهر فً بداٌة 

االلفٌة الثالثة وتمثل اوالً فً محاولة الروس االنمضاض على كرسً الرباسة فً انتخابات عام 

، ثم الخطط الهادفة الى حل الجمهورٌة من لبل السلطات المركزٌة والتً تنوعت 2002

واختلفت اشكالها والتً ما تزال مستمرة الى ٌومنا هذا، وٌبلحظ أنه فً كل انتمال للسلطة من 

ربٌس الى اخر تتجدد المواجهة بٌن الطرفٌن، لمد أدت المماومة العنٌفة من الشراكسة ألي 

مخطط لحل الجمهورٌة الى اتخاذ السلطات الروسٌة سٌاسة التدرج فً عملٌة حل الجمهورٌة، 

وذلن بسحب البساط شٌباً فشٌباً من تحت الدام الشراكسة مستخدمة السبلح المفضل اال وهو 

 .التٌار الموالً لها من الشراكسة فً تحمٌك ؼاٌتها

 حمٌمة الصراع فً جمهورٌة االدٌؽٌة :المطلب االول :

أن الخبلؾ الذي ٌحٌط بالتطورات السٌاسٌة فً األدٌؽٌة منذ أن أصبحت جمهورٌة فً عام 

إلٌجاد حموق تضمن وضعاً متمٌزاً  (الشراكسة) تمحور حول جهود المثمفٌن االدٌؽٌة 1991

لبلللٌة الشركسٌة ولؽتها التً عانت لمدة طوٌلة من الؽزو االمبرٌالً واالستعماري فً المرن 

التاسع عشر، وكذلن اٌجاد حموق للمعارضة من لبل المنظمات المحلٌة التً تمثل مصالح 

األؼلبٌة السبلفٌة والتً ترٌد أن ٌكون عندها نظام برلمانً فً شكله الكبلسٌكً حٌث تحكم 

االؼلبٌة ، بكلمة اخرى ظهر سإال حول الصورة الحالٌة لبلدٌؽٌة التً تعطً دوراً ممٌزاً لبلللٌة 

التً همشت فً الحمبة السوفٌتٌة والتً تعمل على الهٌمنة السٌاسٌة وااللتصادٌة ضمن سٌاق 

الٌجاد اجابة لهذا السإال ولتتبع التطورات السٌاسٌة . االتحاد الروسً الحالً وبٌن اؼلبٌة السكان

فً جمهورٌة االدٌؽٌة ، ٌجب التعرؾ اوالً على المٌادات السٌاسٌة والمنظمات السٌاسٌة 

. االجتماعٌة المإثرة مثل الجمعٌة الشركسٌة واالتحاد السبلفً وما هً ؼاٌاتها واهدافها

وهو من الشراكسة كان اول  (جارٌما)وهنا تجدر االشارة الى اصبلن علً جارٌموؾ

 ولد شؽل سابماً منصب السكرتٌر االول للجنة الحزب 1991ربٌس للجمهورٌة منذ عام 

 ولد فاز باالنتخابات الرباسٌة مرتٌن فً 1989/1991الشٌوعً لمنطمة االدٌؽٌة بٌن عامً 

 تنافس ضد مرشحٌن اخرٌن من الشراكسة 1997 وفً انتخابات عام 1997و1992أعوام 

من اصوات الناخبٌن فً االوساط السٌاسٌة الفدرالٌة، وكان ٌعتبر % 57.88وحصد ما نسبته 

الحزب الحاكم حالٌاً )مإٌداً لحزب روسٌا بٌتنا، ولكنه تحول فٌما بعد لتؤٌٌد حزب روسٌا الموحدة

وٌعتبر من رجال النظام السوفٌتً السابك شؤنه شؤن مٌنتمٌر شاٌمٌؾ فً تتارستان  (لروسٌا

الذٌن ظهروا بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً كزعماء لومٌٌن معتدلٌن وحكموا مناطمهم  أن ذلن لم 

ٌمنعهم من مواجهة موسكو الكثر من مرة فً العدٌد من المضاٌا التً تتعلك بالعبللة مابٌن 

  .المركز والجمهورٌات والصبلحٌات الممنوحة
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ومن المنظمات التً تإثر على الحٌاة السٌاسٌة فً جمهورٌة األدٌؽٌة ما تعرؾ بإسم 

وهً منظمة تضم ابناء المومٌة الشركسٌة لها عدة فروع فً  (االدٌؽة خاسة)الجمعٌة الشركسٌة 

شركس ومنطمة الشابسوغ ومماطعة كرسنودار، ورؼم ان /بلمارٌا والمرشاي/جمهورٌتً لباردٌنا

هذه الفروع أنشبت بشكل مستمل اال أنها جمٌعها تعد جزءاً مما ٌسمى الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة 

حماٌة حموق الشراكسة أٌنما وجدوا وتسهٌل عودة الشراكسة من أبناء : وهدفها المعلن هو

للسكان  (الدٌمؽرافٌة)المهجر الكبٌر الى مناطك شمال ؼرب المفماس لتؽٌٌر التركٌبة السكانٌة

لد فمدت  (الخاسة)حٌث ٌشكل الشراكسة اللٌة السكان، وعلى الرؼم من أن الجمعٌة الشركسٌة 

بلمارٌا إال أنها ما تزال تتمتع /لوتها وتؤثٌرها بصورة واضحة فً جمهورٌتً األدٌؽٌة ولباردٌنا

شركس والتً ترٌد االنفصال الى منطمتٌن لومٌتٌن /بتؤثٌر كبٌر ولوي فً جمهورٌة لرشاي

  .شركسٌة واخرى للمرشاي

تمثل حركة المعارضة األلوى  (الخاسة)فً أوابل التسعٌنات كانت الجمعٌة الشركسٌة 

لمٌادة الجمهورٌة المتمثلة فً الربٌس جارٌموؾ بل ان الرادٌكالٌٌن فً الجمعٌة الشركسٌة 

اعتبروه عدو األمة اال انه وبعد ان اصبحت االدٌؽٌة جمهورٌة وتمكن الشراكسة من اكتساب 

حموق تمٌٌزهم عن ؼٌرهم فً الدستور اصبحت الخاسة من اكثر المإٌدٌن للربٌس جارٌموؾ 

والوضع الراهن لدرجة ان عدداً من رإسابها من امثال السٌد روسبلن بٌتشوؾ خدم فً 

الحكومات المتعالبة تحت رباسة الربٌس جارٌموؾ، أن هدؾ الجمعٌة الربٌسً هو ابماء الوضع 

الخاص الممٌز للشراكسة فً النظام السٌاسً للجمهورٌة والعمل على اعادة شراكسة المهجر 

الى جمهورٌة االدٌؽٌة لتؽٌٌر التركٌبة السكانٌة والدٌمؽرافٌة بحٌث ٌشكل الشراكسة اؼلبٌة 

. السكان

وتعد منظمة االتحاد السبلفً من المنظمات الفاعلة فً الحٌاة السٌاسٌة فً جمهورٌة 

 ة تحت لٌادة بورٌس كاراتٌؾ ونٌنا كونفالوفا لموازا1991األدٌؽٌة، وظهر هذا االتحاد فً عام 

لكنه فشل فً كسب أهمٌة مإثرة فً الحٌاة السٌاسٌة للجمهورٌة،  (الخاسة)الجمعٌة الشركسٌة 

وفً أوابل التسعٌنات عارض االتحاد السبلفً تحول األدٌؽٌة الى جمهورٌة واالنفصال عن 

مماطعة كرسنودار، ولمد دعا عدة مرات الجراء استفتاء عام فً العاصمة ماٌكوب والتً ٌمثل 

الروس فٌها ؼالبٌة السكان الى عودة الجمهورٌة الى مماطعة كرسنودار، وتجدر االشارة هنا الى 

الحزب الشٌوعً الروسً وهو احد الموة السٌاسٌة الموٌة االخرى فً األدٌؽٌة وهو ٌتمتع 

باألؼلبٌة فً البرلمان وله ناببان فدرالٌٌن ولكنه ال ٌلعب دور ربٌسً فً السٌاسة المحلٌة داخل 

الجمهورٌة، لذا ٌمكن تلخٌص نماط الخبلؾ االكثر تنازعاً فً السٌاسة الداخلٌة للجمهورٌة من 

:  وجهة نظر المثمفٌن الشراكسة فٌما ٌلً
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  تردد االتحاد السبلفً فً االعتراؾ بوجود وضع خاص للشراكسة استناداً الى اعتراؾ

. فً شمال المفماس (التارٌخ المؤساوي من االمبرٌالٌة)سٌاسة لٌنٌن المومٌة 

  الطرٌمة التً ٌصور فٌها االعبلم الروسً الشراكسة بؤنهم ٌخططون إلعادة شركٌسٌا

شركس واالدٌؽٌة /بلمارٌا والمرشاي/العظمى، والتً تضم أراضً جمهورٌات لباردٌنا

واجزاء من مماطعة ستافربول وتشكٌل حزاماً إسبلمٌاً الحاطة المناطك السبلفٌة 

االرثوذكسٌة فً مناطك ستافربول وكرسنودار، وهإالء ٌدعون أن الشراكسة ولتها 

 .سٌمومون بإجبار المومٌات االخرى من الروس وؼٌرهم على مؽادرة المنطمة 

  أن دعم االتحاد السبلفً للموزاق ٌجعل الشراكسة ٌشعرون بالتوتر والملك وعدم االرتٌاح

بشؤن حمٌمة هذه المنظمة والذٌن دعوا العادة انشاء الملٌشٌات الموزالٌة التملٌدٌة والتً 

ٌعتبرها الشراكسة تكرٌساً للظلم واالستعمار الذي لحك بهم فً المرن االخٌر من لبل روسٌا 

 .ونشر الخوؾ بٌن الشراكسة لخلك مجتمع استبدادي

  :نماط الخبلؾ من وجهة نظر السبلفٌٌن تتلخص فٌما ٌلً 

  لانون االنتخاب الذي ٌشترط فً المرشح لمنصب ربٌس الجمهورٌة معرفة اللؽة

. بطبللة الى جانب اللؽة الروسٌة  (الؽً هذا الشرط)الشركسٌة 

  طرٌمة االنتخاب فً الدوابر االنتخابٌة التً تضمن التساوي بٌن الروس واالللٌة الشراكسة

المناطك ذات االؼلبٌة الشركسٌة تضم عدداً من المماعد اكثر من المناطك ذات االؼلبٌة )

 (الروسٌة وذلن لضمان االؼلبٌة فً البرلمان

  ًلانون الهجرة الذي ٌمنح حمولاً ومعاملة خاصة للشراكسة الذٌن ٌرٌدون العٌش ف

 .بعكس ؼٌرهم من ابناء المومٌات االخرى  (من العابدٌن من المهجر الشركسً )االدٌؽٌة 

 التً ةهٌمنة الشراكسة على التصاد الجمهورٌة والذي سهل هذه الهٌمنة برامج الخصخص 

نفذت على أٌدي لٌادات الجمهورٌة من الشراكسة أنفسهم كجزء من اإلصبلحات االلتصادٌة 

 .فً أوابل التسعٌنات 

ورؼم كل االنتمادات والدعوة إلى إنشاء نظام فصل عنصري كانت جمهورٌة االدٌؽٌة 

جزٌرة للسبلم واالستمرار النسبً فً منطمة شهدت عدة نزاعات مسلحة فً الشٌشان وابخازٌا 

بلمارٌا /وشمال اوسٌتٌا والداؼستان واضطرابات عرلٌة فً جمهورٌتً لباردٌنا

شركس باالضافة الى الكساد االلتصادي والزٌادة فً معدالت الجرٌمة والتً أثرت /والمرشاي

. على الفدرالٌة الروسٌة بكاملها

أن النظام االنتخابً الجدٌد الذي طبك فً االنتخابات الرباسٌة األخٌرة التً ألٌمت فً 

 سمح للمرشحٌن بالترشح لبلنتخابات الرباسٌة بؽض النظر عن 2002 كانون الثانً من عام 13
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معرفتهم للؽة الشركسٌة التً كانت موضوعاً للنمد طٌلة عشرة سنوات، ولم ٌعد شرط معرفة 

المرشح للؽة الشركسٌة شرطاً للترشح، رجل اإلعمال السٌد حزرت شومن من الشراكسة الذي 

ٌملن مناجم للذهب فً كراسنوٌارسن فً سٌبٌرٌا والمعروؾ فً كل الفدرالٌة الروسٌة فاز 

من اصوات الناخبٌن ، ولمً دعم الروس والشراكسة على % 68باالنتخابات وحصل على 

السواء الذٌن ٌعانون من المشاكل االلتصادٌة لسنوات وكانوا مستعدٌن لوضع امالهم على 

المهارات اإلدارٌة للسٌد حزرت شومن ولٌس على خلفٌته العرلٌة لحكم الجمهورٌة وفً هذا 

السباق الخصوم المدماء الربٌس السابك اصبلن جارٌموؾ وزعٌمة االتحاد السبلفً نٌنا 

على التوالً من أصوات الناخبٌن، بالرؼم من عدم صدور % 8و% 9كونفالوفا حصبل على 

بٌان رسمً من موسكو حول نتٌجة االنتخابات، إال أن إدارة الربٌس بوتٌن كانت اكثر من سعٌدة 

ٌؽادران  (ربٌس جمهورٌة انؽوشٌا)لرإٌة كل من اصبلن جارٌموؾ وروسبلن اوشٌؾ 

منصبهما فلمد كان جارٌموؾ  و اوشٌؾ ٌنتمدون سٌاسات بوتن الداعٌة إلى تكرٌس المركزٌة و 

  .توسٌع صبلحٌات المركز على حساب صبلحٌات الجمهورٌات

من الواضح أن نجاح شومن سٌضٌك الحدود العرلٌة فً المستمبل المرٌب، إال أنه على 

أٌة حال فان موسكو ٌجب أن تؤخذ بالحسبان طبٌعة العوامل المإثرة فً شمال المفماس خاصة 

حالة الشراكسة واألبخاز والحرب فً أبخازٌا التً أظهرت كٌؾ ٌمكن لشعب أصبح أللٌة على 

أرض وطنه أن ٌضؽط للحصول على حموله، ففً هذه المنطمة فؤن الماضً لٌس مجرد 

ذكرٌات بل هو حمٌمة ٌومٌة وتذكر باستمرار و تعاد من خبلل النخب المحلٌة الحاكمة، فمط 

بالسماح لمانون اللؽة أن ٌبمى موجودا و الذي له معنى رمزي مهم للشراكسة والعمل على جعل 

الروس الذٌن ٌرٌدون تملد المناصب الحكومٌة ٌتعلمون لؽة الشراكسة، هذا األمر لد ٌمهد 

الطرٌك لتولً رباسة الجمهورٌة ربٌس روسً األصل ولكنه متمن للؽة الشركسٌة، هذا األمر 

ٌضمن أن ٌضع المشاكل العرلٌة جانباً، وبدالً من ذلن ٌتم التركٌز على المشاكل االلتصادٌة مما 

.  ٌإدي إلى خلك مجتمع ناجح و دٌممراطً تحترم فٌه حموق المومٌة الشركسٌة  مع الؽالبٌة

 حالة االحتمان التً وصلت إلٌها حدة المواجهة 2002عكست االنتخابات الرباسٌة عام 

بٌن الشراكسة والسلطات الروسٌة حٌث كان الصراع على كرسً الرباسة مشتعبلً بٌن الربٌس 

 التً نٌنا كونوفالوفاالسابك اصبلن جارٌموؾ الساعً للوالٌة ثالثة وبٌن زعٌمة االتحاد السبلفً 

 إلؽاء شرط علماً بؤنه لد تم  ،تهدؾ السماط رباسة الجمهورٌة بٌد الروس تمهٌداً لحل الجمهورٌة

 وضع األدٌؽٌٌن وجها لوجه والذي  االدٌؽٌة فً هذه االنتخاباتمعرفة ربٌس الجمهورٌة للؽة

 اال ان ظهور كجمهورٌة وإلحالها بـ كراسنودار أمام بعض االحتماالت الخطرة كإلؽاء األدٌؽة

مرشح ثالث من اصل شركسً وهو السٌد حزرت شومن  بعثر األوراق من جدٌد وتمكن شومن 
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من تحمٌك االنتصار والفوز بكرسً الرباسة، ولمد نشر مولع وكالة ولؾ المفماس بتارٌخ 

 : مماالً تحلٌبلً حول أهم ما دار فً هذه االنتخابات تحت عنوان 2002كانون الثانً من عام 14

أي أن "  لمد ابتاع سوفمٌن أخطاء جارم: ولمد جاء فٌه ما ٌلً ؟(شومن)ابتاعه سوفمٌن ما الذي

فمد كان المواطنون الروس ؼٌر الراضٌن  .سوفمٌن كسب مجددا األشخاص الذٌن أؼضبهم جارم

كما تشكل بٌن األدٌؽٌٌن أٌضا جٌش من  عن سٌاسات جارم لد شرعوا بمؽادرة الجمهورٌة

 .لفترتٌن و هو من أصل أدٌؽً و أصبلن جارم لد ترأس األدٌؽة الؽاضبٌن

على سابر األدٌؽٌٌن األمر الذي  و لد انعكست األخطاء التً لام بها و إخفالاته فً الحكم

 إن أهم مشكلة ،لترشٌح أنفسهم لبلنتخابات فتح الطرٌك أمام مرشحٌن روس مثل نٌنا كونوفالوفا

الخدمات الصحٌة و الضمان االجتماعً ؼٌر  ٌعانً منها السكان هً انخفاض األجور و كون

عبلوة . أدٌؽً بمنصب الرباسة مجددا هذه السلبٌات جعلت من الصعب فوز مرشح. مرضٌة

 لد وضع األدٌؽٌٌن وجها لوجه االدٌؽٌة على ذلن فإن إلؽاء شرط معرفة ربٌس الجمهورٌة للؽة

لبل ، وكراسنوداربمماطعة كجمهورٌة و إلحالها  أمام بعض االحتماالت الخطرة كإلؽاء األدٌؽة

كانت مرشحة اتحاد السبلؾ نٌنا كونوفالوفا هً األلرب للفوز  ظهور سوفمٌن على الساحة

  .بمنصب الرباسة

 إال أن ظهور رجل األعمال ،إعادة ربط األدٌؽة بـ كراسنودارالى كونوفالوفا  وتهدؾ

 إذ نجح هذا األخٌر بجذب ،سوفمٌن للب كافة الموازٌن رأسا على عمب رتضاألدٌؽً ح

 و ٌعتمد الروس ،مجهود كبٌر، فجاذبٌة الذهب هً التً كانت تتحدث هنا الروس إلٌه دون بذل

لام بتبرعات سخٌة لٌس فً األدٌؽة وحسب بل فً روسٌا أٌضا، ٌعتمدون أنه  أن سوفمٌن الذي

إذا ما انتُخب .  و سوؾ ٌعطً الروس أصواتهم مرة أخرى لمرشح أدٌؽً،أثرٌاء سٌجعل منهم

 فسٌذكر اسمه فً التارٌخ بؤنه الشخص الذي حفظ تملٌد أن ٌكون ربٌس األدٌؽة أدٌؽٌا و سوفمٌن

 . جارم لمد ابتاع سوفمٌن أخطاء"الموجود منذ الفترة السوفٌتٌة، و هنا ٌكمن معنى عبارة 

ولمد شهدت هذه االنتخابات لدرة الشراكسة على شك الصؾ الروسً بشكل اكبر من 

السلطات الروسٌة وظهرت السٌاسة الشركسٌة التً تمٌزت على مر السنٌن بالمدرة على كسب 

كل ما ٌتاح امامه وهو ما ٌفسر وجود جمهورٌة االدٌؽٌة فً شكلها الحالً او حتى سابماً عندما 

كانت مماطعة على رؼم من كل ما حل بالشعب الشركسً من وٌبلت وتمزٌك وتهجٌر معظمه 

إلى خارج وطنه، فلمد تمكن الشراكسة من حشد صفوفهم خلؾ الربٌس حزرت شومن ولتها 

وتمكنوا من استمطاب العدٌد من الرموز الروسٌة، ولمد نشر مولع وكالة ولؾ المفماس بتارٌخ 

الروس ٌدعون الروس النتخاب  السٌاسٌون" مماالً آخر بعنوان 2002 كانون الثانً من عام 12

 ."مرشح أدٌؽً
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لدى سماعه نبؤ فوز رجل األعمال األدٌؽً حظرت  تنفس المهجر المفماسً الصعداءولد 

األدٌؽة فً الثالث عشر من شهر كانون الثانً  سوفمٌن بانتخابات الرباسة التً جرت فً

فلم ٌحصل ما كان ٌُخشى ولوعه ولم ٌلِك الروس الماطنون فً األدٌؽة باال لؤللوال . 2002

السبلؾ، الذي أسسه المنحدرون من أصل روسً فً  التحرٌضٌة التً كانت تصدر عن اتحاد

  .لمستمبل الببلد األدٌؽة، األمر الذي ٌبشر بالخٌر

من % 85على نسبة تبلػ نحو  (سوفمٌن وجارم)إن حصول المرشَحٌن األدٌؽٌٌَن

الجمهورٌات المفماسٌة حٌث ٌشكل تعداد األدٌؽٌٌن  األصوات فً جمهورٌة األدٌؽة، أصؽر

النجاح لـ أصبلن جارم رؼم عدم  وٌعود الفضل األكبر فً هذا، ولفة ، أمر ٌستحك%24حوالً 

وضع منطمة ذات حكم ذاتً تابعة لـ   فـ جارم هو من ارتمى باألدٌؽة من،فوزه باالنتخابات

كما أن سٌاساته . الحاذلة التً اتبعها كراسنودار إلى وضع جمهورٌة و ذلن نتٌجة السٌاسات

 إلى جانب هذا ،بٌن السكان من أدٌؽٌٌن و روس المتوازنة فً الجمهورٌة لم تسمح بزرع العداوة

إن ، واجبات المترتبة علٌه كرجل دولة على أتم وجه الألام عبللات متزنة مع موسكو مإدٌا بذلن

 ه فً الحكم لفترة طوٌلة، و التؽٌر من طبٌعة اإلنسانءجارم هو بما أهم األسباب التً أنهكت

الثانٌة فً االنتخابات، رؼم وجود عامل حظرت سوفمٌن،  ٌعتبر حصول جارم على المرتبة

 و ،الجدٌد سوفمٌن كشخص لٌست له هوٌة سٌاسٌة هنا ٌبرز أمامنا الربٌس، نجاحا بالنسبة له

 استلم الربٌس سوفمٌن ،التجاري مصدر تزكٌة جٌد له ٌشكل النجاح الكبٌر الذي حممه فً المجال

تبدو   وخبلل هذه الفترة التً،متؤخرا لرابة الشهر بحجة تصفٌة أموره العالمة فً سٌبٌرٌا مهامه

 لصٌرة استطاع النظام السابك أخذ لروض كبٌرة من مصارؾ مختلفة واضعا حكومة

 وهكذا تولى حزرت سوفمٌن منصبه وعلى ،الجمهورٌة كضامن إلعادة هذه المروض

الذي ما زال ٌملن  المدٌم حتى اآلن ٌستمر النظام  ملٌارات روبل7لروض تصل إلى  الجمهورٌة

بلعب دور فعال فً تفشٌل ، جذورا عمٌمة و متٌنة فً كوالٌس المرار السٌاسً وااللتصادي

  .سٌاسة اإلصبلح التً بدأها الربٌس سوفمٌن

 فً" ٌترحم"االتحاد السلوفٌانً، الذي كان العدو اللدود لنظام جارٌموؾ، فمد أصبح   أما

 من جهته تحول البرلمان الذي إصدارته الدورٌة على هذا النظام واصفا جارٌموؾ بالصدٌك

أدى إلى   األمر الذي،كان ٌترأسه أناتولً اٌفانوؾ إلى معارض لكل ما ٌموم به الربٌس سوفمٌن

علٌها أزمة التصادٌة بسبب  مواجهة ؼدت حادة وتسببت بخلك أزمة سٌاسٌة حمٌمٌة ترتبت

بعد فشل االتحاد ، (2002ٌمصد بها سنة ) الحالٌة التؤخر فً التصوٌت على المٌزانٌة للسنة

 بتحمٌك أٌة انتصارات تذكر فً االنتخابات الرباسٌة والمحلٌة بفضل التحام سوفمٌن السلوفٌانً

السلوفٌانٌون   عمد،للساحة السٌاسٌة وسحبه البساط من تحت كل الفصابل والشخصٌات السٌاسٌة
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الربٌس األسبك أصبلن  ها فً عهدن سٌاسة ال تختلؾ كثٌراً عن تلن التً كانوا ٌتبعوإتباعإلى 

المنهار أثبتها على الصعٌد   فسوفمٌن ٌتمٌز بنزاهة و لدرة على النهوض بااللتصاد،جارٌموؾ

تفاع فً مستوى معٌشة السكان سٌجعل  أر والنمو االلتصادي الذي ال بد أن ٌترتب علٌه،العملً

 لذا عمد هذا االتحاد ،الجمهورٌة ووجودها االتحاد السلوفٌانً ٌخسر آخر ورلة ٌلعب بها ضد

ٌتحولون إلى معارضة هدفها إفشال البرنامج  وعن طرٌك ممثلٌه فً البرلمان لجعل النواب

إعبلمٌة من خبلل مختلؾ وسابل اإلعبلم و   رافك ذلن شن حملة،اإلصبلحً للربٌس سوفمٌن

 فمد ،محكما وكان المخطط الذي عمدوا إلٌه خاصة المركزٌة منها ضد الربٌس سوفمٌن وفرٌمه

 و ،لزٌادة العبء على الحكومة حاول هإالء األشخاص المماطلة فً التصوٌت على الدستور

المانون الفٌدرالً على أنه فً حال  كذلن إثارة لضٌة دٌون الجمهورٌة فً موسكو حٌث ٌنص

أكثر من ثبلثٌن بالمابة من حجم المٌزانٌة  (أو المماطعة أو اإلللٌم) تجاوزت دٌون الجمهورٌة

أن ٌحل السلطة التنفٌذٌة و ٌعٌن حاكماً للمنطمة  فإن الجمهورٌة تعتبر مفلسة و من حك المركز

 إال ،بهذه الطرٌمة حاول إٌفانوؾ وأعوانه التخلص من الربٌس سوفمٌن رٌثما ٌتم إنهاء األزمة

ذكرته  مصادر مطلعة أصر على ضرورة أن  أن الربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن، و حسب ما

األخٌر سٌتمكن من الخروج بالجمهورٌة من هذه  ٌستمر حزرت سوفمٌن فً عمله لثمته بؤن

الحكم و بناء على رؼبته صّوت نواب مجلس  إثر وصول حزرت سوفمٌن لسدة، األزمة

تحارلاخوة، أحد أعمدة نظام الربٌس األسبك أصبلن  الجمهورٌة لبرلمان األدٌؽً بعزل محاربً

 إال أن تحارلاخوة ،جارٌموؾ، من منصبه كربٌس للمجلس وتعٌٌن أناتولً إٌفانوؾ عوضا عنه

ؼٌر لانونً بسبب ؼٌابه عن الجلسة التً تم فٌها التصوٌت  اعترض على هذا المرار واعتبره

ماٌكوب التً اعتبرت لرار البرلمان ؼٌر لانونً وحكمت بإعادة  ولجؤ إلى محكمة مدٌنة

  .تحارلاخوة إلى منصبه

بعد نظرها فً المضٌة اعتبرت محكمة مدٌنة ماٌكوب لرار البرلمان ؼٌر لانونً 

  إال أن النواب استؤنفوا لرار المحكمة لدى،بإعادة محاربً تحارلاخوة فورا إلى منصبه وألرت

تصوٌت النواب ؼٌر  بدورها اعتبرت المحكمة العلٌا، والمحكمة العلٌا لجمهورٌة األدٌؽً

وهكذا عمد النواب جلسة استثنابٌة للبت فً هذا الموضوع وكان إٌفانوؾ و المجموعة . لانونً

 كان البند الوحٌد المدرج على، ولصالحهم واثمٌن من أن نتٌجة التصوٌت ستكون هذه المرة أٌضا

مفاجؤة بكل  وكانت النتٌجة جدول أعمال الجلسة التً عمدها البرلمان هو البت بمرار المحكمة

تحارلاخوة إلى منصبه وحسب  معنى الكلمة إذ أن النواب لم ٌمرروا تنفٌذ لرار المحكمة وإعادة

ه بالتآمر ئذا المرار إٌفانوؾ التهام زمبل هع إٌفانوؾ بعزلهم له بؽالبٌة الثلثٌن ولد دؾفاجبوابل 
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لوصؾ ما جرى معه بؤنه خرق لكل لواعد  مع الربٌس سوفمٌن والبدء بحملة إعبلمٌة

  .بالعملٌة الدٌممراطٌة الدٌممراطٌة فً الولت الذي ٌمكن وصؾ ما جرى

واشتدت المواجهة بٌن ربٌس الجمهورٌة وبٌن االتحاد السبلفً المدعوم من لبل موسكو 

واتخاذ إبعادا مختلفة فلمد اصبح االتحاد السبلفً ٌصطدم وبشكل مباشر باي مشروع ٌتم طرحه 

مهما كان، أما الشراكسة بزعامة شومن فاخذوا ٌطالبون بضم مناطك اخرى لهم وإنشاء طرٌك 

ٌربط الجمهورٌة بمناطك شركسٌة أخرى أبدت استعدادها لضمها ألراضً الجمهورٌة، وهو 

 نشر مولع 2003 اٌار من عام 28األمر الذي زاد من حدة المواجهة بٌن الطرفٌن، ففً تارٌخ 

حزرت سوفمٌن مإتمرا صحفٌا دعا  عمد ربٌس جمهورٌة األدٌؽً:ولؾ المفماس خبراً مفاده 

الربٌس  جاء هذا المإتمر لتوضٌح مولؾ، الجمهورٌة إلٌه ممثلً وسابل اإلعبلم المحلٌة فً

الماضٌة و التً   وسابل اإلعبلم الروسٌة فً األٌام األخٌرةاتداوالتهسوفمٌن من األنباء التً 

خبلل المإتمر الصحفً ، وكرسنودار تحدثت عن مشروع حل جمهورٌة األدٌؽً وإلحالها بإللٌم

 الربٌس سوفمٌن و بشكل لاطع على عدم إمكانٌة تنفٌذ هذه الخطة ما دام هو ربٌسا أكد

و تابع  األمر خاصة و أنه ٌنوي البماء لفترة رباسٌة ثانٌة و ربما ألكثر إذا ما دعا, للجمهورٌة

إن األدٌؽً تطمح للحصول على منطمة الشابسوغ الوالعة :"النمطة لاببل  الربٌس حدٌثه حول هذه

كما تحدث سوفمٌن "األسود و ضمها للجمهورٌة و لٌس العودة إلى إللٌم كرسنودار على البحر

 .دوؼامٌس ماٌكوب ـ مشروع طرٌك كذلن عن

فً ؾ ،تحدٌداً  موضحا للصحفٌٌن أن إعالة تنفٌذ هذا المشروع تصدر عن إللٌم كرسنودار

لماضً تمدمت مماطعة األدٌؽً إلى موسكو بمشروع فتح طرٌك  اأواخر السبعٌنات من المرن

 وٌسمح للسٌارات وشاحنات النمل المادمة من الشمال ،األسود ٌصل األدٌؽً بسواحل البحر

إال أن سلطات ،  كٌلو متر(300)باتجاه منطمة سوتشً وجمهورٌة أبخازٌا باختصار مسافة 

 أن الطرٌك سٌحول جهة كل :عارضت بشدة هذا المشروع ألسباب عدة أهمها إللٌم كراسنودار

البضابع و السٌارات المتجهة إلى سواحل البحر األسود، سٌحولها عن طرٌك  الشاحنات ناللة

 ٌحمك أرباحا التصادٌة كبٌرة لـ كراسنودار توابسة الذي

وبالفعل استطاع . وٌخرجها من عزلتها الجؽرافٌة  كما سٌجلب فابدة التصادٌة لٌّمة لؤلدٌؽً،

 مع لدوم الربٌس األدٌؽً حزرت، وثبلثة عمود المعارضون للمشروع تجمٌده على مدى

 سوفمٌن إلى السلطة عادت مسؤلة إنشاء أوتوستراد بٌن ماٌكوب ومدٌنة دوؼامٌس الوالعة

  المشارٌعأولوٌات ولد وضعها سوفمٌن على لابمة ،لمرب من سوتشً إلى السطحبا

بالنسبة  "طرٌك الحٌاة" التً ٌجب تنفٌذها حٌث وصفها فً أكثر من مرة بؤنها اإلستراتٌجٌة

إخراج الجمهورٌة من مؤزلها الجؽرافً وااللتصادي  بفإنجاز هذا المشروع سٌساهم، لؤلدٌؽً

http://www.kafkas.org.tr/arabic/Ajans/2003/Nisan/12.004.2003_Maykop_Dogamis_yolu.htm
http://www.kafkas.org.tr/arabic/Ajans/2003/Nisan/12.004.2003_Maykop_Dogamis_yolu.htm
http://www.kafkas.org.tr/arabic/Ajans/2003/Nisan/12.004.2003_Maykop_Dogamis_yolu.htm
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مدٌنة ماٌكوب )ألكبر منطمتٌن فً األدٌؽً مساحة وسكاناً  وسٌفتح المجال النتعاش التصادي

 من الجمهورٌة وٌعٌش (%60)اللتان تشكل مساحتهما أكثر من  ومنطمة ماٌكوبسس راٌون

الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن  فً موسكو بالربٌس أثناء لمابه، والسكان  من(%70)فٌهما أكثر من 

لمشروع بؤسرع ولت ممكن  البل فترة حصل الربٌس سوفمٌن على موافمة األول على إنجاز

المعارضة للمشروع  لكن وفً الولت نفسه تستمر، ووعد بتمدٌم التموٌل من مٌزانٌة الدولة

  .التً سٌمر بها األوتوستراد بزعامة االتحاد السلوفٌانً بحجة حماٌة البٌبة والمحمٌة الطبٌعٌة

إال أن االتحاد السبلفً تمكن من طرح مشروع االستفتاء على وضع الجمهورٌة، 

ٌمكن أن تُحكم األؼلبٌة الروسٌة من لبل األللٌة الشركسٌة، أن  وكانت الحجة هذه المرة أنه ال

فإنه ٌعنً نهاٌة جمهورٌة األدٌؽٌه، أن حجة االتحاد السبلفً - لو تمّ -االستفتاء هذا  مشروع

ومشروع االستفتاء هذا ؼٌر لانونً ولٌس منصفاً حسب ما ٌراه الشراكسة، وٌإكد هذا األمر 

ونمتبس من هذا  (الكونؽرس الشركسً)أصدرته الحركة االجتماعٌة الشركسٌة  البٌان الذي

:  البٌان ما ٌلً

وٌدّعون أن  إن الداعٌن للتوحٌد ٌنطلمون من اعتبارات المنفعة االلتصادٌة للطرفٌن

االلتصاد فً محافظة كراسندار هو التصاد لومً ، وهو أمر ؼٌر صحٌح فهنان مبات المرى 

ألفضل حاالً  االتً تعٌش تحت خط الفمر ، أي أن الوضع االلتصادي فً جمهورٌة األدٌؽٌه هو

ـ إن محافظ كراسندار واالتحاد السبلفً ٌنسون أن أراضً كراسندار .من مماطعة كراسندار 

هً أراٍض شركسٌة باألساس، والسبب فً كون الشراكسة أللٌة فً جمهورٌةاألدٌؽٌه 

وكراسندار هو سلسلة الحروب البربرٌة واإلبادة العرلٌة والتهجٌر المسري ألصحاب األرض 

األصلٌٌن والتً لامت بها اإلمبراطورٌة الروسٌة المٌصرٌة، نستنتج مما سبك أن المضٌة إن 

إذاً الحدٌث عن ضرورة تمدٌم  كانت لضٌة أللٌة تتحكم بمصٌر األؼلبٌة أو بالعكس، فإن بإمكاننا

ارتكبها الروس بحك هذا الشعب، وٌمكن  اعتذار وتعوٌضات للشعب الشركسً بدل الجرابم التً

عندها الحدٌث أٌضاً عن وضع الشراكسة كؤللٌة فً جمهورٌة األدٌؽٌه، إال أن هذا األمر لو 

حصل فإن الشراكسة سٌعودون األؼلبٌة على أرض وطنهم التارٌخً، فالشراكسة لم ٌختاروا أن 

كان ذلن نتٌجة البربرٌة والوحشٌة الروسٌة  ٌكونوا أللٌة على أرض وطنهم برؼبتهم، بل

  .المٌصرٌة فً المفماس

الدولٌة وعلى  إذا اطلعنا على الهٌكل المانونً لروسٌا الفدرالٌة المبنً على الموانٌن

الفدرالٌة والذي ولع فً سنة  االتفاق الفدرالً بٌن روسٌا والجمهورٌات المستملة داخل روسٌا

 ودساتٌر الجمهورٌات، فإننا سنبلحظ أن 1993 وأٌضاً دستور الفدرالٌة الذي ألر عام 1992

الجمهورٌات ٌحددون بشكل لاطع الموضوعات  االتفاق الفدرالً والدستور الفدرالً ودساتٌر
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وبالممابل الموضوعات التً هً ضمن مسإولٌة  التً هً ضمن مسإولٌة الدستور الفدرالً

الجمهورٌات، وأن لوانٌن الجمهورٌات أعلى من لوانٌن الفدرالٌة، وبالتالً فإن موضوع 

االستفتاء على وضع الجمهورٌة ؼٌر مذكور إطبللاً، ومشروعٌة المٌام بمثل هذا االستفتاء ؼٌر 

من دستور جمهورٌة األدٌؽٌه، والحمٌمة هً أن الُمشّرع  موجودة إطبللاً فً أي بند أو فصل

بالسٌاسً الشركسً لدفعه لتولٌع االتفالٌة، إال أن السٌاسً  الفدرالً كان لد حاول اإلٌماع

الشركسً كان ٌمظاً ولام بوضع شروط تضمن استمرار الجمهورٌة تحت لٌادة سٌاسٌة شركسٌة 

شرط اللؽة الشركسٌة للمرشح لرباسة الجمهورٌة ولكن هذا الشرط  فمط ، وهذا ما ٌفسر وجود

