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لمحات وإضاءات من صفحات جمهورية قبردينا بلقاريا
مقدمة :هذه مختارات من نص مختصر عن النص األصلي والنصين معتمدين من قبل إدارة متحف نالشيك ,شارك في وضعه عدد من
اإلخصائيين ,يعمل في المتحف عدد من األدالء السياحيين المتحدثين باللغات الشركسية والبلقرية والروسية والتركية واإلنكليزية إضافة
الى العربية التي إدرجت مؤخرا .أنشىء المتحف في نيسان  1291ويحتوي على  7صاالت للمعروضات وقاعة عرض
أنجزت ترجمة النص المختصر من اللغة الروسية للعربية في شهر تموز  9112من قبل شوكت الشركس

تاريخ نشوء القفقاس وتاريخ شعوب جمهورية قبردينا بلقاريا وعالم الحيوان والنبات فيها
تقع جمهورية قباردينا بلقاريا على خط تالقي أوروپ ا 1م ع سس يا ف ي قل
جمهورية قباردينا بلقاريا  21.50ألف كم مربع .

المنطق ة األكث ر ارتفاع ا م ن جب ال القفق اس الكبي ر .تبل مس احة

وتمتد حدودها لمسافة  696كم  .يحدها من الشمال ستاڤروپولسكي كراي 2ومن الشرق والجنو الشرقي أوسيتيا الشمالية (سالنيا) أما من
الجنو فتحدها جمهورية جورجي ا والت ي تعتب ر ب نفس الوق ت كح دودا دولي ة لروس يا اإلتحادي ة معهم ا ،أم ا م ن الغ ر تح دها جمهوري ة
قراشاي شركسيا.
تقسم كامل أراضي جمهورية قباردينا بلقاريا حس التضاريس إلى  3أقسام متميزة :السهول  %33و المرتفعات  %26والجبلية .%02
تقع أخفض نقطة عند مدينة پراخالدني  275م فوق س ط البح ر.أم ا العاص مة نالش يك فتق ع عل ى ارتف ا 005م ف وق س ط البح ر ،و
أعلى نقطة هي قمة ألبروس الغربية ( )0661متر فوق سط البحر.
مع أن ألبروس يعتبر من البراكين الخامدة،،لكن نشاطه البركاني لم يتوقف بعد .ويشهد على ذلك إنبعاث الغازات البركانية من قعر القم ع
البركاني بجان القمة .حيث ال يوجد غطاء ثلجي في ه وتص ل درج ة الح رارة ال ى  21+درج ة مئوي ة .وتعتب ر منطق ة األلب روس مرك زا
سياحيا عالميا ومركزا للرياضة األلپية ,التزلج على الثلج.
من منحدرات األلبروس ينحدر  13نهرا جليديا كبيرا :تيرسكول  ،سزاو . ...
إن مصدر تغذية معظم أنهر الجمهورية تاتي من ذوبان الجليد  .مثل نهر مالكا (وهو أط ول األنه ر ويص ل ط ول مج راه ال ى  125ك م)،
بخسان ،چيريك ،چيگم ،أوروخ وغيرهم .وأعلى منسو لها يحص ل عن د ذوب ان الثل وا والجلي د .وهن اك أيض ا أنه ار تتغ ذ م ن الين ابيع
ومي اه األمط ار .وعن د الهط والت المطري ة الش ديدة يرتف ع منس وبها بح دة .وتوج د أنه ار تتغ ذ م ن ترش يحات الترب ة المش بعة بالم اء.
يوجد على أراضي جمهورية قباردينا بلقاريا حوالي  255مصدر للمياه المعدنية ،وتقسم الى  6مجموعات :حامضية كربونية ،سليكونية،
كبريتية ومياه بدون محتوي ات مح ددة .وك ذلك تتواج د أكث ر م ن  255بحي رة وم ع ذل ك اليمك ن إعتب ار جمهوري ة قباردين ا بلقاري ا منطق ة
بحيرات .وأغل هذه البحيرات تتوضع على الجبال العالية .وأشهرها البحيرات الزرقاء .وه ي مجموع ة م ن  0بحي رات وأعمقه ا بحي رة
چيريك-كيل ،المتوضعة على ارتفا  150متر فوق سط البحر .وهي أعمق بحيرة متكهفة في البل د وبعم ق  106مت ر ،ودرج ة ح رارة
المياه على السط  22.1درجة مئوية  ،وأن إحتوائها على جذر حم ض الكبري ت يعطيه ا ه ذا الل ون األزرق ورائحته ا الممي زة .واس مها
يعني باللغة البلقرية البحيرة الفاسدة أو النتنة .ال يص في البحيرة أي نهر .أعشابها المائي ة خض راء وخض راء مش وبة ب األزرق .يع ي
فيها أنوا من ديدان العلق والغمّار (صرصارالماء-من القشريات) والسرطانات.
على الحدود مع منطقة ستاڤروپولسكي كراي توجد بحيرة تامبوكان وهي فريدة من نوعها حيث ترس على قعره ا الطم ي الح اوي عل ى
أنوا عديدة من المعادن .وطين هذه البحيرة مشهور جدا ويستخدم على نطاق واسع في معالجة األمراض منها أمراض المفاصل واألقدام
،الجهاز العصبي  ،وجهاز الهضم وغيرها  .في مصحات مدن كاڤمينيڤود و نالشيك .وقد ت م إعتب ار بحي رة تامبوك ان موقع ا طبيعي ا تراثي ا
على مستو روسيا االتحادية .وشالالت چيگم المتجمدة في الشتاء أما في الصيف فتتساقط المياه اللعو من وعل ى الب روزات الص خرية
متناثرة مشكلة رذاذ ناعم بلون أشجار البتوال من تاثير أمالح الكالسيوم.
كيف تشكل القفقاس
في األزمنة السحيقة لم يكن شمال القفقاس موجودا وال ما وراء القفقاس كذلك .كان يتواجد هنا بحر عظيم ،يسميه العلماء تيتيس.
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استخدمت في الترجمة أربعة أحرف غير موجودة في اللغة العربية هي ڤ ( ,) вپ ( ,)пچ ( ,) чگ ( ) гمن أجل اإلقترا أكثر ما يمكن من لفظ
أسماء العلم الروسية
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منطقة ستاڤروپول-المترجم
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ففي الحقبة الپاليوزويية ومن خالل عملية تشكل الجبال في هذه المنطقة ،ب رزت اليابس ة م ن بح ر تيت يس مش كلة جزي رة .وف ي نهاي ة ه ذه
الحقبة غمرت مياه البحر ه ذه الجزي رة مج ددا .وم ع ب دا يات الحقب ة الميزوزويي ة أرتف ع القفق اس م ن جدي د ف وق س ط البح ر عل ى ش كل
جزيرة.
بنتيجة التشكالت الجيولوجية العنيفة في الحقبة الكاينوزوية (الحديثة) تحول القفقاس من جزيرة الى شبه جزيرة متصال مع سسيا الصغر .
أخذ شكله الحالي فقط ف ي ال دور الجيول وجي الراب ع .وف ي نهاي ة ال دور الراب ع وم ع هيمن ة الظ روف المناخي ة الس يئة تحم ل القفق اس ع دة
عص ور جليدي ة .الت ي انته ت من ذ  15أل ف س نة .توج د سث ار ه ذه العص ور الجليدي ة فى ي ع دة طبق ات جيولوجي ة ف ي من اطق مختلف ة
بالجمهورية.
بنتيجة كل هذه التغيرات أصبحت جمهوريتنا غنية بالفلزات المعدنية.
أضخم منجم للمعدنين النادرين الڤولفرام 3و المولوبدينيوم يقع في حزام خامات منطقة تيرنياسوز ،منطقة فوالق تكتونية للقشرة األرضية.
أم ا المق الع الموج ود عل ى الس ط للغراني ت والرم ل و الخف ان والجبص ين والمرم ر والحج ر المس امي كله ا تعتب ر م واد بن اء هام ة.
أما السهول فهي بمعظمها طينية وتحوي على مواد بناء هامة في  26موقعا موزعة في مناطق منها پراخالدني ،سلتود ،مايسكيي ،أرڤ ان،
شالوشسكيي وغيرهم .وهذا الطين هومصدر المواد األساسية لتصنيع القرميد والبلوك والبالط والسيراميك .
ويحوز الطين الح اوي عل ى م ادة الفل ور المس مى بالنالتش يكي (الحش وة الطيني ة) مرات عالي ة ف ي س لم أغن ى الم واد األولي ة الداخل ة ف ي
الصناعة .وه ي م ن الفل زات الطري ة ذات الل ون الرصاص ي والرصاص ي المش و باألخض ر .وأه م اس تخدام له ذا الط ين أن ه ي دخل ف ي
تركي الم واد الخ ام لمعالج ة ال نفط  .و يس تخدم ف ي تنقي ة المش تقات النفطي ة م ن الش وائ وك ذلك ي دخل ف ي ص ناعة الزي وت المعدني ة
المستخدمة ضمن المحوالت الكهربائية والتوربين ات .ويس تخدم (الط ين) النالتش يكي ف ي الص ناعات الغذائي ة لتنقي ة الزي وت النباتي ة :زي ت
بذور دوار الشمس والقطن والخشخا والكتان.
الوق ود :يتواج د الفح م الحج ري واللجني ت 4وال نفط والغ از ولكن ه ل م تج ر بع د أعم ال الحف ر اإلستكش افي بغ رض االس تثمار التج اري-
الصناعي.
على أراضي الجمهورية القليلة يتواجد  13نوعا من التربة تضم  319صنفا .وأكثرها قيمة هي التربة السوداء.