 صدر مرسوم فدرالً 2004، و فً عام 2003تم إلؽاإه بطرٌمة ؼٌر لانونٌة أٌضاً فً عام 

ٌعطً الحك للفدرالٌة بفرض ربٌس معٌن من لبلها لرباسة الجمهورٌة بعد أن كان ٌتم انتخابه 

بشكل دٌممراطً هذا باإلضافة لمجموعة كبٌرة من المراسٌم الفدرالٌة التً تهدؾ إلى محو 

الجمهورٌات الشركسٌة وإكمال عملٌة التروٌس و إن بشكل مستتر وهادئ ، إن أي  شعوب

 مشروع استفتاء ٌعتبر البداٌة لتنفٌذ مخطط مدبر لحل جمهورٌة األدٌؽٌه ، حٌث تفٌد

اإلحصابٌات أن المستوطنٌن الروس فً جمهورٌة األدٌؽٌه أكثر من أصحاب األرض األصلٌٌن، 

هذه  وبالتالً فإن هذه الخطوة تتنالض مع الموانٌن الدولٌة التً تعطً حك االشتران بمثل

. االستفتاءات ـ إن ُوجدت ـ للسكان األصلٌٌن للجمهورٌة وهم الشراكسة

جمهورٌة األدٌؽٌه مبنً على الموانٌن الدولٌة التً تنص بحك كل شعب بتمرٌر  فوجود

 الناحٌة االلتصادٌة والثمافٌة والسٌاسٌة ، وبناًء على ذلن لام السكان األصلٌون مصٌره من

بٌن  ، وثبت هذا األمر باالتفاق الفدرال1991ًبتشكٌل جمهورٌة األدٌؽٌه عام  (الشراكسة )

الفدرالٌة الذي ألر   ، كما ثبت فً دستور روسٌا1992روسٌا الفدرالٌة وجمهورٌة األدٌؽٌه عام 

، ٌمكننا مما سبك  1995  ، وأخٌراً ثبت فً دستور جمهورٌة األدٌؽٌه الذي ألر عام1993عام 

للشعب الشركسً التً الترفت  مبلحظة أن إجراء مثل هذا االستفتاء هو استمرار لعملٌة اإلبادة

وأن االستمرار فٌه ٌنبا بمستمبل  بحمه من لبل اإلمبراطورٌة الروسٌة فً المرن التاسع عشر،

ؼٌر آمن للشعب الشركسً وتكمن خطورتها بتوجه عٌون الطامعٌن بخٌرات ببلد الشراكسة إلى 

-12الجمهورٌة ، فانعكاسات مثل هذه اإلجراءات ستكون وخٌمة ببل شن، خبلل الفترة ما بٌن 

 االخبارٌة باستطبلع لمعرفة Caucasus Times لام صحفٌون من وكالة 2005 نٌسان 17

 الراهنة فى جمهورٌة األوضاعرأي المواطنٌن فً عاصمة جمهورٌة االدٌؽٌة ماٌكوب حول 

 ، ورداً على سإال حول المشاكل االكثر أهمٌة  ومنطمة كراسنودارةدٌؽًاال توحٌدلالتخطٌط و

ممن شملهم االستطبلع ان المشاكل االلتصادٌة واالجتماعٌة % 93فً الجمهورٌة أجاب حوالً 

للعبللات بٌن المومٌات المختلفة ، % 19للمضاٌا األمنٌة و% 28هً االهم بٌنما كانت نسبة 



 99 

٪ استعدادهم للتصوٌت ضده، فً 39ادٌؽٌا منطمة كراسنودار ، وذكر  بتوحٌد و وفٌما ٌتعلك

  .هدعمصوتوا إلى ٪ 22حٌن ان 

 ًالمواجهة بٌن التٌار المومً الشركسً والسلطات الروسٌة :المطلب الثان:  

لمد أدى مشروع االستفتاء على وضع جمهورٌة األدٌؽٌة الى ردود فعل ؼاضبة من لبل 

الجانب الشركسً كونه وحسب ما أشٌر إلٌه أعبله ؼٌر لانونً ومجحؾ بحموق الشراكسة وفك 

وجهة النظر الشركسٌة ، وكان الشراكسة لد بدبوا بالتصدي لهذا المشروع بوسابل متعددة ابتداًء 

من المظاهرات واالعتصامات العدٌدة والتً استمرت لرابة العامٌن الى تمدٌم العرابض ورفع 

المضاٌا لدى المضاء الفدرالً وانتهاًء بمٌام الشراكسة بالتلوٌح بتدوٌل لضٌتهم وذلن بمساندة 

المهجر الشركسً الذي بات لرٌباً اكثر من ذي سبك واصبح حضوره مطلباً اساسٌاً بالنسبة 

. للشراكسة

 وبمبادرة 15/4/2005 ففً ولد استمرت التظاهرات واالحتجاجات الكثر من عامٌن

 االدٌؽة خاسة و الكونؽرس الشركسً  –من الحركتٌن االجتماعٌتٌن فً جمهورٌة االدٌؽً 

. جرى فً ماٌكوب اجتماع موسع للكثٌر من الفعالٌات السٌاسٌة و الثمافٌة و االجتماعٌة فٌها

وشارن عن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً الجمهورٌة وكان السبب المباشر وراء 

الدعوة لبلجتماع، الخبر الذي نشرته احدى المنوات التلفزٌونٌة وإحدى الصحؾ فً روسٌا 

االتحادٌة، والذي تحدث عن ؼاٌة ضم جمهورٌة االدٌؽٌة إلى مماطعه كرسندار، ومن االسباب 

التً عجلت الدعوة الى هذا االجتماع محاولة النابب العام فً الجمهورٌة تؽٌٌر لانون 

والتً تم رفضها فٌما بعد، –االستفتاءات فٌها وذلن عبر مبادرته التً رفعها الى مجلس النواب

هذا التعدٌل فٌما لو تم سٌعطً االمكانٌة المانونٌة لبلستفتاء على الوضع السٌاسً والمانونً 

والدستوري للجمهورٌة و بشكل مٌسر ال ٌتٌحه الدستور الحالً فٌها، كما أنه بمثابة تهٌبة جدٌدة، 

صرٌحة و مباشرة للرأي العام أكثر من ؼٌرها لما تم الحدٌث عنه سابماً بكثرة و بشكل صرٌح 

أو موارب، وبما هو استمرار للمساعً التً ستبدأ بحل جمهورٌة االدٌؽً لضمها الى مماطعه 

كرسندار مجدداً، وثم تنتهً بإلؽاء الجمهورٌات االتحادٌة الشركسٌة فً شمال المفماس وفً 

االجتماع المذكور اتفك الجمٌع على توحٌد الموى لمجابهه التطورات والمساعً الهادفة لحل 

  :الجمهورٌة ومن اجل ذلن تم اخذ المرارات المهمة التالٌة

تشكٌل لجنه تضم كل الفعالٌات والشخصٌات االجتماعٌة والثمافٌة فً الجمهورٌة لتعمل  -1

 .بشكل فعال من أجل الرد على هذه المساعً بكل الطرق و الوسابل السلمٌة و المانونٌة

فً ماٌكوب وذلن فً ٌوم  (الشركسً)التحضٌر الجتماع جماهٌري كبٌر لشعب االدٌؽً  -2

اٌار من كل عام، و لهذا االجتماع  (21)الموافك فً ٌوم  (شوؼه ماؾ)الحداد الشركسً 
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فً الجمهورٌات الشركسٌة و فً  (الشركسً)ستوجه الدعوة الى ممثلً الشعب االدٌؽً 

االلالٌم االخرى التً ٌعٌشون فٌها فً روسٌا االتحادٌة، وأًٌضا لممثلً الجالٌات االدٌؽٌة 

الموجودة فً خارج المفماس، وبعد االجتماع عبر العدٌد من المشاركٌن فٌه  (الشركسٌة)

اذا كانت " بآرابهم لوسابل االعبلم، و لد صرح ربٌس االدٌؽة خاسه السٌد شحبلخوعسكر 

هنان مشكله التصادٌة فً جمهورٌة االدٌؽً فٌجب حلها فً الجمهورٌة ، واذا كانت مشكله 

اجتماعٌة اٌضا فٌحب معالجتها فً الجمهورٌة مثلما ٌحدث عادة فً الكثٌر من الجمهورٌات 

و المماطعات فً االتحاد الروسً، إن فكرة توحٌد المماطعات الضعٌفة مع المماطعات الموٌة 

ال تمت بصله أبدا الى لضٌتنا ألننا لسنا مماطعه انما جمهورٌة اتحادٌة ولكن ٌمكن ان ٌكون 

، "هنان بعض الناس الذٌن ٌرٌدون عدم االستمرار فً الجمهورٌة ونحن سنتصدى لهم

: فرع االدٌؽً السٌد روسبلن حاج بٌموؾوصرح اٌضاً سكرتٌر منظمه حزب ٌدٌنا روسٌا 

إن فرع الحزب فً الجمهورٌة االدٌؽً اطلع على هذه المسؤله و لكنها لم تطرح بعد فً "

المراكز وأنا أرى فً ذلن بعض عبلمات االستفهام، وعلٌه الترح أن نرسل مبعوثٌن 

ٌمثلون جمهورٌة االدٌؽً الى البرلمان الروسً بمسمٌه األدنى واألعلى لطلب ولؾ 

تحرٌضات بعض وسابل االعبلم فً المركز والتً تمؾ وراء هذه الدعوات والمساعً، وال 

ٌمكن أن ننسى أن عدم االستمرار فً احدى جمهورٌات شمال المفماس سٌإدي الى عدم 

االستمرار فً الجمهورٌات االخرى، وٌجب ان نعٌش بهدوء ونوجه جهودنا واهتماماتنا 

الكونؽرس –وصرح اٌضا ربٌس الحركة االجتماعٌة" لتحسٌن ظروؾ الحٌاه المختلفة

ال ٌمكن وضع استفتاء على الحالة المانونٌة والسٌاسٌة " الشركسً السٌد برزج مراد

للجمهورٌة النها موجودة كحك للشعب الشركسً لتمرٌر مصٌره االمر الذي تتبًّناه وتضمنه 

الموانٌن الدولٌة والتً تمرها روسٌا االتحادٌة و ٌإكد علٌها اٌضا االتفاق الفٌدرالً ودستور 

  .روسٌا االتحادٌة و دستور جمهورٌة االدٌؽً

إن سلب هذا الحك عن طرٌك أؼلبٌة السكان من ؼٌر األصلٌٌن تارٌخٌاً : "و تابع لاببلً 

الشركسً وانتهاكاً صارخاً لواحد من أهم - فً الجمهورٌة سٌكون بمثابة تدمٌر لشعبنا االدٌؽً 

 افادت وكالة رٌجنوم االخبارٌة الروسٌة انه وفماً للمكتب 2005 نٌسان 18حموله، وبتارٌخ 

االعبلمً فً رباسة جمهورٌة االدٌؽٌة عمد اجتماع موسع للمنظمات العامة فً الجمهورٌة حٌث 

منظمة تمثل الحركات الثمافٌة ولدامى المحاربٌن ومندوبٌن عن االحزاب  (20)ضم أكثر من 

السٌاسٌة والمطاع النسابً وؼٌرها حٌث أعرب المشاركون عن رفضهم لحل جمهورٌة االدٌؽٌة 

 شخص فً العاصمة ماٌكوب لبلحتجاج على 10.000  احتشد حوالً 21/4/2005وبتارٌخ 

 .مخططات موسكو الرامٌة لحل جمهورٌة االدٌؽٌة وضمها للمماطعة كراسنودار
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ولامت لجنة الدفاع عن الجمهورٌة واتحاد المنظمات االجتماعٌة بتعببة الرأي العام 

 أن حوالً Caucasus times افاد مولع 2006 شباط 1لتظاهر ضد هذه المخططات وفً 

 شخص تجمعوا فً العاصمة ماٌكوب لبلحتجاج ضد العنصرٌة والتعصب، ونظم االجتماع 500

من لبل منظمتً االدٌؽة خاسة والكونؽرس الشركسً ولمد عانا المشاركون من ارتفاع تراكم 

 سم، حٌث لم تتحرن سلطات المدٌنة لتنظٌؾ مولع االجتماع على الرؼم من 50الثلوج الذي بلػ 

  عمد اجتماع موسع فً عاصمة جمهورٌة االدٌؽٌة 2006 نٌسان 6موافمتها على عمده، وفً 

 ووفد من جمهورٌة لجمهورٌةاعن جمٌع المدن والمماطعات ماٌكوب، ضم ممثلٌن 

شركس وآخر من شراكسة منطمة الشابسوغ الوالعة على ساحل البحر االسود، حسب ما /لرشاي

فؤن المشاركٌن فً االجتماع أعلنوا دعمهم رٌجنوم االخبارٌة الروسٌة افاد مراسل وكالة 

وتاٌٌدهم لسٌاسة الربٌس حزرت شومن وأدانوا األفعال التً وصفوها بالفاشٌة والعنصرٌة فً 

االدٌؽٌة وروسٌا وصمت السلطات الرسمٌة عن هذه التصرفات وأعلنوا رفضهم ألي محاولة أو 

ولمد اتخذت المواجهة منحنى آخر عندما تلمى مخطط، لد ٌإدي لحل جمهورٌة االدٌؽٌة 

الشركسٌه  الحركة االجتماعٌة رسلتأالكونؽرس الشركسً العدٌد من التهدٌدات حٌث 

 حسب ما نمله مراسل وكالة 2004 نٌسان 27 رسالة الى رباسة الجمهورٌة فً الكونؽرس

رٌجنوم االخبارٌة الروسٌة رسالة  تعلمت بتلمً ربٌس الكونؽرس الشركسً تهدٌدات لتصفٌته 

  كودنٌتوؾجسدٌاً من لبل مجهولٌن حسب ما أفاد العضو الناشط فً الكونؽرس  السٌد تٌمور

  .ودعا الى ضرورة التصدي لهذه التصرفات

 أن احدى االتصاالت الهاتفٌة بدت وكانها صادرة من شخص كودنٌتوؾوأشار السٌد 

 تم تلمً تهدٌداً آخر حسب ما نمل مولع 2006 اٌلول 26ٌعمل فً االجهزة االمنٌة وفً 

natpress )) ًوتطورت المواجهة لتصبح مفتوحة مع االتحاد السبلفً الذي كان الشركس ،

 نشر 29/12/2005وبتارٌخ بدوره ٌصدر بٌانات اعتبرها الشراكسة استفزازٌة وعنصرٌة 

بعنوان االدٌؽة خاسة والكونؽرس الشركسً تعتزم  الشركسً ((natpressمولع خبر على  

مماومة االتحاد السبلفً اروبٌاً حٌث اشار الخبر الى عزم المنظمات الشركسٌة تمدٌم شكوى الى 

لامت أربع منظمات مدنٌة فً  2006 كانون ثان16ًوفً االتحاد االروبً بحك االتحاد السبلفً،

 شكوى الى مكتب المدعً العام بحك منظمة االتحاد السبلفً وهً االدٌؽة الجمهورٌة برفع

خاسة والكونؽرس الشركسً واتحاد الروس االرمن والمجتمع الثمافً االذربٌجانً حٌث عبرت 

المنظمات عن للمها البالػ من السٌاسات التً ٌتبعها االتحاد السبلفً والتً وصفت بالفاشٌة 

والمتعصبة، وانتهجت المنظمات الشركسٌة نهجاً آخر بالتوازي مع المظاهرات واالحتجاجات 

وذلن بالتوجه للسلطة التشرٌعٌة الفدرالٌة وذلن فً محاولة منها للتعبٌر عن رفضها الماطع 
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للمساعً الجارٌة لحل جمهورٌة االدٌؽٌة، فمام الكونؽرس الشركسً بتوجٌه رسالة الى البرلمان 

االعتراؾ باإلبادة الجماعٌة التً ارتكبت من لبل : الروسً دعا موسكو فٌها الى أوالً 

 ً تمدٌم : االمبرطورٌة المٌصرٌة الروسٌة بحك الشعب الشركسً فً المرن التاسع عشر وثانٌا

 اعلن الكونؽرس الشركسً ان مكتب ربٌس االتحاد الروسً 2005 تموز 5وفً اعتذار عنها  

 500لد استلم الطلب الشركسً وهو عبارة عن عرٌضة مكتوبة ولرص مدمج ٌضم اكثر من 

. وثٌمة تثبت صحة االدعاء الشركسً

لكن نواب المجلس التشرٌعً الروسً لم ٌتمكنوا من التؽلب على التعصب الدٌنً 

والعرلً، ورفضوا االعتراؾ االخبللً بالمسإولٌة المانونٌة عن االعمال الوحشٌة للدولة 

الروسٌة التً ارتكبت فً الماضً ، حسب تعبٌر الشراكسة،  وكادت االوضاع ان تتفجر فً 

 عندما أراد الروس وضع تمثال ألحد المدٌسٌن لدٌهم مما أدى الى تصدي 2007شتاء عام 

الشراكسة لهم ومنعهم من ذلن وتم احتواء االزمة بسرعة خوفاً من خروج األمور عن نطاق 

. السٌطرة

 وعاد الطرفان مرة اخرى الى التصادم وهذه المرة كان السبب االحتفاالت بذكرى 

تؤسٌس ماٌكوب عاصمة الجمهورٌة إال أنه جرت االحتفاالت التً فً جمهورٌة األدٌؽً بمناسبة 

مدٌنة ماٌكوب دون ولع مشاكل بعد أن تم التوصل إلى صٌؽة مناسبة لها، وكان ممثلون  تؤسٌس

 منظمات المجتمع المدنً باألدٌؽً ومسبولون فً بلدٌة ماٌكوب لد اتفموا على إجراء من

والتً  المثٌرة للجدل"  لتؤسٌس ماٌكوب150الذكرى السنوٌة "االحتفاالت دون استخدام عبارة 

ماٌكوب إبان   وهو تارٌخ بدء بناء للعة عسكرٌة روسٌة ف1857ًترجع تارٌخ المدٌنة إلى عام 

ولد أثار االحتفال دون " ٌوم المدٌنة"االحتبلل الروسً، وبدأت االحتفاالت التً تمت تحت اسم 

استٌاء االتحاد السبلفً فً األدٌؽً الذي سارع إلصدار " 150السنوٌة  الذكرى"ذكر عبارة 

 " . لتؤسٌس ماٌكوب150الذكرى السنوٌة "لم ترد أبدا عبارة " :تصرٌح جاء فٌه

أرسلت  لنا والتً حملت تولٌع ربٌس بلدٌة ماٌكوب نٌكوالي  فً بطالات الدعوة التً

البلدي أولؽا شٌرٌنوفا، من الواضح أن الحكومة لبلت إنذار  بٌفوفاروؾ وربٌس المجلس

دون أن ترجع لرأي السكان، وهً لد انتهكت بذلن لانون " األدٌؽً المإسسات المدنٌة فً"

إلجراء االحتفال تحت  أما ممثلو مإسسات المجتمع المدنً أدٌؽً فؤعربوا عن ارتٌاحهم المدٌنة،

آالؾ سنة على األلل،  4-3 مشٌرٌن إلى أن تارٌخ ماٌكوب ٌرجع إلى ما لبل" ٌوم المدنٌة"اسم 

أثناء االحتبلل الروسً  وبؤنه كانت هنان وحدات سكنٌة فً مدٌنة ماٌكوب الحالٌة هدمت

شرحنا مولفنا لبلدٌة  لمد: "للمدٌنة، وجاء فً تصرٌح صدر عن مإسسات المجتمع المدنً
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بالتفكٌر السلٌم تمكنوا من  ماٌكوب، ونحن سعداء لوجود أشخاص فً إدارة المدٌنة ٌتمتعون

. إلحامها فٌه إخراج الببلد من المؤزق الذي حاول البعض وال ٌزالون

 ((natpressوبدأ المهجر الشركسً بمتابعة التطورات عن كثب فؤعلن مولع  

 فً اسطنبول لدعم منزلة جمهورٌة االدٌؽٌة 2005 نٌسان 23 انه سٌعمد اجتماع  فً الشركسً

وذلن تزامناً  (ولؾ المفماس  )اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة ربٌسكما صرح السٌد مهدي تحاؼبسو 

مع االنباء الواردة حول وجود مخطط لحل جمهرٌة االدٌؽٌة ونتٌجة للتعنت الروسً ورفضه 

االهتمام بالمطالب الشركسٌة واالصؽاء لهم اتجه الشراكسة نحو تدوٌل لضٌتهم رؼبة منهم فً 

الضؽط على موسكو الٌماؾ سٌاساته المجحفة بحمهم فمامت المإسسات الشركسٌة العامة من 

روسٌا، تركٌا،اسرابٌل، االردن سورٌا الوالٌات ،المتحدة، بلجٌكا، كندا والمانٌا بإرسال رسالة 

تطلب فٌها  االعتراؾ باالبادة  (جوزٌؾ بورٌل فونتلٌس)الى ربٌس البرلمان االوربً السٌد 

خبلل وبعد الحرب المفماسٌة الروسٌة فً المرن التاسع  (الشركس)الجماعٌة ضد شعب االدٌؽً

ان المنظمة بادرت الى : عشر، الربٌس العام للكونؽرس الشركسً السٌد زاور دزٌموج لال

من الربٌس وكان  (انٌكا لوبٌز لوتسون)العمل وتلمت تاكٌدا فً استمبال االشارة التً ولعتها 

 خبراً مفاده تلمً 23/3/2006 لد نشر فً ولت سابك بتارٌخ الشركسً ((natpressمولع 

 رداً 2006 آذار 22بتارٌخ  (البرلمان االوربً )الكونؽرس الشركسً رسالة من مجلس اوروبا 

. 2006 آذار 20على الرسالة الموجهة الى البرلمان االوربً فً تارٌخ 

واشارت الرسالة الى احالة الموضوع الى اللجنة االستشارٌة المعنٌة بمتابعة تنفٌذ اتفالٌة 

 والتً تعنى بحموق االنسان وحماٌة 2005 نٌسان 26االتحاد األروبً مع روسٌا المولعة فً 

االللٌات،  وذلن من اجل دراستها ومن ثم سٌتم عرضها على اللجنة الوزارٌة التً تمتلن سلطة 

 لدٌهم سٌمومون بمخاطبة الجانب تاتخاذ المرار فً البرلمان االوربً  والتً ووفماً لبلستنتاجا

الروسً ضمن اطار االتفالٌات المولعة بٌن الطرفٌن، وكانت الرسالة لد ولعت من لبل سكرتٌر 

 ولمد كتب مبلحظة فً نهاٌة أنتً كوركٌكٌفًاللجنة التنفٌذٌة لحماٌة حموق االللٌات السٌد  

الرجاء عدم التردد فً االتصال باألمانة العامة للبرلمان األروبً لمتابعة )الرسالة تمول 

 وانتملت المواجهة لتصبح مواجهة فرٌدة من نوعها والسبب انها تحولت الى تصادم ،(الموضوع

ما بٌن السلطات الروسٌة واالتحاد السبلفً من جهة وبٌن ربٌس جمهورٌة االدٌؽٌة السٌد 

حزرت شومن فً شكل أعاد لبلذهان المواجهات السابمة بٌن النخب السٌاسٌة الشركسٌة 

والسلطات الروسٌة وهذا االمر ٌمٌز هذه النخب عن نظٌراتها فً الجمهورٌات الشركسٌة 

االخرى التً عادة ما تنمسم الى لسم مواٍل لموسكو وآخر معارض، وعموماً كان مولؾ الربٌس 

حزرت شومن فً هذا الموضوع وبشكل خاص ، واضحاً و لوٌاً وفعاالً، حٌث أعلن صراحة 
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والرأي العام و بؤشكال وأسالٌب  رفض كل مساعً حل الجمهورٌة، وفندها وأمام وسابل اإلعبلم

مختلفة، كان أبرزها تمدٌم استمالته واالعتكاؾ فً بٌته عندما تزاٌدت ضؽوطات الكرملٌن فً 

السٌد كازان )فً مدٌنة روستوؾ - بوتٌن فً الجنوب الفترة األخٌرة، وذلن عبر ممثل الربٌس

أمام الربٌس بوتٌن، و بؤن هذا التوجه خطٌر وال ٌمبل لنفسه  ، وعبر عن ذلن و بموة ووضوح(

مسإولٌة وعوالب مثل هذه توجهات طالما هو على رأس المسإولٌة فً  المشاركة أو تحمل

بعد انتهاء )جمهورٌة األدٌؽً، مما جعل الكرملٌن ٌتراجع مإلتاً عن مساعٌه إلى الفترة المادمة 

 لمد كان لرد .كً ٌعود الربٌس شومن عن استمالته وهو ما كان فعبلً  (المانونٌة لرباسته الفترة

الفعل الشركسً الموي االثر البالػ فً ترٌث السلطات الروسٌة فً مشروع االستفتاء الذي أثار 

أزمة سٌاسٌة حمٌمة فً الجمهورٌة خاصة بعد توحد الصفوؾ الشركسٌة برباسة السٌد حزرت 

 .شومن

 ً  فمد كان لد ودفع ثمن ذلن حرمانه من الترشح لفترة رباسٌة اخرى، فكما ذكر سابما

بفرض ربٌس معٌن من لبلها لرباسة الجمهورٌة  صدر مرسوم فدرالً ٌعطً الحك للفدرالٌة

على ان ٌوافك علٌه برلمان الجمهورٌة، ولهذا رفضت السلطات الروسٌة طرح اسم شومن من 

 اجرى صحفٌون وكالة 2006 تشرٌن االول 24-9جدٌد رؼم انه فً الفترة ما بٌن 

Caucasus Times شخص من سكان عاصمة جمهورٌة 400 استطبلعاً للرأي العام شمل 

 من اإلناث  من 191 من الذكور و209 (65-16)االدٌؽٌة ماٌكوب مما ٌتراوح اعمارهم ما بٌن 

المثمفٌن والطبلب والعمال وممثلً المإسسات المدنٌة وممثلً المجموعات العرلٌة المتعددة فً 

ممن شملهم االستطبلع ٌعتبرون سٌاسة % 59الجمهورٌة، حٌث اظهر االستطبلع أن حوالً 

عكس ذلن ، وفً سإال حول من سٌمومون % 29الربٌس حزرت شومن اٌجابٌة بٌنما اعتبر 

أنهم سٌصوتون لصالح حزرت % 40بانتخابه أذا اجرٌت انتخابات دٌممراطٌة مباشرة أجاب 

الربٌس الحالً )لالوا انهم سٌصوتون لصالح اصبلن جري تحاكوشنة % 16شومن و

 كوداٌؾ السابك مراد كراسنوجفاردٌسكاٌاكانوا سٌصوتون لمحافظ منطمة % 11و (للجمهورٌة

والذي كان حزرت شومن ٌتمنى ان ٌخلفه اال انه اؼتٌل على اٌدي مسلحٌن مجهولٌن 

من % 8 سوى على نٌنا كونوفالوفا ،ولم تحصل زعٌمة االتحاد السبلفً 26/9/2006فً

  .(رؼم ان عدد الروس فً العاصمة ماٌكوب اكثر من الشركس)اصوات ممن شملهم االستطبلع 

 2006 نٌسان عام 15 الروسٌة لد نشرت مماالً بتارٌخ kommersantوكانت صحٌفة 

ربٌس : االدٌؽٌة تتلمى ضمانات بعدم حلها جاء فٌه / حزرت شومن ٌؽادر منتصراً :بعنوان 

ووفما جمهورٌة االدٌؽٌة السٌد حزت شومن لدم استمالته الى الربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن 

 سوبانٌنربٌس موظفً الكرملٌن سٌرؼً  كان السٌد شومن لد اجتمع مع لمصدر رفٌع بالكرملٌن
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حٌث حصل السٌد شومن دٌمتري كوزان (لجنوب االتحادي ا) ممثل رباسة االتحاد فً المفماسو

 واضاؾ  مع اللٌم كراسنودار،ودمجها ادٌؽٌا تموم بحل وعد بؤن الحكومة االتحادٌة لن على

المصدر ان السٌد شومن كان لد لدم استمالة الى برلمان جمهورٌة االدٌؽٌة اال انها لم تكن 

ستمالته من المرجح ان ٌكون ٌوم ال لانونٌة، كما صرح المصدر وبالتالً فان االعبلن الرسمً

روسبلن حاجٌٌؾ مع  بعد ان ٌجتمع السٌد شومن وربٌس البرلمان فً االدٌؽٌة السٌد االثنٌن

 االستمالة االولى للسٌد شومن جاءت فً ذروة االزمة السٌاسٌة فً ،الربٌس الروسً بوتٌن

 وهو توجه كان ممثل رباسة خطة لدمج الجمهورٌة مع اللٌم كراسنودارالجمهورٌة على خلفٌة 

االتحاد فً المفماس السٌد كوزان ٌإٌده بشكل لوي ، وهو أمر احتجت علٌه ورفضته المنظمات 

الشركسٌة بشدة وهدد بولوع حرب جدٌدة فً المفماس شومن كان فً حالة صراع مع كوزان 

 الروسٌة kommersantلدعمه المنظمات الشركسٌة كما جاء فً ممابلة أجرته معه وكالة 

لد رفض التعلٌك على  (الجنوب)فً شباط، ، وكان ممثل مكتب رباسة االتحاد فً المفماس

 .االستمالة

وٌمكن ان ٌكون لد حصل نوع من التفاهم ؼٌر المباشر بٌن الشراكسة والسلطات 

ولو ان )الروسٌة، حٌث لم ٌتابع موضوع الرسالة التً رفعت الى البرلمان االوروبً بشكل دلٌك

، خاصة بعد تراجع موسكو المإلت  (الشراكسة كانوا ٌنتظرون الرد االوروبً على رسالتهم

عن مشروع االستفتاء و ٌدل هذا على الجانب الشركسً لم ٌكن راؼباً فً تصعٌد المولؾ مع 

موسكو بعد تراجع االخٌرة عن مشروع االستفتاء ولو بشكل مإلت، بٌنما ٌبدو ان الجانب 

ٌموم على استؽبلل الشراكسة انفسهم لحل جمهورٌة االدٌؽٌة الروسً لد بدأ بالسعً لتوجه جدٌد 

، والحظ الباحث ان السلطات الروسٌة كانت فً حالة خوؾ شدٌد من المولؾ الذي اتخذه السٌد 

حزرت شومن والذي لم ٌباٍل بؽضب موسكو نتٌجة لمعارضته لها، بل لام بدعم المنظمات 

الشركسٌة ونجح فً تشكٌل جبهة شركسٌة موحدة لٌس فً االدٌؽٌة فمط بل فً الجمهورٌات 

الشركسٌة المجاورة والمهجر الشركسً كذلن ، وكانت السلطات الروسٌة للمة من ظهور بطل 

لومً شركسً مرتمب لذلن عمدت الى اعطاء شومن وعداً بعدم حل جمهورٌة االدٌؽٌة ممابل 

 مستشارا لربٌس بلدٌة خروجه من سدة الحكم ولامت بإبعاده عن منطمة المفماس، وذلن بتعٌٌنه

 وبالتالً تمكنت من احتواء تصاعد التٌار المومً الشركسً الذي موسكو للشإون االجتماعٌة،

أٌمظته دون أن تدري فً محاولتها لحل جمهورٌة االدٌؽٌة فلو كان الشراكسة لد توجهوا لطلب 

الدعم االوروبً فً ظروؾ مؽاٌرة لكانت موسكو والعة فً مؤزق خطٌر جداً، إال أن الحظ 

.  وعدم وجود فكر سٌاسً شركسً متكامل ٌحسن التنظٌم والتخطٌط ٌمكن المول أنه انمذ موسكو 
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أصبلن جري تحاكوشٌنة "  تم فً العاصمة ماٌكوب انتخاب السٌد 2006/ 12/ 13فً 

 " ً  جدٌداً لجمهورٌة األدٌؽً ، و هو الربٌس الثالث لها منذ إعبلن مماطعة األدٌؽً ربٌسا

و بخبلؾ ما كان متبعاً عند انتخاب الربٌسٌن السابمٌن .م 1991جمهورٌة اتحادٌة فً العام 

 ، وسلفه السٌد سوفمان حزرات، اللذٌن تم"أصبلن جارٌموؾ " السٌد :مإسسها  للجمهورٌة ،

وفماً  انتخابهما من الشعب مباشرة، فمد تم انتخاب الربٌس الجدٌد عبر مجلس النواب ، وذلن

الحدث  للمرسوم الجدٌد الذي أصدره الربٌس االتحادي الروسً السٌد فبلدٌمٌر بوتٌن عمب

. جمهورٌة أوسٌتٌا الشمالٌة لبل عامٌن تمرٌباً – اإلرهابً فً مدرسة بٌسبلن 

لذي حدد لواعد جدٌدة تماماً ومؽاٌرة وبشكل كبٌر للطرٌمة السابمة وهو ما أثار فً او

 حٌنها تساإالت جدٌة فً أوساط السٌاسٌٌن والمتابعٌن حول مؽزاها الهدؾ منها

نابب  (1)نابباً، وعارضه  (50)وبنتٌجة التصوٌت السري، حاز الربٌس الجدٌد على أصوات 

ٌشؽل حتى انتخابه منصب ربٌس  الربٌس الجدٌد كان. ناببٌن عن التصوٌت (2)واحد، وامتنع 

. الحالً للجمهورٌة جامعة ماٌكوب الحكومٌة، وهو أٌضاً عضو فً البرلمان

اال ان الصراع الداخلً استمر فً الجمهورٌة حٌث توجهت موسكو نحو سٌاسة جدٌدة 

-على استؽبلل الشراكسة انفسهم لحل جمهورٌة االدٌؽٌة ، ولد كانت اذاعة اوروبا الحرةتموم  

 تمرٌراً حول الصراع الداخلً الحالً فً جمهورٌة 25/1/2008اذاعة الحرٌة لد بثت بتارٌخ 

فً بدء : مخاوؾ ،و توتر تطفو على السطح فً االدٌؽٌة جاء فٌه : االدٌؽٌة تحت عنوان روسٌا 

 ربٌس جمهورٌة االدٌؽٌة الحالً وربٌس جامعة 2007 كانون الثانً من عام 13والٌته فً 

ماٌكوب التمنٌة السابك السٌد اصبلن جٌري تحاكوشنة لال بانه ٌعارض أي مساعٍ جدٌدة لحل 

جمهورٌة االدٌؽٌة وضمها الى مماطعة كراسنودار المحٌطة بها، لكن التطورات البلحمة على 

مدى العام الماضً أثارت شكوكاً لدى االللٌة الشركسٌة فً الجمهورٌة حول مدى والء 

احدى المنظمات المدنٌة الؽٌر  (الجمعٌة الشركسٌة)تحاكوشنة، وعارضت االدٌؽة خاسة 

حكومٌة والتى تسعى للدفاع عن مصالح الشراكسة، منذ البداٌة ترشٌح السٌد تحاكوشنة لرباسة 

 بحث الربٌس الروسً 2006الجمهورٌة، إال أن معارضتها لم تنجح، فً نوفبر من عام 

فبلدٌمٌر بوتٌن تجدٌد الوالٌة ثانٌة للربٌس المنتهٌة والٌته السٌد حزرت شومن، الدمج الممترح 

لجمهورٌة االدٌؽٌة الى مماطعة كراسنودار كان هو محور االزمة السٌاسٌة التً طال امدها 

 عندما صرح الربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن 2005والتً نزع فتٌل ازمتها فً نٌسان من عام 

لم تعد على جدول اعمال الفدرالٌة الروسٌة ، وأستبعد  (اي حل الجمهورٌة)ان هذه المسالة 

 مرة اخرى حصول اي نوع من االندماج او 2007السٌد تحاكوشنة وفً شهر نٌسان من عام 

  .الؽاء وحل جمهورٌة االدٌؽٌة
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ولكن وبعد اسابٌع فمط لام بتولٌع اتفالٌة تعاون وصدالة مع والً مماطعة كراسنودار 

السٌد الٌكساندر تكاتشٌؾ تهدؾ الى توثٌك التعاون فً مجاالت عدٌدة كالتشرٌع والتجارة 

والزراعة والامة عبللات مع دول أجنبٌة واستثمار الموارد الطبٌعٌة وتبادل المعلومات ، ونملت 

 نٌسان 28فً  (Caucasus times)عن مولع  (الصادرة فً العاصمة التشٌكٌة)صحٌفة براغ 

 أن اتفالٌة التعاون هذه تؤتً ضمن تعزٌز التكامل المنشود بٌن االدٌؽٌة 2007من عام 

والشكون والمخاوؾ الشركسٌة عززتها الخطط (أي دمج وحل جمهورٌة االدٌؽٌة)وكراسنودار

عدة دوابر حكومٌة اتحادٌة فً االدٌؽٌة، ومنها دوابر الجمرن وإدارة تفتٌش الرامٌة إللؽاء 

الموارد الطبٌعٌة ودابرة خدمات الطب البٌطري ودابرة مكافحة المخدرات وتوحٌد هذه الدوابر 

مع مماطعة كرسنودار، ولد أثار إؼبلق بعض الهٌبات والدوابر فً جمهورٌة األدٌؽً استٌاء 

واسعًا لدى منظمات المجتمع المدنً الشركسٌة نظرا لما ٌنطوي علٌه األمر من تهدٌد ومساس 

فً هذا اإلطار وجه ربٌس المإتمر الشركسً .بوضع الحكم الذاتً الذي تتمتع به الجمهورٌة

بلمار -مراد برزج وربٌس األدٌؽة خاسه أصبلن تشٌرغ وربٌس المإتمر الشركسً فً المبردي

شركس بٌسبلن ماخوؾ رسالة -روسبلن كٌشٌؾ وربٌس المإتمر الشركسً فً المرشاي

مشتركة إلى  كل من الربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن، ربٌس مجلس الدوما بورٌس ؼرٌزلوؾ، 

وأعرب .ربٌس مجلس الفدرالٌة سٌرؼً مٌرونوؾ وربٌس المحكمة الدستورٌة فالٌري زوركٌن

دابرة خدمات رلابة "و" دابرة الجمارن"ممثلو المنظمات الشركسٌة عن شدٌد للمهم إزاء إؼبلق 

دابرة "والعزم على إؼبلق " دابرة رلابة المواد المخدرة"و" الطب البٌطري واألعشاب

أٌضا مشددٌن على أن إؼبلق هذه الهٌبات دون موافمة حكومة األدٌؽً ٌعتبر خرلًا " الضرابب

الشعب األصلً لجمهورٌة  (األدٌؽً)إن الشراكسة : "وجاء فً الرسالة.للدستور الروسً

  ".األدٌؽً ٌتمتعون بحك حكم أنفسهم بؤنفسهم

وٌتمتع األدٌؽً بحك تحدٌد وضعهم السٌاسً بحرٌة وتطوٌر أنفسهم التصادٌاً واجتماعٌاً 

وثمافًٌا وفك االتفالٌات الدولٌة المتعلمة بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة، وإنه لمن ؼٌر 

الممكن ممارسة الشعب األصلً لحموله دون وجود المإسسات البلزمة لذلن، إن إلؽاء 

المإسسات الفدرالٌة فً جمهورٌة األدٌؽً سٌجعلها فً وضع ؼٌر متساٍو مع جمهورٌات 

الفدرالٌة الروسٌة األخرى، ونحن نرى أنه ٌتم دفع الجمهورٌة خارج النطاق المانونً للفدرالٌة 

الروسٌة، وهذا األمر ال ٌنتهن المبادئ الفدرالٌة الروسٌة فحسب بل ٌزعزع أٌضا استمرار وأمن 

. شمال المفماس، كما دعت الرسالة كذلن لولؾ عملٌة حل المإسسات األدٌؽٌة بؤسرع ولت

  و لامت كل من االدٌؽة خاسة ومنظمة الكونؽرس الشركسً بتوجٌه رسالة مفتوحة الى

الربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن وربٌس مجلس الدوما السٌد بورٌس جروزلوؾ وربٌس 
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البرلمان الروسً السٌد سٌرجً مٌرنوؾ وربٌس المحكمة الدستورٌة السٌد فالٌري زوركٌن 

احتجوا خبللها على تلن الخطط الداعٌة لحل جمهورٌة االدٌؽٌة مشٌرٌن ان مثل هذه الخطط 

، لجنة 2007 نوفبر16 فً kavkaz-uzel.ruتنتهن الدستور الفدرالً الروسً كما أورد مولع 

المٌزانٌة والمالٌة والضرابب والمضاٌا السٌاسٌة وااللتصادٌة لامت اٌضاً بتوجٌه نداء الى 

الربٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن تدعوه فٌه الى عدم الشروع فً إلؽاء بعض الدوابر الحكومٌة 

 تشرٌن االول من 20 فً kavkaz-uzel.ruاالتحادٌة فً االدٌؽٌة فً الجمهورٌة، ووفماً لمولع 

 شدد ربٌس اللجنة السٌد رشٌد موجو على الدور الربٌسً التً تضطلع به الدوابر 2007عام

دوابر الجمرن وإدارة تفتٌش الموارد الطبٌعٌة ودابرة خدمات الطب البٌطري ودابرة ) المعنٌة

  . بتطوٌر التصاد الجمهورٌة(مكافحة المخدرات

إال أن المفارلة كانت التنالض فً تصرٌحات السٌد تحاكوشنة فرؼم تولٌعه على اتفالٌة 

 عن معارضته لخطة 4/2/2008التعاون مع كراسنودار الى انه سرعان ما عاد وصرح بتارٌخ 

المركز الفدرالً بتوحٌد الدوابر الضرٌبٌة فً األدٌؽً وكراسنودار والتً تعتبر خطوة باتجاه 

نحن من حٌث المبدأ : "إلؽاء وضع اإلدٌؽً كجمهورٌة وإلحالها بكراسنودار كراي، واسترسل

لسنا ضد توحٌد هذه المراكز وتوطٌدها لكن تعالوا نعززها فً ماٌكوب، إذا ما كان معنى تؽٌٌر 

الشكل هو تحوٌل كافة المدٌرٌات الفدرالٌة فً األدٌؽً إلى فروع فإننا لن نسمح بحدوث شًء 

،ولفت تخاكوشٌنوؾ إلى أنهم طرحوا هذا األمر عدة مرات عند التمابهم مسإولٌن فدرالٌٌن "كهذا

فً موسكو وبؤن جمهورٌة األدٌؽً ستبمى دوما وفً كل األحوال منطمة روسٌة تتمتع بكافة 

حموق روسٌا،وذكر الربٌس األدٌؽً أنه ٌتمتع بعبللات شخصٌة ممتازة مع والً كراسنودار 

 لم ٌفشل تحاكوشنة فمط فً .ألٌكسندر تكاتشٌؾ وبؤن عبللات العمل ترجع لمجراها الطبٌعً

الناع موسكو بالتراجع عن خططه، ولكنه زاد من الترلب الشركسً، باصرار موسكو على ان 

ٌكون ربٌس البرلمان فً االدٌؽٌة روسٌاً بدالً من السٌد روسبلن حاجٌٌؾ الذي انتخب عضواً 

، وٌعد الروس حتى اآلن 2007 كانون االول من عام 2فً مجلس الدوما الروسً المنتخب فً 

من سكان الجمهورٌة البالػ  (%64.5)أكبر مجموعة عرلٌة فً االدٌؽٌة حٌث ٌمثلون نحو 

 (%24.2) الؾ نسمة، على النمٌض من ذلن الشراكسة ٌشكلون فمط ما نسبته 447000عددهم 

من مجموع السكان، وتمشٌاً مع تعهده فً دورة البرلمان فً شهر كانون االول من عام 

والتً أعلن بها ربٌساً للجمهورٌة، لام السٌد تحاكوشنة بتسمٌة السٌد فبلدٌمٌر  (2006)

من  (%50)ربٌساً للوزراء واكد ان الروس سٌحصلون على  (روسً االصل)ساموزجنكوؾ 

اي  )(%50)جمٌع الحمابب الوزارٌة والتعٌٌنات الحكومٌة االدارٌة، رؼم ان الشراكسة ٌمثلون 
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فً كانون الثانً من عام kavkaz-uzel.ru : من نواب البرلمان حسب ما افاد مولع (االؼلبٌة

2008.  

وٌإكد النواب األدٌؽٌون على ضرورة أن ٌكون ربٌس الجمهورٌة وربٌس البرلمان 

ووزٌر الثمافة وربٌس لجنة الصحافة فً الببلد من األدٌؽٌٌن ألن هذا األمر ٌضمن الحصانة 

لؤلدٌؽً التً ٌراد إلؽاء وضعها كجمهورٌة ذات حكم ذاتً وإلحالها بكراسنودار، وٌحافظ على 

 كانون الثانً 18وفً اجتماع مشترن لبلدٌؽة خاسة والكونؽرس الشركسً فً  (بنتٌها المومٌة

، صرح نابب ربٌس االدٌؽة خاسة السٌد نالبً جوشتٌل بؤن ربٌس االدٌؽٌة أصبح 2008من عام 

ٌعٌٌن من لبل موسكو، ولذلن فان شرعٌته أصبحت ألل مما كانت علٌه عندما كان ٌنتخب من 

لبل الشعب وأن البرلمان ٌمثل ثانً أهم سلطة وٌوجد هنان صفمة كبٌرة ٌتم تحضٌرها االن 

الختٌار الربٌس الجدٌد للبرلمان اضاؾ جوشتٌل، كما اشار ارابً حابً وهو عضو فً رباسة 

االدٌؽة خاسة ان عملٌة إلؽاء الدوابر الحكومٌة مستمرة وهذا ٌهدد بماء االدٌؽٌة مستملة ولرر 

 مع النواب الشراكسة فً البرلمان 2008 كانون الثانً من عام 23المشاركون عمد اجتماع فً 

لبحث كٌفٌة التحرن للتصدي لهذه المشارٌع،  وتحرن السٌد تحاكوشنة أوالً وعمد جلسة طاربة 

 وعرض لابمة ألرتها موسكو تضم ثبلثة مرشحٌن لشؽل 2008 كانون الثانً 20للبرلمان فً 

نابب ربٌس البرلمان أناتولً إٌفانوؾ، :  منصب ربٌس البرلمان وجمعٌهم من الروس وهم

وربٌس كتلة حزب روسٌا المتحدة ألٌكسندر لوزٌن، والنابب سٌرؼً بٌسمان ربٌس لجنة الثمافة 

 تحدث رشٌد موجو عن 2008من عام نً  كانون الثا21واالتصال الجماهٌري فً البرلمان،فً 

احتمالٌة ادراج مرشحٌن من الشراكسة باالضافة الى اٌفانوؾ فً البلبحة المعروضة لشؽل 

السٌد موؼدٌن تشرمٌت وعسكر شحاالؼوؾ ، ونمل مولع : منصب ربٌس البرلمان وهما

kavkaz-uzel.ru ًعن السٌد حابً لوله ان اصرار تحاكوشنة على 2008كانون الثانً 22 ف 

تعٌٌن ربٌس للبرلمان من اصل روسً ولٌس شركسً خبلفاً لما جرت علٌه العادة هو دلٌل 

  .واضح على نٌة موسكو استؽبلل الشراكسة انفسهم لحل جمهورٌة االدٌؽٌة

تم تعٌٌن مراد كومبٌولوؾ األدٌؽً األصل ربٌسا للوزراء فً  16/5/2008بتارٌخ 

جمهورٌة األدٌؽً خلفا للروسً فبلدٌمٌر ساموجٌنكوؾ الذي أصبح أمٌنا عاما لرباسة 

الجمهورٌة خلفا إلٌؽور ؼورٌاٌنوؾ، وكان مراد كومبٌولوؾ ٌشؽل منصب نابب ربٌس 

وٌرى البعض فً تعٌٌن شخص من .الوزراء، وكان لبل ذلن ربٌسا لدابرة الضرابب فً ماٌكوب

أصل أدٌؽً ربٌسا للحكومة محاولة من الربٌس أصبلن تخاكوشٌنوؾ إلرضاء الشعب األدٌؽً 

بعد تعٌٌن الروسً أناتولً إٌفانوؾ ربٌسا للبرلمان بناء على إلحاح موسكو خبلفا لما جرت 

ٌذكر أنه من المفارلات البلفتة للنظر أن األدٌؽة ٌمثلون أللٌة عرلٌة فً .علٌه العادة حتى اآلن
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ببلدهم، وحتى اآلن كان ٌتم تعٌٌن ربٌس الجمهورٌة وربٌس البرلمان فً األدٌؽً من األدٌؽة، 

وأما ربٌس الوزراء فكان ٌعٌن من الروس، وترددت أنباء أفادت بؤن الربٌس تحاكوشنة وعد 

بعض النواب البرلمانٌٌن بتعٌٌن ربٌس وزراء أدٌؽً بعد اعتراضهم بشدة على اختٌار روسً 

 انتخاب ربٌس البرلمان لعدة أشهر، ورؼم تؤكٌد للشؽل منصب ربٌس البرلمان مما عط

ستراعى فً اختٌار أعضاء الحكومة الجدٌدة لكنه ذكر أن " النسب العرلٌة"تحاكوشنة أن 

  .مصالح الروس الذٌن ٌشكون األؼلبٌة ستإخذ بعٌن االعتبار فً التشكٌلة الوزارٌة الجدٌدة

هذا االمر ٌدل على استمرار الصراع الداخلً فً جمهورٌة االدٌؽٌة واحتمالٌة تطوره 

لٌؤخذ ابعاداً اخرى لد ترتبط بصراعات دولٌة واللٌمٌة محٌطة فً المنطمة التً لد ترى انه من 

المفٌد لها استخدام ورلة الشراكسة للضؽط على موسكو فً صراعات اخرى وتحمٌك مكاسب 

.   معٌنة
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المبحث الثالث 

 شركس/الصراع الداخلً فً جمهورٌة لرشاي

شركس ٌشترن مع الصراع فً /ٌمكن المول أن الصراع فً جمهورٌة لرشاي

بلمارٌا بعدة سمات حٌث ٌتشابه مع الصراع فً جمهورٌة االدٌؽٌة /جمهورٌتً األدٌؽٌة ولباردٌنا

شركس بٌنما ٌتشابه مع الصراع /بكون الشراكسة اللٌة على ارض وطنهم فً جمهورٌة لرشاي

بلمارٌا بالثؤثٌر الموي للتٌار االسبلمً ووجود صراع مسلح ضد السلطات /فً جمهورٌة لباردٌنا

شركس شدٌدة التؤثر بالصراعات المجاورة لها فً كل من /الروسٌة، أي أن جمهورٌة لرشاي

: بلمارٌا، وسٌتم تمسٌم هذا المبحث الى موضوعٌن هما/جمهورٌتً األدٌؽٌة ولباردٌنا

 الصراع العرلً أسبابه واألطراؾ المعنٌة به: المطلب االول  .

 ًنشاط التٌار االسبلمً وتؤثٌره على الساحة الداخلٌة: المطلب الثان .

 الصراع العرلً أسبابه واألطراؾ المعنٌة به :المطلب االول :

 ألؾ نسمه 400شركٌسن نحو/ ٌشكل الشركس اللٌة داخل الجمهورٌة، وٌعٌش فً المرشاي

و  (%32)المرشاي  (%42)ٌنمسمون الى خمسة شعوب تتكلم خمس لؽات مختلفة هً الروس 

واستحوذت لضٌه الخبلؾ فً الجمهورٌة  (%3)و النؽوي  (%7)واالباظة  (%10)الشركس 

على أهتمام الرأي العام  (جماعه عرلٌة تركٌة وافده)شركٌسن بٌن الشراكسة والمرشاي /لرشاي

 صرح اٌان ؼولوبٌؾ نابب وزٌر الداخلٌة الروسً، لوكالة االنباء 1999الروسً،  ففً عام 

الروسٌة اتنرفاكس أن الشراكسة أعلنوا استمبللهم الذاتً من جانب واحد مإكدٌن أنهم 

. فً شمال المفماس (شركٌسن/المرشاي)سٌنسحبون من مإسسات جمهورٌة 

وأكد ؼولوبٌؾ أن هذا االعبلن ٌؤتً فً الٌوم الذي من الممرر أن ٌلتمً فٌه ربٌس هذه 

فبلدٌمٌر سٌمٌنوؾ والذي ٌحتج علٌه الشراكسة، ربٌس  (المختلؾ على انتخابه)الجمهورٌة 

الوزراء الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن فً موسكو، وأوضح ؼولوبٌؾ ان ستٌن مإٌدا لربٌس بلدٌة 

ستانٌسبلؾ دٌرٌؾ الشركسً األصل أعلنوا أمس أنهم سٌنسحبون من  (شركٌسن)العاصمه 

الهٌبات التنفٌذٌة لهذه الجمهورٌة الصؽٌرة، وأضاؾ أن الحكم الذاتً أعلن بسبب لرار اللجنه 

 35االنتخابٌة المحلٌة تثبٌت سٌمٌنوؾ فً منصبه كربٌس للجمهورٌة، وتظاهر ماال ٌمل عن 

 فً العاصمة شركٌسن احتجاًجا على لرار تثبٌت سٌمٌنوؾ وهو 31/9/1999الؾ شخص فً 

.  اٌار الماض16ًفً االنتخابات الرباسٌة التً جرت فً  (المرشاي)من 

 خبلل تظاهرة فً 31/8/1999وورد فً البٌان الذي جرت تبلوته علنا ٌوم الثبلثاء 

تشركسن عاصمه الجمهورٌة ووزع من لبل منظمة الخاسة الشركسٌة تهدٌداً بإعبلن األستمبلل، 

وأرسل البٌان الى الربٌس الروسً بورٌس ٌلتسٌن وربٌس الوزراء فبلدٌمٌر بوتٌن والً 
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البرلمان االتحادي الروسً، كما اشار البٌان ان مسبولً الجمهورٌة ٌحتفظون بحك تشكٌل 

التً انتزعت بشكل ؼٌر شرعً فً عام  (منطمة شركٌسن)حكومة حكم ذاتً مإلتة واستعادة 

  . م1999 اٌار 16 م فً حال لم ٌتم إلؽاء نتابج انتخابات 1957

أن سبب اشتعال الوضع كان لد بدأ عندما أحتج الشركس على تثبٌت فوز الجنرال 

األصل فً االنتخابات على منافسة الشركسً ستاٌنسبلؾ  (لرشاي)فبلدٌمٌر سٌمٌنوؾ وهو 

دٌرٌٌؾ الذي اتهمه بالتزوٌر االنتخابً، و أدى هذا األمر الى لٌام النواب الشراكسة فً 

 .جمهورٌة المرشاي شركسٌن بالئلعبلن عن إلامة اللٌم خاص بهم ٌتمتع بحكم ذاتً فً روسٌا

وكان نواباً من الروس واألباظة صوتوا الى جانب أعبلن إللٌم حكم ذاتً خاص 

بالشركس، وحسب السلطات الروسٌة فان ال لٌمة لانونٌة لهذا المرار حتى وأن صدلت المحكمه 

العلٌا للجمهورٌة على انتخاب الربٌس الجدٌد، كما هدد الشركس مراراً بإعبلن الحكم الذاتً فً 

  .حال لم تلػ نتابج االنتخابات الرباسٌة

شركس /الذي تشهده جمهورٌة المرشاي (المومً)أن الخبلؾ السٌاسً والصراع العرلً 

الٌوم ٌمكن المول أنه ذو جذور تارٌخٌة تمتد الى زمن بعٌد و تعود الى أسباب اجتماعٌة 

والتصادٌة والتً لعدم معرفتها ال ٌمكن الولوؾ على حمٌمة ما ٌجري بالجمهورٌة من احداث، 

 بمرار منفصل من السلطة السوفٌتٌة آنذان 1922جركٌس عام –لمد شكلت جمهورٌة المارتشً

مماطعة المرشاي ومماطعة :  الجمهورٌة الى مماطعتٌن هما1926ولكن سرعان ما لسمت عام 

الجركس ذوات الحكم الذاتً ألن أسباب التمسٌم تعود فً الحمٌمة الى مٌول بدا الفبة الحاكمة من 

المرشاي للسٌطرة على أكبر جزء من ممدرات الجمهورٌة و بسط نفوذهم وسٌطرتهم على 

األراضً، فلمد تضاعفت لطع األراضً الخاضعة لسٌطرة المارتشاي ثمانً مرات على حساب 

األراضً المؤخوذة من الجركس، وبممدار مرتٌن ونصؾ عن حساب األراضً المؤخوذة من 

. المومٌات االخرى مثل الروس الموزاق واألباظات

 م الى االضطهاد السٌاسً حٌث تم تهجٌر ذلن 1943تعرض شعب المرشاي فً عام 

الشعب عنوه من أراضٌهم التارٌخٌة، حٌث فرؼت أراضٌهم بالكامل من السكان وسلخت 

م تمت إعادة المهجرٌن من المرشاي وتشكلت 1957وضمت الى جمهورٌة جورجٌا، وفً عام 

جمهورٌتهم ذات الحكم الذاتً ضمن األراضً العابدة لمماطعة الجركس ذات الحكم الذاتً التً 

اصبحت تتبع فٌما بعد لمماطعة ستافروبول، وجمٌع هذه االمور تمت بما فً ذلن إلؽاء مماطعة 

الجركس دونما سإال بالموافمة أو عدمها لكل من الروس واألباظات والجركس، وفً هذه 

الخطوة اٌضا الدمت السلطة الروسٌة على سلخ جزء من أراضً الجركس و اعطابها للمرشاي 
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مما ٌعتبر خرلا للموانٌن واالعراؾ الدولٌة حسب لول الشراكسة أستناداً الى االعبلن العالمً 

.  حول حموق الشعوب االصلٌة والمانون الدولً

شركس ٌراه / كان نظام الحكم الموجود فً جمهورٌة لرشاي1999-1989فً الفترة من

 عمد مإتمر شعب الماراشً، وأتخذ لرار 8/10/1989الشراكسة ؼٌر لانونً، ذلن أنه فً 

ٌمضً بإعادة تشكٌل مماطعة الماراتشً ذات الحكم الذاتً مع خروجها من مماطعه ستافروبل 

التً كانت سابمًا تتبع لها ، حٌث لمً هذا المرار التؤٌٌد من جمٌع النواب من أصل لاراشً فً 

. شركس  ذات الحكم الذاتً/مماطعة المرشاي

 دعً شعب المرشاي الى أجتماع طارئ فً مدٌنه كاراشٌفسن حٌث 1991وفً نوفمبر 

طالب هذا االجتماع باعادة تشكٌل مماطعة الماراشً، ولكن هذه المرة بمثابة جمهورٌة ضمن 

الجمهورٌات المكونة للفدرالٌة الروسٌة حٌث تم ذلن تحت ضؽوط المشاركٌن فً هذا االجتماع، 

 من هنا ٌتبٌن أن الماراشً كانوا أوابل المطالبٌن بتمسٌم جمهورٌات

لم تطالب  (المازاق–الروس–االباظات–الجركس)جركس مع أن المومٌات األخرى –الماراشً

ً . ي.بذلن،  وفً تلن الفترة لام السٌد ؾ ربٌس الجمهورٌة آنذان وهو من )خوبٌؾ شخصٌا

بالطلب من ربٌس روسٌا الفدرالٌة البماء على رأس السلطة فً الجمهورٌة ، ومثل  (المرشاي

  .التصرؾ ٌعتبر سابمة خطٌرة و مخالفا للموانٌن و الدستور

وتعدى ذلن المطلب الى االعبلن العلنً بتنفٌذ سٌاسٌة تموم على تسلٌم أبناء المرشاي 

جمٌع أمور السلطة فً جمٌع مرافك الحٌاة بحٌث لم ٌبمى للمومٌات االخرى سوى الكلمة فً 

والتً أصبحت بمثابة دٌكور ٌمكن  (شركس/جمهورٌة المرشاي )تسمٌة هذه الجمهورٌة 

إزالته،حسب تعبٌر الشراكسة، كما تمت خصخصة الكثٌر من ممتلكات الدولة االلتصادٌة 

والمنشآت العامة بشكل ؼٌر لانونً لتتركز بؤٌدي الماراشً بشكل أدى الى سٌطرتهم على جمٌع 

مراكز الموى فً الجمهورٌة وفً جمٌع المجاالت من سٌاسٌة والتصادٌة و لطاع الضرابب 

باإلضافة الى أن المضاء كان منحازاً الى جانب الماراشً فً تبرٌر تلن االمور وخلك بعض 

التفسٌرات لمثل هذه االخترالات ؼٌر المانونٌة، مما أدى الى تراكم الثروات الكبٌرة بشكل ؼٌر 

لانونً و عدم التساوي و التفاوت الشدٌد بٌن أفراد الشعب و أدى ذلن الى انتشار الفساد و 

. الرشوه و الفمر المدلع للمومٌات االخرى 

وعمد مإتمر وطنً ضم جمٌع المومٌات المذكورة نتٌجة ممارسات المرشاي، ونادوا 

بإعادة النظر فً الدستور والمانون وتطبٌمه فً شتى مجاالت الحٌاة بما فً ذلن أمور االنتخابات 

-1990شركس ضمن مماطعة ستافروبل كما كان علٌه عام /الرباسٌة وتشكٌل مماطعة المرشاي

 ، أما بالنسبه لمماطعة المرشاي ذات الحكم الذاتً فطالب المإتمر بتطبٌك الدستور ولانون 1991
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روسٌا الفدرالٌة خصوصاً فٌما ٌتعلك بانتخابات الرباسة لٌكون ذلن عبر انتخابات حرة نزٌهة 

ٌشارن بها كافة لطاع الشعب من مختلؾ المومٌات ، ولكن االنتخابات الرباسٌة لم تحدث إال فً 

 وذلن بعدما نفذ صبر االباظات والجركس وأصبحت الببلد على حافة الهاوٌة، 1999عام 

. وتجلت هذه األمور فً الجولة األولى من االنتخابات الرباسٌة و التً أسفرت عن فوز ش 

من األصوات عندبذ أدلى بتصرٌحات علنٌة تنتمد % 40بحصوله على  (من المرشاي)أدرٌٌؾ

وتهاجم الجركس واالباظات باإلضافة الى توزٌع الكثٌر من المنشورات والتً كانت تحتوي 

على الكثٌر من ألفاظ التً تسًء الى الجركس، فعلى سبٌل المثال نعت الجراكسة بابناء الكبلب 

فً احد المنشورات، كما تم نشر بعض المعلومات ؼٌر الصحٌحة بالصحؾ المحلٌة هدفها نشر 

بعض الذعر والخوؾ بٌن المومٌات االخرى ومفادها أن شعب االدٌؽة سٌعود من جمٌع أنحاء 

العالم وٌنشا ما ٌسمى وطن الشراكسة العظٌم وسوؾ ٌؤخذون األراضً من الماراشً والروس 

.  وؼٌرهم من المومٌات األخرى

ولمد أدى تفالم الوضع الى حدوث مصادمات بٌن الطرفٌن بكافة األشكال كان منها 

مهاجمة الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة وأتهمها بالتجسس واإلرهاب، ومن األمور األخرى التً 

أدت إلى ازدٌاد التوتر واالخترالات هو تزوٌر االنتخابات التً تمت أثناء االنتخابات، ولد تم 

رفع لضاٌا التزوٌر والمخالفات المانونٌة التً تمت أثناء سٌر العملٌة االنتخابٌة إلى المحكمة 

المحلٌة فً الجمهورٌة لكن المدعً العام فً المحكمة العلٌا نمض هذه الدعوة مما دفع الجراكسة 

الى تمدٌم شكوى أخرى الى محكمة روسٌا العلٌا، إال أن السلطات الروسٌة تمكنت من تحمٌك 

 الفدرالٌة ونادت بالتعمل تهدفها، فبعد أن وصل الطرفان الى حافة الهاوٌة، تدخلت السلطا

وضبط النفس، ولامت بفرض نظام سٌاسً معٌن على جمٌع اإلطراؾ ٌموم على أساس 

شركس تعطً كرسً الرباسة الى المرشاي بٌنما ٌعطى كرسً /المحاصصة، فؤصبحت المرشاي

رباسة الوزراء الى الشركس، وبهذا لسمت الجمهورٌة ولو أنها تعتبر وحدة سٌاسٌة واحدة إال 

فؤن بمٌة الجمهورٌة ممسمة  (حٌث ٌوجد تداخل بٌن المومٌات)انها وباستثناء العاصمة تشركٌسن 

الى مجموعة جٌوب لومٌة وال ٌوجد اختبلط اجتماعً بٌن أبناء المومٌات المختلفة، فالمرشاي 

 فً المناطك الشرلٌة والجنوبٌة من الجمهورٌة بٌنما ٌتركز الشركس واالبازٌن فً نٌتمركزو

المناطك الؽربٌة والشمالٌة، ولد ٌعطً برلمان الجمهورٌة صورة مجازٌة عن الوضع فالنواب 

المرشاي ٌجلسون فً االطراؾ بٌنما ٌجلس الشراكسة واالبازٌن فً الوسط وهذا ما ٌعطً 
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االنطباع حول ان الوضع العرلً فً الجمهورٌة لٌس على ما ٌرام، ولد تكون السٌاسة الروسٌة 

 1.الفدرالٌة فً المفماس هً السبب االساسً فً هذا الوضع

 

 ًنشاط التٌار االسالمً وتؤثٌره على الساحة الداخلٌة :المطلب الثان :

شركس تحت التؽطٌة االعبلمٌة الشاملة، فً /بمٌت جمهورٌة لرشاي (2006)خبلل عام 

ؼضون ذلن بٌنت األحداث الجارٌة فً الجمهورٌة تزاٌد المواجهة بٌن السلطات الروسٌة 

الجماعات )واالنفصالٌٌن رؼم التصرٌحات الرسمٌة التً تحدثت عن المضاء على الجماعات 

فً المرشاي ؼٌر أن عدة تطورات تإكد أن البنٌة التحتٌة لهذه الجماعات ما تزال  (االسبلمٌة

حٌة وسلٌمة هذه الجماعات تعتبر نفسها كما هو الحال لدى الجماعات األخرى فً جمهورٌات 

وتنتهج هذه " امارة المفماس االسبلمٌة"المفماسٌة المجاورة نفسها جزءاً من مما ٌسمى ب

شركس نفس النهج السٌاسً لتلن الجماعات /الجماعات االسبلمٌة الموجودة فً المرشاي

االسبلمٌة الموجودة فً الشٌشان الذي ٌموم على العمل العسكري المسلح للحصول على 

األستمبلل من روسٌا من أجل تطبٌك أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة وتعتمد فً أٌدلوجٌتها على مفهوم 

الجهاد وما ٌترتب عنه من أفعال، وفً الحمٌمة فان منطمة نفوذ ما ٌسمى بالجماعات انتشر الى 

 كانون ثانً 26، فً (شركس/جمهورٌة المرشاي)خارج منطمة الجزء الجبلً من المرشاي 

صرح وزٌر داخلٌة الجمهورٌة السٌد نٌكوالي اوزٌان بان الجمهورٌة ستموم بإطبلق مشروع 

حٌث سٌتم استخدام كامٌرات الفٌدٌو لؽاٌات المرالبة فً شوارع العاصمة  (المدٌنة اآلمنة)

، ووفماً لبٌان الوزٌر فان تكلفة تركٌب هذا النظام الباهظة وهً أمر 2008تشركسن فً عام 

حٌوي وضروري لضمان مستوى كاٍؾ من األمن فً العاصمة ، والمرالبة بالكامٌرات سٌكون 

أمراً استثنابً للجمهورٌة التً تدل المإشرات االلتصادٌة على تدنً وضعها االلتصادي بالنسبة 

للفدرالٌة الروسٌة ، وتحدثت شخصٌات حكومٌة  بارزة فً الجمهورٌة عن وجود العدٌد من 

 كانون الثانً أشارت وسابل اإلعبلم الروسٌة إلى 31األسباب التً تدفعهم للشعور بالملك، فً 

شركس المدعو بافل نوفٌكوؾ الملمب /أن أحد أعضاء الجماعات اإلسبلمٌة فً جمهورٌة لرشاي

، هو زعٌم إلحدى  (منطمة شمال المفماس) عاماً الممٌم فً مماطعة ستافروبول 32 (عبدهللا)ب

الجماعات االسبلمٌة فً منطمة المرشاي، ولكنه فً الحمٌمة ٌنتمً الى مجموعة الزعٌم 

االسبلمً رستم اٌنوؾ وهو أباظً االصل، المهم ان عملٌة االعتمال نفذت بالتعاون ما بٌن 

االستخبارات الروسٌة ولوات مكافحة االرهاب التابعة لوزارة الداخلٌة الروسٌة،  ( FBS )جهاز

زعٌم احدى الجماعات االسبلمٌة لتل مع زوجته فً  (ابوبكر)وعرؾ بؤن رستم اٌنوؾ الملمب بـ
                                                 

1
ِبسعذاٌغٍطبداٌشٚع١خوبفخأٛاعاٌز١١ّضث١ٓاٌمششبٞٚاٌششوظٚؽشِذاٌششاوغخِٓػذحِٕبصتٚرطبٚي2010فٟػبَ

 .اٌمششبٞالوضشِِٓشحػٍٝاٌششاوغخ٠ٌُٚعغؽذٌٙزٖاٌزصشفبدعٜٛاٌٛلفخاٌم١ِٛخٌٍّٕظّبداٌم١ِٛخفٟػَّٛششو١غ١ب
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ولد  (ابوبكر) أثناء محاولته لعبور الحدود بٌن روسٌا وجورجٌا، اٌنوؾ 2007خرٌؾ عام 

التً تمع فً الضفة الممابلة للعاصمة شركٌسن على نهر  (PSYZH)وعاش فً لرٌة سٌزه 

  .الكوبان

وكان لد تمكن من تؤسٌس أكبر وأكثر الجماعات االسبلمٌة نشاطاً وتؤثٌراً فً جمهورٌة 

شخصاً وطبماً للبٌانات الرسمٌة فان  (35)شركس، حٌث بلػ عدد أعضاء مجموعته /لرشاي

مجموعة اٌنوؾ ؼالبٌة أعضابها هم من الشراكسة واالباظة وللة من الروس والمرشاي ، 

واعتبرت المجموعة نفسها جزءاً من جبهة المفماس وتصرفت بشكل مستمل فً التخطٌط وتنفٌذ 

شركس، /عملٌاتها التً تركزت على اؼتٌال شخصٌات ورموز السلطة فً جمهورٌة لرشاي

وهو مولع الكترونً على شبكة CAMGGAT.ORG) )شارن رستم اٌنوؾ فً مولع 

شركس /االنترنت ٌحتوي على معلومات عن أنشطة الجماعات االسبلمٌة فً جمهورٌة لرشاي

بلمارٌا /وٌضم أٌضا العدٌد من الوثابك والصور المتعلمة بالجماعات فً جمهورٌة لباردٌنا

، وأدى 2007المجاورة، وتعرض المولع للمرصنة عدة مرات لبل أن ٌتم إؼبلله فً صٌؾ عام 

 عضواً منهم، أما البمٌة فهنان أربعة 27مصرع اٌنوؾ أدى إلى كشؾ ؼالبٌة جماعته واعتمال 

جماعة )منهم معروفون من لبل السلطات الروسٌة وهم مطلوبون إلٌها، جماعة المرشاي 

التً تنشط عملٌاتها وتمتصر على المنطمة الجبلٌة من  (إسبلمٌة ٌشكل المرشاي ؼالبٌة أعضابها

المرشاي والجزء الجنوبً الؽربً من الجمهورٌة، كانت مختفٌة لبل هذه االحداث، وفً ربٌع 

 لامت لوات الداخلٌة واالستخبارات الروسٌة بالتعاون مع ما ٌعرؾ بالملٌشٌات 2007عام 

  . عضواً من أعضاء جماعة المرشاي12الموزالٌة بعدة عملٌات عسكرٌة أدت الى ممتل 

 تم لتل أحد لادة جماعه المرشاي ٌدعى توكوؾ بعد أن 2005وفً كانون االول من عام 

تمت محاصرته فً أحد األبنٌة وألمً المبض على لابد آخر من المرشاي خبلل نفس العملٌة، فً 

نفس الولت لامت أجهزة االستخبارات الروسٌة بنشر معلومات تفٌد بوجود عبللات ما بٌن 

شركس مصطفى باتدٌٌؾ، إال انه تمكن /جماعه المرشاي اإلسبلمٌه وربٌس جمهورٌة لرشاي

وحكم علٌه بالسجن مدة طوٌلة وبعد  (زوج ابنته)من البماء فً منصبه بٌنما تم اعتمال نسٌبه 

المٌام بعدة عملٌات فً المنطمة الجنوبٌة الؽربٌة من الجمهورٌة والمضاء على مجموعة آٌنوؾ 

أعلن مدٌر االستخبارات الروسٌة نٌكوالي باترشٌؾ بؤنه لد تم استبصال الجماعات اإلسبلمٌة 

 وبعد ولت لصٌر 2006 كانون أول من عام 26شركس، ومع ذلن وفً / فً جمهورٌة لرشاي 

من تصرٌح باترشٌؾ ألدم شاب ٌافع على فتح النار بإتجاة حاجز امنً للشرطة ولتل شرطً 

برتبة رلٌب وفجر لنبلة كانت بحوزته فً حمٌبته الرٌاضٌة التً كان ٌحملها مما أدى إلى 

إصابته بجروح بالؽة ووفاته، الشًء المهم فً هذه الحادثة هو إن المنفذ ٌنحدر من منطمة حابز 
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(KHABEZ)  من تعداد سكانها، وهً منطمة لم % 90التً ٌشكل الشراكسة واالباظة ما نسبته

  .ٌرتبط اسمها إطبللا بالجماعات اإلسبلمٌة

 تم تنفٌذ عملٌة تطهٌر خاصة فً مناطك العرلٌة الشركسٌة فً 2007فً أٌار من عام 

الجمهورٌة وخاصة فً منطمة حابز وبالتحدٌد فً اكبر مساجدها، والجدٌر بالذكر أن هذه 

والتً أرسلت خصًٌصا من  (الشرطة الروسٌة الخاصة)العملٌات نفذت من لبل لوات اآلمون 

العاصمة شركٌسن ولم تشترن فً العملٌات لوات من الشرطة المحلٌة، وتم خبلل هذه العملٌات 

 شابا من أبناء المنطمة وتم احتجازهم لفترة طوٌلة وأخذت الصور والبصمات لهم، 160اعتمال 

أن جذور تٌشكوؾ واٌنوؾ الشركسٌة واالباظٌة والعملٌة العسكرٌة فً حابز تشٌر إلى أن 

الشراكسة لد انضموا إلى حركت المماومة رؼم عدم رؼبه جهاز االستخبارات الروسٌة 

باالعتراؾ بذلن، إال أن األمر ٌبدو واضًحا، أن انتشار فكر المماومة بٌن الشباب الشركسً ٌعود 

بلمارٌا المجاورة حٌث تؤثر الشباب الشركسً /السبب فٌه إلى التطورات فً جمهورٌة لبردٌنا

الذي ٌنحدر من  (انزور اسبتمروؾ)بالزعٌم الشركسً المطلوب فً لبل السلطات الروسٌة 

سبلله أحدى العاببلت النبٌلة لدى المبردي و لمد كانت ؼالبٌة من شارن فً عملٌه نالشٌن 

  .(الشراكسة) من المبردي 2005الشهٌرة فً تشرٌن أول من عام 

وهنان أٌضاً سبب آخر وهو تصاعد مشاعر المماومة فً جمهورٌة شركسٌة أخرى 

وهً جمهورٌة األدٌؽً والتً تحاول السلطات الروسٌة بصمت إلؽاءها، كما أن السلطات فً 

 مبلٌٌن 6موسكو تخشى مستمببلً من مشاركة الشباب الشركسً فً المهجر والذي ٌمدر بحوالً 

فً الكفاح من أجل الحرٌة فً منطمة المفماس جنبًا الى جنب مع األعداد المتزاٌدة من لوات 

شركس، وٌعمل /وإفراد وزارة الدفاع ووزارة الداخلٌة واالستخبارات فً جمهورٌة لرشاي

الكرملٌن على إعادة استخدام السبلح المر الذي استخدم سابما ضد المماومة المفماسٌة إال وهو 

 اعتمدت 2008الموزاق حٌث ٌتم توفٌر الدعم المعنوي والمالً لهم، ففً كانون الثانً من عام  

 5شركس واالدٌؽً /الحكومة الروسٌة برنامجا خاصا لدعم الموزاق فً جمهورٌتً لرشاي

كانت مخصصة للموزاق فً جمهورٌة  ( الؾ دوالر200أكثر من )مبلٌٌن روبل 

 سمح للموزاق بحمل السكاكٌن 2000  ومنذ عام 2008شركس وحدها فً عام /لرشاي

مما ٌعُّد جرٌمة بحك المومٌات األخرى فً  (دون السماح للشراكسة بذلن)واألسلحة النارٌة 