ينتشرعلى أراض الجمهورية عالم متنو من النباتات تشكل بمجملها  3355نوعا من النبات .تغطي الغاب ات مس احة  215أل ف هكت ار.
 %95منها تتواجد على المناطق الجبلية .أنوا األشجار المحلية :الزان و الدل والدل الشرقي  -وهي ساللة محلية (تنم و هن ا فق ط ف ي
جمهوريتنا) يصل قطر الساق حتى  1متروتعي قرابة  655سنة .وتستخدم أخشابها في بناء السفن والموبيليا وصناعات األخشا .
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في الغطاء األخضر لجمهوريتنا تحتل الفطور مكانة هامة .منها الصال للطعام وكذلك غير الصالحة لألكل .أحد أكثر الفطور س مية ه ي
كأس الموت (پاگونكا الشاحبة -أو الغطاس الشاح ) .
ينمو هنا أكثر من  15نوعا من األشجار البرية المثمرة  .وبفضل نشاطات علماء المرك ز التجريب ي ف ي نالش يك عل ى األش جار والنبات ات
البرية تم استنباط انوا جديدة من الفواكه والخضروات.
تلقى أنوا النبات ات الت ي تس تخدم ف ي إنت اا األع الف إهتمام ا كبي را .ويعتب ر مرك ز األع الف أح د أعم دة الث روة الحيواني ة .تبل مس احة
المزار المخصصة لتربية الحيوانات  326ألف هكتار ،وأماكن جز األعشا للعلف  252ألف هكتار .وال يجوز اس تخدام نف س المك ان
للجز الدائم لألعشا  .حيث تستبدل أماكن جز األعشا بإستمرار بسب نمو األعشا الض ارة (زڤيروب وي وغيره ا) وبعض ها س ام ف إذا
أكل منها الماعز ضمن علفه يصا بحساسية مفرطة بجلده وتظهر لديه أمراض تؤدي لموته.
تعتبر الطحال مؤشرا على نقاوة الهواء وكذلك أشجار الصنوبر المثمر.
س ڤخوز 5ديكوراتيڤني ه كولت وري (المزرع ة الحكومي ة لنبات ات الزين ة) الت ي تأسس ت ع ام  2933م ق دمت مب ادرات لجمهوري ة روس يا
اإلتحادية إلكثار النباتات صناعيا وتصميمات حدائق زينة بشجيرات ال جذو لها ومحاصيل من األزاهير.

ويسمى كذلك التنغستين-المترجم-
فحم خش متحجر-المترجم-
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أشجار السرو ذات اللون السماوي .ففي جمهوريتنا قام بإنتاا هذا الصنف حامل لق اإلستحقاق العلمي في جمهورية قباردينا بلقاريا إيڤان
پورفيريڤيت كوڤتونينقوه .و كندا هي الموطن األصلي ألشجار السرو ذات اللون السماوي .تعي ه ذه األش جار ف ي كن دا من ذ  655س نة
أما لدينا فمنذ  05سنة .وقد تعلم إكثارها ع ن طري ق الب ذار ،علم ا أن ه ذه الب ذور تؤخ ذ فق ط م ن األك واز العلي ا ف ي الش جرة ،وك ذلك ق ام
بإستنباط أنوا جديدة من الزهور.
قام يوري كوسوم بتأسيس المزرع ة التجريبي ة بمس احة  75هكت ار .ي تم فيه ا إكث ار  901ن و م ن األش جار وأكث ر م ن  2555ن و م ن
األعشا  .ومهمة هذه المزرعة التجريبية المحافظة على الغطاء النباتي الفريد من نوعه في جمهورية قباردينا بلقاريا  .والنباتات المقتصر
انتشارها فقط في القفقاس أو في جمهورية قباردينا بلقاريا .وهي السالالت المحلية التي ظهرت في الحق الرابع ولم تتغير حتى يومنا هذا
منها الذرة والحنطة والقن

تتميز الطبيعة في جمهورية قباردينا بلقاريا بتنوعها وليس فقط غطائها النباتي بل والحيواني كذلك .وكون معظ م أراض ي الجمهوري ة تق ع
على إرتفاعات متباينة لذا فلكل منطقة جغرافية تعي فيها حيوانات خاصة بها.
منطقة سهو جمهورية قباردين ا بلقاري ا ه ي أخف ض مناطقه ا الس هلية  655-275مت ر ف وق س ط البح ر .وم ع ازدي اد إرتف ا األم اكن
ينخفض مستو جفاف السهول.في الوقت الراهن أدخلت تقريبا كافة المناطق المستوية في الجمهورية في اإلنتاا الزراعي .وهي من اطق
زراعية واسعة .وعمليا لم تعد تتواجد النباتات البرية .إن اإلنتقال من طرق الزراعة الطبيعية الى الزراعة الحديثة أحدث تغييرا في أنوا
وأعداد الحيوانات في المنطقة .وكذلك في نمط معيشتها ...الخ  .أكثرالحيوانات انتشارا هي فصيلة القوارض :فأر البتوال الحقلي ،الجربو
الكبير،الخلد العادي ،الخلد القزم ،الهامستر(أبو جرا ) القزم الرمادي ،الهامسترالعادي ،فأر الحقل ،وحيوان ات مفترس ة قليل ة الع دد :كل
الراكون ،الثعل العادي ،ابن عرس ،المنك األوروبي ،وظربان السهو  .وتتواجد كثير من الزواحف  :سحلية الب راري ،س حلية الرم ال،
الثعابين ومنها الثعبان ذو البطن األصفر ،أفعى السهو  .وكذلك عديد من الطيور :السمّان ،الشور الذهبي وغيرهما.

حزام األحرا
تقع أحزمة الغابات على إرتفاعات (من  355إلى  755متر فوق مستو البحر) وتحت ل منطق ة الس فوح الجبلي ة .حي ث حافظ ت النبات ات
الطبيعة على نفسها .تحوي الغابات الكثيفة الواسعة على تشكيلة غنية من األشجار والشجيرات البرية المثمرة ،التفاح ،األجاص ،الخ وخ،
الك رز ،القراني ا ،الزع رور ،ت وت العلي ق الب ري وغي رهم .كم ا تنم و هن ا أش جار الس نديان والبل وط
تختلف أنوا الحيوانات في مناطق أحزمة الغابات (المناطق المشتركة بين الغابات والسهو ) عنها في منطقة الس هو  .ويفس ر ه ذا ب أن
منطقة أطراف الغابات تحددها ارتفاعات السفوح المتدرجة وتجاور المن اطق البري ة م ع الغاب ات الكثيف ة .تش كل أن وا حيوان ات الس هو
نواة عالم الحيوان في هذه المنطقة :القنفذ ذو الصدر األبيض ،فأر الحقل ،الهامستر القزم الرمادي ،األرن والثعل الع ادي وهن اك أن وا
خاص ة تع ي ف ي ه ذه المن اطق  :ف أر الغاب ة ،وف أر األم اكن المغم ورة بالمي اه ،والف أر الض ئيل وغي رهم.
المنك األوروبي وهو حيوان بري من ذوات الفرو وف روه ثم ين وه و م ن عائل ة اب ن ع رس .ويع ي ف ي المن اطق المأهول ة عل ى ض فاف
األنهار وغيرها من الخزانات المائية .يقطن هذه المناطق بين الغابة والبرية أنوا عديدة م ن الطي ور :الص رد ،الش حرور ،نق ار الخش ،
الوقواق ،الحمام .الش حرور األس ود يتواج د بكث رة ب ين الخم يالت الص غيرة والش جيرات النامي ة ف ي س فوح الجب ال ،ويقت ات عل ى الدي دان
والقواقع والحشرات وله صوت عذ .
يعتبر الخنزير البري خير ممثل لهذه المناطق الحدودية بين الغابة والسهو  ،فهو سيد الغابة ،مسلحا بأنيابه المميزة ويب دو وكأن ه مح ار
خطير .وبالمقارنة مع الحيوانات المشاركة له في منطقته فليس لديه متطلبات خاصة ويتحمل بسهولة تقلبات الشتاء .يمكن أن يص ل وزن ه
الى قنطارين ( 155ك تقريبا) .وفي غاباتنا يجد الخنزير البري مرتعا جي دا لألك ل وظروف ا مناس بة للحماي ة .تتغ ذ ه ذه الخن ازير عل ى
ثمار الدل والبلوط والسنديان وثمار األشجار األخر  .في الصيف تقوم باإلغارة عل ى المحاص يل الزراعي ة ف ي الم زار القريب ة ،تأك ل
الدرنات وجذور وسيقان المزروعات ،وتتغذ كذلك على الديدان والحشرات والقوارض حارثتا التربة خالل بحثها عن الطعام .وفي شهر
تشرين الثاني  /نوفمبر /يبدأ موسم التزاوا وفي شهري نيسان  -أيار /ابريل  -مايو /تضع األنثى بين  6الى  0جراء.