 كانون الثانً لامت 25المنطمة، هذا باإلضافة إلى الدعم المعنوي اإلٌدٌولوجً للموزاق، ففً 

شركسً واالدٌؽً بنمل إحٌاء الكنابس الموزالٌة لذكرى /وسابل االعبلم فً جمهورٌتً لرشاي

 دلٌل نضحاٌا الممع السٌاسً خبلل ألحمبه الشٌوعٌة، وهذه اإلجراءات التً ٌتبعها الكرملً

.  واضح على ان التهدٌد المتمثل فً االنتمام الشركسً ما ٌزال موجوداً 
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: خالصة الفصل الثالث

    تناول هذا الفصل الصراع داخل الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث وإبعادها الخارجٌة ، حٌث 

: ٌفرق الباحث بٌن نوعٌن من الصراعات هما

الصراع العرلً وٌمصد به صراع الشراكسة أصحاب األرض مع بمٌة المومٌات األخرى  -1

التً تماسمهم أرضهم ، حٌث ٌؤخذ سمة مشتركة وهً محاوالت التمسٌم واالستٌبلء على ما 

تبمى من أراضً شركٌسٌا التارٌخٌة تحت رعاٌة روسٌا كاملة ، وٌبلحظ هنا ان الشراكسة 

سواء كانوا أؼلبٌة أو أللٌة فإن محور الصراع ٌتركز حول كٌفٌة جعل الشراكسة فً صراع 

دابم من أجل عدم السماح لهم لبللتفات ألمور أخرى مثل المطالبة بحمولهم فً العٌش فً 

جمهورٌة واحدة ٌشكل الشراكسة فٌها أؼلبٌة السكان، بدالً من التمسٌم الحالً الذي ٌفرق بٌن 

الشراكسة وٌجعلهم أللٌة فً جمهورٌتٌن لهم هذه المطالب تعتبرها السلطات الروسٌة تشكل 

. خطراً على السٌاسة المومٌة للدولة الروسٌة وحدة أراضٌها

الصراع مع السلطات الروسٌة وٌؤخذ  الصراع هنا بعدٌن، األول لومً حٌث ٌظهر تٌار  -2

ٌدعو الى إعادة ترتٌب العبللة مابٌن الشراكسة وروسٌا وٌطالب بحموق ٌرى ان الشعب 

االشركسً حرم منها لفترة طوٌلة من الزمن ، والبعد األخر دٌنً حٌث أدى الفراغ الفكري 

الذي حدث نتٌجة لممع التٌار المومً الشركسً و سٌاسة المحاصرة والمبلحمة وتشدٌد 

الخناق خاصة بعد اندالع الحرب فً الشٌشان الى انضمام عدد كبٌر من الشراكسة الى 

التٌار الدٌنً الموجود فً شمال المفماس والذي ٌتركز فً الشٌشان وانؽوشٌا والداؼستان هذا 

التٌار ٌعتبر نفسه جزءاً من الجبهة المفماسٌة وهو ٌنضوي تحت ما ٌسمى بإمارة المفماس 

اإلسبلمٌة، وهو فً حالة حرب مع السلطات الروسٌة ولمد مكنته الظروؾ المناسبة من 

 .ملء الفراغ الذي تركه التٌار المومً 
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الفصل الرابع 

جمهورٌة : الجمهورٌات الشركسٌة الثالث اثر تطورات الصراع الداخلً فً 

 على  شركسن-بلمارٌا،جمهورٌة االدٌؽٌة،جمهورٌة لرشاي- لباردٌنو

 مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌات

: تمهٌد

أن الصراع الداخلً فً الجمهورٌات الشركسٌة ٌتؤثر حالٌاً بعاملٌن األول ٌتعلك 

بالحركات المومٌة واإلسبلمٌة الموجودة فً المنطمة وازدٌاد نشاطها، سواء الفكري أو العملً 

باإلضافة إلى اختٌار طابع المواجهة المفتوحة من لبل هذه الحركات مع موسكو مع مبلحظة أن 

النزاعات العرلٌة التً كانت السلطات الروسٌة تراهن علٌها فً كبح جماح هذه الحركات، 

خاصة المومٌة منها التً بدأت تتخذ شكبلً ألل فعالٌة من ذي لبل رؼم استمرار النهج الروسً 

بإثارة هذه النعرات بطرٌمة تسعى الستفزاز الشراكسة، وذلن انطبللاً من هاجس الخوؾ من 

عودة شركٌسٌا الى الحٌاة واستعمال هذا الهاجس فً حشد التؤٌٌد من العرلٌات والمومٌات 

األخرى الموجودة فً المنطمة ضد الشراكسة، هذا فً الولت الذي تستمر فٌه الممارسات 

الممعٌة وانتهان الحموق الشركسٌة وكان آخرها سلب منصب ربٌس الوزراء من الشراكسة فً 

شركس وإعطابه الى شخص من أصول ٌونانٌة، فً الممابل بمً كرسً /جمهورٌة لرشاي

بلمارٌا فان التٌار اإلسبلمً الذي /الرباسة بٌد المرشاي بمباركة روسٌا ، وفً جمهورٌة لباردٌنو

تمكن من جمع الشراكسة والبلمر بل والمسلمٌن من الروس أٌضا أصبح نموذجاً ناجحاً لنبذ 

التعصب المومً رؼم استمرار محاوالت السلطات الروسٌة إلشعال النزاع بؽٌة الظهور بصورة 

السلطة التً ال بد من وجودها خوفاً من اشتعال حرب أهلٌة وخشٌة عودة شركٌسٌا مرة أخرى 

الى الفكر الشركسً وإظهار الربٌس الشركسً الحالً الموالً لها بصورة المتصدي للتطرؾ 

. البلمري فً الولت الذي تدعم فٌه موسكو البلمر من خبلل رموزهم الموالٌٌن لها 

العامل الثانً ٌتمثل فً التوجهات واالهتمام الدولً فً المنطمة بعد األحداث األخٌرة 

والحرب مع جورجٌا واالعتراؾ باستمبلل كل من أبخازٌا وأوسٌتٌا الجنوبٌة من لبل روسٌا ، 

ودور المهجر الشركسً الذي بدأ بالتحرن بصورة ؼٌر مسبولة خاصة تلن التحركات فً 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأوروبا األمر الذي ٌضع عدة عبلمات استفهام حول اعطاء هذا 

. الهامش من الحرٌة ألبناء المهجر الشركسً

إال أن احتمالٌة تبلور شكل أو نوع من التواصل والتنسٌك بٌن الحركات المومٌة 

واإلسبلمٌة الموجودة فً الجمهورٌات الشركسٌة و المهجر الشركسً فً الخارج وتوفر 

الجمهورٌات تطورات الصراع الداخلً فً ظروؾ ومعطٌات دولٌة معٌنة فؤن هذا كله ٌإكد ان 
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 ممبلة على أحداث تصعٌدٌه تإثر على مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌات الشركسٌة

بصورة واضحة ، كما ٌفتح المجال لتكهن بسٌنارٌوهات متعددة لد ٌكون النموذج الكوسوفً 

محتمبلً فٌها أو على األلل التلوٌح به لكبح جماح التطلعات الروسٌة نحو العودة الى زعامة 

النظام الدولً، ولد ٌكون شمال المفماس وضمنه المنطمة الشركسٌة ورلة للتسوٌة والمساومة بٌن 

الؽرب وروسٌا، إي ان الصراع الداخلً فً الجمهورٌات الشركسٌة ٌمكن أن ٌستؽل من لبل 

الموى الدولٌة المناوبة للعودة الروسٌة من خبلل دعم الحركات الشركسٌة الرافضة الستمرار 

الهٌمنة الروسٌة فً المنطمة أو المٌام بنوع من التسوٌة مع روسٌا مستخدمة الورلة الشركسٌة أو 

ؼٌرها من األوراق فً المنطمة مع أن الورلة الشركسٌة لد تكون األفضل كونها لٌست ذات 

. بعض الجهات التً تعتبر العدو األول للؽرب مثل تنظٌم الماعدةارتباطات مع 

اثر تطورات الصراع الداخلً فً مما تمدم سٌتضمن هذا الفصل الحدٌث عن 

جمهورٌة  جمهورٌة االدٌؽٌة، بلمارٌا،-جمهورٌة لباردٌنو: الجمهورٌات الشركسٌة الثبلث

، وذلن بتمسٌمه إلى ثبلثة  على مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌاتشركسن-لرشاي

: مباحث وخبلصة، وعلى النحو اآلتً

 تطورات الصراع نشاطات الحركات المومٌة واإلسبلمٌة وأثرها على : المبحث االول

 . والعبللة مع المهجرالجمهورٌات الشركسٌة الثبلثالداخلً فً 

 ًالمهجر الشركسً وتدوٌل المضٌة الشركسٌة: المبحث الثان.  

 العودة"المشروع المومً الشركسً : المبحث الثالث." 
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المبحث االول 

تطورات الصراع الداخلً فً نشاطات الحركات المومٌة واإلسالمٌة وأثرها على 

 والعاللة مع المهجر الجمهورٌات الشركسٌة الثالث

لبلنضمام الطوعً بٌن الشراكسة وروسٌا  والتً جرت فً  (450)   أن االحتفاالت بالذكرى 

 عكست بداٌة وجود نوع من التواصل مابٌن الحركات الشركسٌة فً الجمهورٌات 2007عام 

والمهجر الشركسً فً الخارج ، هذه االحتفاالت التً جاءت فً ولت ٌتسارع فٌه نمو ما ٌمكن 

تسمٌته بالوعً المومً الشركسً التحرري، وهً تعكس أنموذجاً ٌمكن استخدامه لتوضٌح 

ا وآلٌات عمله، وتمثل 9النشاط الشركسً المعارض للهٌمنة الروسٌة والمراحل التً وصل الٌه

أٌضاً صورة لطرٌمة تعامل السلطات الروسٌة مع هذه األنشطة الشركسٌة، وسٌمسم هذا المبحث 

: إلى العناوٌن التالٌة

 النشاط العسكري الشركسً: المطلب األول .

 ًالنشاط السٌاسً الشركسً: المطلب الثان. 

 الرد الروسً على األنشطة الشركسٌة: المطلب الثالث.   

 (450) ولع الربٌس فبلدٌمٌر بوتٌن على مرسوم ٌتعلك باالحتفاالت بذكرى 2006   فً اٌلول 

 تم تشكٌل لجنة مختصة لئلعداد وترتٌب هذه االحتفاالت 2007لبلنضمام الطوعً ، وفً شباط 

  الممرب من بوتٌن ربٌساً لهذه اللجنة، ووفماً سٌرؼً نارٌشكٌنوعٌن نابب ربٌس الوزراء 

 2007 اٌلول 7لوكالة اٌتار تاس الروسٌة فمد ألٌم العرض االحتفالً فً وسط نالتشٌن بتارٌخ 

بلمارٌا الطوعً الى روسٌا وكان هذا العرض لد افتتح /لبلنضمام لباردٌنو (450)بذكرى الـ

االحتفاالت التً ألٌمت لثبلثة أٌام متتالٌة، وشارن فٌها ممثل المناطك الجنوبٌة فً الفدرالٌة 

الروسٌة دمتري كازان ونابب ربٌس الوزراء سٌرؼً نارٌشكٌن، ولد تزامنت هذه االحتفاالت 

 (شركس/االدٌؽٌة ولرشاي)مع احتفاالت أخرى فً الجمهورٌات الوالعة فً شركٌسٌا المدٌمة 

 أن 2007جرت كلها فً ولت واحد ، وأكد نارٌشكٌن خبلل زٌارته لنالتشٌن فً حزٌران 

النضمام الطوعً للشراكسة مع روسٌا هً ذات مؽزى كبٌر  (450)االحتفاالت بالذكرى 

وتجسد الوحدة السٌاسٌة فً ظل الثمافة الروسٌة، وتحدث عن الجوانب المالٌة حٌث بٌن ان 

ملٌون دوالر لتنظٌم هذه  (35.5)ملٌون روبل اي  (900)الكرملٌن لد وضع مٌزانٌة تمدر ب

 2007 اٌلول 10الى 7االحتفاالت التً لسمت الى لسمٌن، لسم جرى فً الجمهورٌات من 

 .2007 تشرٌن االول 7 الى 5والمسم الثانً جرى فً موسكو من 

 لم ٌكونوا لادرٌن      أن هذه االحتفاالت تعكس وجهة النظر الروسٌة التً ترى أن الشراكسة

 لذلن كان ال بد ،، وكان الصراع ٌعصؾ بكامل مناطمهمعلى الحٌاة فً ظل الموانٌن واألنظمة
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الٌهم، أن معظم المنظمات والهٌبات الشركسٌة كانت لد العلم والمدنٌة   نورمن إخضاعهم ونمل

عارضت هذه االحتفاالت بٌنما تمبلتها األوساط الرسمٌة الشركسٌة التً اعتبرت هذه االحتفاالت 

تؤكٌداً على الوحدة بٌن الشراكسة وروسٌا، وفرصة سانحة إلظهار أن حمٌمة الحروب الروسٌة 

الشركسٌة كانت بفعل بعض المجموعات التً لم تكن تمثل الشعب الشركسً، تماماً كما –

ٌحصل فً الولت الحاضر فً إشارة الى الموى الشركسٌة المعارضة للهٌمنة الروسٌة حسب 

لولهم، والتً بدأت باتخاذ أشكال عدة فً مماومته وتصاعد مشاعر الرفض لسٌاسات الروسٌة 

المستخدمة فً المنطمة الشركسٌة ومحاولة الشراكسة الضؽط بكافة السبل سواء العسكرٌة أو 

، وٌمكن تمسٌم النشاط الشركسً الى السٌاسٌة من اجل الوصول الى حمولهم التً ٌطالبون بها

  .نشاط عسكري اتبع أسلوب الموة وآخر سٌاسً انتهج سبل المعارضة المدنٌة المتاحة امامه

 النشاط العسكري الشركسً :المطلب االول  :

 / النضمام جمهورٌة المبردي450مع التراب موعد االحتفال بالذكرى السنوٌة    

  الجمهورٌة فً  لروسٌا وموعد إجراء انتخابات الدوما شرعت وزارة الداخلٌة"الطوعً"بلمار

 اب الى 15حٌث ذكرت الوزارة أنها ستموم خبلل الفترة الوالعة بٌن ،طوعً بحملة نزع سبلح

وأعرب  أفراد الشعب  بشراء كافة أنواع األسلحة والمتفجرات التً بحوزة2007 اٌلول 15

بخفض نسبة ارتكاب الجرابم  ستسهم وزٌر الداخلٌة ٌوري تومشاق عن اعتماده بؤن هذه الحملة

جو فً على إجراء هذٌن الحدثٌن   تساعدهالبٌل االحتفاالت وانتخابات مجلس الدوما الروسً وأن

 ً مشابهة أواخر العام الماضً اشترت   وذكَّر تومشاق بؤن الوزارة كانت لامت بحملة،أكثر أمنا

 .ملٌون روبل  بمٌمة أكثر منالمواطنٌنخبللها أسلحة ومواد متفجرة من 

    ؼٌر أن هذه االحتفاالت لم تمر بالشكل الذي خطط لها فلمد ولعت عدة انفجارات لبل واثناء 

االحتفاالت وبصورة متزامنة مع مظاهرات تندد بهذه االحتفاالت فً كل من مدٌنة نٌوٌورن 

. واسطنبول 

 أثناء عبور حافلة نمل تنمل ركاباً ، المفماس  انفجار فً شارعحدث  اٌلولفً السابع من  

 انفجار آخر ولع و،  لبلنضمام الطوع450ًالذكرى الـ من أرمافٌر جاإوا للمشاركة باحتفاالت

 حدث انفجار فً أطراؾ  أٌلول و فً التاسع من،سان وشٌجمخبا فً نفس الٌوم فً الطرٌك بٌن

. متر من مركز شرطة مكافحة الشؽب 800نالٌشٌن على بعد 

، حٌث عثر على عبوة ناسفة  (2007شهر اٌلول )زاد نشاط حرب العصابات خبلل 

 آب ،بٌنما لتل شرطً فً هجوم استهدؾ أحد نماط التفتٌش األمنٌة 18لوٌة فً المنطمة بتارٌخ 

ان  مهاجمة األهداؾ ، ولدى حضور المحممٌن انفجر احد الجسور المرٌبة دون ولوع إصابات ، 

 فً للمماتلٌن من أفراد األمن الى فخ هو التكتٌن المفضل عدد  الصؽٌرة من أجل جذب أكبر
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 ، وهً اإلستراتٌجٌة التً اتبعت لثبلث مرات متتالٌة فً استهداؾ وزٌر الداخلٌة المنطمة

 تمٌز بولوع سلسلة انفجارات 2007 من شهر اٌلول 5/6الداؼستانً، فان لٌل االربعاء الموافك 

ر ولوعها على انه رد من الثوار على احتفاالت انضمام المبردي لروسٌا   .وفّسٍ

اإلشارات الضوبٌة فً مدخل مدٌنة  حصل انفجار عند2007  اٌلولي السادس من الشهر ؾو   

نفس اللٌلة تسبب بؤذى فً أنابٌب   انفجار آخر حدث فًحدثو, ترناوز من مماطعات إلبروز 

  اٌلولفً ٌوم الخمٌس الموافك الرابع عشر من،  شخص 2000لطع الؽاز عن وتمدٌد الؽاز 

سانً لرب ح فً شارع البلمارٌا،/لباردٌنوعاصمة   حدث انفجار فً أحد أطراؾ نالشٌن2007

 و لد اشتبكت ،"المخابرات" FSB مساجٌن تابعه للـــ المركز الثمافً أثناء مرور حافلة نمل

 .بجروح FSB  بٌنما أصٌب أحد رجال،لتلت واحداً منهم السلطات الروسٌة بالمشتبهٌن و

على الرؼم من المٌزانٌة الضخمة والدعاٌة االعبلمٌة الهابلة ، إال أن هذه االحتفاالت التً  

ألٌمت على النمط السوفٌاتً لم تلَك تؤٌٌداً من لبل  الجمهور ، وانتمد معظم المواطنٌن الشراكسة 

ومإسسات المجتمع المدنً والمنظمات المومٌة هذه االحتفاالت ، حٌث ٌعتمد الشراكسة أن 

الكرملٌن لد لام عمداً بتحرٌؾ تارٌخ الشعب الشركسً الذي ناضل ولاوم لعدة لرون االحتبلل 

الروسً  دفاعاً عن حرٌته، من خبلل النظرة الحالٌة حاولت موسكو تحٌٌد أي أسبلة بشؤن 

وهو أحد )"كتلة العطل"المشاكل التارٌخٌة للعبللة بٌن روسٌا والشراكسة، واستخدام ما ٌسمى 

هً  (االسالٌب لنظام الشٌوعً ٌموم على إعطاء عطل طوٌلة ومنفصلة بؽٌة تحٌٌد الجماهٌر

الطرٌمة " مثل هذه من تارٌخ اتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة السوفٌاتٌة واالنعاش  حٌلة معروفة

فً  موسكو وجود إشكالٌة من لبل من جانب الحكومة الروسٌة الٌوم ٌبٌن بوضوح " الشٌوعٌة

فً منطمة اصبح من الصعب حل مشاكلها بشكل  ومحاولة لخلك وهم من االستمرار المفماس

 عناصر من 10  ان 2007 اب 18 فً  Kavkazky Uzel جوهري، وذكر مولع

  .بلمارٌا/الشرطة لتلوا فً هجمات هذا الصٌؾ فً جمهورٌة لباردٌنو

 من افراد االمن والشرطة لموا حتفهم فً كمابن وحرب عصابات 40 ان ما مجموعه 

 ،ان االرتفاع الحالً فً نشاط الثوار حدث فً الولت 2003ومواجهات عسكرٌة كبٌرة منذ عام 

  ، كما أن 2005الذي أعلن فٌه عن االنتهاء من التحمٌمات الرسمٌة المتعلمة بهجوم نالتشٌن عام 

وكٌل النابب العام الروسً  ٌٌدها من لبلأاالتهامات الموجهة من لبل مكتب النابب العام تم ت

 لم تنتمد  فمط من جانب منظمات حموق اإلنسان، ولكن أٌضاً من االتهامات هذه ،إٌفان سٌدورون

أعضاء من المماومة المفماسٌة من ولد سخر  ،جانب الساسة معروفٌن وممربٌن من الكرملٌن

ن الهجوم كان ٌرأسه الربٌس الشٌشانً اصبلن أالتحمٌمات، ألن مكتب المدعً العام ادعى 

 ،و تصدٌمه ألن مسخادوؾ لتل فً العام السابكأمسخادوؾ ، وهو ادعاء من الصعب التسلٌم به 
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مكتب " ن أالممثلٌن الموالٌٌن  للكرملٌن ألكسندر خٌنشتاٌن ، لال  حدأاؼسطس ، /  آب 18وفً 

 .النابب العام الروسً ٌعٌش فً حمبة زمنٌة تختلؾ عن زمننا الحالً

جهزة األمن الروسٌة لحٌثٌات هجوم أ المثٌر لبلهتمام فً كٌفٌة تناول اآلخرالجانب 

 كما أن مسبولٌن ،ٌث وصؾ بالعمل االرهابًحنالتشٌن ٌكمن فً الطرٌمة التً وصؾ بها 

أحدى التنظٌمات   تنظٌمن هذا العمل االرهابً هو منأرفٌعً المستوى لم ٌشٌروا مطلماً ب

شاروا الى وجود  تحرٌض من لبل الوكاالت أ، ولكن بدالً من ذلن اإلرهابٌة المعروفة

 هذه األفكار تم اإلعراب عنها فً وسابل االعبلم التً تسٌطر علٌها الحكومة ،استخبارٌة الؽربٌة

/  اٌار 25الممال الذي نشر فً "  من الذي ٌجعل األصدلاء ضد روسٌا"فعلى سبٌل المثال ، 

الدور ا جاء فٌه شجب واستنكار لهذ (Severnyi Kavkaz) فً صحٌفة 2006ماٌو 

اركادي إدٌلٌؾ، نابب وزٌر الداخلٌة لبلتحاد الروسً ، وذكر  من االستخباري الؽربً المفترض

زعٌم مماتلً نالتشٌن، كان على عبللة مع وكاالت االستخبارات من " أنزور أستٌمروؾ" أن 

الدول الؽربٌة المعادٌة لروسٌا، البلدان التً تخطط الحرب الخاطفة فً أوسٌتٌا الجنوبٌة ، 

أبخازٌا ، وما وراء المفماس المولاز وٌبدو أن صورة الؽرب المعادي والمتوحش والذي ٌنظم 

أعمال إرهابٌة داخل روسٌا هً الدعاٌة الشعبٌة التً ٌرٌد الكرملٌن تصوٌرها ،وحتى تصوٌر 

 .عبللة مابٌن هجوم نالتشٌن وممتل الجاسوس  الروسً السابك لٌتفٌنٌنكو فً لندن وجود

 ًالنشاط السٌاسً الشركسً :المطلب الثان :

نشطاء من حركة المإتمر كل ما سبك رافمه عودة لنشاط التٌار المومً الشركسً، ولام 

ؾ، وجمٌعهم ٌضعون شارات الحداد السوداء، يالشركسً المومً مع زعٌم الحركة روسبلن كٌش

 فً حشد ؼٌر مرّخص ـ وهو أمر ؼٌر مسبوق بالتجمعوٌحمل الكثٌرون راٌات شركسٌة،  

ارٌا أمام النصب التذكاري للضحاٌا الشركس فً حدٌمة لك ب/باردٌنو قتشٌن عاصمة لبالنسبة لنا

 .الحرٌة فً المدٌنة

وٌمكن االشارة الى تصرٌح السٌد كٌشٌؾ الذي ٌمكن مبلحظة عودة ارتفاع الشعور 

تسمع أحٌاناً الناس ٌمولون أنه من السابك : "المومً لدى الشراكسة فً الولت الحالً حٌث لال

ألوانه إثارة اإلبادة الجماعٌة للشعب الشركسً كمضٌة، وعلٌنا أن نإّجل األمر لمدة عشر سنٌن 

لكننا ال نلمس من الجانب الروسً أّي استعداد : "وأضاؾ، "أو إلى حٌن توفّر ظروؾ مإاتٌة

 كما لو أننا لم نكن شعباً من روسٌا، بخبلؾ أي من جٌراننا فً المولاز ،لحّل المضٌة الشركسٌة

عّم الؽضب الكونؽرس الشركسً، وذلن بعد أن أرسل طلباً ،"الذٌن تحممت لهم عدالة تارٌخٌة

، لكن "باإلبادة الجماعٌة للشركس"للبرلمان الروسً، دوما الدولة، ٌسؤله فٌه االعتراؾ 

البرلمانٌٌن الروس ردّوا بالمول أن الشركس لم ٌخضعوا إلبادة جماعٌة أثناء الحرب العالمٌة 
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فً الولت الحاضر، ما زال الكثٌر من ، والثانٌة ـ بعد حوالً مبة سنة على الحدث الفعلً

 وذلن هو أحد األسباب ،الشركس ٌعٌشون خارج وطنهم الذي لٌس فٌه إال ألل من ملٌون منهم

فً أن مسؤلة الحصول على اعتراؾ بالمعاناة التً اللوها فً المرن التاسع عشر هً لضٌة 

 .المفماس ىسٌاسٌة حٌّة، كما ٌمكن أن ٌُنظر إلها كتشجٌع للشتات الشركسً للعودة إل

 (المخابرات الفدرالٌة الروسٌة)منعت عناصر من الـ إؾ إس بًجمهورٌة االدٌؽٌة  فً 

 وكان ،احتفاالت االنضمام إلى روسٌا والشرطة شخصا من اإلعراب عن احتجاجه على

ماٌكوب لد رفع فً ساحة الصدالة  عسكربً مٌلٌنوؾ وهو رجل متماعد ٌمطن فً العاصمة

لماذا ُهجر شعبً األصٌل "الفتة كتب علٌها  2007 أٌلول26صبٌحة الٌوم األول لبلحتفاالت 

". ؟!!النبٌل ولماذا أُبٌد

ولد كان الكونؽرس الشركسً فً جمهورٌة االدٌؽٌة لد اصدر بٌاناً انتمد فٌه االحتفاالت 

ودعا الى التمسن بالحمابك التارٌخٌة، ولال فٌه أن هذه الفعالٌات جاءت كرد على المراجعات 

إن ربٌس "التً لدمت لبلعتراؾ بإبادة الشراكسة، وجاء فً الصحٌفة التً ٌصدرها الكونؽرس 

لها  الكونؽرس الشركسً مراد برزج ٌرى أن فرض االحتفاالت على األدٌؽٌة بذرٌعة ال وجود

الشركسً، وبالتزامن مع هذه  هو ردة فعل روسٌا الٌوم على طلب االعتراؾ بإبادتها الشعب

االحداث من انفجارات ومماطعة لهذه الحتفاالت فً الجمهورٌات الشركسٌة تحرن المهجر 

. الشركسً بصورة ؼٌر مسبولة ونظم المظاهرات التً ترفض هذه االحتفاالت

 كان الخامس من تشرٌن األول الجاري الموعد المنتظر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفً 

 450ن فً مدٌنة نٌوٌورن للتندٌد باالحتفال بالذكرى الــيمظاهرت  حٌث نظموا هنان،للشراكسة

 التً ستعمد فً 2014وكذلن احتجاجاً على دورة األلعاب األولمبٌة، لروسٌا لبلنضمام الطوعً

 ولد حمل المتظاهرون الفتات تندد بالكذبة الروسٌة الكبٌرة التً سمتها االنضمام ،سوتشً

 ،والتً كانت احتبلالً لؤلرض بالموة والعنؾ مرافمة بتهجٌر لسري ألهل هذا البلد، الطوعً

 كٌؾ ٌمكن للعالم أن ٌمٌم ألعابه األولمبٌة  فوق ممابر أجدادنا الذٌن لضوا نحبهم "تحت شعار

لمظاهرة األولى أمام مبنى المنصلٌة وكانت ا" م ٌدافعون عن وطنهم و وجودهم و حرٌتهمهو

التً  بالحموق الشركسٌة أمام مبنى األمم المتحدة وذلن بهدؾ المطالبة  والثانٌة كانت،الروسٌة

مطالبة روسٌا  و كذلن،  بشكل نهابًشٌركٌسٌا عندما احتلت روسٌا 1864 منها منذ عام وا حرم

مطالبة أحفاد   بدالً من، بحك الشعب الشركسًباالعتراؾ بجرابم اإلبادة التً مارستها لواتها 

 احتشد 2007 فً الرابع من تشرٌن األول  ،ضحاٌاها باالحتفال بذكرى انضمام وهمٌة

استنكارهم  مبنى المنصلٌة الروسٌة فً إسطنبول و ذلن للتعبٌر عن الشراكسة فً تركٌا أمام

للتندٌد بمٌام دورة  و كذلن,  لبلنضمام الطوعً 450لبلحتفال الذي تمٌمه موسكو بالذكرى الـ
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اإلبادة التً ارتكبتها الموات   فً سوتشً التً كانت مسرحاً لجرابم2014األلعاب األولمبٌة 

 لروسٌا  موجهةساخرةولد حمل المتظاهرون الفتات كتبوا علٌها كتابات ، الروسٌة بحك أجدادنا

ً " مثل الطوعً و إلامة   و الفتات أخرى تستنكر كذبة االنضمام،"أننا نحن لد اخترنا إبادتنا طوعا

 و رددوا شعارات كلها تندٌد و ،كبادا األولمبٌاد فً سوتشً  و الفتات تذكر بالدماء على وادي

جبال , ال ألكذوبة االنضمام الطوعً  ): رددوها   و من ضمن الشعارات التً،استنكار لروسٌا

 .أخرى تطالب باستمبلل المفماس  و هتافات(سوتشً ممابر لشهدابنا 

أن هذه االحداث وتبلور شكل من أشكال التواصل بٌن الشراكسة فً المفماس والمهجر جاء   

نتٌجة الستمرار الممارسات الروسٌة التً ترفض حل المضٌة الشركسٌة وتنكر وجودها من 

أساسه ورفضه المستمر  االعتراؾ باإلبادة الجماعٌة التً حدثت بحك الشراكسة أن هذه 

. التصرفات الروسٌة لها طابعها التارٌخً االستعماري الذي تستند علٌه

وٌشعر الشراكسة أن الممارسات الروسٌة تهدؾ الى إلؽاء لومٌتهم والمضاء علٌهم كشعب له 

أرادة وفكر وخصوصٌة تمٌزه عن ؼٌره ، والممارسات الروسٌة فً المجاالت اإلدارٌة 

والتعلٌمٌة وحتى الثمافٌة التً تهدؾ الى طمس الوجود الشركسً باإلضافة الى محاباة موسكو 

. للموزاق على حساب الحموق الشركسٌة

شركٌسٌا و أدٌؽٌٌا، هً - بلمارٌا و لراشٌفو - ثبّلث، لباردٌنو الجمهورٌات الحالٌا 

 فً المعادلة ضمن روسٌاو جمهورٌات اتحادٌة ذات سٌادة، اعتبارهاعبلمات مطروحة ٌمكن 

، ولها رإساء وهإالء الّرإساء هم رإساء للسلطة التنفٌذٌة وربٌس مجلس النواب فهو الفدرالٌة

 هإالء هم رإساء لٌس ٌرى أصحاب التٌار المومً الشركسً أن؛ ولكن التشرٌعٌةٌمثل السلطة 

 ٌؤتمرواوكاالت األمن وأجهزة تنفٌذ المانون ال ، ودوات للكرملٌنأنهم أ سلطة حمٌمٌة وأيلهم 

فٌدرالٌّة والهٌكل ل للسلطة االمباشرة هم تحت السٌطرة ةبؤوامر الرإساء، ألن لادة هذه األجهز

 ومهاّمهم هً بالحمٌمة هً نفس مهام اإلدارٌٌنن هإالء الرإساء هم أ، وذلن ٌوّضح األمنً

فً منتصؾ التّسعٌنات من المرن الماضً، ،  فً السلطة التنفٌذٌةوالمسبولٌنممثلً الجمهور 

 دساتٌرها الخاّصة بها، وتلن هً الملٌل من بعض ما بإلراربرلمانات الجمهورٌات الثبّلث لامت 

، حسب 2002ولكن بدءاً من عام سٌادة، تعتبر دوافع طبٌعٌّة لكن لٌست لموانٌن دول ذات 

ال لرار مكتب المدعً العام فً روسٌا، أّي شًء فً هذه الدساتٌر ٌختلؾ عن الدساتٌر الروسٌة 

 فً المدارس إلزامٌة الشركسٌة اللؽة تجعل  المادة التً إلؽاء تّم ، فمثبلً  استبصالهبد من

 بعد ذلن، أصبح واضحا أن المهّمة الوحٌدة ،أي فً المدارس التّابعة للدّولة/ الّشركسٌّة 

 ما ٌسمى اإلطاروفً هذا ، للبرلمانات أصبحت تلبٌة مطالب ورؼبات الحكومة المركزٌة

، وٌنبؽً للمرء ان ٌبلحظ بشكل خاص دور أجهزة األمن وأجهزة تّنفٌذ سٌادةجمهورٌّة ذات 

 ووزارة الروسٌة وفً هذه الجمهورٌات فاّن مناصب رإساء دوابر االستخبارات ،المانون
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نظام  ،ها فمط من هم من أصل روسًإالّشإون الدّاخلٌّة ، ومكاتب االمن الفٌدرالً ٌمكن ان ٌتبوّ 

 وعلى سبٌل المثال فاّن الكتب ،التعلٌم ووسابل اإلعبلم الموّجه مسٌطر علٌها تماما من موسكو

، وال حتى كشعب، وتدّرس ة الى شٌركٌسٌا كدولإشارة أٌةالمدرسٌّة والكتب الدّراسٌّة ال تتضّمن 

 أما ، ساعة فً االسبوع14و الّلؽة الروسٌة تدّرس مدّة  كل المواد فً المدارس باللؽة الّروسٌّة

 االدارة المدرسٌّة ٌمكن ان تعفً الّطبلّب ،الّلؽة المومٌّة، فانّه ٌكّرس لها ساعتان فمط فً االسبوع

 والثانً هو الّلؽة البدنٌة التربٌة لمدة عام كامل من موضوعٌن اثنٌن، أحدهما الدراسةمن 

 تفمد ،أنها تفمد تدرٌجٌّا وظٌفتها الهاّمة كونها لؽة حٌّةالشركسٌة اللؽة، ولذلن فاّن الشركسٌة

 ، العلمٌةنفوذها بسرعة فً المجاالت السٌاسٌة وااللتصادٌة و التجارٌة وكذلن فً المجاالت 

 باإلبادة لجنوب المولاز سٌاسة روسٌا العرلٌة التركٌبهٌصؾ فٌتالً فٌبلسورا فً كتابه، و

الّلؽوٌّه وبخصوص المنطك البلهوتً فً العمل، وهو عمل العلماء على التحدٌث فً تحمٌك 

 لٌس هنان ولت ،، حٌث ال ٌوجد عمل لد تّم انجازه فً هذا المجالالشركسٌةنماذج حدٌثة للّؽة 

، وحسب لول لحصر جمٌع مجاالت الحٌاة الوطنٌة والّتً ٌعانً الّشراكسة فٌها من ضؽوط

 ان االمور لٌست على هذه السٌدة تلسٌوفا فؤن هنان جزءاً من الناس فً الشارع الشركسً ٌرى 

 واكوني وٌفترض ان فً حالة حرب اآلن مع روسٌا، ٌسوا لهمالدرجة من السوء، ومعنى ذلن ان

 .اصدلاء مع روسٌا

 ضد األّمة الّشركسٌّة، أو أنّها اتخذت المرتكبةروسٌا لم تعترؾ بمسإولٌّتها عن الجرابم 

 بل على العكس من ذلن، فمد عرللت روسٌا وما تزال تعٌك ،خطوات للتعوٌض عن هذه الجرابم

 أصر الّروابط بٌن الّشراكسة فً لمن ٌرؼب من الشراكسة الى المفماس وإلامةحك العودة 

 الجماعٌّة الذي أرسلته المنّظمات باإلبادة واالعبلن عن االعتراؾ ، والشتات فً الخارجالمفماس

ً " الدّوما"الّشركسٌّة الى ربٌس روسٌا والى مجلس الدّولة   والمركز الّسٌاسً ،رفض رفضاً لاطعا

 فمط الخوؾ ،لجمهورٌّة األدٌؽٌه بوصفها جمهورٌّة مهدّد بالفناء للّسنة الّرابعة على التوالً اآلن

 الّشركسً أجبر الكرملٌن على تؤجٌل عملٌة المهجرمن أعمال الّشؽب الجماهٌرى والضؽط من 

 ، خفً تسٌر ولكن بشكلدمج ما زالتالومع ذلن، فان عملٌة  ،دمج األدٌؽٌه بمماطعة كراسنودار

 األدٌؽٌه بوصفها جمهورٌة، فً حٌن انّه من ناحٌة إلؽاءالكرملٌن ٌؽدق الوعود بعدم النٌّّة فً 

عملٌّة فاّن جمٌع هٌاكل الدولة لد تّم نملها لتصبح تحت سٌادة مماطعة كراسنودار، ومكاتبهم 

 الى ذلن، فاّن التمٌٌز ضد وباإلضافة ، فً األدٌؽٌة اّما انها فمدت وضعها أو أنّه تم حلّهاالتمثٌلٌة

وثمة حظر دستوري على االستخدام الّرسمً ، الّشركس واضح وبشكل خاص فً المجال الثّمافً

 ومن الواضح ان التّعدي الكامل على الحموق المدنٌّة ،للّؽة الّشركسٌّة فً كافّة مإّسسات الدّولة

 وبالمثل ، فان ،واالثنٌّة ال ٌمكن ان ٌكون لهما تؤثٌر اٌجابً على االعتبار االجتماعً للناس

 بالنّسبة للجنسٌّات ال ٌمكن ان تسهم بعدم العدالة حسب ما ٌراه الشراكسة سٌاسة الدّولة المتّسمة 
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لٌس فمط الّشركس، ولكن جمٌع شعوب شمال المولاز . فً الّصدالة بٌن الموزاق والّشركس