الغابات النفضية
الغابات النفضية (تقع على إرتفاعات من  055الى  2055متر فوق سط البح ر) تح ل مح ل المنطق ة المج اورة ب ين الغاب ات والب راري
فالغطاء النباتي هنا ال يتميز ال بكثافته وال بتنوعه .ونشاهد هنا بشكل أساسي السرخس وأشكال من الطحال  .تنم وا هن ا أع داد كبي رة م ن
شجر الزان ،الدل  ،النير ،القيق  ،شجرالرماد ،الزيزفون ،ألدر ...الخ.

"مزرعة حكومية" تسمية من فترة الحكم السوفيتي وعادة التترجم من الروسية لشهرتها -المترجم
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الوشق وهو أكبر من هر الغابات ،أرجله أطول وذنبه قصير وعلى جوان قرموطة أذنيه توجد شعيرات .عادة يعي في الغاب ات الكثيف ة
والشجيرات وفي المناطق صعبة األجتيازعلى مجاري أنهار الغابات .يطارد هذا الوح فريسته عن د الغس ق ول يال .وجل ده ثم ين .يط ارد
الوشق والقط البري فرائسهما م ن الش امواه عن د الس فوح والم روا األلپي ة وغالب ا م ا تق ع ف ي ط ريقهم األران البري ة والثعال والغري ر
فيصطادونها.
األحزمة تحت األلپية ( 1755 -2655متر فوق س ط البح ر) غني ة ب األعالف العش بية .يبل ارتف ا األعش ا (وه ي مم ددة)  75س م.
يعتبر الرو (الكوسوليا) وهي أصغر ساللة بين أنوا الغزالن  ،والرو حيوان لطيف ورشيق .ويتآلف بسهولة مع البشر.
ويشاهد في الجمهورية كذلك أكبر ممثلي الغزالن ،الغزال القفقاسي األصيل .فف ي نهاي ة الق رن التاس ع عش ر ك ان ه ذا الغ زال عل ى وش ك
اإلنقراض .بدأت إعادة تأهي ل الغ زال األص يل ف ي الجمهوري ة ع ام  .2907وبلغ ت أع داد ه ذا الغ زال بح دود  655ف رد .ويع ي عل ى
أراضي مؤسسة نالشيك للصيد في الغابات وكذلك خارا هذه األراضي.

الحزام األلپي
أعلى حزام ألپي ( )3155-1055م فوق سط البحر .هذا حزام جبالنا المغطى بالجليد والثلوا .هن ا يك ون الطق س وبش كل واض أكث ر
برودة .يبل ارتفا األعشا (وهي ممددة) من  1إلى  20س م  .يع ي ف ي الجب ال «األوالر» وه و دي ك روم ي جبل ي ،وال دجاا الجبل ي
والحجل وهو متوطن في القفقاس وكذلك يعي هنا الماعز الجبل ي ،وه و م اعز ض خم ذو بني ة مكتن زة وق وائم قوي ة ويع ي ف ي غياه
منحدرات الوديان السحيقة والجروف الجبلية ،وهو متواضع في غذائه :ف ي الش تاء يتغ ذ عل ى بقاي ا األعش ا واألش واك الجاف ة ،ولدي ه
عال بالتوازن وله أظالف مناسبة للتسلق مما يجعله متسلق منحدرات وجروف ممتاز.
إحساس ٍ

ّ
فزاعة الطيور
إن النسورهي أكبر الطيور في جمهورية قباردينا بلقاريا وخاص ة النس ر األس ود (گري ف) والنس ر ذو ال رأس األب يض (س يپ) حي ث يبل
امتداد الجناحين لد النسر األسود إلى  3متر والنسر ذو الرأس األبيض إلى  1.0متر .الق وائم قص يرة والمخال غي ر ح ادة م ع تق وس
خفيف .الرقبة عارية ،مع "طوق" يحمي الري من اإلتساخ .تتغذ على الجيف .وهذه الطيور شرهة .تأكل عل ى فت رات متباع دة .ولك ن
عندما تأكل فإنها تأكل بكل معنى الكلمة (حتى الشبع) .تضع أنثى النسر األسود بيضتين .يعي منها فرخ واحد فقط .استقرت هذه الطي ور
هنا ،ويعي الزوجان مع بعضهما بإستمرار .ولألسف إن هذه الطيور تتعرض لإلنقراض ويتطل منا حمايتها .لديها ري جميل ويهابه ا
الرعاة كونها تفز الحيوانات  -كل هذا يجعلها هدف للصيد.

خريطة تشكل عالم الحيوان
جر تشكل عالم الحيوان المعاصر لدينا خالل عشرات الماليين من السنين في القفقاس الذي كان جزيرة .وهذا يفسر تأقلم عدة أنوا م ن
الحيوانات ،التي التجدها إال هنا في القفقاس.
بعد تحول القفقاس إلى شبه جزيرة بدأ يستقط مختلف الحيوانات من سسيا (القط الوحشى ليوپارد ،وابن سو ) ،ترافق ذل ك بهج رة بع ض
الحيوانات األوروبية .ففي الفترة الجيولوجية الثالثة أعاق المضيق بين أوروبا وأطراف القفقاس الجنوبية تغلغل حيوانات الشمال .لذلك ال
تشاهد هنا بعض حيوانات أوروبا العادية كاألرن السنجابي ،والسنجا العادي وغيرهما.