 وفً أعٌن الّسكان المحلٌٌن، فان لوزالٌّا ، ٌنظروا للموزاق بعٌن الّرٌبة والحذرفؤنهم األصلٌة

مسلّحا بكامل الّسبلح هو سلٌل هإالء الّذٌن لتلوا واؼتصبوا أجدادهم، ومن المرجح ان ٌكّرروا 

 . أعطوا أمرا مماثبل من الكرملٌنإذاذلن مّرة أخرى 

هذا هو . العاب اولمبٌه جدٌدة فٌهاإلامةفى نفس الّساحة أو المنطمة الّتً ٌؤمل الروس فً 

 للربٌس الروسً بوتٌن، وبالتالً فاّن ذلن المرج اعد اإلجازاتمكان مفضل للترفٌه ولضاء 

 بتطهٌر هذا المرج من العظام ن عالٌة، وعندما كانوا ٌمومووبكفاءةوأنشا بسرعة فابمة 

 (البلدوزرات) بواسطة الجرافات بعٌداً  فً المرج، وجرفت مدفونة التً كانت الشركسٌة

لكٌفٌّة الّتً تّم التّعامل بها ٌعكس اهذا التّصرؾ بالعظام ،  فً منحدر التّزلج الجدٌدوإدراجها

ن سٌاسة روسٌا تجاه أ وٌمكن المول بالٌمٌن الروسٌة،بتارٌخ وثمافة الشراكسة من لبل الحكومة 

 فً إلامتهاشٌركٌسٌا ال عبللة لها مطلما مع المتطلبات المختلفة التً ٌمكن ان تسود وٌمكن 

،  الجماعٌّةاإلبادةكانت   عام، والخصابص المشتركة لهذه السٌاسة200موسكو على مدى 

 جلبت الثمافة للشراكسة المتوّحّشٌن، ولكن ماذا ٌمول الوالع؟ بعد ثبلث سنوات بؤنهاروسٌا تدّعً 

 وصلت أول بعثة لبلكادٌمٌه الروسٌه للعلوم الى 1867 عام، فً عام ةالمائ حرب ءمن انتها

 كانت لد أنجزت، التً الحفرٌّات ،تماما من سكانها شركٌسٌا، والّتً كانت فً ذلن الولت مفرؼة

 ، اكتشؾ علماء البٌبة نماذج ال تصدّق وكذلن لٌّمة جدا لحضارة لعرٌمةة،أظهرت نتابج مذهل

  من التحؾ تم العثور علٌها خبللاآلالؾعشرات ، عاما الحمة استمّرت الحفرٌات140ولمدة 

 موجودة اآلن فً متاحؾ ي وه،140ن عاًما ي المابة واألربعفترة التنمٌب التً استمرت لمدة

  . والتً عكست وجود حضارة للشراكسة تمدر بآالؾ السنٌنمختلفة فً موسكو وسان بطرسبرغ

 الرد الروسً على األنشطة الشركسٌة :المطلب الثالث :

   ان الممارسات الروسٌة بحك المومٌٌن الشراكسة لد تجلت بطرق تعامل السلطات 

الروسٌة مع الرموز المومٌٌن وخٌر مثال على ذلن، ما تعرض له ربٌس منظمة الكونؽرس 

الشركسً من تهدٌد بالمتل والتصفٌة الجسدٌة مما أدى الى تعاظم الشعور المومً الشركسً 

ثبلثة والذي زاد بدوره من حدة الصراع الموجود فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة، وكان  

زعٌم الحركة 1 (برزج) خلؾ رأس مراد برزٌجوؾعلىرجال من الّروس سدّدوا فوهة مسدس 

 حٌث عرفوا عن أنفسهم بمولهم منزله  من أمامهختطاؾولاموا بإ ،الوطنٌة الّشركسٌّة فً األدٌؽٌه

 إن لم تكؾ عن ، على الموت كبطل لومًاً حن لدامى أجهزة األمن الّروسٌّه لن تكون لادر ن"

مراد ، " فإننا سنشّوه سمعتن لكم وسوؾ تفمد أطفالن" اإلبادة"بكبلمن عن  فضح روسٌا

                                                 
11
ٔز١غخٌّؾبٚالداالغز١بياٌّززب١ٌخلبَاٌغ١ذِشادثشصطثّغبدسحاٌمفمبطِٚؾبٌٚخاٌؾصٛيػٍٝاٌٍغٛءاٌغ١بعٟفٟاٌٛال٠بد

 .اٌّزؾذحاالِش٠ى١خ
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 هو ٌجلس فى مكتبه فى ماٌكوب، وعلم شركٌسٌاو تهبرزٌجوؾ ٌعٌد رواٌة المصة بطرٌك

" ، حٌث لالٌنحنً فً مواجهة التهدٌد  لكنه مصّمم على أالّ ، على الحابط بادٌا وراءهاألخضر

 رسمٌا بؤّن لبلعتراؾوكذلن إلى الربٌس الروسً  (الدّوما) ن الى البرلمانيلمد لدمنا التماس

 لذا، فإننا نناشد المنظمات الدولٌة، حتّى ، ولكنهم رفضوا ذلن،فعل اإلبادة الجماعٌّة لد حدثت

 عملت ضدّنا من خبلل (إؾ إس بً) الروسٌة االستخبارات دابرةطرفاً، إّن توإن اعتبر ذلن 

وهإالء  المنوات الّرسمٌة، أما اآلن فإنّهم عملوا على تمرٌر الّشعلة إلى المحاربٌن المدامى،

الرسمٌة والّتً تتؤلؾ من لدامى  إن أمر وجود المنّظمات شبه ،نالناس ال ٌلتزمون بمواعد المانو

 ."األجهزة الخاّصة من االتحاد السوفٌٌتى وروسٌا ال ٌعلن عنه ضمن الفٌدرالٌّة الّروسٌّة

سّرٌة من المإّسسة األمنٌّة الّروسٌّة تعمل تحت ستار المنظمات الفرق ان هذه ال

مشٌّدة بشكل جٌد ، " المدامى" إّن هذه المنظمات من ، الخاصةاألمنو شركات  أاالجتماعٌة

 ومن ،على نحو محكم مع أجهزة االمن الّرسمٌّة التابعة للدولة تنظٌم هرمً ومتّصلة وبموجب

باألعمال  سٌتمّكنون من المٌام" المدامى"بمابها خارج الهٌاكل الرسمٌة، فإّن مثل هإالء  خبلل

إّن هذه ، مزعجون  للتخلص من هإالء الّذٌن تعتبرهم أدوات االجهزه االمنٌة بؤنّهمالبلزمة

خبلل لنوات ؼٌر رسمٌة، وٌعمل بها المدامى  المجموعات تعمل مع جهاز االمن الرسمً من

الرجال ٌنفّذون احكام االعدام ٌطلبها أولبن الذٌن  مثال هإالء،، من هذه األجهزة (المتماعدون)

المؽاالة فً " هو اإلجراءاتوالدّافع المزعوم وراء هذه  ٌشؽلون مناصب حكومٌه رسمٌة

المحاربٌن "أّما ضحاٌا ،   االجانبكراهٌةذات دوافع عنصرٌة ولصد  ولكنّها فً الوالع" الوطنٌّة

 ،برزٌجوؾ فكما تظهر لّصة مراد" ،أعداء وخونة روسٌا "فهم الّذٌن ٌعتبرون"األمنٌٌن المدامى

استهدؾ فٌه برزٌجوؾ  ناشطون فً المولاز وفً ذات المكان الّذي" األمنٌٌن المدامى"فإّن أمثال 

باإلبادة الجماعٌة الّتً الترفتها  االعتراؾلمناشدته الربٌس والكونؽرس فً الوالٌات المتحدة 

 الى ان وجود شٌركٌسٌا ٌعرؾ من لبل للّة فمط من اإلشارة تجدر، روسٌا ضد الّشعب الشركسً

ملٌون شركسً ٌعٌشون فً ثبلث جمهورٌات  والٌوم ٌوجد هنالن، المإرخٌن فً الولت الحاضر

بلمارٌا وخمسة مبلٌٌن - شركٌسٌا و لبردٌنو- أدٌؽٌٌه و لراشٌفو فً جنوب االتحاد الروسً وهم

 حسبما لالو  ،خارج روسٌا تمرٌبا تضم الشتات الموجود فً المهجر ن من الّشراكسةوآخر

 واحد مستشاري الربٌس فبلدٌمٌر بوتٌن إثناء زٌارة  بشإون المولاز ٌاكوؾ ؼوردٌنالمختص

 سٌإدي الجماعٌةباإلبادة االعتراؾ إّن ؾ 2006لعاصمة جمهورٌة االدٌؽٌة ماٌكوب فً عام 

 .لبعث شٌركٌسٌا من جدٌد ضمن حدودها التارٌخٌة

المولاز برمته ولهذا  خسارة روسٌاوٌعود لٌظهر على الساحة الخوؾ الروسً من 

 إحٌاء إعادةخطر خطط " بنشر رواٌات عنأحٌانا تموم الروسٌةالّسبب فإن وسابل االعبلم 
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المماالت تبٌّن اّن الكرملٌن   ومثل هذه،" تمتدّ اكثر من البحر الى البحر" شٌركٌسٌا الكبرى"

 لسحك مطالب ةالتّخاذ خطوات صارم ٌؤخذ المشكلة الّشركسٌّة بجدٌة وهو على استعداد

" الكونؽرس الشركسً"من هذا المنطلك ٌعتبر ، صؽرت  بحمولهم مهمالبلعتراؾالّشراكسة 

 الجماعٌة ضد باإلبادة هدفها المعلن هو االعتراؾ المنظمةحمٌمً الن  منّظمة ذات خطر

له فروع فً عشرٌن بلداً فً " الكونؽرس الّشركسً"، وجانب الدّولة الّروسً الّشراكسة من

 أنحاء العالم، مع العلم أّن الموجود منها فً روسٌا ٌتعّرض للمضاٌمات من لبل مختلؾ

 لبلستجواب بانتظام من لبل ٌتعرض ، زعٌم الفرع فً شٌركٌسن بسبلن ماخوؾ، فمثبلً الّسلطات

نه اضطر الى ولؾ إصدار صحٌفة شبابٌه  أ بلالروسٌة، االستخبارات لدابرةالمكتب المحلً 

لكن  أرشٌفٌّة عن الحرب بٌن شٌركٌسٌا و روسٌا نحن فمط نشرنا وثابك"، وٌوضح ماخوؾحّرة

 ." وإؼبللهاالروسٌة االستخبارات دابرةمن " متطّرفة"الّصحٌفة  ذلن كان كافٌا لتصنٌؾ

لٌها إجمهورٌات الثبّلث التً لّسمت الكبلً من  المدٌم لد اختطؾ ّن تارٌخ شركٌسٌاأ

ّن الوزراء مكلفون بالحفاظ على كنوز أ والمفترض ، لها وزٌر الثمافة الخاص بها،شركٌسٌا

 ومن ضمنهم وزراء وزارات الرسمٌٌنحد من أ ال دعاٌة، لكن هذه لٌست سوى ،شركٌسٌا

 هذه االمتٌازات ،الثمافة له الحك فً التولٌع على أّي وثابك لها عبللة بالحضارة المدٌمة والكنوز

ال أحد فً المعهد الثمافً الخاص بكل من الثبّلث ،تخص المجلس الثمافً لمماطعة كراسندار

، و ادٌؽٌٌا، له حك التّصرؾ باستمبللٌّة شركس/لرشايبلمارٌا، و - جمهورٌات وهً لباردٌنو 

 هذا الحك ٌعود للمجالس الثّمافٌّة لكل من أخرىمرة ، للتصّرؾ والتّعامل مع هذه الكنوز

حتى سنوات الخمسٌنات من المرن الماضً استمّر ضم ، و كراسندار ستارفوبولمماطعتً 

 هٌاكل ووضعٌّات وأسماء هذه ةاألراضً الشركسٌّة، ولّسم البلد بشكل مصطنع الى ثبلث

 فً البداٌة كانت مناطك ذات حكم ذاتً ثم كانت ،التشكٌبلت السٌاسٌة لد ؼٌّرت عدة مرات

 باستمرار مشاكل فى أوجدتجمهورٌات ذات حكم ذاتً، والحدود بٌن هذه الجمهورٌات 

الّروابط الثّمافٌّه وااللتصادٌّة بٌن الجمهورٌات الثبّلث المبرطاي و شٌركٌسٌا وفرضت السٌطرة 

 نفسها على ةوسادت الحال ، جزءا من مماطعة سترافوبولوأصبحتعلى الجمهورٌّات الثبّلث 

 لد أعطٌت لمماطعة  شركٌسٌا كانت ضمن حدودة مناطك شاسع،الحدود بٌن شٌركٌسٌا وأدٌؽٌٌا

تجاه اراضً ا الحرب، واصلت روسٌا سٌاستها من انتهاء سنوات عدٌدة  بعدكراسندار، وحتى

: حالٌاً استمرار هذه السٌاسات للٌبلً فً طرق مختلفة نوعا ما، منها على سبٌل المثال، شٌركٌسٌا

 الدابمه فً مدٌنة لئللامة روسٌا من العرق الشركسً ال ٌستطٌعون الحصول على اذن ومواطن

 هنان تعلٌمات خاصة اعطٌت للسلطات تمنع السكن الدّابم للشراكسة على حدود البحر ،سوتشً
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 الروس ال ٌتورعون عن اي وسابل لمنع عودة ظهور الشركس فً مناطمهم التارٌخٌة ،االسود

 .الّسابمة

 أالؾهو الؽموض فً اختفاء "خدمة المدامى"، اكبر دلٌل على نشاط فماسالك فً

فً المولاز وهً على استعداد كامل مع  مجموعة خاصة سوؾ تدفع الى اي مدٌنة .االشخاص

 أثر إيالفعلً ٌمكن ان ٌنفذ من دون ترن   االختطاؾ،معرفة جدول اعمال وتحّركات الّضحٌّة

الى خارج حدود المدٌنة ومن ثم توضع فً   تنملالضحٌةو . ٌذكر، حتى فً شارع مزدحم

أو الى  (الشٌشان)خانكاال  الى لاعدة خاصة فً  التً تنمل الرجلالهلٌكوبترانتظار الطابرة 

مثل ) ٌتم باستخدام الكٌماوٌات والتعذٌب ، االستجوابفودي السجن السري فً مٌنٌرالنً

 وتلمى ءٍ  وبعد الحصول على المعلومات البلزمة، تنمل الجثة الى مكان نا،(الكهربابٌة الصدمات

وٌختفً  ، ٌتحلّل الجسمأٌام وعلى مدى عدة ،حفر ملٌبة بالمواد الكٌماوٌّة معدّة خّصًٌصا فً

 ،لً الماضً المرٌب هنالن رجبلن شهٌران فً شمال المولاز كانا لد لمٌا المصٌر ذاته، ببساطة 

 وكان لد ،العام فً األنؽوش وكان ٌعمل محمّما فً مكتب المدّعً, كان أحدهم رشٌد أوزدوٌٌؾ

 بشؤن اختطاؾ المدنٌٌن االستخبارات الروسٌةاختفى لبل عامٌن بعد التحمٌك معه فً دابرة 

إؾ إس  "ـجمع معلومات تثبت جرابم ال  كان أوزدوٌٌؾ لد تمّكن من،ولادة المجتمعات المحلٌة

أّما الّرجل الثّانً فمد كان رسبلن ، آن معا  لكن اختفت المعلومات والمحمّك فً،فً األنؽوش" بً

حٌث تبلشى فً مطلع  (كى جً بً)فً المخابرات السوفٌاتٌه أل  وهو ضابط سابك، ناخوشٌؾ

 تمٌز ، فً نالشٌنالروسٌة االستخبارات دابرةبعد استجوابه فً  2005 نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

 تشرٌن 13 ٌوم  فًاكادٌمٌه األمن الداخلً واتّهم بهجمات ضد رجال األمن  كان خرٌجبؤنه

لامت بعض ,  ولبل شهر من اختفاء ناخوشٌؾ،االرهاب من لبل النٌابة  بتهمة2005األول 

علٌها الحكومة بنشر تفاصٌل مواد تفترض خٌانة ارتكبها ضابط أمن  الصحؾ التً تسٌطر

  .انحاز الى جانب االنفصالٌٌن الدولة السابك الذي

والمشكون بها التً أدّت الى وفاة ثبلثة من  فالوفٌات المشبوهة هنالن حاالت أخرى

ٌوري كالمٌكوؾ وهو شركسً شؽل منصب وزٌر العدل فً عهد ، الشركس  زعماءأشهر

 كالمٌكوؾ كان العضو الوحٌد،  بٌنما كان ٌؽادر الطابرةة للبٌة حادبؤزمةٌلتسٌن توفً  الربٌس

 ، كان ٌعرؾ  الحرب فً الّشٌشانعلى اً  احتجاجاستمالته الذي لدمفً مجلس الوزراء الروسً 

بتوجهاته السٌاسٌة الداعٌة الى إعادة تشكٌل الفكر الشركسً ، وكان ٌرى ان الشعب الشركسً 

ال تتمثل مشكلته فً تهجٌر معظم أبناءه واحتبلل أرضه ، بل ان مشكلته تكمن فً سلب مموماته 

 ، كرس نفسه الحكومٌةأن ترن وظٌفته   وبعدكشعب له فكره وثمافته التً تمٌٌزه عن ؼٌره ، 

دراٌة فً فهم المانون الروسً ، وعمل على ا  كان رجبلً ذ،يسلفكرة إعادة توحٌد الشعب الشرن



 132 

مجلس "المثال ، وفما لخططه كان سٌتم إنشاء   على سبٌل،نشاء مإسسة لدولة شركسٌّة جدٌدةإ

- لبردٌنو وشركٌسٌا - ادٌؽٌٌه ، لراشٌفو )جمهورٌات  لثبلث" االتحاد البرلمانً المشترن

 ، وحتى مٌزانٌه موحدةالواحدةالمجلس هٌبه التنفٌذٌة   وفما لمراراتوكانت ستشكل (بلمارٌا

توفً مشروعه على دستور جدٌد، ولكن عندما توفًّ كالمٌكوؾ،  الخطوة التالٌة كانت التصدٌك

الجمعٌة "كالمٌكوؾ لرباسة  اضطراب للب مماثل أودى بحٌاة بورٌس اكباشٌؾ، خلٌفةأٌضا،

وؼٌر متولعة وفاة ستانٌسبلؾ دٌرٌؾ،   وثالث وفاة مفاجبه،فً شٌركٌسن" الشركسٌّة العالمٌّة 

زعماء الحركة الوطنٌة الّشركسٌّة فً  حٌث كان رجل أعمال ذو شهرة واسعة النطاق من

  .شركس - المرشاي

 فوجبوا األطباءلكن ،  تماماطبٌعٌة هذه الوفٌات كان من الممكن ان تكون هذه الوفٌات 

 إثنان من ،وتالفة تماما من نتابج التشرٌح، ألن كل الملوب فً الثبلثة كانت تمرٌبا ممّزله

فً الحمٌمة، كان دٌرٌؾ ، لم ٌكن لهما تارٌخ فً أمراض الملب-اكباشٌؾ و دٌرٌؾ - المتوفٌّن 

لرجال الثبلثة شٌّعت برفمة  ا جنابز،العب تنس ماهر و ٌعدو عشرة كٌلومترات كل صباح

الناس ٌتحدثون جهاراً عن اؼتٌال   فً شٌركٌسن، مع الكثٌر منعارمةحشود من المظاهرات 

 عدّة مّرات فرض لٌم مشتركة، لكن الروسٌةلمد حاولت الحكومات السوفٌاتٌه ومن ثّم  ،لادتهم

، (Lazarevskoye)ل واحد هو لرٌة الزارفسكوي ا مث،كافّة تلن المحاوالت باءت بالفشل

،األدمٌرال (Mikhail Lazarev)والّتً أطلك علٌها االسم تخلٌدا لمٌخابٌل الزارٌؾ 

 المرى الّشركسٌّة الوالعة على ساحل البحر إحرالهالّروسً الّذي مٌّز نفسه بسادٌّة ملحوظة فً 

ٌنتمون الى الشابسوغ ) لرٌة للشابسوغ Lazarevskoye وكانت الزارٌفسكوي ،االسود

 ومع لجنرالهموالّروس أسموها بهذا االسم تمدٌرا  (فرع من الّشعب الشركسً والّذي دّمر أساسا

 ، لبلزارٌؾ لم ٌبك فً المرٌة بدون مضاٌمات حتى ولو لشهر واحدالتذكاريذلن، فان النصب 

 1.وعلى الّرؼم من حراسته، فالنّصب ألمً عن لاعدته مراراً وتكراراً أو دّمر أو ؼّطً بالّطبلء

 وهنان أمثلة كثٌرة من ، المواجهة استمّرت لسنوات،السلطات وبعنادها المعهود تموم بتجدٌده

هذا النوع وانّه ال ٌمكن ان تصنّؾ بوصفها مجرد أعمال تخرٌب، وهً الطرٌمة التً توصؾ 

 وهذا هو رد فعل شعب حرم من حمّه فً ان ٌكون له تارٌخه ،بها من لبل الّسلطات الّروسٌّة

 استمّرت مثل هذه الّردود وبمٌت تتضاعؾ، فاّن المسإولٌّة الكاملة عن ذلن ، وإذاالخاص به

اإلرث الثمافً لؤلدٌؽة كان ٌدّمر باستمرار خبلل فترات حكم  ستمع فمط على عاتك الكرملٌن

 وبشكل متزامن فً جمٌع الجمهورٌات الثبلث، المً 1937فً عام :  أحد األمثلة،ستالٌن

                                                 
1
ٌٍٕصتاٌززوبسٞفٟٔبٌزش١هٚاٌزٞرُأشبءٖثّٕبعجخِب٠غّٝصٚساٚثٙزبٔبثبالٔعّب2009ٚ2010َٔفظاالِشؽذسفٟػبَ

اٌطٛػٌٍٟششاوغخٌشٚع١باٌم١صش٠خ،اِبفٟاالد٠غ١خفبْع١بعخغشطاٌصٍجبْاٌشٚع١خرغذع١بعخاصاٌخٚخٍغ٘زٖاٌصٍجبِْٓلجً

 .اٌششاوغخ
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 هإالء اللؽوٌٌن، والمإّرخٌن والفولكلورٌٌّن ،األدٌؽه  خمسٌن من العلماءحوالًالمبض على 

  . منهم لتلوا رمٌا بالرصاص على الفور تمرٌباوالؽالبٌةوالّشعراء 

 ومن بٌن الذٌن تم اطبلق النّار علٌهم ،دّمرت وأحرلت (األرشٌفات)كافّة المحفوظات 

ومن بٌن  مجموعة من العلماء الّذٌن وألّول مرة لاموا بجمع المبلحم الّشعرٌّة لؤلّمة الّشركسٌّه

 من المصابد و األمثال و األشعار المتعلّمة باألخبلق 000،20 كان هنالن أحرلتالوثابك التً 

 من المرن الماضً، وهذه الخسابر ال ٌمكن تعوٌضها الشركسٌّة، والتً تم جمعها فً الثبلثٌنات

 هٌاكل ووضعٌّات وأسماء هذه التشكٌبلت السٌاسٌة ة بشكل مصطنع الى ثبلثشركٌسٌا تولّسم

  .لد ؼٌّرت عدة مرات

ولمد اتخذت السلطات الروسٌة إجراءات تصعٌدٌه بحك ممثلً المهجر الشركسً ولد 

التً تضم  (Kaf-Fed)ربٌس فٌدرالٌة المفماس – جٌهان جندمٌر ٌكون أبرزها ما جرى للسٌد 

ترن ٌنتظر فً المطار وبعد والذي –  حمعٌة وٌمثل تركٌا لدى الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة 56

 نابب ربٌس الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة أورهان أوزمن واجهه رفض ،ذلن بٌومٌن تم ترحٌله

مندوب الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة ورجل - بالدخول على الحدود ومع ذلن، فان جنكٌز جول 

 .روستوؾ أون دون"احتجز لً مطار - االعمال 

مما سبك ٌمكن مبلحظة حالة الرفض والشعور بالظلم الذي ٌشعر بها الشراكسة فً جمهورٌاتهم 

وانعكاس هذه الحالة على عبللتهم مع شراكسة المهجر التً أصبحت تتخذ منحنى آخر لم ٌكن 

موجوداً لدٌماً، أن استهداؾ االمور التً تمس الهوٌة المومٌة الشركسٌة أدت الى رد فعل 

شركسً ٌسعى الى تدوٌل المضٌة الشركسٌة ، وهو ما ٌفسر متابعة الشراكسة للرسالة التً 

أرسلها الكونؽرس الشركسً الى االتحاد األوروبً والذي أجاب بضرورة دراسة المضٌة 

الشركسٌة وإرسال الكونؽرس الشركسً برسالة ثانٌة لمتابعة تلن الدراسة ونتابجها خاصة فً 

 .ظل التطورات األخٌرة فً المفماس
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المبحث الثانً 

 المهجر الشركسً وتدوٌل المضٌة الشركسٌة

   ٌسعى التٌار المومً الشركسً المتواجد فً المهجر الى رفع وتٌرة التنسٌك مع نظٌره 

المتواجد فً المفماس وذلن بؽٌة إدخال المضٌة الشركسٌة الى المحافل الدولٌة، إال أن هذا 

التوجه ٌلمى لبوالً من بعض الشراكسة، ورفضاً من البعض األخر، أضؾ الى ذلن 

التحركات الروسٌة للمحاولة كبح جماح التٌار المومً سواء فً المفماس او خارجه، وسٌتم 

: تناول العناوٌن التالٌة فً هذا المبحث

 تحركات المهجر الشركسً: المطلب االول  .

 ًالشركسً/الخبلؾ الشركسً: المطلب الثان. 

  التحرن الروسً الحتواء نشاطات المنظمات الشركسٌة فً المفماس : المطلب الثالث

. والمهجر

 تحركات المهجر الشركسً :المطلب االول :

تعتبر برلٌة الربٌس الروسً السابك بورٌس ٌلتسٌن التً وجهت الى الشعوب المفماسٌة 

الى عضوٌة منظمة  النتهاء الحروب المفماسٌة واالنضمام  130وخاصة الشراكسة فً الذكرى 

 الذي أصدرته هذه حول وضع األمة الشركسٌة والمرار (UNPO) الممثلة والشعوب ؼٌر األمم

المنظمة  تعتبر الركٌزة التً انطلك بعدها العمل المإسسً الشركسً فً المطالبة بالحموق 

الشركسٌة بالنسبة لبرلٌة الربٌس الروسً السابك بورٌس ٌلتسٌن والتً تعتبر إحدى الركابز 

األساسٌة التً انطلك من خبللها العمل المإسسً الشركسً سواء فً المفماس او فً المهجر، 

فٌبلحظ ان الخطاب الشركسً ٌرى فً هذه البرلٌة أنها كانت فً مجملها تعطً الشعب 

الشركسً اعترافاً ضمنٌاً روسٌاً، بما حصل بحمه من إبادة جماعٌة على ٌد الدولة الروسٌة 

المٌصرٌة، حٌث ٌركز الخطاب الشركسً على عدة أمور لد جاءت بهذه البرلٌة، أولها لٌام 

: رأس الدولة الروسٌة آنذان بمخاطبة شعوب المفماس بشكل مباشر فمد جاء فٌها

: اٌها المواطنون المحترمون"

جل أكثر من لرن الى سنوات النضال من أتعٌدنا االحداث المدٌمة التً تعود الى 

 الروسٌة وبرٌطانٌا وفرنسا واٌران وتركٌا والتً اإلمبراطورٌةالمفماس والصراع بٌن مصالح 

" .(الشركس)صٌبها من المسإولٌة المعنوٌة لمعاناة الشعوب الجبلٌة  نتتحمل كل منه

وهنا ٌظهر لٌام الربٌس الروسً باالشارة الى وجود معاناة حدثت للشعوب الجبلٌة 

المفماسٌة ومن ضمنهم الشراكسة، وان االمبرطورٌة الروسٌة ونتٌجة الصراع مع ؼٌرها من 

الموى الدولٌة تتحمل جزءاً من المسإولٌة ما حدث من معاناة لشعب الشركسً ولو انها تتحمل 
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الجزء االكبر منها، هنان اشارة واضحة العتبار الشراكسة مواطنٌن ٌتمتعون بالجنسٌة الروسٌة 

وان هنان جزء كبٌر منهم لد ؼادر ببلده رؼماً عنه، وأن روسٌا الٌوم هً دولة حمولٌة وهً 

مستعدة لبلعتراؾ بكل الممارسات البلنسانٌة التً لد ٌثبت تورطها بها بما فً ذلن عودة 

:     المهجرٌن الذٌن ؼادروا ببلدهم نتٌجة تلن الممارسات، وذلن بموله

  :اٌها المواطنون"

ان نتابج الحرب المفماسٌة الروسٌة التً سببت ضحاٌا بشرٌة كثٌرة وخسابر مادٌة 

لتكن األرض فداًء لمن سمط على ، التزال الى اآلن تسبب األلم فً للوب الكثٌرٌن من الروس

رض المعركة وفمد حٌاته من لسوة الحرب، ولمن ؼادر وطنه ومات فً الؽربة وهو ٌعانً أ

 لتحفظ الذكرى على االحداث الحزٌنة المدٌمة فً للوب األحفاد لتخدمنا ،مرارة فمدان الوطن

شكال مختلفة حسب أٍس جدٌدة، لمد لٌمت الحرب المفماسٌة الروسٌة بآجمٌعا وتبعدنا عن م

 والٌوم وروسٌا تبنً دولة حمولٌة تعترؾ بما كل ،التوجهات السٌاسٌة للفترات التارٌخٌة المختلفة

 لنظرة موضوعٌة جدٌدة الحداث الحرب المفماسٌة ةمكانًإهو ثمٌن لبلنسانٌة جمعاء وتظهر 

ٌضاً أنما إ أرضهاجل الحفاظ على أاس لٌس فمط من لفككنضال بطولً لامت به شعوب شمال ال

ن المشاكل التً وصلتنا ، أفضل مزاٌا الطابع المومًأجل الحفاظ على الثمافة الوطنٌة أمن 

حفاد المفماسٌٌن المهاجرٌن الى الوطن أكنتٌجة للحرب المفماسٌة وعلى األخص مشكلة عودة 

 . كل الجهات المهتمةباشترانن تحل على المستوى الدولً بطرٌك المحادثات أالتارٌخً ٌجب 

 :األعزاءها المواطنون يا

ٌمكن تصور احدهما   مفهومٌن مترابطٌن بشدة والأصبحافً وعٌنا ان المفماس وروسٌا 

 واالتفاق بٌن الشعوب كفٌل بان ٌحمك الدٌممراطٌة الدولة اء بنانتشاركد بان أنا متأ واألخردون 

 .  من رفاهٌة وازدهار الشعوب التً تسكن ببلدنااألحبلم أفضل

 (فً هٌبة األمم المتحدة)ؼٌر الممثلة  لرار الهٌبة العامة لمنظمة األمم والشعوبأما 

 (الوالٌات المتحدة)أوتوبا   1997 ٌولٌو/  تموز 19-15الصادر فً دورته الخامسة بتارٌخ

: فمد جاء فٌه

إن الهٌبة العامة، ولد استمعت الى تمرٌر ممثل الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة عن وضع 

 :األمة الشركسٌة

منهـم % 80لمـولـازٌــة، وإن –إن الشراكسة لـد تعرضوا لئلبادة أثناء الحرب الروسٌة

 .لـد رحلوا بالموة خارج وطنهم إلى تركٌا واألردن وسورٌا

الشركسٌة لد تعرضت لئلبادة الجماعٌة لفترة طوٌلة، وإن الشعب الشركسً  وإن األمة

 .الذي ٌعٌش فً الخارج ٌجد صعوبة فً المحافظة على لؽته وثمافته وهوٌته
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لذلن، فإن الهٌبة العامة تدعو الفٌدرالٌة الروسٌة والمجمتع الدولً لبلعتراؾ باإلبادة 

الجماعٌة التً تعرضت لها األمة الشركسٌة فً المرن التاسع عشر، وتدعوهما إلى إعطاء 

تدعو الهٌبة العامة، الفٌدرالٌة الروسٌة إلى ، (المبعدة– األمة المنفٌة )الشعب الشركسً وضع 

 ،إعطاء الشعب الشركسً المواطنة المزدوجة لكل من روسٌا والبلدان التً ٌمٌمون فٌها

 .وتدعوها لضمان إمكانٌة عودة الشعب الشركسً إلى وطنه التارٌخً

وفً هذا المرار ٌظهر بصورة واضحة اإلدران الدولً لولوع عملٌة إبادة جماعٌة بحك 

الشراكسة، وأن دعوة المرار للفٌدرالٌة الروسٌة والمجتمع الدولً لبلعتراؾ باإلبادة الجماعٌة 

التً تعرض لها الشعب الشركسً، ٌمثل على الل تمدٌر دلٌبلً على ولوع مثل هذه الجرٌمة بحك 

الشراكسة، وبالتالً فؤن صدور مثل هذا المرار من منظمة ذات اعتراؾ دولً ٌعتبر من لبل 

الشراكسة مرتكزاً لوٌاً ٌثبت صحة عدالة المضٌة الشركسٌة ووجود حك لانونً ٌمكن المطالبة 

.  به، تكفله األنظمة والموانٌن واألعراؾ الدولٌة

األصلٌة  الشعوب  بحموقولد جاء لرار الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة المتعلك

 ، لٌزٌد ٧ٕٓٓ سبتمبر/أٌلول ٖٔ تارٌخ ٧ٓٔ العامة والستٌن الجلسة الحادٌة الدورة الصادر فً

.  من تحرن المهجر الشركسً باتجاه المطالبة بالحموق التً لطالما نادى بها

أن تحركات المهجر الشركسً والحركات المومٌة الشركسٌة بصورة عامة تتعرض 

للعدٌد من العوابك والصعاب لعل أبرزها حالة االنمسام التً تظهر بٌن مكونات الشعب 

الشركسً، وظهور تٌار لومً ٌدعو الى االنطبلق فً المضٌة الشركسٌة الى المحافل الدولٌة، 

وٌرى أن هنان بعض المإسسات الممثلة للشراكسة أصبحت عابماً أمام هذا األمر بسبب سموطها 

فً اٌدي العمبلء حسب أدعاء هذا التٌار، أن اكثر ما ٌمٌز هذا التٌار هو انه ؼٌر موحد 

الصفوؾ فهو ٌضم عدداّ من المإسسات والمنظمات الشركسٌة التً تعمل كبلً على حده وتفتمر 

وممرها ماٌكوب عاصمة " منظمة الكونؽرس الشركسً" للتنظٌم والتنسٌك فٌما بٌنها مثل

وممره الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وؼٌرها من " والمعهد الثمافً الشركسً" جمهورٌة االدٌؽٌة

المإسسات الشركسٌة فً تركٌا وأوربا، هذه المإسسات او المنظمات والمإٌدون لها تشكل حالٌاً 

التٌار المومً الشركسً الموجود فً الخارج والذي ٌضؽط باتجاه دعم الحركات المومٌة فً 

الجمهورٌات الشركسٌة فً المفماس، وفً ذات الولت ٌصطدم مع تٌار آخر ٌعتبر ممثبلً أٌضا 

لشعب الشركسً والمتمثل بالجمعٌة الشركسٌة العالمٌة والجمعٌات الشركسٌة األخرى المتواجدة 

 .فً المهجر الشركسً

 حٌث ٌرى التٌار المومً ان هذه الجمعٌات لد تم اخترالها من لبل المخابرات الروسٌة 

وان معظم المسبولٌن عنها ال ٌصلحون لتولً لٌادتها وٌستشهدون بالسٌاسات الروسٌة المدٌمة 
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 وبدء عملٌة التهجٌر، أخذت 1864بعد سموط شركٌسٌا فً عام حٌث لامت السلطات الروسٌة 

بالبدء بعملٌة التروٌس وهً إحبلل الفكر والهوٌة الروسٌة مكان الفكر والهوٌة الشركسٌة، 

وصبػ مناطك الشراكسة بصبؽة روسٌة كاملة ، وكانت إحدى الوسابل لتحمٌك ذلن فرض 

مجموعات أو لٌادات موالٌة لسلطات االحتبلل فكان ٌتم مدها بالموة والمال لكً تتمكن هذه 

المجموعات من تبّوء مراكز المٌادة فً المجتمعات الشركسٌة وما أن تصل لهذه المراكز حتى 

تبدأ بالعمل على تحمٌك مصالح من وضعها ، وهذا ٌفسر لٌام السلطات الروسٌة بالتهجٌر والمتل 

والتنكٌل بالزعامات المومٌة التً رفضت التعاون معها ، سواء فً الماضً أو الحاضر وعلى 

نفس المنوال ، عانت المجتمعات الشركسٌة فً المهجر وظهرت ما ٌمكن تسمٌته ب 

وهم نتاج طبٌعً لعملٌة التشرٌد والتهجٌر فً المهجر ونتاج طبٌعً " المجموعات المسٌطرة"

أٌضاً لسٌاسة التروٌس فً المفماس ، وهذه المجموعة ألوى بكثٌر من المومٌٌن وتتمٌز بامتبلن 

الموة المادٌة والمعنوٌة وؼالباً ما ٌتبع المومٌون سٌاسة المهادنة ولبول ما ٌمكن كسبه فً تعاملهم 

مع هذه المجموعة بل إنهم ٌحاولون لدر اإلمكان إتباع سٌاسة مرنة تهدؾ لمنع ولوع أي نوع 

إضافة إلى كونهم  (الزعماء والوجهاء )من التصادم مع هذه المجموعة، ألن هذه المجموعة 

نتاجاً طبٌعٌاً لعملٌتً التروٌس والتهجٌر، كما ذكر سابماً ، فهم ٌعتبرون أٌضاً فبة مفروضة على 

المجتمع الشركسً فً أي مكان ، وٌتم فرضها بما ٌتبلءم مع مصالح المجتمعات المستضٌفة 

 1 .للشراكسة فً المهجر وللمصالح الروسٌة فً المفماس

وٌرى التٌار المومً ان هذه الجمعٌات ومن معها من مإسسات هً استمرار  لهذه 

المجموعات ، فً الولت الذي ٌرفض الطرؾ الثانً هذا الطرح وٌدعو الى اتباع سٌاسة معتدلة 