خريطة عالم الحيوان في جمهورية قباردينا بلقاريا
يتواج د عل ى أراض ي جمهوري ة قباردين ا بلقاري ا  75نوع ا م ن الث ديّات  355 ،ن و م ن الطي ور 19،ن و م ن األس ماك 15 ،ن و م ن
البرمائي ات وع دد ض خم م ن الحش رات .وبش كل ع ام ته تم بحماي ة البيئ ة محمي ة واح دة وه ي الحديق ة الوطني ة ح والي األلب روس
«پريإلبروسي» ،ومحمية واحدة جبلية للحيوانات وتسعة محميات إحتياطية.

تاريخ تطور المجتمع البشري على أراضي منطقتنا.
الطبيعة المعطائة وتعدد المصادر الطبيعية وغنى الثروة النباتي ة والحيواني ة ووف رة الكه وف الص خرية والم واد األولي ة لص ناعة األس لحة
واألدوات الحجرية جذبت اإلنسان القديم إلى منطقة القفقاس في األزمنة الغابرة.

أنيا وعظام فيل الماموث الجنوبي
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إحد اللقى المثي رة المكتش فة ف ي قباردين ا بلقاري ا ق ر بل دة زايوكوڤ و س نة  2961وه ي عب ارة ع ن أني ا وأس نان وعظ ام عائ دة لفي ل
(الماموث) الجنوبي .يعتبر الفيل الجنوبي من أضخم األفيال المعروفة سواء المكتشفة بقاياها أو األفيال المعاصرة .يبل ارتفاعه  6.0مت ر
وطول أنيابه  3أمتار ووزنه كان بحدود  25طن .ويعتبر الفيل الجنوبي من جهة أخر ممثال لحيوانات عصر الپاليوليت المبكر.

مكتشفات العصر الحجري
بدأ العصر الحجري القديم -الپاليوليت قبل أكثر من مليون ونصف س نة خل ت .ح دث أن س كن ف ي ذاك الوق ت القفق اس الش مالي اإلنس ان،
وتطورش كله ف ي عص ر الپاليولي ت ال ى إنس ان س اپيينس .أكتش فت هن ا العدي د م ن المواق ع الحاوي ة عل ى أدوات وأس لحة حجري ة وكه وف
اإلنسان .مثل هذه الكهوف مشهورة في األديغيه وأوسيتيا الشمالية ومنطقة كراسندار .

مغارة سوسروقه ذات المدخل الواسع
العصر الحجري األوسط  -الميزوليت -أمتد من  25إلى  0سالف سنة قبل الم يالد (ق.م ).عن دما ب دأ انحس ار الجلي ديات و حل ت الكائن ات
النباتية والحيوانية المعاصرة محل الكائنات المتحملة للبرد الشديد .حياة األنسان كانت تعتمد على الصيد وجني الثم ار والخض ار .ف ي ذاك
الوقت ظهر القوس والسهام .ولم تكن أعمال الزراعة معروفة بعد .وتم في تلك الفترة ترويض الك ال  .فف ي ع ام  2906أكتش فت أعم دة
منذ عصر  -الميوزوليت -في وديان وج روف باخس ان ف ي مغ ارة سوس روقه ذات الم دخل الواس ع .وهن اك عثرأيض ا عل ى رؤوس س هام
صوانية ومكاشط حجري ة مختلف ة األش كال وان وا مختلف ة م ن أدوات حجري ة رقيق ة والس كاكين العظمي ة وعظ ام خن ازير بري ة وغ زالن
وغزال الرو.

لقى مستوطنة سگوبيكوڤسكي
تم اإلنتقال في العصر الحجري الحديث  -نيولي ت ( 3-1سالف س نة ق .م -).م ن أس لو المعيش ة باإلس تحواذ (حي اة الص يد وجم ع الثم ار
والخضار) إلى أسلو المعيشة باإلنتاا ( األعمال الزراعية وتربي ة الحيوان ات) م ع محافظ ة أعم ال الص يد وجم ع الثم ار والخض راوات
على أهميتها الكبيرة .أحدث تدجين الحيوانات ثورة في العصر الحج ري الح ديث ،فق د ق دمت الحيوان ات المدجن ة لإلنس ان اللح م والحلي
والجلد والفرو والصوف ومنحته قوة كبيرة .انتقل إنسان العصر الحجري الحديث الى نمط االستقرار في معيش ته وإنت اا الطع ام بواس طة
زر المحاصيل الزراعية .مما أد إلى ازدهار الوضع المعيشي وحث على تبادل السلع نتيجة وفرة المواد الغذائية المخزنة .يمكن الحكم
على معيشة سكان القفقاس الشمالي في ذاك الوقت بمساعدة التنقيبات األثرية في مستوطنة سگوبيكوڤسكي على أراض ي جمهوري ة قباردين ا
بلقاريا .خالل التنقي في مستوطنة سگوبيكوڤسكي (من األلف الرابع إلى األلف الثال ث ق .م ).ت م العث ور عل ى مالق ط وس كاكين ومباش ر،
وكذلك على بلطات (فؤوس) حجرية سطحها معالج ومسنونة بشكل جيد .وعثروا هنا ألول مرة في منطقتن ا عل ى أوعي ة فخاري ة مش غولة
بخشونة (بدون دقة) .وعثرهنا أيضا على تمثال طيني إلمراة ،وعظام حيوانات برية .ويفترض العلماء أن ن اس مس توطنة سگوبيكوڤس كي
اشتغلوا بالصيد وجمع الثمار والخضار.