 .مع موسكو وٌرفض تدوٌل المضٌة الشركسٌة لتحمٌك مصالح لوى دولٌة أخرى

اتجه التٌار المومً نحو عمد عدة مإتمرات خارج المفماس وخاصة فً الدول الؽربٌة 

ٌوم " عمد تحت اسم  2007ماٌو /  ٌوم الحادي والعشرٌن من أٌّار حول المضٌة الشركسٌة ففً

وشارن   الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفً مإسسة جٌمس تاون فً واشنطن عاصمة" الشراكسة

 بالتعاون مابٌن  2008/نٌسان/8فٌه العدٌد من المهتمٌن بالشؤن الشركسً ، والثانً عمد بتارٌخ 

مركز دافٌس للدراسات ،"جامعة هارفرد, مدرسة جون كٌنٌدي"مركز كـــار لحموق اإلنسان 

روسٌا  بعنوان ندوة لشركسًاالمركز الثمافً  مإسسة جٌمس تاون الروسٌة و الروسٌة اآلسٌوٌة

فً عمد مإتمر 2008ابرٌل، /  نٌسان 13 وفً مشكلة داخلٌة أم لضٌة دولٌة؟: و الشراكسة

 كان استكماالً للمإتمر األمرٌكٌة جامعة ولٌام باترسون وٌن، نٌوجٌرسً، الوالٌات المتحدة

. المذكور اعبله
                                                 

1
٘زااالِشِالؽعِٓلجًاٌّزبثؼ١١ٓاٌذ١١ٌٌٍٚٓؾبٌخاٌششوغ١خفبٌؼذ٠ذ٠شٜاِْغزٜٛاٌم١بداداٌششوغ١خالرشرمٟاٌٝاٌّغزٜٛ

 .اٌغ١بعٟٚاٌمِٟٛاٌّطٍٛة
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عملت المإتمرات السابمة على إظهار حمٌمة ظهور توجه ؼربً حمٌمً نحو االهتمام 

بالمضٌة الشركسٌة، فهنان مساحة واسعة من النشاط السٌاسً أعطٌت من لبل الدول الؽربٌة 

 لبلستمرار الهٌمنة الروسٌة على منطمتهم، وٌبلحظ لٌام ةللتحركات الشركسٌة المناهض

المجتمعات الشركسٌة الموجودة فً كل من الوالٌات المتحدة وأوربا وتركٌا وإسرابٌل بلعب دور 

البلعب األساسً فً هذه األنشطة، حٌث كان معظم المشاركٌن فً المإتمرات المذكورة من 

الشخصٌات التً لها باع فً السٌاسات الدولٌة، وهذا األمر إن دل عل شًء فؤنه ٌدل على رؼبة 

ؼربٌة واضحة فً إدخال المنطمة الشركسٌة الى أتون الصراعات الدولٌة المعاصرة، ورؼبة فً 

السٌد دعم حركات التحرر فٌها ، ولمد كان أبرز المتحدثٌن وما جاء فً المإتمر هارفارد، 

السوفٌاتٌه من مركز الدراسات  ستٌفن شٌنفٌلد وهو حاصل على شهادة الدكتوراه فً الدراسات

 كان باحثا 1990 وفً العام ،(المتحدة المملكة) فً جامعة برمنؽهام أوروبالروسٌا وشرق 

 هلام بنشر أعمال. واتسون التابع لجامعة براون مشاركا فً برنامج العبللات الدولٌة فً معهد

الفاشٌه "و (1987رتلٌدج )" االٌدولوجٌه السوفٌاتٌة استكشافات فً: يالمؤزق النوو: "وتشمل

االباده الجماعٌة :الشركس"و  (2001شارب . اي. ام)والحركات  التمالٌد واالتجاهات: الروسٌة

 فً ،(1999بٌرؼان )"  فً التارٌخةمذبح"لٌفٌن وبٌنً روبرتس، و  فً كتاب مارن" المنسًٌّه؟

ومترجم متفرغ للكتابة والمترجم، وهو ٌعد ملحك البحث والتحلٌل  الولت الراهن فهو كاتب

 الشراكسة فً اعمالهٌضع من خبلل   سوؾبؤنهوأكد  الخاصة بروسٌا لروسٌا لمابمة جونسون

 ومشاركته فً المإتمر  شٌنفٌلد، وٌثٌر تواجد مثل السٌدتارٌخ المولاز من خبلل اللؽات

  .التساإالت حول وجود رؼبة ؼربٌة لدعم حركات التحرر فً المنطمة الشركسٌة

لسم / ارفارد  ه السٌد جون كوالروسو والذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة

 ، ولهجاتهاالشركسٌة ، متخصص فً لؽات المولاز وعلى األخص اللؽة1975اللؽات فً عام 

 وأثناء إدارة كلٌنتون عمل ،)وأبحاثه الربٌسة اآلن هً فً اللؽات التارٌخٌة وفً المٌثولوجٌا

الحروب فى منطمة المولاز، حٌث شهد العملٌات   خبللاً كدبلوماسً ؼٌر رسمً ومستشار

 ولام بالتدرٌس فً ، الصؽٌرة والمعرضه للمخاطرالعرلٌة والمشاكل التً تعانً منها الفبات

 الى ان الروس أبموا على وأشار ،جامعة ماكماستر فً كندا جامعة فٌٌنا، واآلن ٌدرس فً

 األسالٌب العدوانٌة بما فً أشكال واستخدمت جمٌع ،والشركس الضؽط والمتال ضد المولازٌٌن

، وٌبلحظ وجود متخصص ؼربً باللؽات الشركسٌة وخاصة لؽة الوبٌخ ذلن التطهٌر العرلً

التً تعتبر من اللؽات المنمرضة لدى الشراكسة أنفسهم، االمر الذي ٌعد مإشراً على وجود نوع 

من تنظٌم واألعداد من لبل بعض الجهات إلظهار المضٌة الشركسٌة الى حٌز الوجود فً 

  .الساحة الدولٌة
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 (أمنستً انترناشٌونال)كان من موظفً منظمة العفو الدولٌة  السٌد جوشوا روبنشتاٌن

 فً الشمال الشرلً ، اإلللٌمً وهو حالٌا المدٌر ،1975األمٌركٌة منذ عام  فً الوالٌات المتحدة

نه شارن أ كما ،تنظٌم ألسام منظمة العفو فً نٌو انجبلند ونٌوٌورن ونٌو جٌرسً وٌشرؾ على

 ووصؾ حموق اإلنسان فً االتحاد الروسً وكذلن ،العدٌد من المشارٌع الدولٌة للمنظمة فً

 وذكر بان  ،والمٌام بالتصرفات الخاطبة وتخوٌؾ المعارضة  واالنتخابات الشرعٌةالدٌممراطٌة

 أٌة وفً الولت الحاضر لٌس هنان ،الحكم خبلل حكم ؼورباتشوؾ كانت ظروفها أفضل وسابل

 -  وحلل الحربٌن الروسٌتٌنالطبٌعٌة،ال السٌطرة على السلطة والموارد  إ متبعةإٌدٌولوجٌه

فً  الشٌشانٌتٌن والممارنة بٌن الحرب االولى والحرب الثانٌة، ووصؾ الطرٌمة التً اتبعت

 إحدىومن  الشٌشانٌه الثانٌة – الروسٌةالسٌطرة على وسابل اإلعبلم والمعلومات خبلل الحرب 

المحلً فمط أي  وسابل السٌطرة على االعبلم كان هنان تؤطٌر التلفزٌون والحوار ضمن االطار

  .تحت سٌطرة الدولة وأصبحت حرٌة التعبٌر ؼٌر مكفولة

 الدبلوماسٌة فً األكادٌمٌةجوبل هو مدٌر مركز االبحاث والمنشورات فً   السٌد بول

ولت سابك، عمل نابباً لعمٌد كلٌة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌه فً جامعة أودنتس   فى،أذربٌجان

لام   وأثناء وجوده هنان،استونٌا،تالٌن وباحث ألدم فً كلٌة أوروبا فً جامعة تارتو فً  فً

عمل فً  ،2004 هنان فى عام ة ولبل االنضمام الى الكلً،"نافذة على أوراسٌا" سلسلة بإنشاء

ودابرة البث   ووكالة االستخبارات المركزٌةاألمٌركٌةمختلؾ المجاالت فى وزارة الخارجٌة 

مإسسة كارنٌجً  رادٌو الحرٌة وفً/ وروبا الحرة أ وإذاعةمٌركا أالدولً وكذلن فً صوت 

بتحرٌر خمسة مجلدات   لضاٌا عرلٌه ودٌنٌة ولامعن ٌكتب فً كثٌر من االحٌان ،للسبلم الدولً

جامعة مٌامً فً أوهاٌو وفً   لام بالتدرٌب فً،عن العرق والدٌن فً الفضاء السوفٌاتً السابك

وانٌا لعمله فً تعزٌز ٌتوالتفٌا ول جامعة شٌكاؼو، ولد منح أوسمة من لبل حكومات أستونٌا

 التً كانت محتلة األراضً من الروسٌة استمبلل جمهورٌات بحر البلطٌك وانسحاب الموات

 ً ، 6217سنة التموٌم الشركسً فً عامها الجدٌد   ولد بدأ كلمته بتهنبة الشركس بمناسبة،سابما

مجال حموق االنسان وٌإٌد حك الشعوب فً تمرٌر  نه ٌعتبر نفسه أحد الناشطٌن فًأوذكر ب

ن شركٌسٌا سوؾ تعود وسٌتم أ احتمال بسببشركس إستراتٌجٌة لل إٌجادشدد على والمصٌر 

صؽٌرة مثل أمم البلطٌك فهذا لم ٌخلك لدٌها  كون بعض الدولأن الحصول على االستمبلل، و

ن الحكام المعٌنٌن فً شمال المولاز، ٌنبؽً أ ب وأضاؾ، دوالً صؽٌرة مستملةباعتبارهامشكلة 

وأضاؾ بؤن االختطاؾ والمتل والوحشٌة هً الٌوم ، على والبهم لموسكوواإلبماءمنع العنؾ 

 من بؤنهمالروس بالدعم عندما ٌصفون الضحاٌا  أكثر مما كانت علٌه منذ سنتٌن، وٌتمتع

، ان  فً الجباللئللامةازدادت أعداد الناس الذاهبٌن   لدبؤنه، وأضاؾ اإلسبلمٌٌن األصولٌٌن
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شخصٌة مثل السٌد جوبل لها خبرة فً العمل االستخباري ٌإكد ان االهتمام الؽربً بالمضٌة 

الشركسٌة لٌس ولٌد الصدفة، أنما هو عمل ٌخطط له بشكل واضح لتحمٌك مصالح ؼربٌة على 

. حساب المنطمة الشركسٌة

 ،الشراكسة وؼٌرهم من المولازٌٌن  عن الوحشٌة ضداإلببلغنه ٌنبؽً أ:" مضى لاببلً  و

ن أ والذي من شؤنه ة،االموال الروسً بإؼدالهافساد االتران وذلن إوكذلن فان روسٌا تموم ب

ن أالكسندر لٌتفنٌنكو ٌرجع الى علمه ب ن لتلأًٌضا بأ ولال ،ٌحول دون مساعدة تركٌا للشركس

 فمط على اً ن ٌكون متاحأالمستخدم ٌمكن  ن السبلحأ، والسكنٌةالسٌد بوتٌن نسؾ العمارات 

ن الشتات أو المهجر الشركسً أ وشدد على ،إلسكاته مستوى الدول نظرا الستخدام البلوتونٌوم

مإسسة جٌمس تاون  السٌد ؼلٌن هوارد، هو ربٌس، المشاكل سوؾ ٌكون عنصراً مفٌداً فً حل

 للمولاز وآسٌا إللٌمًخبٌر  وٌتكلم الروسٌة بطبللة وٌتمن اللؽتٌن االذربٌجانٌه والعربٌة، وهو

 الدولٌة العلمٌةاالستراتٌجً لتجمع التطبٌمات   وكان فً السابك محلبل فً مركز التمٌٌم،الوسطى

، بما فٌها الحكومٌةالسٌد هوارد كمستشار للمطاع الخاص والوكاالت   وعمل،( اى آي سًأس)

 والمجلس الوطنً لبلستخبارات وشركات نفط كبرى تعمل فً آسٌا األمرٌكٌة وزارة الدفاع

. األوسط الوسطى والشرق

فً ولت سابك من السنة،   ممارنة بٌن اجتماع مماثلبإجراءلد ابتدأ السٌد هوارد كلمته و

ٌضاً نظرة الؽرب نحو أونالش ،وكٌؾ ان هذا االجتماع هو أكثر ثراء بالمعلومات المتنوعة

بعدها . أال وهو منطمة المولاز ، والتً هً من خبلل النظر فً نطاق أوسعة الشركسًالمسؤلة

 التً والكٌفٌة (األولمبٌةولت األلعاب ) 2014عام  نالش التؽٌرات الممكنة فً روسٌا بحلول

الشركسً،  (المهجر) عن الشتات أٌضاوتحدث ، ٌمكن بها ان تفمد السٌطرة على جنوب المولاز

 بحث سٌنارٌوهات مختلفة وأخٌرا ،بشكل صحٌح  ما استخدمإذاوكٌؾ ٌمكن أن ٌكون صوتا لوٌا 

تلٌسوفا، زمٌلة فً مركز كار لسٌاسات  السٌدة فاطمة ، 2014للوضع الشركسً بحلول عام 

 كلمة بعنوان ألمتوالٌة ماسوتشوستس،  حموق االنسان فً جامعة هارفارد فً كامبرٌدج فً

 بوصفها من الصحفٌٌن الذٌن لٌسوفاالسٌدة  "ب ودور الشباالشركسٌة المومٌة النزعةصعود "

 وكانت لد أجبرت على مؽادرة ،الشجاعة تعرضت حٌاتهم للخطر بسبب تمارٌرها الصحفٌة

العدٌد من الفظابع التً ال ٌزال ٌتعرض   ووصفت، الوالٌات المتحدةفًروسٌا وطلب اللجوء 

 وبذلن ال ٌوجد ،ن للمضاٌماتي المستهدؾ اإلفراد وكم عدد، الٌوم فً الوطنحتىلها الشراكسة 

ٌصبحوا أن فاطمة من شباب وشابات المجتمع  نظام دٌممراطً فً روسٌا، وطلبت السٌدة

 إلٌهم الحاجة أمسفً هم الدولٌة لمساعدة أمتهم ألن محامٌن ومإثّرٌن واالنخراط فً األوساط

  . الشراكسةإخوانهملمساعدة 
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 - ن عاصمة لباردٌنويشت ناشط فً مجال حموق االنسان فً نال1 ٌاؼان،إبراهٌمالسٌد 

السٌد  ."الوضع فً شركٌسٌا والخطوات البلزمة لشراكسة الشتات" كلمة بعنوان المًبلمارٌا 

عاما،  50 االستٌعاب خبلل إجمالً فً الولت الحاضر، من المتولع أن ٌتم بؤنهٌاؼان ذكر 

تواجه  التً مختلؾ المشاكل ةنالشم بجد لتجنب هذا المصٌر وٌتم العمل إنولذلن ٌجب 

 ،جل المضٌةأ من الكفاٌةفٌه   ال ٌعملون بجد بماالشركسٌة كبار السن فً األمة إن و الشراكسة،

لداماً من خبلل أكثر أالمضاٌا بشكل   علٌها المسإولٌة فً التعامل مع هذهالشركسٌةن المراكز أو

ن مفهوم وأ، الخٌرٌةن الجمعٌات عدد كبٌر محالٌاً وانه ٌوجد السٌاسة  االشتران فً األمور

تدخل من ال، وهذا ٌجعل من الصعب العمل بسبب الروسٌةالسٌاسة   الجماعٌة ٌتعارض معةاإلباد

ومن المفهوم من جانب هذه الحكومات المحلٌة إذا كانت المضاٌا ،  المحلٌةةالحكومة الروسً

السعً من أجلها فانه سٌتم النظر الى ذلن على انه اهتمام سٌاسً والذي   هً التً ٌجريالثمافٌة

 ن هنالن حالًٌاأ وختم كبلمه بالمول ة،على مشاكل لروسٌا وضد السٌاسة الروسً بدوره ٌنطوي

  ذلن فًنه ٌرىأ، وةجل المضاٌا المومًأي صفوؾ الشباب والشابات الشراكسة للعمل من  ؾاتجاه

 .حسب رأٌهمستمبل لحراز تمدم بالنسبة لإدالبل على 

لدى مراجعة حٌثٌات المإتمرات السابمة والخلفٌات الشخصٌة والعلمٌة للمشاركٌن، بها ٌبلحظ 

ان هنان محاولة إلعادة بعث الفكر المومً الشركسً، وبشكل متسلسل وهادئ، فلٌس هنان 

تواجد رسمً ؼربً واضح ولكن هنان العدٌد من الشخصٌات التً لها بعد فً العمل السٌاسً 

 من خبلل فكره الخاص الذي أخرعادة ما ٌتم تمٌٌز مجتمع عن المإثر على الفكر االنسانً، ؾ

 ، هذا اإلنسانٌة لٌشمل العادات والتمالٌد والصفات التً تلتصك بسلوكٌات المجتمعات تؤثٌرهٌمتد 

 كل مجموعة بشرٌة عن نظرابها وكون وٌمٌز هو نتاج الفكر الذي ٌخص اإلنسانًالتنوع 

 الؽٌر األمور ترتبط ارتباطاً وثٌماً بالنسبٌة واالحتمالٌة فانه لد ٌكون من اإلنسانًدراسة الفكر 

 البحث العلمً ، ولكن ما ٌمكن حدوث باألخص او األكادٌمًمتفك علٌها من ناحٌة التناول 

 جماعة بشرٌة ٌتبلور وٌتشكل تبعاً لمجموعة من ألي علٌه هو فرضٌة وجود فكر خاص إجماع

 وضع معاٌٌر معٌنة تعمل على التركٌز على فكر جماعة إمكانٌة مع والزمانٌةالظروؾ المكانٌة 

 ان دراسة اي إي ولتوضٌح بعض الموالؾ والتصرفات إفرادهابشرٌة معٌنة لتفسٌر سلوكٌات 

فكر انسانً لد ٌساعد على فهم سلوكٌات وتصرفات الجماعات البشرٌة التً تعمل على اتخاذ 

 إال ألخرفكر ممٌز لها عن ؼٌرها ، ان المعاٌٌر المنتماة لدراسة هذا الفكر لد تختلؾ من مجتمع 

 إي بناء او بعث األمر بإعادةان هذه االنواع من الدراسات مفٌدة بل هً االساس عندما ٌتعلك 

، وهذا ما ٌتم العمل علٌة من لبل الموى الؽربٌة بالنسبة للمضٌة فكر لومً لجماعة بشرٌة معٌنة
                                                 

1
ٚاٌزٞاػطٝاٌجٍمشاٌمغُاالوجشِِٓغبؽخاساظٟعّٙٛس٠خ131ٔظشاٌذٚسٖاٌىج١شفٟاٌٛلٛففٟٚعٗاٌمشاساٌشٚعٟسلُ

 .2009ٚ2010اٌمجشدٞفمذرؼشضالوضشِِٓشحٌّؾبٌٚخاغز١بيفٟاالػٛاَ
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ان االختبلؾ بٌن المجتمعات االنسانٌة فً ،الشركسٌة أي إعادة بعث الفكر المومً الشركسً

 انه فً نفس الولت ٌرسخ فً تلن إال للبشر ، واألدبًفكرها ٌإدي الى تنوع التراث الفكري 

الجماعات نوعاً من الرفض والمماومة بٌن بعضها ، ومن هذا المفاهٌم انطلمت المحاوالت 

  . انطلك مفهوم الثورة المضاد للهٌمنة وفرض النظام الواحدأٌضااالمبرٌالٌة للؽزو الثمافً ومنها 

وعلى نفس المنوال لامت المنظمات الشركسٌة فً اوروبا بالتوجه نحو المجتمع 

1لامت منظمة شراكسة أوربااالوروبً لطرح المضٌة الشركسٌة، حٌث  
 "FEC"  بالتعاون مع

بتمدٌم حفل رالص فنً شركسً فً الهواء  9/10/2006 البرلمان األوربً خبلل شهر أكتوبر

تشرٌن اول /6 وكان أخر هذه الفعالٌات لد جرى بتارٌخ الطلك أمام ممر البرلمان األوربً ،

البرلمان األوربً بالعاصمة البلجٌكٌة  فً مبنى" الٌوم الشركسً" وعلى التوالً فعالٌات 2008

بروكسل ، وتضمنت الفعالٌات التً انطلمت برعاٌة عضو البرلمان األوربً جٌم أوزدمٌر 

فٌها العدٌد من األساتذة  ، شارن" ماضً وحاضر ومستمبل الشركس"محاضرة بعنوان 

العالم ككندا والدانمرن وبرٌطانٌا  والباحثٌن فً الشإون المفماسٌة من جامعات فً مختلؾ أنحاء

أصل شركسً سفر برزج ، وتعَّرض  ، باإلضافة إلى المإلؾ والمحامً التركً المنحدر من

اللؽوٌة الؽنٌة للؽات المفماسٌة،  المحاضرون للبنٌة االجتماعٌة والثمافٌة للشركس والخصابص

السٌاسٌة للمنطمة وتؤثٌراتها على تارٌخ  ووضعها الحالً باإلضافة إلى الخصابص الجؽرافٌة ـ

عن دور الشركس ومساهماتهم فً مختلؾ  المنطمة ووضعها الراهن، كما تطرلوا للحدٌث

المهجر الشركسً ومساهماته الفعالة فً  نواحً الحٌاة فً الدول التً هجروا إلٌها ودور

. التطورات الجارٌة فً الوطن األم

اجتماًعا مع النابب البولونً فً البرلمان " الٌوم الشركسً"أعضاء فدرالٌة  وعمد

وربٌس لجنة العبللات الخارجٌة جان وولسكً والنابب األلمانً جورجو  األوربً

تناول تطلعات الشراكسة والمشاكل التً ٌعانون منها، عمب ذلن اجتمع نحو  شاتزٌماركاكٌسل

 من البرلمان األوربً مع مستشار الرباسة األبخازٌة للعبللات الخارجٌة فٌاتشٌسبلؾ ثبلثٌن ناببًا

 تشٌرٌكبا ونابب وزٌر الخارجٌة األبخازي ماكسٌم ؼونجٌا وجوهن كوالروسو وربٌس فدرالٌة

الذي  شراكسة أوربا أدمٌرال باشدمٌر وبعض الباحثٌن فً الشإون المفماسٌة، وخبلل االجتماع

األبخازٌة ـ  ترأسه جٌم أوزدمٌر أطلع المسبولون األبخاز النواب األوربٌون على المشكلة

واألسبلة التً  الجورجٌة وآخر التطورات التً تشهدها الجمهورٌة، وأجابوا عن االستفسارات

ٌشار أصبلن كاٌا على  وفً ختام الفعالٌات أكد عضو فدرالٌة شراكسة أوربا، طرحت علٌهم

                                                 
1
فٟاٌؾم١مخفبِْٕظّخششاوغخاٚسٚثبالرجزياٌغٙذاٌّطٍٛةِٕٙب،فشغُٚعٛد٘بِشٚاعغٌٙبٌٍزؾشنٚدػُاٌمع١خاٌششوغ١خ

 .رصشػٍٝاخزضاياٌمع١خاٌششوغ١خفِٟٛظٛعاٌشلصٚاٌغٕبءفمػ
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وتنظٌمها سنوًٌا نظرا لما تحمله من  "الٌوم الشركسً"أنهم سٌعملون على إثراء برنامج فعالٌات 

أهمٌة فً تعرٌؾ األوربٌٌن على الشراكسة والمفماس، كما تعهد أصبلن كاٌا بمواصلة الفدرالٌة 

 .وفً مختلؾ الدول األوربٌة المٌام باألنشطة والفعالٌات فً البرلمان األوربً

هذه األنشطة وأن كانت ؼٌر متناسمة مع نشاطات الحركات المومٌة داخل الجمهورٌات 

مستمبل الوضع السٌاسً لهذه الجمهورٌات، بحٌث تشكل الشركسٌة إال أنها تبمى مإثرة على 

داخل الجمهورٌات دعماً لهذه الحركات بصورة ؼٌر مباشرة وتستخدم الحركات المومٌة 

الشركسٌة مثل هذه النشاطات كورلة تلوح بها فً مواجهتها مع موسكو خوفاً من استؽبلل 

المضٌة الشركسٌة من لبل بعض الموى الدولٌة األخرى لضرب المصالح الروسٌة وتموٌض 

مساعٌها نحو العودة للمنافسة على الزعامة العالمٌة، 

 ًالشركسً/الخالؾ الشركسً :المطلب الثان :

الشركسً الذي أشٌر إلٌه سابماً ،فالتٌار /وضمن ذات السٌاق ٌظهر الخبلؾ الشركسً

المومً ال ٌرى ان الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة ومن  ٌدور فً فلكها من جمعٌات ومنظمات 

" المخترلة "شركسٌة أخرى ترتمً الى مستوى الطموحات الشركسٌة وان هذه الجمعٌات 

أصبحت تمؾ عابماً فً طرٌك استعادة الشعب الشركسً لحموله ،فرؼم المإتمرات المتكررة 

والمتتابعة لم تستطٌع تحمٌك ما حممه التٌار المومً رؼم حداثة تارٌخه ولدم الجمعٌة الشركسٌة 

.  العالمٌة

وعلى أٌة حال فان استمرار الطرح المابم بضرورة استبدال الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة 

بمنظمة أخرى تمتلن الممومات البلزمة لتمثٌل الشعب الشركسً والمطالبة بحموله المتمثلة 

باالعتراؾ باإلبادة الجماعٌة التً تعرض لها وحك العودة والتعوٌض وؼٌرها من المطالب 

ورفض الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة ومثٌبلتها لهذا الطرح ، هذا الطرح رسم صورة للطرفٌن 

احدهما مواٍل ومدعوم بصورة ؼٌر مباشرة من موسكو، واآلخر ٌسعى الستمطاب الدعم الؽربً 

لمواجهة السلطات الروسٌة التً ترفض فكرة التفاوض أو حتى الحدٌث عن وجود لضٌة 

شركسٌة ترتبط بحموق والتزامات متنوعة، وٌرى أنه البد لموسكو أن تتداركها لبل أن تصبح 

مشكلة ال ٌمكن حلها وٌدخل عدد من البلعبٌن الدولٌٌن على خط المواجهة وٌتحولون الى 

داعمٌن للمضٌة الشركسٌة بؽٌة استؽبللها لولؾ الحلم الروسً بالعودة إلى سٌادة العالم ونظام 

.   ثنابٌة المطبٌة 

أن الحدٌث الذي ظهر مإخراً فً المجتمعات الشركسٌة المختلفة تمحور حول من ٌمثل 

الشعب الشركسً ؟ هل هً الجمعٌات الشركسٌة مثبلً ؟ أم رإساء الجمهورٌات الشركسٌة أو 

؟ بالنسبة للجمعٌات الشركسٌة المنتشرة فً المفماس وخارجها والتً تتبع بصورة ؼٌر !ؼٌرهم 
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مباشرة ما ٌسمى الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة، فهً تلمى رفضاً من لبل الحركات المومٌة 

الشركسٌة الحدٌثة، والتً أثبتت لدرتها على التؤثٌر والتؤثر بالوالع الشركسً أكثر من الجمعٌة 

 وكانت المجتمعات ، السوفٌتً بداٌة لنشؤتها االتحاد  انهٌاركان الشركسٌة العالمٌة التً

ن تعمل على التحرن لتحدٌد مستمبل أ فً حاجة الى منظمة رابدة من شؤنها الشركسٌة

 الى هذا المفهوم، فمد عمد واستنادا  آنذان، وتوحٌد الوطن األم مع الشتاتةالمجتمعات الشركسً

وحضر هذا . 1990ماٌو /  أٌار 06-04 فً هولندا بٌن ةاجتماع استضافته الجمعٌة الشركسً

 مندوبا من الجمعٌات فً تركٌا وألمانٌا مع رابطتً أشمز ورودٌنا من جمهورٌة 61االجتماع 

 وإعبلنهاإنشاء منظمه شركسٌة عالمٌة ب وجاءت المرارات من ذلن االجتماع ،بلمارٌا– لباردٌنو 

 والذي تم 1991ماٌو /  أٌار 20-19ومع االجتماع الممرر عمده فً نالشٌن فً ،من نالشٌن

، فمد تم تؤسٌس الجمعٌة الشركسٌة  وهما منظمتان مدنٌتان استضافته من لبل أشمز ورودٌنا

 كؤول ربٌس كالمٌكوؾالعالمٌة وعمدت أول مإتمراتها وتم انتخاب البروفٌسور الدكتور ٌوري 

 .لها

 وٌولً/  تموز 25 الجمعٌة العمومٌة للجمعٌة الشركسٌة العالمٌة فً ىلد تم االستٌبلء عل       و

 الوفد من تركٌا وؼٌره من الضٌوؾ الذٌن ؛ حسب رأي التٌار المومً الشركسً؛ وأعلم2000

 وهو أحد رجاالت الجمعٌة العالمٌة كانوا لد أحٌطوا علماً بالوضع، طالبوا هاوتً سوخروكو

:  لكن وجهت لهم االهانات مثلما لال لهم هاوتً سوخروكو، بالتعلٌك على األوضاعالشركسٌة

 الذي لدمه هاوتً سوخروكو لبلعتذارونظراً ..!". اتبعونا أو أذهبوا بعٌداً ..! ال تتطفلوا علٌنا"

 وممثل-  لبل لٌلة واحدة وخبلل دورة الجمعٌة العمومٌة  بالذات اإللهٌةإللدامه على الكفر

 التنفٌذٌٌن السابمٌن المسبولٌنالذٌن كانوا لد وعدوا  (بما فٌها وفد من تركٌا) األعضاءالجمعٌات 

 سٌمومون باالستفسار عن الطرٌمة التً واجهوها فً لٌلة سابمة حٌث تخلوا بؤنهملؤلدٌؽه خاسة 

 وبشكل مفاجا ،عن ذلن وتخلٌهم عن الناس الذٌن وعدوهم حٌنها بالمطالبة بحمولهم الطبٌعٌة

 اإلللٌمًبلمارٌا والربٌس -  ربٌس برلمان جمهورٌة لباردٌنو وكان ،أتوا بانمبلب ؼٌر لانونً

 ،جمعٌة الشركسٌة العالمٌةلل اً أصبح ربٌس(ناخوشربً ا زو)لحزب روسٌا المتحدة الحاكم 

فمثبلً صرح عضو ونتٌجة لذلن، أصبحت الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة منظمة مسٌطر علٌها 

 الى رادٌو أوروبا 2003ٌولٌو من عام / الكسندر أوكتا فً تموز الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة 

ٌجب المضاء على األنظمة االساسٌة :"رادٌو الحرٌة الذي ٌذٌع من براغ ما ٌلً/الحرة

 الثمافٌةلتصر نشاطها باالستفادة من الحموق يللجمهورٌات فً المولاز وٌنبؽً على الشعوب ان 

  .؟!!"فمط
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 اجتمع رإساء الجمعٌات الشركسٌة ومن ٌمثلونه فً ممر الجمعٌة 26/8/2005    بتارٌخ 

بلمارٌا وأشار ولتها السٌد زاور /العالمٌة الشركسٌة فً مدٌنة نالتشٌن فً جمهورٌة لباردٌنو

ناخوش ربٌس الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة فً مداخلته ان المطالبة بالحموق المومٌة للشراكسة 

لٌست من مهام الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة كما ان موضوع العودة لٌس من مهامها، ولال انه ال 

ٌعمل ان ٌعلن من وراء طاولة االجتماع حك العودة الجماعٌة للشتات الشركسً الى ارض وطنه 

. االم، الن هذا ٌسا الى عبللاتنا الطٌبة الحمٌمة مع الشعوب التً نعٌش معها

 عن تخلً الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة عن 2000هذا األمر اكد ما لد أعلن عنه سابماً فً عام 

العمل السٌاسً وهو ما أفمدها شرعٌتها فً تمثٌل الشعب الشركسً منذ ذلن الولت حسب ما 

.               ٌراه المومٌون الشراكسة

 كانت لد بدأت الروسً فى االتحاد ةالمنظمات ؼٌر الحكومً' تؤمٌم'عملٌات وٌبلحظ أن 

ن و والشٌوعً،2000مع عملٌات روسنة الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة واألدٌؽه خاسة فى عام 

 ضمنوا وظابفهم من خبلل عملهم فً األدٌؽة خاسة والجمعٌة الشركسٌة العالمٌة والتً الفابضٌن

المنظمات  :فبلدٌمٌر بوتٌن " صاحب المبضة الحدٌدٌة"لدموا خبللها الرسالة المذكورة أدناه الى 

ن الجمعٌة الشركسٌة أ-..!"السٌطرة– سواء فً الشتات أو فً المولاز هً تحت الحكومٌةؼٌر 

 ة الملماة على كاهلها، أصبحت تماًما مختلةداء المهمة الحاسمأالعالمٌة والتً لم تتمكن من 

 فعلى سبٌل المثال، وفما لبرنامج العمل،  وكذلن منظمة استطرادٌة وؼٌر جدٌرة باالحتراماً وظٌفً

الٌوم، وبصراحة فان ." السٌاسٌةهباال نشط فان الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة ال تتعامل الحالً،

 اذا كان أي عضو فً ،الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة ال ٌوجد لها مكان فً االنشطه السٌاسٌة

 جزء من العالم ٌرٌد الدخول فً عالم السٌاسة، فٌنبؽً على إيالجمعٌة الشركسٌة العالمٌة فً 

ا فً الجمعٌة الشركسٌة العالمٌة ثم االنضمام ه أو تنهً عضوٌتعضوٌتههذا العضو ان ٌنهً 

 .الى حزب سٌاسً ومن ثم العمل فً النضال السٌاسً

 من شهر 17-14 فً الفترة مابٌن وجاء مإتمر اللؽة الشركسٌة الذي عمد فً عمان

 لٌعزز من الفكرة المابلة بوجود تٌارٌن متناحرٌن على الساحة الشركسٌة   تشرٌن اول/اكتوبر

 فً الشركسٌة الجمعٌة وبرعاٌة كعامل ارتباط بالوطن األم الشركسٌة اللؽةتحت شعار تطوٌر 

 عمد المإتمر العالمً االول ، فً عمان والثمافةالروسً للعلوم   من المركزوبمبادرة , األردن

 إنحاءشارن فٌه مندوبٌن من مختلؾ و أٌام ثبلثة استمر لمده  الذي فً عمانالشركسٌة للؽة

ن هذا المإتمر ٌهدؾ الى أ صرحوامنظمً المإتمر الشركسٌة، العالم الذي تتواجد فٌه الجالٌات 

 اللؽةوتعلٌم  تطوٌر  عبرالشركسٌة الثمافة مفردات صٌاؼة وإعادة للهم الشركسً جدٌدةلراءه 

. بناء الشتات بوطنهم األم أ ربط إلعادة الشركسٌة
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 المدى التً تتلخص ةهداؾ هذا المإتمر الحمٌمٌة والبعٌدأ  هاجمبٌان إال أنه تم توزٌع 

وٌمؾ  االحتبلل  ودور ، الوطنمسؤلةدون التطرق للبحث فً ،  فمط اللؽةفً البحث عن دور 

 االحتبلل ةالتٌار المومً الشركسً فً الشتات فً وجه كل المحاوالت التً تهدؾ الى تبرئ

 لتبل وتهجٌرا ، ومجازره التً ارتكبها ضد الشركساالستعمارٌةالروسً من جرابم حمبته 

وجلب المستوطنٌن الموزاق وطمس كل مظاهر ، ألراضً والممتلكاتاالستٌبلء على اوترحٌبل و

 ومسخ هوٌتهم االحتبلل ورموز ة، ومحاوالت تثبٌت مكونات وثماؾة الشركسًةالهوٌة والثماؾ

 فً شإون ةوٌعارض هذا التٌار التدخبلت الروسًة،  الوطنًة وسلب كل ممومات السٌادالمومٌة

 األسبابن تمحى أ ووطنهم لبل أبنابهم لمستمبل النضالٌة بناء رإٌتهم ةبناء شمال المفماس وكٌفًأ

 (وطن حر وشعب حر ٌختار مستمبله) األشٌاء، بؤبسط التً تتلخص ة الشركسًللمسؤلة الحمٌمة

  والٌوم ٌحاولون لعب دور، اإلستعمارٌه طمسهاة التً حاولت الحمبالحضارٌةعبر مموماته 

 على كثٌرةوالشواهد واالمثله )جندتهم اإلستعمارٌه أحٌابها بالشكل المناسب الذي ٌخدم إ إعادة

 فً الماضً، كٌؾ ة الشركسًة والثماؾةن من حاول طمس اللػأندري كٌؾ  وال (هذا المولؾ

ن الروس الٌوم أًٌضا أ ولماذا ؟وٌرى المناهضون للتدخل الروسً إحٌابهاعادة إٌساهم الٌوم فً 

 الشتات لشمال ةشراكس التسونامً المادم من إلٌماؾ ةٌلعبون بالولت الضابع فً محاولتهم الٌابس

ال إ هذه لٌست الٌابسةوان كل محاولتهم  , االستعماري اإلرث ةالمفماس الذي سٌتوج لرٌبا بتصفً

 فً شعاراته، وتسرٌب العمبلء والجواسٌس الى االنخراطخٌر هذا المد الجارؾ عبر أمحاوله ت

، وبنسب الل فً البلدان (واألردن وتركٌا- امرٌكا) منلٍّ  الشتات فً نةشراكستٌاره  ومحاصرة 

 او فً المناطك التً نجح الروس فً الروسٌة التً الزالت تستجٌب للضؽوطات األخرى

. الشركسٌة حسب ما جاء فً البٌان وخصوصا فً الجمعٌات إلٌهاتسرٌب عمبلبهم وجواسٌسهم 

 اآلخٌره بشكل ملحوظ الفترةولد كثؾ تٌار الصحوة المومً الشركسً نشاطاته فً  

كثر وضوًحا لمراكز أ فً عملٌة فرز حمٌمً ’وربما ستساهم التطورات البلحمة من هذه المبادر

 شمال ألبناءالموى فً المجتمع الشركسً فً المحاولة الجادة لخلك وثٌمة العهد المومٌة النضالٌة 

سس برنامجهم النضالً المستمبلٌة وبلورة صٌػ لثمافتهم المومٌة والحضارٌة، أالمفماس وتحدٌد 

 األجندة الوطنٌة بعٌداً عن وأخبللٌاتهم وتحدٌد لٌمهم واالستمبللوبناء مستمبلهم فً الحرٌة 

لرتها واعترفت بها كل المواثٌك الدولٌة بالحك أسوة ببالً شعوب المنطمة والتً أ االستعمارٌة

 . والعٌش الحر الكرٌم على أرض الوطنوبالحرٌة

ٌبلحظ مما سبك ان هذا التناحر الموجود فً الساحة الشركسٌة فً الخارج ٌنعكس 

بصورة واضحة على منطمة شمال المفماس الشركسٌة ، حٌث ٌرى التٌار الشركسً كما جاء 

. بممال صحٌفة الفجر المشار إلٌه أعبله 
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 التحرن الروسً الحتواء نشاطات المنظمات الشركسٌة فً المفماس والمهجر :المطلب الثالث: 

 أدت مجموعة من التحركات التً لامت بها الحركات المومٌة الشركسٌة داخل المفماس 

وخارجه وارتبط بها من متابعة دولٌة الى لٌام روسٌا بالعمل على احتواء نشاط هذه الجماعات 

. كما سٌتم عرضه هنا

، حٌث المهجر شراكسةتعتزم زٌادة الجهود المبذولة لكسب  ان السلطات الروسٌة 

مجلس الدوما الروسً حالٌا عدداً من التدابٌر التً من شؤنها توسٌع نطاق التعرٌؾ الحالً  ٌبحث

ساعد روسٌا فً ت أن ا مثل هذه الخطوة من شؤنهان ، الجنسٌة الروسٌةومنح " المواطنة "مفهومل

تركٌا الموجودٌن فً المهجر فً  على أكثر من خمسة مبلٌٌن من الشركس إٌجاد نوع من التؤثٌر

 الذٌن كانوا ال ٌتم اإلشارة إلٌهم على أنهم مواطنون منحدرٌن و ، وسورٌا واألردن وإسرابٌل

 من لبلهم، و المواضٌع التً حمبلت معادٌة لروسٌامن اصل روسً، األمر الذي أدى الى شن 

سٌتم تناولها الحما والتً تمدم صورة عن طبٌعٌة التحركات الشركسٌة والتً أدت بشكل او بآخر 

 للوصول إلى الروسٌةجهود الى محاولة روسٌا احتواء هذه التحركات لدر اإلمكان، وتعتمد ال

 بحك العودة الذي ٌعترؾ  1999 حالٌا على المانون االتحادي لعام  الشركسًمجتمعات الشتات

 ، إال ان  الروسٌةواإلمبراطورٌة السوفٌتًلؤلشخاص الذٌن كانوا ٌحملون الجنسٌة فً االتحاد 

اي من العرق )أصل روسًالمنحدرٌن من هذه التدابٌر موجهة بالدرجة األولى الى المواطنٌن 

  .، إما اآلخرون مثل الشراكسة فانه لد تم استبعادهم (السبلفً

المدنٌة التً تؤسست فً جمهورٌة المبردي ـ بلمار لبل حوالً " جً مان"وكانت منظمة 

انتمادات حادة لجمعٌة األدٌؽة خاسه اتهمتها فٌها بانتهاء دورها الوظٌفً عامٌن لد وجهت  

وتوانٌها عن المٌام بؤٌة مهام ،إال أن ربٌس االدٌؽة خاسه دمحم حافٌتسه نفى االتهامات الموجهة 

للخاسه والتً سبك لها أن اتهمت عندما كانت إحدى أبرز المنظمات المدنٌة فً األدٌؽً بـ 

التً ٌترأسها نابب ربٌس اتحاد " جً مان"وكانت منظمة ".التمارب الشدٌد مع الدولة"

الصناعٌٌن ورجال األعمال فً المبردي ـ بلمار جانتٌمٌر ؼوباتشٌٌؾ وعمر مرزاكونوؾ لد 

نشرت رسالة اتهمت فٌها األدٌؽً خاسه، المنظمة المومٌة المدنٌة لشعب المبردي، بؤنها 

أصبحت فً السنوات األخٌرة الماضٌة بعٌدة تماما عن المجالٌن االجتماعً والسٌاسً فً "

 ."الببلد

المنتدى االلتصادي العالمً دافوس بتصنٌؾ البلدان من  ولد تكون المإشرات مثل لٌام 

دلٌبلً على تنبه الدولة الروسٌة للمضٌة حٌث لدرتها التنافسٌة على الصعٌد الدولً لفترة طوٌلة؛ 

 من 38ألول مّرة لام الباحثون الّروس بتطبٌك الممٌاس على الشركسٌة وضرورة احتواءها، فا

مناطك روسٌا ووجدوا انّه لو كان العدٌد منها لابما كدول مستملّة، لكان ممكنا أن ٌكونوا أفضل 
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شركٌسٌا وأدٌؽٌٌه، -بلمارٌا ولراشٌفو-لباردٌنوومن هذه المناطك، .حاال من روسٌا نفسها ككل

ن أذربٌجان االّتً تراوحت لدراتها التنافسٌة على التوالً من مصر ولازاخستان وأفضل 

 مثل هذه الدراسات شجعت المنظمات وباكستان وبلؽارٌا فً الطرؾ األدنى على التّوالً

 .الشركسٌة فً المفماس على التحرن بؽٌة جذب االهتمام الدولً لمضٌتها

 الجماعٌّة الّتً اإلبادة ٌعنً بشإون الكترونً مولع ولام الكونؽرس الشركسً مإخراً بتؤسٌس

المفماسٌّة الّتً فرضت على األّمة الّشركسٌّة وأمم -تعّرض لها الّشراكسة خبلل الحرب الّروسٌّة

وثٌمة  (500)، وٌعرض المولع أكثر من شمال المولاز األخرى، وذلن بداٌة باللّؽة الّروسٌّة

تارٌخٌة حول اإلبادة الجماعٌة التً تعرض لها الشراكسة حٌث تم الحصول على هذه الوثابك 

من األرشٌؾ الروسً والعثمانً والبرٌطانً وٌعمل الكونؽرس الشركسً بالتعاون مع 

 رادٌو  وكان المإسسات الشركسٌة فً المهجر على ترجمة هذه الوثابك الى لؽات مختلفة،

زج حول مراد بر" الكونؽرس الّشركسً" مع ربٌس  لد اجري لماءاً رادٌو الحّرٌّة،/أوروبا الحّرة

الى مجلس الدوما فً روسٌا والى البرلمان  (الكونؽرس الّشركسً)  المنظمةنداءموضوع 

حٌث ،  والسبل التً اتبعت لذلن وذلن لبلعتراؾ باالباده الجماعٌّة ضد الّشراكسةاألوروبً

لم ٌكن لدٌهم منّظمه لطرح المسؤلة الربٌسٌّة  (الشركس)األدٌؽة ": زج لاببلً مراد برصرح 

ذلن ، حتى اآلنالمنظمةخصوص  األدٌؽة،  للبدء والعمل معها؛ لم نتمّكن من تحمٌك مثل هذه ب

وماذا حدث لؤلدٌؽة لد تّم منالشته حتى اآلن، ولكن " الكونؽرس الّشركسً"تعٌّن علٌنا ان نوجد 

 العدٌد من وإعدادلام بجمع " الكونؽرس الّشركسً"ومن ثّم، فاّن (تشرٌعٌّة)لم ٌكتب بلؽة لانونٌّة 

وفماً لموانٌن وتدابٌر دولٌّة حٌث (األرشٌفات)الوثابك الؽٌر مشكون بصّحتها و المحفوظات 

 كتبت فً لؽة وثابمٌّة و لانونٌّة عن وإنما عّما ٌموله األدٌؽة، يءٌنبؽً ان ترفك بدون اّي ش

االباده "الجرابم التً الترفت من لبل الجنراالت والّضباط الّروس، والوثٌمة التً تحمل عنوان 

ّن رد مجلس أ: "، وتابع مراد برزج لاببلً "الدوما الروسً/مجلس الدّولة"أرسلت الى " الجماعٌة

لكن حٌنما أجابت "! ال"الـولكن ال ٌمكنن ان تفهم تلن "! ال"الدوما ال معنى له، ولالوا فً الّرد 

منظمة األمم ) العالم بمخاطبة إلببلغوروبا أ التوجه الىكان لنا الخٌار فً "! ببل"روسٌا 

 حالنا الٌوم، إلٌه تصؾ ما حدث لؤلدٌؽة وما آل األوروبًرسلنا وثٌمة الى البرلمان أ، (المتحدة

 االباده الجماعٌة، وهكذا لمنا بمخاطبة إعمالووفماً للموانٌن الدولٌّة فان ما حصل ٌعتبر من 

 لبلعتراؾ بما حدث األوروبً وأرسلنا الى البرلمان ، فً أوروباالدٌممراطٌةالدّول واألمم 

 ونحن اآلن ننتظر ، من روسٌا االعتراؾ بذلنطلبنا، وجماعٌةبادة إنه أالشركس ب/ لبلدٌؽه 

 . "األوروبًتً من البرلمان أ بناءاً على ما سًالمحكمة والّتً ستوضع فً ةاألجاب
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 فً مدٌنة تشركٌسن ، سٌشكل عبلمة 2008تشرٌن الثانً 23   أن المإتمر الذي انعمد بتارٌخ 

فارلة فً تارٌخ المنطمة وانه ٌدل على ان الوضع فً المنطمة ممبل على التطور وان الصراع 

دمج مرشح لٌؤخذ إبعادا أكثر وضوحاً، ألن هذا المإتمر ٌعتبر استثنابٌا ، حٌث دعا الى 

عادة إكان التراح  و،األراضً الشركسٌة وإلامة جمهورٌة تشٌركٌسا ضمن الفدرالٌة الروسٌة

جوهر المشروع هو و  ،توحٌد تشٌركٌسٌا هو الموضوع والعنوان الربٌسً لمنالشات المإتمر

عادة توحٌد ودمج  ثبلث جمهورٌات ومنطمة من  شمال المولاز حٌث الشركس ٌشكلون إ

الشابسوغ فً سوتشً وجمهورٌة االدٌؽٌة  األؼلبٌة المهٌمنة عرلٌاً،وتتجه شرلاً، وتشمل منطمة

ن  ، ٌتماسمهما الشراكسة مع ان األخٌرتان  الجمهورٌتابلمارٌا، هات/شركس ولباردٌنو/ولرشاي

ي ا المشروع فصل المرشتوخًحٌث  (المرشاي والبلمر) تركٌةأصولالشعوب المنحدرة من 

 والجدٌر بالذكر أن هذا االلتراح الداعً ،وبالكارٌا من شركٌسٌا ودمجهم فً جمهورٌة واحدة

إلعادة تشٌركسٌا العظمى تمت منالشته بصورة واضحة وصرٌحة من لبل المجتمع الشركسً 

، فً الفدرالٌة الروسٌة، بعد أن كان خبلل الحمبة السوفٌتٌة ٌعتبر دعوة الى االنفصال والتطرؾ

وهذا ما ٌجعل هذا المإتمر استثنابٌاً ، وحسب اإلحصابٌات الرسمٌة الروسٌة التً تعود الى 

ٌبلػ  (شركٌسٌا) فؤن تعداد الشراكسة فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة 2002العام 

نسمة،  ( 238.951)نسمة بٌنما ٌبلػ عدد المرشاي والبلمر مجتمعٌن لرابة  (710,000)لرابة

ولذلن ٌنالش الشراكسة السبب فً جعلهم أللٌات فً اثنتٌن من جمهورٌاتهم ، جراء توزٌعهم 

ؼٌر مفهوم على ست مناطك مختلفة ، مما سبك ٌبلحظ ان التمسٌم الحالً للجمهورٌات 

الشركسٌة ٌراد منه ، بعثرة الشراكسة وتحوٌلهم الى أللٌات على أرضهم حسب رأٌهم ، فً 

  .الولت الذي ٌشكلون أؼلبٌة السكان فً مناطمهم لو تم دمجها

 من اً  تبل لرار1 كٌشٌؾ، روسبلنزعٌم حركة المإتمر الشركسً للشباب من نالتشٌن 

ً الكونجرس الشركسً للشباب  ن االلتراح أ" ولال ، 2المتحدة  إلى تشكٌل جمهورٌة شركٌسٌاداعٌا

 على العكس من ذلن ،الذي تمدم به المإتمر الشركسً للشباب ال ٌتعارض مع الدستور الروسً 

والمتابعة من ،  توحٌد اإلللٌمٌة التً أطلمتها إدارة الربٌس السابك بوتٌن إستراتٌجٌة ٌتبع فانه

من ؼٌر الممبول خفّْض التحدٌات التً " كٌشٌؾ وأضاؾجانب الربٌس الحالً مٌدفٌدٌؾ ،

اذا كانت موسكو ال ترٌد ان ، سمح بذلننٌواجهها شعبنا لحفنة من الحمابب الوزارٌة ، ونحن لن 

                                                 
1
٠ؼزجشصػ١ُاٌز١بساٌمِٟٛاٌششوغٟفٟعّٙٛس٠خاٌمجشدٞٚوبِْٛلفٗاٌجطٌِٟٛٓاالعجبةاٌشئ١غ١خفٟٚلفاٌمشاساٌشٚعٟسلُ

اٌزٞاػطٝاٌمغُاالوجشِِٓغبؽخاساظٟاٌغّٙٛس٠خاٌٝاٌجٍمشوّبوبْاٚيِٓدػباٌٝاػبدحاؽ١بءعّٙٛس٠خششو١غ١ب131

 .اٌّشبسا131ٗ١ٌٔظشاٌزصذ٠ٌٍٗمشاس30/11/2009رؼشضِٚبصايٌٍؼذ٠ذِِٓؾبٚالداالغز١بيٚرؼشضٌٍعشةفٟ
2
دػذإٌّظّبداٌم١ِٛخاٌششوغ١خع١ّغاالد٠غخاٌٝاٌزغغ١ًأفغُٙرؾذٔفظاالع2010ُفٟاالؽصبءاٌغىبٟٔاٌّشرمتفٟػبَ

،وُاوذداوبد١ّ٠خ"ِغزمجًٚاؽذ-اعُٚاؽذ-شؼتٚاؽذ"ٚرٌهوخطٛحاٌٚٝٔؾٛاٌّطبٌجخثبػبدحششو١غ١باٌٝاٌؾ١بحرؾذشؼبس

اْاٌمجشدٞٚاالد٠غخٚاٌششوظٚاٌشبثغٛؽاٌّزٛاعذ٠ٓفٟشّبياٌمفمبطُ٘شؼت2010اٌؼٍَٛاٌشٚع١خفٟدساعخسع١ّخٌٙبفٟػبَ

 .ٚاؽذاٞاٌشؼتاٌششوغٟ
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لم نعد نستطٌع تحمل مثل هذا  (اي الشراكسة)فانه ٌنبؽً لها ان تدرن جٌداً اننا  ستجٌب ،ت

  .كلمة السٌد كٌشٌؾ لوبلت بالتصفٌك الحاد وبهٌجان جماهٌري كبٌر" الوضع لشعبنا فً روسٌا َ 

نه اثنٌن من أال إ ،من الصعب التنبإ برد فعل الكرملٌن على تزاٌد المشاعر المومٌة للشراكسة

 الخٌار األول هو تملٌدي، حٌث ٌمكن تولع ان تموم روسٌا ، إلى الذهنانالسٌنارٌوهات تتبادر

 موجة من العداء للشراكسة وتؤجٌج للمشاعر  سوؾ ترتفع داخل الجمهورٌات التً بإذكاء

 ومن الممكن تماما أن ٌعلن الموزاق ،ٌتماسمها الشراكسة مع ؼٌرهم من المجموعات العرلٌة

ن هذه المواجهة أؾ فً أفضل السٌنارٌوهات،و ، شٌركٌسٌاإللامةوالبلمر والمرشاي معارضتهم 

سٌنارٌوهات فان موسكو ال وفً أسوأ اإلطراؾ،سوؾ تنتهً بخطابات التهدٌد المتبادلة بٌن 

موسكو لٌس لدٌها مصلحة  فؤن فً هذه الحالة، و إذا،سوؾ تضطر إلى التعامل مع انؽوشٌا ثانٌة

-1993مابٌن  حٌث ٌمكن تكرار ما حدث فً الفترة  صراع بٌن األعراق المختلفة،اندالعفً 

تفاق وأعلن عن إنشاء ثبلث أ ، عندما توصل الشركس والموزاق المرشاي والبلمر ، الى 1994

بلمر الجمهورٌات الموزالٌة، ورفض الكرملٌن بعد - شٌركٌسٌا ، المرشاي : جمهورٌات مستملة

   .اإلطراؾذلن البرنامج ، ولم تستكمل المفاوضات بٌن 

مهورٌة فعلٌة للشراكسة فً شمال المفماس جنشاء إلالخٌار الثانً أن الكرملٌن لد ٌتجه فعبلً    

حساباتها نظراً لوجود عدة تحدٌات ذات  عادةإتجبر عدة عوامل الحكومة الروسٌة على  حٌث لد

طابع دولً تواجهها بما فً دورة األلعاب األولمبٌة الممبلة فً سوتشً، وجورجٌا ومنظمة حلؾ 

شمال األطلسً والمضاٌا البحر األسود ،و إمارة المولاز والعبللات مع تركٌا وؼٌرها من بلدان 

 وهنان 1الشرق األوسط ، حٌث المجتمعات الشركسٌة المحلٌة لها تؤثٌر على السٌاسة الخارجٌة

عادة النظر فً سٌاستها وتمدٌم بعض التنازالت إمكانٌة رؼبة موسكو فً إعدة دالبل تشٌر الى 

عدة عبلمات ، وهنان نخبهم السٌاسٌة وضمان دعمهم ووالبهم لها للشراكسة فً محاولة الستمالة

مٌل إلى النظر فً إمكانٌة تمدٌم تنازالت إلى الشركس فً تتشٌر إلى احتمال أن تكون موسكو 

 أن  تفٌدبعض المصادر من المهجرأما فً المهجر فؤن  ،تبادل ودعم من النخبة السٌاسٌةبوالبهم 

وزٌر الخارجٌة الروسً سٌرجً الفروؾ لد عمد عدة اجتماعات مع أعضاء من المجتمعات 

 اال ان مضامٌن هذه االجتماعات لم تنشر لؽاٌة ،الشركسٌة فً تركٌا ،وعدد من البلدان األخرى

مثل هذه اللماءات تم تعٌٌن السٌد جامبوالت   حول وجودإخباربعد ولت لصٌر من ظهور واآلن، 

  .حاتوؾ من اإلثنٌة الشركسٌة ، ربٌساً لبلدٌة سوتشً التى تستضٌؾ االولمبٌاد الشتوٌة الممبلة

                                                 
1
٘زٖاٌفىشحاٌشائغخثؾبعخاٌٝاػبدحإٌظشف١ٙبفبٌّغزّؼبداٌششوغ١خفٟاٌّٙغشالرؤصشاغاللبػٍٝع١بعخرٍهاٌذٚي،٠ٚغت

 .اعزجذاي٘زٖاٌفىشحثبٌذػٛحاٌٝص٠بدحاٌذػُاٌششوغِٟٓاٌّٙغشاٌٝاٌٛغٓ
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هذا التعٌٌن هو خطوة ؼٌر عادٌة، بالنظر إلى أن سٌاسة الهجرة من كراسنودار ، التً      

تشمل سوتشً ، كانت حتى اآلن تهدؾ الى الحد من وجود الشركس فً منطمة البحر األسود 

 االستثمارولعل موسكو تؤمل فً أن تعٌٌن حاتوؾ سٌإدي الى  ، والمدن إلى ألصى حد ممكن

لاطع حالٌاً من لبل شركات تركٌة يمن جانب الشركس فً البناء األولمبً فً سوتشً ، الذي 

 الجماعٌة بحك اإلبادةالن الشراكسة ٌعتبرون مولع البناء مكان ارتكبت علٌة عملٌات من 

 تمارٌر وسابل اإلعبلم الروسٌة الى أن هنان مجموعة داخل  تشٌرمن حٌن ألخر، الشراكسة

 إلامةالكرملٌن تعمل جنبًا إلى جنب مع لادة المجتمعات المحلٌة الشركسٌة فً الخارج من اجل 

 السٌاسٌة الروسٌة اإلنباءعلى وجه الخصوص ، هذا ما ذكرته وكالة  مشروع تشٌركٌسٌا

وإذا كان أحد ٌعتمد أن موسكو ، التً تواجه إضعاؾ نفوذها فً المفماس ، ترٌد فعبل .مإخراً 

 شٌركٌسٌا ال تبدو ؼٌر إلامة ، وبالتالً فان فكرة اً  خطٌراً شركس حلٌفا موثولا ، ال عدوالجعل 

رافمه مخاطر واضحة ، على سبٌل المثال ، فإن مسؤلة ت وفً الولت نفسه ، فإن االلتراح ة،والعً

 الى متى ستبمى الجمهورٌة الجدٌدة ،تظهر هنا (ي شٌركٌسٌاأ)السٌطرة على مثل هذه الجمهورٌة

وتمتلن مهجراً ٌمدر   وذات صلة لرابة وثٌمة مع ابخازٌااألسودالتً تمتلن منفذاً على البحر 

بخمسة مبلٌٌن فً الخارج ، ومساحة اكبر من سوٌسرا ترٌد البماء داخل روسٌا؟ ومن الممكن 

 تنظر فً خٌار االتحاد مع شركٌسٌا وفك معاهدة والتً من شؤنها أن تعطً لدأن موسكو 

الشركس االستمبلل النسبً فً حٌن تبمى موالٌة لموسكو ، ومن المإكد أن هنان سابمة فً هذا 

النوع من المعاهدات بٌن الشٌشان المتمثلة بالزعٌم الموالً للموسكو رمضان لدٌروؾ و 

  .الكرملٌن 

    وفً أطار التخوؾ الروسً من ارتفاع وتٌرة التنسٌك بٌن الحركات المومٌة الشركسٌة فً 

مشروع لانون سٌضٌؾ المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموجودة فً أي المفماس وخارجه تم إصدار 

الممنوعٌن من الحصول على أٌة إلى لابمة ،  مكتب فً روسٌا ولٌس لهامكان فً العالم 

توسٌع مصطلح إن   المدافعون عن الحموق المدنٌةناشطونال ٌرىو  خاصة بالدولة،معلومات 

السبلمة  "وإما ما ٌعرؾ ب ، حتجاجاتاال مثبلً منتحرم المعارضة " النظام الدستوري"

 مسؤلة تثٌر للما  وهً ،من االستمبلل أو الحكم الذاتًإللٌم منع أي يمن شؤنه أن فؤن " اإلللٌمٌة

المفماس إال  فً  المشاكلحتى اآلن ، لم تحل اكبر،  خاصا فً منطمة شمال المولاز المضطربة

الرؼم من إحكام السٌطرة على جمٌع المإسسات العامة فً   على،المسؤلة الشركسٌةوهً 

الكونؽرس   إال إن ذلن لم ٌمنع من صٌاؼة المضٌة أو المشكلة الربٌسة،الجمهورٌات الشركسٌة

 يالشركس بحك روسٌااإلبادة الجماعٌة التً ارتكبتها  باالعتراؾطالب ب الشركسً فً االدٌؽٌة

 إلى أن االتحاد استنادا طلب ٌتمتع بصفة العدالة ، ، وهوالمرن التاسع عشر فً منتصؾ
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 الروسٌة رفضت الحكومة لكن ،(المٌصرٌة آنذان)الخلؾ المانونً للدولة الروسٌة هوالروسً 

نداء إلى البرلمان األوروبً الكونؽرس الشركسً على أثر ذلن ب  ولد توجهالمشكلة ، حل هذه

  عكس الجانب الروسًوعلى ،  التً حدثت بحك الشعب الشركسًاإلبادة الجماعٌةبلبلعتراؾ 

مع االعتراؾ باستمبلل أبخازٌا وأوسٌتٌا ،تجاهل طلب الشركس لم يالبرلمان األوروبً  فؤن 

الى جانب حمٌمة ، ال ٌمكن تفسٌره على االطبلقٌة اصبح الشركسالمضٌة الجنوبٌة ، فإن وضع 

وهذا االمر ٌخالؾ ) وطنهم االم لى ارضع  وحدات إدارٌة 6 ان الشراكسة تم تمسٌمهم الى 

، وهو أٌضا ٦ٔ/ األصلٌة الشعوب حموق بشؤن المتحدة األمم  من إعبلن26 و6المادة 

من الواضح أن مثل المهجر ،٪ من الناس ال ٌزالون فً  80، وأكثر من  (ضد المانون الدولً

للسكان الذٌن ٌعٌشون فً نفس المنطمة سٌإدي حتما إلى حالة من  هذا النهج ؼٌر المتوازن

جمهورٌات ال فً ي نشؤ علً أٌدي الموالٌن للكرملٌن مناخ العام الذال ، ولد أدىحاالت الصراع

ٌدل على عدم وجود تحلٌل والمٌادة الروسٌة  الوضع العرلً، وهو ناتج عن ؼٌاب  تفالمالى 

 على سبٌل المثال ، فإن األحداث التً ولعت فً، الجٌوسٌاسٌة لبٌبةل ات التً حدثتللتؽٌٌر

أظهرت أن موسكو لٌس لدٌها نهج جدٌد فً  ،شركس/بلمارٌا ولرشاي/جمهورٌتً لباردٌنو

  لٌست على استعداد لحل المضٌة الشركسٌة، روسٌاالمومٌة، وهًو التعامل مع المشاكل العرلٌة

التركً  حلم وهم تركة ،ٌنتمون إلى أمة واحدة تتحدث التركٌةتركز على المرشاي والبلمر،هإالء 

نواة هذه  مه كان البلمر والمرشاي فً شمال المولاز ، حٌث  العظمى(توران) لبناء التارٌخً

 ؼرٌباً، ٌبدوفً ظل هذه الحمٌمة التارٌخٌة   الداعم لهمن نهج االتحاد الروسًأ، الدولة التركٌة

 اإلبادةبالشركسٌة فً العالم ، لٌست هنان شكون، أن مسؤلة االعتراؾ  نظراً لئلمكاناتو

بدونها،الشركس  و أ سواء بمساعدة من روسٌا،تنتشر فً جمٌع أنحاء العالمسوؾ الجماعٌة 

  ستكون هً منإذا كانت روسٌا  والفرق الوحٌد هو أنه،ٌعودوا إلى وطنهم التارٌخًسوؾ 

ضمن )جسمها فً وعندها ستضمن ان ٌبمى الشراكسة  فً هذه المسؤلة ،  أو تتخذ المرار تمرر

فؤن هذا األمر  لبل المجتمع الدولً  ا  دعمت هذه العودة من ذأ ولكن ،(االتحاد الفدرالً الروسً

من الممكن كل هذه المشاكل ، التً كان ٌعنً أن روسٌا ستجلب العدٌد من المشاكل المعمدة لها، 

 من لبل  أصبحت اآلن تستدعً تحركاً واستجابة سرٌعة،اتخاذ لرار بشؤنها فً الماضً بترٌث

 باستمبلل أبخازٌا وأوسٌتٌا والتً ساهمت هً نفسها بذلن من خبلل اعترافهاالمٌادة الروسٌة، 

ستكون سابمة حل مسؤلة الشركسٌة أن تتخذ ل مبادرة ٌمكن أيعلى األرجح ، فإن ، الجنوبٌة

 .(اي أنها ستعالج إحدى أهم المضاٌا التً تواجه مستمبل االتحاد الروسً)فرٌدة من نوعها
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المبحث الثالث 

 ودوره فً تؤجٌج الصراع "العودة"المشروع المومً الشركسً 

    أن موضوع العودة الى المفماس ٌتصدر أجندة الشراكسة فً المهجر التركً والؽربً 

بصورة واضحة، بٌنما ال ٌنطبك هذا األمر على الشراكسة فً المجتمعات األخرى وال بؤي 

شكل من اإلشكال مهما كان مثل المجتمع الشركسً فً األردن والذي ٌعتبر جزءاً من فسٌفساء 

النسٌج االجتماعً هنان، نظراً الندماجهم فً المجتمعات التً ٌعٌشون فً ضٌافتها بصورة 

كبٌرة ٌصعب من خبللها حتى طرح موضوع العودة لعدم وجود لابلٌة لتمبل مثل هذا الموضوع 

 أن هذه المحاوالت للعودة ال تلمى التؤٌٌد الروسً وبالتالً فان اإلصرار الشركسً على لدٌهم،

متابعتها وتنفٌذ مثل هذه المشارٌع فتح أبواباً جدٌدة للصراع فً المنطمة حٌث أن موضوع 

العودة الى المفماس ٌعتبر عامبلً مإججاً للصراع فً المنطمة الشركسٌة ولهذا فؤن سٌكون من 

 .المفٌد اخذ فكرة مبسطة عنه

:   وفً هذا المبحث سٌتم تناول المواضٌع التالٌة

 العودة"بداٌة ظهور مشروع : المطلب االول" 

 ًالعودة"مستمبل مشروع : المطلب الثان : "

 العودة"بداٌة ظهور مشروع : المطلب االول:" 

فً سنوات الستٌنات والسبعٌنات من المرن التاسع عشر كان الشراكسة ٌتمدمون دابماً بطلبات    

ال ٌمكن الكبلم عن "للسفارة الروسٌة فً اسطنبول ، للعودة للمفماس وكان الجواب دابماً ٌؤتٌهم 

، وتم تهدٌدهم بؤن من ٌحاول منهم العودة دون إذن فسٌتم نفٌه الى داخل " العودة الى المفماس 

شخص اختراق الحدود الروسٌة للعودة الى وطنهم  (1200) حاول 1865روسٌا وفً عام 

ؼٌر أن الجنود األتران منعوهم من ذلن ، منذ ذلن الولت تعددت المحاوالت الشركسٌة للعودة 

الى المفماس ، لكن  فترة التسعٌنات من المرن الماضً شهدت تصاعداً ملحوظاً للمحاوالت 

 الجمعٌة طلباً رسمًٌا تمدمت به السوفٌتٌة السلطات ت رفض1990فً عام  الشركسٌة للعودة،

، والحصول فماسالشركسٌة  إلى الكعابلة  (234) لسماح بعودة ، الخٌرٌة الشركسٌة فً سورٌا

فً ،  الى المفماس نهاٌة الحرب الباردة بدأت موجة من الهجرة الشركسٌة، مع على الجنسٌة

آخرٌن الى (1000)و عاد الى نالتشٌنشركسً من المهجر  (3000)حوالً  1993عام

 1  .هذه الهجرة األولٌة كانت تبشر بموجة كبٌرة من العودة المنتظرة ، ماٌكوب

                                                 
1
ال٠ٕجغٟاالعزٙزبسثٙبفبرارُِمبسٔزٙبِغاؽذأغؼػ١ٍّبداٌؼٛدحِغاالؽزفبظثفبسقٚاالسلبَػٍٝاٌّشءاْال٠مًٍِٓا١ّ٘خ٘زٖ

ٟٚ٘الًثىض١شِٓاػذادٌُرزغبٚصاٌّئبدفٟاػٛاِٙباالٌٚٝرٍهاٌٙغشحا١ٌٙٛد٠خاٌزشج١ٕٗ٘بٟٚ٘اٌٙغشحا١ٌٙٛد٠خاٌٝفٍغط١ٓفبْ

 اٌششاوغخاػالٖ



 154 

   إال أن حالة عدم االستمرار التً عصفت بالمنطمة بعد انهٌار االتحاد السوفٌٌتً وبداٌة حرب 

 ، وؼٌرها من العوابك أدت الى إبطاء عملٌة العودة وانخفاض أعداد 1994الشٌشان فً عام 

ؼٌر أن المشكلة األساسٌة تمثلت باألجراءات المعمدة المتعلمة  ، الشراكسة العابدٌن بشكل كبٌر

 السلطات فً جمهورٌتً 2000بالحصول على االلامة المإلتة والجنسٌة الروسٌة ، خبلل عام 

 طلباً للحصول على 610و ،  أذن إلامة مإلت1.711بلمارٌا واالدٌؽٌة أصدرت /لباردٌنو

الجنسٌة فمط ، معظم العابدٌن كانوا من تركٌا فً الدرجة األولى ثم سورٌا وإسرابٌل واألردن 

فضل ولت للعودة عندما كان من الممكن أ ، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول أوروبا الؽربٌة

 ومع (ازدواجٌة الجنسٌة)التخلً عن الجنسٌة السابمة الحصول على الجنسٌة الروسٌة من دون

كان ال بد ان  1991نوفمبر / وفما لمانون تشرٌن الثانً وفإن معظم المهاجرٌن العابدٌن  ، ذلن

ة عرؾمعٌش خمس سنوات فً روسٌا ، والو ، التنازل عن الجنسٌة السابمة: شروط ثبلثةٌتمتعوا ب

  صدوربعد ، وعل من الصعب الحصول على الجنسٌة الروسٌةجالذي   األمر ، الروسٌةاللؽة

 بشؤن الوضع المانونً للمواطنٌن األجانب فً 2003نوفمبر / تشرٌن الثانً  لانون جدٌد فً

خمسة جوازات وصدرت  ،الروسً ، أصبح من شبه المستحٌل الحصول على الجنسٌة االتحاد

 معهد الدراسات اإلنسانٌة فً وفً دراسة لام بها ، ذلن فً نالتشٌن بعدفمط سفر 

عام   فًبلمارٌا واالدٌؽٌة/لباردٌنو فً ةكسا الشرالعابدٌن من 400 شملت بلمارٌا/لباردٌنو

البطالة هً )الربٌسة ، كانت عملٌة الحصول على الجنسٌة  أظهرت أن المشكلة ، 2006

التمالٌد   فً التكٌؾ معؼٌة أديت فً فً حٌن كانبلمارٌا/لباردٌنو فً  للعابدٌنالمشكلة الكبرى

   .المحلٌة

 كوسوفو رسالة مستعجلة إلى السلطات فً جمهورٌة  وجه شراكسة1998فً ربٌع عام    

 الشراكسة فً إللٌم كوسوفو و إنماذهم من نٌران الحرب األدٌؽً ٌرجون فٌها التدخل إلجبلء

العادة   و على ؼٌر ،إعادتهم إلى وطنهم التارٌخً جمهورٌة األدٌؽً التً كانت على األبواب و

األسبك   حٌث استطاع الربٌس ،فعل السلطات المحلٌة سرٌعة و فعالة و المتولع كانت ردة

كوسوفو   فًالشراكسةجارٌموؾ إلناع موسكو بضرورة تمدٌم المساعدة إلنماذ  لؤلدٌؽً أصبلن

صٌؾ  كوسوفو أواخر وصلت الدفعة األولى من شراكسة، و وطنهم التارٌخً و إعادتهم إلى

الستمبال   ، حٌث تم إنشاء لرٌة شٌدت من أموال تبرعات الشراكسة فً المهجر1998عام

تلعب حاله النفً و الشتات دوراً هاماً فً الهوٌة الجماعٌة للشركس ، و ، العابدٌن وإسكانهم فٌها

أٌها المولاز ٌا " و مثل آخر ٌمول " من بفمد وطنه بفمد كل شًء " هنان مثل شركسً ٌمول 

هذا المثبلن و " وطنً االم إننً لن أنسان أبدا و إننً أفضل ان افمد عٌنً على ان أنسان 

مثٌبلتهما نمن الحكم المروٌة األخرى ، لٌست مشبوهة العاطفة فمط و تشعر بالحنٌن الى وطن 
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للشركس ولكنها تعكس أٌضا وجود وضع اجتماعً خاص فً المجتمع الشركسً،و هذا الوضع 

. هو المفتاح لفهم التطورات األخٌرة

ان انبعاث العرلٌة الشركسٌة فً العالم الشركسً وانهٌار االتحاد السوفٌتً السابك كان سبب     

ظهور الحركة الشركسٌة المومٌة المعاصرة، ووضع األساس للمإتمر الشركسً العالمً 

CIRCASSIAN WORLD CONGRESS  و تماطرت الى المإتمر وفود شركسٌة عدٌدة 

 م، وكانت أهدافها األساسٌة الحصول على المزٌد 1993م و عام 1991وعمدت اجتماعات عام 

من الحكم الذاتً للمناطك الشركسٌة ذات الحكم الذاتً و تعزٌز اللؽة الشركسٌة و الثمافٌة 

بمعنى " الشركسٌة ودعم الوطن األم فً كافة المجاالت، وكان لد تم  إنشاء مكتب باسم رودٌنا 

  .لتطوٌر العبللات مع الشركس فً كل مكان"  الوطن األم

   وٌتضح أن السوفٌٌت دعموا هذا المكتب كوسٌلة للحصول على لناة أخرى من أجل النفاذ إلى 

البلدان الشرق أوسطٌه مثل األردن و سورٌا، ولدم المكتب مساعدات للطلبة إلتمام دراستهم فً 

 وأصبح وجود مكتب رودٌنا ،المولاز وشجع العبللات الثمافٌة بٌن المجتمعات الشركسٌة المختلفة

" الذي بدأ اآلن ٌعمل لدعم المهاجرٌن الجدد من الشركس سٌفاً ذا حدٌن بٌن الروس الذٌن سعوا 

شمال المولاز من حٌث السكان ألكثر من لرنٌن من الزمان، والوطنٌون  الشركس " لتروٌس 

فً جمهورٌة لباردٌنو بلمارٌا الذٌن كانوا ألوى نفوذاً أو أكثر معارضة للحكومة المحلٌة أٌضاً ، 

وأسسوا منظمتهم الخاصة لدعم الهجرة الجدٌد الى المولاز وأصبحت هذه المنظمة مرتبطة 

. بالمإتمر العالمً الشركسً

 ًالعودة"مستمبل مشروع : المطلب الثان :"

تشكل هاجساً كبٌراً لدى الشراكسة، وتعتبر مشكلة معمدة لدٌهم أكثر من " العودة"  أن مسؤلة 

برإى مختلفة، الجمٌع ٌتفك حول " العودة"الروس أنفسهم، ألن الشراكسة ٌنظرون الى موضوع 

أهمٌة العودة ألنها األساس إلعادة بناء شركٌسٌا والمحافظة على لومٌة الشعب الشركسً 

نظراً )وحماٌته من االندثار واالنصهار، إال أن االختبلؾ ٌظهر فً آلٌة التطبٌك، مما  ٌإدي 