مدافن نالشيك
إن موق ع مق ابر نالش يك المكتش فة ف ي مك ان قري ج دا م ن مس توطنة سگوبيكوڤس كي ولكن ه يمث ل مرحل ة جدي دة م ن الت اريخ المحل ي -
اينيوليثيك -أي مرحلة اإلنتقال من العصر الحجري الى عص ر المع ادن .غط ت ردمي ات عل ى ش كل كوم ة متموج ة  212قب را .الهياك ل
العظمية كانت مستلقية على الجان بشكل متقوس أو سخذة وضعية اإلنسان النائم على ظهره ،وهذا من الطابع المميز لهذه الفترة.
ترافق الدفن مع نثر كمية كبيرة من المغرة  -األُهرة (أوكسيد الرصاص) لما تتمتع به م ن ق درة مطه رة لجثم ان المي ت ،وه ذا ب دوره أث ر
على لون العظام  .وكانت المغرة بلونها التي تمنحه للعظام رمزا للطهارة بقوة النار .ويجعلنا تمثال المرأة التي عثرعليه في مقابر نالش يك
نفترض ان المرأة كان لها مكانة قائدة في األسرة والمجتمع في مرحلة المبكرة للتش كيلة األجتماعي ة  -المش اعية البدائي ة -النظ ام األم ومي
(الماترياركي) ،عندما كان النس يتبع األم  .الخاتم النحاسي الذي عثر عليه في قبور مدافن نالشيك ما زال يعتبر الدليل الوحيد على نهاية
العصر الحجري في القفقاس الشمالي.

مدافن نالشيك قر حدود كورگان
تعتبر فترة إقامة المدافن النالتشيكية الطور األخير من العصر الحجري والبدايات المبكرة لعص ر المع ادن ،عن دما ب دأت مؤش رات ظه ور
عصر النحاس والبرونز .ترافق مع عصر مسبوكات النحاس بدايات اإلنتقال الى عصر األبوة (الباترياركي) وظهرت الفوارق في الملكية
الفردية .ونستطيع الحكم على هذا من خالل مدافن نالشيك قر حدود كورگان المقدر تواجدها ف ي األل ف الراب ع ق .م .ت ألف الم دفن م ن
 16لوح حجري مرصوفة شاقوليا  .عثر هنا على لقى ذهبية وخرزية  ،أقراط أشكال لولبية وصفائ و قدر فريد من حجمه مصنو م ن
صفائ النحاس المطروقة.

معروضات ثقافة مايكو وشمال القفقاس
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عرضت لقى بدايات عصر النحاس والبرونز في الحفريات األثري ة لثقاف ة منطق ة م ايكو وش مال القفق اس .وتعتب ر ك دالئل واض حة ع ن
نشاطات تربية الحيوان وزراعة المحاص يل .ف ي جمهوري ة قباردين ا بلقاري ا تتمث ل حض ارة م ايكو (تس مية حض ارة ج اءت عل ى خلفي ة
التنقيبات في التل الفريد من نوعه القري من مدينة م ايكو ع ام  ) 2167بلق ى حفري ات ف ي الت ل ق ر بل دة ليس كين ،ومحط ة أوروخ،
وكذلك اللقى في قرية كينديلين  ،سكبا العليا  ،زايوكوف و ومس توطنات دولينس ك ونالتش يك .ال تالل ق ر مدين ة چ يگم وك ذلك بل دة چ يگم
الثانية ،كيشپك وشالوشكا .تواجدت حضارة مايكو من منتصف األل ف الثالث ة ق م حت ى األل ف الثاني ة ق م ،وانتش رت م ن ش به جزي رة
تامانسكوه من جهة الشمال الغربي وحتى بالد الداغستان الحالية في جهة الجنو الشرقي.
شملت حضارة شمال القفقاس (األلف الثانية ق .م ).مساحات واسعة من أراضي شمال القفقاس .وهي متعلقة بحض ارة م ايكو  .وتتمث ل
حضارات شمال القفقاس بالتالل األثرية والمقابر األرضية والمدافن المبنية من الحجارة .والمواد التي تصف هذه الحضارات هي :فؤوس
منحنية بإتقان  ،الصولجانات من الصخور الصلبة الكبيرة واألواني الخزفية م ع زخ ارف ملص قة فري دة م ن نوعه ا ،واألدوات البرونزي ة
(المعلقات الزينة ،ودبابيس ،وشارات) مع رسومات نافرة.

حضارة الكوبان
تنتمي اللقى األثرية لحضارة الكوبان في جمهورية قباردينا بلقاريا الى المرحلة األخيرة من العصر النحاسي  -البرونزي وبدايات العص ر
الحديدي (أولى اللقى كانت قر بلدة كوبان في أوسيتيا الشمالية ومن هنا أخذت تسمية حضارة الكوبان) وتتمثل باألثار العديدة في منطق ة
نالشيك ،بلدة كامينوموستكويه ،كينديلين ،زايوكوڤو ،كوبا وغيرهم .من مواد لإلس تخدامات الحياتي ة وللزين ة وتماثي ل تعبدي ة وديني ة .وه ي
عبارة عن معاول وكواشط وفؤوس صغيرة (بلط ة) م ع حن ي الح د الق اطع ،خن اجر ،رؤوس للح را وللس هام ،دب ابيس وش ناكل وأس اور
وقالدات .األشكال األساسية للمعيشة بقيت نفسها كتربية الحيوان وقبل كل شيء الماعز .عن هذا تتحدث عديد من القطع األثرية البرونزية
المسكوبة بمهارة ألجساد الماعز المتسلق والمكتشفة في المدافن .وبقيت األعمال الزراعية أحد أهم المصادر المعيشية :منجل مثي ر للف الح
القديم عثر عليه في منطقة بلدة نوڤو إڤانوڤكا .إنتشرت حضارة الكوبان في وسط القفقاس.

خريطة تنقالت الكيميريين والسكيف في القفقاس
أد استخدام الحديد إلى نمو الثروات اإلجتماعية ،فاإلس تيالء عل ى األراض ي الخص بة واستص الحها س ب ف ي تص ادمات ب ين التجمع ات
العائلية وكذلك بين القبائل .لعبت قبائل الحضر والرحل الكيميريين والسكيفيين في شمال البح ر األس ود ب ين الق رن الس ابع والث اني ق .م.
دور الوسيط بين قبائل القفقاس و شعو مقدمة سسيا .ولع السكيفيون دورا همام ا ف ي تش كل الحض ارة المادي ة ف ي العدي د م ن المن اطق،
مجيء السكييف الى القفقاس أد إلى تشكل ونمو مرحلة الكوبان-السكيف للحضارة المحلية .وقب ل ك ل ش يء ظه رت األس لحة وملحقاته ا
وتجهيزات الخيل ،سهام السكيف البرونزية والحديدية ،السيوف الحديدية ،ولقم من الزرد من تجهيزات الخيل.

سالح السارمات
في النصف الثاني من القرن الثالث ق .م .بدأت تحرك ات القبائ ل الس ارماتيين الموح دة الرهيب ة م ن س هو پادوني ا و والس هو المحاذي ة
أراض كان يسيطر عليها السكيف.
للڤولگا بإتجاه الغر والجنو  .ولغاية القرن الثاني ق .م .نشأت وتوطدت قبائل للسارماتيين في
ٍ
معظم السارماتيين استوطنوا مناطق ماقبل القفقاس وعند ضفاف نهر كوبان واختلطوا مع السكان المحليين.

السينديين
اس توطنت قبائ ل الس يندية-الميؤتي ة ف ي األل ف األول ى ق .م .أراض ي ش مال  -غ ر القفق اس وه م أس الف األديغ ة (القب ردي ،الش ركس
واألديغي) .تشكلت عند الشراكس القدماء دولة السيند (سينديكا)  -بنظام الرق البدائي في القرن الخامس ق .م .وهي من أقدم ال دول الت ي
ظهرت على أراضي بلدنا  .كان لدولة سينديكا كتابتها وصكت النقود وكانت األعمال الزراعية وخاصة الحراثة ه ي النش اط اإلقتص ادي
الرئيسي .وبشهادة ديموسفين صدر السينديون  10طن من القم ف ي الس نة .ف ي تربي ة الحي وان ك ان ثل ث غل ة الس ينديين ت أتي م ن تربي ة
قطعان ذوات القرون الضخمة ،واستولدوا كذلك الماعز و الخرفان والخنزي ر وال دواجن .ولع الحص ان دورا هام ا ف ي حي اة الس ينديين-
الميؤتيين .وكان صيد األسماك متطورا.
الحرف لد السينديين :صناعة الفخار مع تأثير واض للصمديات وكذلك الحلي والحدادة والنس يج .وك ان لدول ة الس ينديين تج ارة نش طة
وبشكل خاص تجارة الحنطة ،الشعير والدخن ،مما أد إلى تراكم ثروات كبيرة في أيدي نبالء السيند ،وظه رت الملكي ات الخاص ة ،وب دأ
المجتمع الطبقي بالتشكل .س ّهل الموقع الجغرافي لسنديكا نهضة االقتصاد والتجارة وتطور المدن .في النصف الثاني من القرن الرابع ق.
م .انضوت سينديكا تحت أمرة البوسپور ودخلت في حكمه .إزدادت قوة أمبروطورية البوسپور .ولكنها دمرت أثر إجتياحها من قبل قبائل
الهون البدوية في عام  375م.
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نص أيتوك األثري
أول شاهد على ظه ور القبارت اي عل ى األراض ي المعاص رة ه و نص أيت وك الم ؤرخ س نة  2235م كت علي ه بلغ ة القب ارتي ب أحرف
إغريقية .يعرض هنا بالمتحف نسخة عن األصل المحفوظ في المتحف الحكومي للتاريخ في موسكو ،ويبل ارتفاعه  3متر.

اآلالن
اآلالن (هم قبيلة من أسالف السارمات) الذين قطنوا سهو ما قبل القفقاس .بعد غزو قبائل الهون في القرن الراب ع الم يالدي دخ ل اآلالن
الى المناطق المتاخمة لجبال القفقاس وترأسو مجموعة قوية من القبائل الموح دة ودخل ت فيه ا القبائ ل المحلي ة لش مال القفق اس .وف ي نهاي ة
القرن الخامس وبداية القرن السادس الميالدي تأسست دولة اقطاعية متحدة في وس ط من اطق م ا قب ل القفق اس إرتك زت عل ى أس اس دول ة
القبائ ل الموح دة ل ظالن بنظ ام األقط ا الب دائي .إنش غلت الرعي ة بش كل أساس ي بالزراع ات المحروث ة و وتربي ة الحيوان ات ،والح رف
والتجارة.

تشكل الشعبين البلقري والقرشاي
كذلك يعتبر البلقر والقرشاي مع الشركس من السكان األصليين لشمال القفقاس  .القفقاسين البلقر والقرشاي ينتمون الى مجموعة الكيپچ اك
من اللغات التركية .إن جذور البلقر تمتد في القدم السحيق ومترابطة مع ج ذور قبائ ل القفق اس الش مالي وه م م ن ح املي حض ارة الكوب ان
(القرن السابع إلى الرابع قبل الميالد) .حضارة الكوبان وضعت األسس المادي ة والروحي ة لحض ارة البلق ر والقرش اي والش عو األخ ر
لشمال القفقاس .ومع ظهور اآلالن ،المتكلمون باللغة اإليرانية األصل في القرون األولى في شمال القفقاس أصبحوا ه م الش ق الث اني ف ي
تشكيلة شعو القفقاس .وبدء من القرنين الرابع والخامس الميالدي دخلت قبائل كثيرة تتحدث التركية الى مناطق القفقاس .ويعتبر البُلگار
و الكيپچاك من أكثر القبائل المتحدثة بالتركية الذين تركا أثرا واضحا على نشوء البلق ر .م ع ق دوم البُلگ ار وغي رهم م ن الش عو التركي ة
بدأت عملية انتشار اللغة التركية في أوساط أجداد البلقر .ولكن الدور الحاسم في تحول أجداد البقر الى اللهجة التركي ة كان ت عالق تهم م ع
الكيپچاك (الكومانيون)على امتداد القرون من الحادي عشر لغاية الرابع عشر.