الى حدوث العدٌد من االنمسامات فً صفوفهم، وٌتحول الى موضوع  (لحساسٌته لدى الشراكسة

لتراشك االتهامات ما بٌن الخٌانة والوالء واالنتماء، وهً مفردات ؼامضة بالنسبة للمتتبع للشؤن 

الشركسً، وهو ما ٌظهر السبب فً عدم تواجد لمنظومة عمل معٌنة ومإهلة، تعمل على إعادة 

. الشراكسة الى وطنهم بشكل منظم وفعال

  مشاكل العودة إلى الوطن فً ممالة نشرتها فً صحٌفة لد بحثتكاردٌن مارٌنوكانت الكاتبة    

 هل السبب فً عدم العودة إلى الوطن هو فمدانه لجاذبٌته أم:  مارٌن تلأتسو ،أدٌؽة مان

حٌث أشارت الى العوامل التً ٌجب توفرها إلنجاح عملٌة   للوطن األم؟(أي الشراكسة)نسٌاننا
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الكثٌرٌن ٌعتبرون أن المكان الذي ٌمدم لهم  نمول بؤسى أن"العودة من لبل الشراكسة، لابلةً 

ٌمكننا أن نلحظ أن  لهذا السبب الذي ٌنحدرون منه إمكانٌة حٌاة أفضل هو وطنهم و لٌس المكان

ؼاٌة فً الوضوح و الجبلء   والسبب فً ذلن،العودة تكون فً الببلد التً تمدم الدعم للعابدٌن

 ".وهو أن كل شخص ٌجري وراء مصلحة ما

    وفً ممارنه للبٌبة والمحٌطة من المفٌد أن نرى األبجدٌة التً تستعمل لوصؾ المادمٌن الجدد 

بمعنى أخوة بٌنما العابدٌن الشركس  (اشبار  )ففً أرمٌنٌا ٌطلك على جمٌع المهاجرٌن أسم 

الجدد الى المفماس ٌنادون بؤسماء األمكنة والدتهم فتمول شركسً تركً او شركسً أردنً 

. وهكذا

إال أن الكثٌرٌن  فبرأًٌ أن أفضل مكان لئلنسان هو ببلده و وطنه" لابلة  مارٌن   وتتابع الكاتبة

أن نمول لذوٌنا الذٌن   و إذا كنا نحن ال نعرؾ لٌمة ما نملن فماذا بإمكاننا،ال ٌفهمون هذا

 رؼم كل هذا ٌعود أوطانهم؟ ٌعٌشون منذ ما ٌنٌؾ عن المابة عام فً ببلد أخرى ٌعتبرونها

هذا و ال   ما الذي ٌمكننا أن نمدمه لهم؟ منزال ٌسكنون فٌه؟ عمل؟ ال،بعض ذوٌنا إلى أوطانهم

ألطفالهم روضات أو   هل لكم أن تمولوا لً فً أي مجال ٌمكننا مساعدتهم؟ هل افتتحنا،ذان

كنا لم نفعل أي من هذا فلماذا  مدارس لٌتعلموا فٌها لؽتهم و ٌتكٌفوا مع الحٌاة لدى عودتهم؟ إذا

الشروط المعٌشٌة كً ٌتمكنوا من العودة إلى  ٌجب تهٌبة ألل"! هٌا عودوا"إذا نصرخ لابلٌن 

 اً إحدى العاببلت العابدة جٌدة فإن عاببلت أخرى أٌض  فإذا ما كانت الحٌاة التً تحٌاها،هنا

 ذوونا الذٌن ال ،ومن ثم نعجب للنتٌجة التً نصل إلٌها، ستحذو حذوها إال أننا نفعل العكس

ختاروا أسهل الطرق لكننا ال نستطٌع أوهم بهذا لد " هنان للوبنا"ٌرٌدون العودة ٌمولون 

اإلنسان أن ٌترن كل ما لدٌه لٌؤتً مع عابلته  لٌس سهبلً على هذا الحصول على أٌة منفعة من

إلى بلد مستوى المعٌشة فٌه أسوأ، و لوكان لوحده لكان أسهل علٌه اإللدام على مثل هذه 

 ".الخطوة

معضلة صعبة لدى الشراكسة، وٌستدل على هذا األمر من خبلل " العودة"    ٌعتبر موضوع 

عدم وجود منظمة شركسٌة متكاملة تكون ممثلة للشعب الشركسً فً المحافل الدولٌة، وٌكون 

لمن ٌرؼب، فً اآلونة األخٌرة هنان توجهات شركسٌة حمٌمة " العودة"من أهم أهدافها مشروع 

إلنشاء منظمة شركسٌة تكون ممثلة للشعب الشركسً فً دول المهجر الؽربً، تعمل على تمثٌل 

فبة معٌنة من الشعب الشركسً وهم من ٌستحوذ الفكر المومً على مساحة واسعة من تفكٌرهم، 

وتعمل هذه المنظمة سٌاسٌاً على تدوٌل المضٌة الشركسٌة وتشدٌد أواصر العبللات مع الحركات 

. المشابهة لها فً المفماس
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الفبة :  إلى فبات ثبلثةبالمفماس الماطنٌن فً الخارج من حٌث ارتباطهم الشراكسة ٌمكننا تمسٌم   

  و كً تدرن أن لها وطن ٌجب أن تواجه مصٌبة،ال تولً أٌة أهمٌة للمكان الذي تمطنه األولى

الفرصة بالذهاب   و عندما ال تسنح لها،كبرى و أال ٌبمى لدٌها، نتٌجة لهذا، مكان آخر تذهب إلٌه

الثانٌة فإنها وإن عاشت بعٌدا عن وطنها إال أنها  ةأما الفا إلى دولة أخرى فهً تختار وطنها

لؽتها و ثمافتها، كما تمٌم عبللات مع المفماس على لدر  تعرؾ جذورها و تحاول الحفاظ على

إلى الوطن لكنها ال تستطٌع مفارلة أحبابها و تنتظر تحسن   وهً ترٌد العودة،إمكانٌاتها

الثالثة فهً الفبة التً لم تتخل عن فكرة ضرورة العودة  أما الفبة ببلدنا المستوى المعٌشً فً

 .تلمً باال إلى كافة المصاعب التً ستواجهها إلى الوطن و التً عادت دون أن

   أن تزاٌد المد المومً كان مرالباً ومحسوباً من لبل السلطات الروسٌة، وهو أمر ٌمكن 

مبلحظته من خبلل تتبع بعض األحداث، خاصة زٌارة رإساء الجمهورٌات الشركسٌة الى 

، وتصرٌح ربٌس جمهورٌة االدٌؽٌة السٌد 15/2/2007المملكة األردنٌة الهاشمٌة بتارٌخ 

ان الشتات لاسً ولذلن فان الشراكسة هنان " اصبلن جري تحاكوشنة، الذي لال فٌه

". مجروحٌن

 لامت منظمة حموق االنسان الروسٌة 2008فً الخامس من شهر كانون ثانً من عام    

ودعت الناس الى إرسال أسبلتهم  www.8voprosov.ruبإطبلق مولع الكترونً تحت اسم 

لٌموم فٌما بعد فرٌك مختص بمراءتها وإعداد ثمانٌة أسبلة إلرسالها فٌما بعد الى المرشحٌن لشؽل 

 ساعة فمط أكثر 24 وفً ؼضون منصب رباسة االتحاد الروسً والحصول على إجابات عنها،

شخص أرسلوا العدٌد من األسبلة إال انه لد ٌكون أكثر المواضٌع اهتماماً هو األسبلة  (700)من 

التً أرسلت من لبل أبناء الشعب الشركسً والتً تمحورت حول الكٌفٌة التً ٌنوي فٌها الربٌس 

الروسً المادم التعامل بها مع المضٌة الشركسٌة ، ولد شجعت الموالع الشركسٌة بممالتها 

الشراكسة على المشاركة من خبلل طرح األسبلة واإلدالء باألصوات،ومن أهم األسبلة التً 

لماذا لم ٌدرج الشراكسة ضمن برنامج العودة للمؽتربٌن الروس "طرحها الشركسً كان السإال 

هل تنوي روسٌا االعتراؾ باإلبادة "و"على الرؼم من أنهم ٌشكلون اكبر مهجر فً الخارج؟

هل سٌموم الربٌس الروسً الممبل بدعم  على األلل خطة "الجماعٌة ألبناء الشعب الشركسً؟ و

شركس والشابسوغ فً منطمة إدارٌة /توحٌد مناطك االدٌؽٌة والشركس فً جمهورٌة لرشاي

ان السإال المتكرر حول " واحدة تماشٌاً مع خطط الدمج التً الترحها الربٌس فبلدٌمٌر بوتٌن؟

وما سبمه من نشاطات من لبل التٌار المومً الشركسً فً المفماس والمهجر " العودة"موضوع 

  .الشركسً، أدى الى إعادة النظر من لبل الفدرالٌة الروسٌة لهذا الموضوع

http://www.8voprosov.ru/
http://www.8voprosov.ru/
http://www.8voprosov.ru/
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بحث عدد من التدابٌر التً من شؤنها توسٌع نطاق بجلس الدوما الروسً مهنان توجهات لل    

الجنسٌة الروسٌة ، والحك فً العودة إلى الوطن ومنح " المواطنة "مفهومالتعرٌؾ الحالً ل

 ٌعٌشون خارج حدود الفدرالٌة الروسٌة، أن الذٌن المواطنٌن المنحدرٌن من أصل روسًلجمٌع 

 على أكثر من خمسة إٌجاد نوع من التؤثٌرساعد روسٌا فً تمثل هذه الخطوة من شؤنه أن 

الذٌن كانوا ال ٌتم اإلشارة تركٌا وإسرابٌل ، والمتواجدٌن فً المهجر فً مبلٌٌن من الشركس 

حمبلت معادٌة لهم على أنهم مواطنٌن منحدرٌن من أصل روسً األمر الذي أدى الى شن 

 حالٌاً على  الشركسً للوصول إلى مجتمعات الشتاتالروسٌةجهود وتعتمد ال  من لبلهم،لروسٌا

 بحك العودة لؤلشخاص الذٌن كانوا ٌحملون الجنسٌة الذي ٌعترؾ 1999المانون االتحادي لعام 

 الرباسً توجٌه مصدر المرسو 2006 عام وفً ، الروسٌةواإلمبراطورٌة السوفٌتًفً االتحاد 

من هنان زٌادة واضحة فً إعداد العابدٌن  رؼم أن ، على بذل المزٌد فً هذا االتجاهالمسبولٌن

اآلن  ولم تفعل موسكو حتى المفماس، شمال طمةمنالى وال سٌما أبناء هذه المجموعات ٌعودون، 

.  ما ٌشٌر الى شملهم ضمن برنامج عودة المواطنٌن الروس الممترح

 لشمال  تعود برإٌة أعداد كبٌرة من الشركسلن ٌكونوا مرتاحٌن  الروس    أن المسبولٌن

 أن هذه المحاوالت الشركسٌة الن ذلن سٌعزز مطالبهم بتوحٌد األراضً الشركسٌة ، ، المفماس

لتحمٌك مشروع العودة تفتح باب التكهنات حول إمكانٌة تنامً الصراع فً المنطمة بشكل واسع 

  .وخطٌر
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:  خالصة الفصل الرابع

مستمبل الوضع السٌاسً لجمهورٌات الشركسٌة سٌتؤثر مستمببلً    باالستناد الى ما سبك فان 

بالتوجهات الدولٌة التً ٌرٌد التٌار المومً الشركسً استؽبللها للضؽط على موسكو وتحمٌك 

مطالبه فً الولت التً تستعد فٌه السلطات الروسٌة لمواجهة هذا األمر مراهنة على التٌار 

الشركسً اآلخر المهادن لها، وإذا ما نجح التٌار المومً فً مساعٌه فان خارطة شمال المفماس 

سوؾ تتؽٌر وعلى ألل تمدٌر فؤن موسكو ستكون مجبرة على تمدٌم تنازالت للحركات المومٌة 

، خوفاً من العبور الؽربً الى أراضٌها من خبلل بوابة الموجودة فً الجمهورٌات الشركسٌة

شٌركٌسٌا العظمى، ولد ٌكون توجٌه موسكو بؤصابع االتهام لبلستخبارات الؽربٌة بتدبٌر هجوم 

.  خٌر دلٌل على هذا التخوؾ  2005نالتشٌن فً عام
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النتائج والتوصٌات 
: النتائج 

  لمد تناولت الدراسة الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس الشركسٌة من خبلل ممدمة 

. وأربعة فصول ونتابج وتوصٌات كوجهة نظر ختامٌة 

: ولمد خلصت الدراسة الى عدة نتابج ٌمكن تلخٌصها الى عدة مستوٌات على النحو التالً

  بدا واضحاً من العرض السابك ان الصراع الداخلً فً منطمة شمال المفماس  (1

الشركسٌة، هو صراع ذو امتدادات تارٌخٌة، وما ٌمٌز هذا الصراع هو تجدده المستمر 

المومٌة الشركسٌة : وبصور وأشكال مختلفة وهو ٌتؤثر بؤربعة عوامل ربٌسة هً

. وشركٌسٌا التارٌخٌة واالعتراؾ باإلبادة الجماعٌة وحك العودة لمن ٌرؼب

لد عرؾ المصادمات المسلحة والحروب الطوٌلة،  (الشركسً-الروسً)أن الصراع  (2

وتخلله العدٌد من المعاهدات والمفاوضات الدبلوماسٌة بٌن الطرفٌن، األمر الذي ٌظهر 

وجود كٌان ملموس للشعب الشركسً كان ٌعمل من اجل الحفاظ على استمبلله 

 .والحصول على الدعم الدولً الخارجً فً ظل صراعه مع روسٌا المٌصرٌة

  لم تكن المنطمة الشركسٌة تسكنها مجموعة من المبابل الهمجٌة والمتصارعة ، بل  (3

عرفت أنظمة حكم مختلفة فكانت بعض المناطك تخضع لسلطة األمراء الذٌن طبموا 

نظام اإللطاع وعمدوا تحالفات فٌما بٌنهم للحفاظ على مصالحهم، بٌنما عاشت مناطك 

أخرى تحت أنظمة شبه دٌممراطٌة كانت تستند فً لراراتها إلى مإتمرات واجتماعات 

شعبٌة وٌتخذ المرار فٌها بصورة جماعٌة، وكانت جمٌع هذه المناطك لد عرفت مفهوم 

السفارات الدبلوماسٌة التً استخدمت لعمد اتفالٌات أو معاهدات أو لطلب المعونة 

 .الخارجٌة

  كانت الموى الدولٌة وخاصة برٌطانٌا العظمى تإمن بوجود شركٌسٌا وتعمل على  (4

تحرٌض الشراكسة فً االستمرار بالمتال وتمدٌم الوعود لهم بدعمهم مادٌاً ومعنوٌاً، 

حٌث ٌظهر بشكل واضح من خبلل تتبع اإلعبلم البرٌطانً وعناوٌن الصحؾ آنذان ان 

شركٌسٌا كانت تعتبر دولة تتعرض للؽزو الروسً، رؼم ان السلطات الرسمٌة لم تكن 

تعلن ذلن، تماشٌاً مع سٌر مصالحها، إال أنها تركت الباب مفتوح داخلٌاً لعرض المضٌة 

الشركسٌة فً مجالسها التشرٌعٌة، وإعبلمها وتمدٌم أشكال الدعم المعنوي للمضٌة 

الشركسٌة بل وإنشاء بعض الجمعٌات من اجل تمدٌم الدعم للشراكسة، لكن وكما ذكر 

 .فان الدعم االنجلٌزي لم ٌتعدَّ البعد المعنوي



 161 

الشركسٌة واستؽلت - لعبت االمبرطورٌة العثمانٌة دوراً سلبٌاً فً الحرب الروسٌة (5

هزٌمة الشراكسة لبث دعاٌة الهجرة بٌنهم بؽٌة استخدامهم كجنود لها فً مناطك أخرى، 

كالبلمان والشرق األوسط، وٌمكن المول أن الدعاٌة الدٌنٌة التً أوجدتها الدولة العثمانٌة 

كانت لد ساهمت؛ بالتعاون مع السٌاسات الروسٌة، فً تفرٌػ شركٌسٌا من أهلها، ورؼم 

المحاوالت العثمانٌة المتكررة إلظهار وجود سٌطرة لها على الشراكسة وتبعٌة لها من 

 .لبلهم، إال أن هذه التبعٌة كانت أسمٌة ولم تكن فعلٌة وكانت تتم تحت ؼطاء دٌنً

  بعد انتهاء الحروب الروسٌة الشركسٌة أخذت السلطات الروسٌة بتفرٌػ المناطك  (6

الشركسٌة من أهلها، ونشر المستوطنات الروسٌة والموزالٌة وحصار ما تبمى من المرى 

الشركسٌة بٌن عشرات المرى والمستوطنات الروسٌة إلحكام السٌطرة علٌهم وإجبار 

الشراكسة على االبتعاد عن المناطك الجبلٌة ومنعهم حتى من الدخول إلٌها خوفاً من 

تجدد المماومة من لبلهم، والعمل على إٌجاد لٌادات شركسٌة موالٌة لها، تموم بدعمها 

وتبنً سٌاستها للتؤكد من بسط نفوذها على المنطمة، واالهتمام بنشر التعلٌم الروسً بٌن 

 .الشراكسة فً محاولة لصملهم بالطابع الروسً

  فً جمٌع الفترات التً شهدت ضعؾ السٌطرة الروسٌة كان الشراكسة والمفماسٌن  (7

بشكل عام، ٌحاولون االنتفاض على الحكم الروسً والتخلص منه، كما حدث أبان 

سموط النظام المٌصري، حٌث نشؤت على الفور جمهورٌة شمال المفماس المستملة، 

والتً ساهم الشراكسة فً صٌاؼة معالمها، وأكدت على استمرار الرفض الشركسً 

للسٌطرة الروسٌة والتناص أي فرصة للتخلص منه، هذا األمر عاد وتكرر مع انهٌار 

االتحاد السوفٌتً، حٌث أرتفع الشعور المومً الشركسً مرة أخرى محاوالً استؽبلل 

حالة الفوضى واالنهٌار التً ألمت باالتحاد السوفٌتً، وكالعادة ظهر الفكر السٌاسً 

الشركسً كؤحد البلعبٌن األساسٌن فً التٌار التحرري، الذي سعى فً تلن الفترة الى 

االستمبلل، وأدى إلى التناع موسكو باالعتراؾ بوجود فكر شركسً لومً ما زال لوٌاً 

وبشكل ٌهدد مصالحها، األمر الذي ٌفسر إعطاء موسكو بعض التنازالت المتمثلة 

 .بالحكم الذاتً للشراكسة

ٌظهر وجود رؼبة  (شركٌسٌا)أن التمسٌم الحالً  للمنطمة شمال المفماس الشركسٌة  (8

روسٌا لتوزٌع الشراكسة على جمهورٌات، بحٌث ٌصبحون أللٌات فً بعضها، فحسب 

اإلحصابٌات التً أوردت فً الدراسة، فان تعداد الشراكسة ٌبلػ لرابة الملٌون نسمة فً 

منطمة شمال المفماس ولو تم توحٌد كل مناطمهم فً كٌان واحد، فؤنهم سٌشكلون أؼلبٌة 

سكان فً هذا الكٌان المفترض، والذي أصبح المطلب األساسً للتٌار المومً 
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الشركسً، حٌث حاول تحمٌك هذا األمر فً الماضً، وعاد حالٌاً لٌطالب به مرة 

 . أخرى

أن السلطات الروسٌة عملت على احتواء المد المومً الشركسً الذي كان فً أوج    (9

عنفوانه فً التسعٌنٌات، وما أن استعادت جزءاً من عافٌتها حتى بدأت بالتصدي لهذا 

المد من اجل المضاء علٌه، وٌبرز هذا األمر جلٌاً فً تراجع الفكر المومً مع بداٌة 

األلفٌة الثالثة، والعودة إلحكام السٌطرة حتى على الجمهورٌات الشركسٌة التً تم منحها 

صبلحٌات واسعة من الحكم الذاتً، حٌث شهدت السنوات الماضٌة تكرٌس الحكم 

المركزي فً هذه الجمهورٌات ونزع صبلحٌاتها بكافة الطرق المانونٌة وؼٌر المانونٌة، 

ولد تكون مسؤلة تعٌٌن ربٌس الجمهورٌة هً خٌر مثال على السٌاسة الروسٌة الحالٌة 

 .الهادفة إلى أحكام المبضة على الجمهورٌات الشركسٌة

  شهدت المنطمة الشركسٌة ؛ فً فترة التسعٌنات وتزامناً مع ارتفاع الفكر المومً  (10

الشركسً فٌها ؛ صراعات مع المومٌات المنحدرة من أصول تركٌة التً أمست فً 

صؾ السلطات الروسٌة ، األمر الذي استخدم من لبل التٌار الشركسً الرادٌكالً 

كسبلح  لتهوٌل الخطر المومً ، حٌث عمل هذا التٌار بالتنسٌك مع السلطات الروسٌة 

على بث صورة تنبا بتكرار السٌنارٌو الشٌشانً على األرض الشركسٌة ولكن على 

شكل نزاعات عرلٌة نظراً للتوجهات التٌار المومً الشركسً الداعً إلى إعادة الشعب 

الشركسً إلى أرضه إللامة شركٌسٌا من جدٌد، والخوؾ من ؼبن حموق المومٌات 

 . األخرى نتٌجة لذلن

  نتٌجة للسٌاسات الروسٌة الرامٌة للمضاء على الفكر المومً الشركسً ، شهد هذا  (11

التٌار الفكري تراجعاً ملموساً، األمر الذي أدى لحلول تٌار آخر مكانه إال وهو التٌار 

اإلسبلمً، الذي اندفع لٌمؤل الفراغ الفكري الذي تركه التٌار المومً الشركسً خاصة 

فً فبة الشباب، ولعبت األحداث اإلللٌمٌة المحٌطة من حرب الشٌشان واستمطابها 

للمجموعات اإلسبلمٌة المختلفة، دوراً مهماً فً نشوء تٌار أسبلمً فً المنطمة 

الشركسٌة، ٌعتبر نفسه جزءاً من الخطاب اإلسبلمً الموجود فً الشٌشان، وٌدعو 

إللامة دولة أسبلمٌة مستملة عن الحكم الروسً، وبالتالً فهو ٌرفع السبلح وٌدعو إلى 

 .المواجهة المسلحة

 خاسة والكونؽرس الشركسً المدنٌتٌن تإثران بشكل واضح على ة  أن منظمتً االدٌػ (12

توجهات الرأي العام الشركسً داخل روسٌا الفدرالٌة، وهم ٌمثبلن التٌار المومً 

الشركسً، رؼم تراجع دور منظمة الخاسة على هذا الصعٌد حٌث أصبحت تتهم بؤنها 
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مخترلة الصفوؾ حسب ما ٌراه المإٌدون للتٌار المومً الشركسً فً حٌن أخذت 

منظمة الكونؽرس الشركسً ٌتزاٌد تؤثٌرها وتتزعم التٌار الشركسً المومً، إال أن هذا 

ال ٌعنً ان منظمة الخاسة ؛التً كانت فً أوج لوتها فً التسعٌنٌات؛ لد فمدت أهمٌتها 

بلمارٌا لد تراجع بصورة كبٌرة، إال أنها ما /ولكن دورها وخاصة فً جمهورٌة لباردٌنو

 .تزال تستمطب الشباب الشركسً نظراً لدورها التارٌخً فً تناول المضٌة الشركسٌة

بلمارٌا اتسع لٌشهد تكوٌن جبهة مسلحة ٌمودها /  أن الصراع فً جمهورٌة لباردٌنو (13

التٌار اإلسبلمً فً المفماس الذي نجح فً تدعٌم موالعه فً هذه الجمهورٌة التً تعتبر 

المكان الوحٌد فً العالم الذي ٌشكل فٌها الشراكسة أؼلبٌة السكان، كما أن التٌار المومً 

الشركسً بدأ بمحاوالت للعودة إلى دابرة الضوء، األمر الذي ٌفسر بداٌة ظهور 

توترات بٌن الشراكسة والبلمر، والتً عادة ما تظهر عند كل تحرن لومً شركسً، 

ولهذا فؤن الشراكسة ٌصرون على الربط ما بٌن التوتر مع المومٌة البلمرٌة والمواجهة 

مع موسكو، وٌصفونها بؤنها متزامنة ومنظمة نتٌجة وجود تعاون تارٌخً ومصالح 

 .مشتركة بٌن الروس والبلمر

بلمارٌا /شركس بتطورات الصراع فً جمهورٌتً لباردٌنو/  تتؤثر جمهورٌة المرشاي (14

واالدٌؽٌة، ولد تمكن التٌار اإلسبلمً من جذب عدد كبٌر من الشراكسة الذٌن ٌشكلون 

أللٌة فً هذه الجمهورٌة، وهم ٌسعون للتوحد مع بمٌة الشراكسة سواء فً االدٌؽٌة او 

شركس نتٌجة /بلمارٌا، ان استمرار المرشاي كؤؼلبٌة فً جمهورٌة المرشاي/لباردٌنو

التمسٌم الروسً الهادؾ إلضعاؾ الشراكسة من خبلل تجزبتهم، ٌنبا ان الوضع ممبل 

 .على تصعٌد متواصل

ٌؤخذ الصراع داخل جمهورٌة االدٌؽٌة بعداً مختلفاً، حٌث انه ٌعكس حالة المواجهة     (15

األزلٌة ما بٌن الروس والشراكسة، كما ان وضع الجمهورٌة ودستورها الذي كان 

ٌضمن للشراكسة احتكار السلطة السٌاسة، شكل حافزاً ألول تحرن شركسً فاعل اتجاه 

المهجر، عندما تمكنت الجمهورٌة من إعادة عدد ال بؤس به من شراكسة كوسوفو، وهو 

ما اعتبر تتوٌجاً ألعمال التٌار المومً الفاعل فً التسعٌنٌات ، ولمد أدى اصطدام 

الشراكسة مع الروس للحفاظ على وضع الجمهورٌة إلى تعاظم المد الشركسً من جدٌد 

وٌعزى الفضل فً استٌماظ المشاعر المومٌة فً داخل المفماس وفً المهجر الشركسً 

إلى لضٌة جمهورٌة االدٌؽٌة التً شكلت أرضٌة ؼنٌة إلعادة تكوٌن الفكر السٌاسً 

 .الشركسً وما صاحبه من تحركات فً ذلن المجال
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شهدت السنوات الماضٌة ارتفاعاً فً مستوى التواصل والتنسٌك بٌن الشراكسة فً    (16

منطمة شمال المفماس وبٌن المهجر الشركسً فً الخارج، بشكل لم ٌكن متوافراً سابماً، 

حٌث أصبح المهجر الشركسً أكثر اطبلعاً على مجرٌات األحداث فً المنطمة، وتولد 

تٌار داعم للتوجهات المومٌة فً الداخل، وأصبح ٌسعى إلى أٌجاد نوع من التمثٌل 

الخارجً ألبناء المهجر، ٌعمل على المطالبة بالحموق الشركسٌة حسب التوجهات 

المومٌة، ان المهجر الشركسً منمسم إلى لسمٌن، لسم ٌدعو إلى دعم التٌار المومً 

الشركسً، وٌعمل على تدوٌل المضٌة الشركسٌة بكافة الصور، إما اآلخر فهو ٌفضل 

 . الحفاظ على مستوى معٌن فً عبللته مع المفماس

  ان هنان حالة من استبدال العبللات بٌن الشراكسة فً منطمة شمال المفماس والمهجر  (17

الشركسً، حٌث كانت العبللات تنحصر ما بٌن الجمعٌات الشركسٌة فً الداخل 

والخارج، والتً ال ترتمً حسب ما ٌراه التٌار المومً الشركسً إلى طموحات الشعب 

الشركسً، ولذلن تظهر محاوالت من لبل الشراكسة فً المهجر لتشكٌل كٌان ٌمثلهم 

بشكل جماعً وبصورة تؤخذ الطابع السٌاسً خبلفاً لما هو متعارؾ علٌه، وٌستبدل تلن 

العبللة ذات الطابع المحدود بٌن المهجر والمفماس وٌعمل على تطوٌرها وأخذها إلى 

 . مستوٌات أعلى

  ان التٌار المومً الشركسً فً المفماس ٌسعى إلعادة إحٌاء شركٌسٌا التارٌخٌة، ورؼم  (18

ان هذا الموضوع كان لدٌماً ٌعتبر جرٌمة بحك الدولة الروسٌة وسٌادتها ووحدة 

أراضٌها، إال ان الشراكسة أصبحوا حالٌاً ٌعتبرونه حماً ال ٌمكن التنازل عنه، حٌث 

أصبح مفهوم شركٌسٌا بكل أبعاده ٌظهر على الساحة الشركسٌة، ان سٌاسة الدمج بٌن 

المماطعات والوحدات اإلدارٌة التً أطلمتها موسكو؛ وأصبحت تهدد وضع جمهورٌة 

االدٌؽٌة؛ أصبحت تستؽل حالٌاً من لبل التٌار المومً الشركسً للمناداة بدمج المناطك 

الشركسٌة كلها مع بعضها، األمر الذي ٌضمن للشراكسة الهٌمنة العرلٌة على مناطمهم 

 .باعتبارهم أؼلبٌة السكان

  ٌسعى التٌار المومً الشركسً الموجود فً المهجر، إلى تدوٌل المضٌة الشركسٌة،  (19

ولمد نجح فً تنظٌم عدة مظاهرات ومإتمرات لتوجٌه االنتباه العالمً نحو المضٌة 

الشركسٌة، ولد تمكن من الضؽط على السلطات الروسٌة بشكل اجبرها على إعادة 

 .النظر فً سٌاساتها

  أن مسؤلة عودة الشراكسة من الدول المهجر إلى المنطمة الشركسٌة، ال تلمى دعماً من  (20

السلطات الروسٌة، بل أنها تحاول من خبلل التٌارات الشركسٌة األخرى، عدم السماح 
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بهذا األمر، وتستؽل موضوع العودة إلثارة النعرات العرلٌة بٌن الشراكسة والمومٌات 

األخرى فً المنطمة، وبالتالً فان موضوع العودة ٌعتبر من العوامل المإججة للصراع 

 .فً المنطمة

  هنان حالة من التناحر فً المجتمع الشركسً بٌن تٌارٌن األول لومً ٌهدؾ الى  (21

استعادة الحموق الشركسٌة وٌفضل المواجهة مع موسكو، والتٌار اآلخر ٌدعو إلى 

. المحافظة على ما تحمك من مكتسبات للشراكسة فً المفماس

: التوصٌات

لمد خلصت الدراسة إلى عدة توصٌات، توصلت إلٌها بعد االنتهاء من وضع تصورات  

متكاملة حول موضوع الدراسة ومحاولة اإلحاطة بها من كل الجوانب، وفماً لؤلهداؾ 

: وفرضٌة ومنهجٌة الدراسة، وكما ٌلً

العمل من لبل الفدرالٌة الروسٌة على دمج المناطك الشركسٌة فً وحدة سٌاسٌة وإدارٌة  (1

واحدة داخل منطمة شمال المفماس، وإلؽاء التمسٌم الحالً الذي ٌعمل على تفتٌت البنٌة 

 . األساسٌة للشعب الشركسً

مراجعة المانون المتعلك بتعٌٌن رإساء الجمهورٌات الشركسٌة من لبل المركز الفدرالً  (2

والعمل على التراجع عنه وإعادة المانون االنتخابً المدٌم الذي ٌلبً الطموحات الوطنٌة 

 .الشركسٌة

العمل على تعمٌك أسلوب الحوار والتواصل مع السلطات الروسٌة من اجل إٌجاد حل  (3

للمضٌة الشركسٌة وان ٌتم تشكٌل كٌان شركسً ٌنطوي تحته أبناء الشعب الشركسً 

كله وذو صبؽة شرعٌة ٌعمل على نمل تطلعات الشعب الشركسً للمٌادات الروسٌة فً 

 .محاولة لتعزٌز سبل الحوار وحل المشاكل المومٌة بالطرق السلمٌة

إعادة صٌاؼة التوجهات السٌاسٌة الشركسٌة بما ٌتبلءم مع المصلحة العلٌا لهذا الشعب  (4

وان ٌكون هو مرتكز العمل السٌاسً " ماذا ٌرٌد الشراكسة" باإلجابة عن سإال

الشركسً، وفتح المجال أمام تنمٌة سٌاسٌة حمٌمة لدى أبناء المجتمع الشركسً فً 

 .المفماس

توحٌد جمٌع المنظمات ومإسسات المجتمع المدنً الشركسٌة فً منطمة شمال المفماس  (5

تحت مظلة مرجعٌة واحدة، وإعادة فرز مكونات الشعب الشركسً وفتح المجال أمام 

 .الحرٌات العامة 
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الدعوة إلى تطبٌك العهود والمواثٌك الدولٌة المتعلمة بحموق اإلنسان والشعوب األصلٌة  (6

والضؽط على السلطات الروسٌة لبللتزام بهذه الحموق وصٌانتها وعدم المساس أو 

 .التعدي علٌها تحت أٌة مسوؼات مهما كانت

التعاون مع المنظمات الدولٌة ذات العبللة وفتح لنوات التواصل معها بشكل مستمر  (7

 .خاصة االروبٌة منها مثل االتحاد االروبً والمحكمة االروبٌة

التركٌز على الرموز المومٌة والوطنٌة ألبناء الشعب الشركسً لبناء تصور واضح  (8

للمطالب الشركسٌة بعٌداً عن التدخبلت الخارجٌة الدولٌة ومحاولة استؽبلل المضٌة 

 .الشركسٌة من لبل بعض الموى لتنفٌذ مصالحها

التؤكٌد من لبل من ٌمثل الشعب الشركسً االلتزام بتمدٌم الضمانات وبناء الثمة مع  (9

الجانب الروسً وإظهار حمٌمة الطموحات الشركسٌة وابتعادها عن السٌاسات والموى 

 .المعادٌة لروسٌا

دعم العمل السٌاسً من لبل المنظمات ومإسسات الممثلة للمجتمع الشركسً ومحاولة  (10

بناء وتخطٌط استراتٌجٌات مستمبلٌة وذلن لضمان التحكم بتوجهات النشطاء الشراكسة 

 .خوفاً من استؽبللهم من جهات أخرى

تشجٌع البحوث والدراسات التً تتناول منطمة شمال المفماس الشركسٌة، وزٌادة  (11

 .الدراسات التً تركز على تلن المنطمة

 العمل على توثٌك جمٌع الوثابك التارٌخٌة من رسابل وخرابط ومذكرات وكل ما ٌتعلك  (12

بالتارٌخ الشركسً مهما كان، ونشر هذه الوثابك على نطاق واسع وإٌصالها إلى اكبر 

 .عدد ممكن من المراء

التواصل والتعاون مع المنظمات والمإسسات المدنٌة الروسٌة التً تعنى بحموق  (13

 .اإلنسان والمواطن، ووضع أرضٌة للعمل المشترن

التوجه نحو أعادة النظر من لبل السلطات الروسٌة بالمؤساة الشركسٌة واألخذ بعٌن  (14

االعتبار االعتراؾ بتعرض الشراكسة لئلبادة الجماعٌة وحك تمرٌر المصٌر تبعاً 

 .لؤلعراؾ والمواثٌك الدولٌة

إلامة كٌان لانونً ٌمثل الشراكسة جمٌعهم أو على األلل اؼلبهم فً المهجر على اعتبار  (15

من أبناء الشؽب الشركسً ٌعٌشون خارج المفماس، بحٌث ٌكتسب هذا الكٌان % 80أن 

 .سمة األشخاص الدولٌٌن لٌكون الممثل الوحٌد وشرعً للشعب الشركسً فً الخارج
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ABSTRACT 
 

   The objective of this study is to analyze the interior struggle in the North Caucasus 

area, particularly in the three Circassians republics-the Kabardino-Balkaria, the 

adighe and the Karashay-cherkesk in terms of the social and political currents, the 

struggle in the area, the future of this area in light of the inner struggle and the 

attempt to specify the future of the political status of this area. (Any possible future 

scenarios for the political status of this area.) 

 

   The hypothesis of the study indicates that the national growth of the Circassian 

identity will cause the increase in their requests of having more rights and this might 

be exploited by other greater international powers that have their own hidden agenda.  

Moscow will have more power over the Circassian republics and territories as well 

This case study has been used to answer questions related to it and to get conclusions 

and recommendations.  

 

   The research problem revolves around the following questions: What is the effect of 

the inner struggle in the Northern Caucuses on the future of the political status of the 

three republics? (Kabardino- Balkaria, Adighe and the Karashay- cherkesk). 

 

 From this question other subsidiary questions are derived: 

 1. What is the current political status of the Circassian Northern Caucasus?  

2. What are the main political and social stream struggling in the Northern Caucuses?  

3. What are the thoughts, directions and methods?  

4. What are the expected future scenarios in light of the inner struggle in these 

republics? 

 

   This study was the first to deal with the subject of the three republics of Northern 

Caucasus since there are no other Arabic scientific studies on this particular topic, 

hoping that this study will fill in all the gaps about this topic, and that this topic gives 

a scientific and political analysis on the inner status of Northern Caucasus especially 

Kabardino-Balkaria, Adighe and Karashay-cherkesk, This study and analysis has 

discussed the political and social structure in that area and analyzed the inner 

struggles between political stream and the great powers in those republics while 

showing the ideas and methods of these great powers, especially in light of the 
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international developments that assure that the area can be converted into a field for 

competition between the international powers that have became interested in this area.  

 

This study has dealt with the inner struggle in the Northern Caucuses, through and 

introduction, four chapters, conclusions and recommendations as a final point of 

view. We can summarize the major conclusions of this study: 

 

1. It is clear that the struggle in the Northern Caususus has historical extensions and 

what distinguishes this struggle is its continuous renewal in different forms.  This 

struggle is affected by four factors, Circassian nationalism, historical Cherkasia, the 

acknowledgment of the genocide, and the right to return. (whoever wants to) 

 

2.  The National Circassian current in the Circassian Caucuses aims at reviving 

Circassian history.  The National Circassian stream in the homeland aims at 

internationalizing the Circassian case, The Russian authorities tried to minimize and 

stop the Circassian expansion which caused another stream to take its place which is 

the Islamic current.  
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