لباس المرأة البلقرية
أدخل غزو المغول تغييرات في الخريطة السياسية والعرقية لشمال القفقاس ،وظهرت انعكاس اتها ف ي حي اة وثقاف ة الس كان األص ليين،على
س بيل المث ال ظه ر ذل ك عل ى زي الم رأة البلقري ة ف ي الق رنين الثال ث عش ر والراب ع عش ر ،وال ذي ي ذكرنا بمالم عدي دة للب اس النس ائي
للتتروالمغول .وج د اللب اس ع ام  2965ف ي قري ة چيگ يم العلي ا م ن قب ل بعث ة معه د الدراس ات والبح وث العلمي ة ف ي جمهوري ة قباردين ا
بلقاريا .الضري موضو في نع صخري وكان مغطى بقطعة قما مزخرفة وأقراط فضية ومش ط م ن خش ال بقس وحقيب ة ص غيرة
مع كشتبان ومقص .الفستان من الحرير وحزام وكفوف مزينة بجديلة .وف ي خزان ة المالب س وج دت س راويل وزوج ين م ن أحذي ة جلدي ة
إحداهما مزينة بنقو و قبعة من اللباد مغطاة بقطعة قما صوفي ،حافظ شعر المرأة المدفونة على نفسه مجدوال بضفائر موضوعة على
الرأس ومثبتة بشريطة.

خريطة مسير التتر -المغول في القرن الثالث عشر
شكل غزو المغول في القرن الثالث عشر الميالدي الحدث األكبرفي تاريخ أسيا وشرق أوروبا  .ففي عام  2111ميالدي دمرت قوات
جينكيز خان مناطق ماوراء القفقاس واخترق شمال القفقاس عبر ممر دربند .دخل القبردي والبلقر وغيرهم من شعو القفق اس ف ي ع داد
القبيلة الذهبية وأُجبروا على دفع الجزية للمحتلين .لم تتآلف شعو شمال القفقا مع مشاركتها تلك ،فقد ث ارت ع دة م رات ض د المغ ول.
ولدرء هذه المخاطر وللمحافظة على ممتالكاتهم ولتأمينها قام المغول بوضع قوات عسكرية كبيرة ف ي تاتارتوپي ه و ج والت الس فلى عل ى
الضفة اليمنى لنهر تيريك ( قر مدينة مايسكي الحالية) وكذلك كان أحد البنود الهامة نشر اإلسالم وتركيز الحرف والتجارة...

شكل مستوطنة جوالت السفلى
هجم األمير تيمورلنك على القفقاس الشمالي في نهاية القرن الرابع عشر وهو من احت ل سس يا الوس طى وقس م مه م م ن مقدم ة سس يا  .وف ي
ربيع  2390إجتاز تيمورلنك ماوراء القفقاس الى داغستان وإقتر من نهر تيريك وعند أسوار جوالت السفلى خاض معركة ضخمة مع
خان القبيلة الذهبية توختامي وانتصر علي ه وف ر األخي ر .ك ان انتص ار التت ار عن د تخ وم ج والت الس فلى ه و ث اني هزيم ة نك راء للقبيل ة
الذهبية ،األولى كانت على يد ديميتري دونسكي على فالة كولوكوڤي  .سقطت دولة التتر -المغول في القرن الخامس عشر وانقس مت إل ى
خانات عدة .إحدهما كان خان القرم الذي أصب تابعا لتركيا ،وشارك بنشاط في اإلعتداءات على شعو شمال القفقاس.
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في هذا الوقت تشكلت في روسيا حكومة مركزية ،وتوجهت لتوسع مجال تأثيرها إل ى الجن و وإليج اد منف ذ عل ى بح ر ق زوين .ف ي س نة
 2001م .انضم الى روسيا خان قازان وفي  2006خان أسترخان.

العالقات الروسية القبردينية من سنة 2001م.
لع رجل الح ر والسياس ة المع روف كبي ر األم راء أمي ر جمي ع القب ردي تمروق ة إي دار دورا رئيس يا ف ي تقري
بعضهما .فقد أدرك وأنصاره أنّ ص ّد المخاطر الخارجية لألتراك وخانات القرم يحتاا إليجاد حليف مثل روسيا.

قاب اردا و روس يا م ن

وقائع نيكونويسكايا في القرن السادس عشر
تم توقيع إتفاق بين قباردا وروسيا عام  2007م .عل ى مب دأ المص ال المش تركة لتش كيل إتح اد عس كري سياس ي .وع دت روس يا بموجب ه
ببناء مستوطنات عند مصبات أنهر سونجي وتيريك ،لحماية أراضي القبردي من إغارات تتار القرم و شامخاال الداغستان ،وبدورها تق دم
قباردا األحص نة وعليه ا أن تش ارك ف ي جمي ع الص راعات العس كرية الروس ية .وف ي ع ام  2001ش ارك خيال ة قب اردا للم رة األول ى ف ي
األستيالء على حصن دربند.
في عام  2001أرسل تمروقة إيدار إبنه سالتان كرهينة الى موسكو وت ّم تعميده هناك وإعطاؤه اسم ميخائيل وخدم في القصر وأص ب ف ي
النهاية من المرافقة المقربة من القيصر إيڤان الرهي .

الطبق الذهبي
ألجل تعميق االتحاد تزوا إيڤان الرهي من إبنة تمروقة إيدار گوشانيه عام  .2062وعم دت ف ي موس كو وأص بحت القيص رة الروس ية
ماريا .وعلى طبق من ذه ق ّدم إيڤان الرهي التاا لعروسه.

أهم أعمال القبردي والبلقر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
إشتغل القبردي والبلقر بشكل أساس ي ف ي الق رنين الث امن عش ر والتاس ع عش ر ف ي األعم ال الزراعي ة وتربي ة القطع ان ،وم ن بينه ا تربي ة
الخيول .حُرثت األرض بالمحراث ،المحراث الخشبي والمسلفة  -المعزقة .وإلى جان األعمال الريفية كانت هن اك تج ارة نش طة .ص نع
الحدادون المحليون :المكو و سبطانة السالح وغيرهما ،وأدوات لشغل ومعالجة األصواف وتصنيع جزم اللباد والبسط والقبعات /القلبق.

أسلحة المحار في القرن الثامن عشر
ظلت أسلحة محار من القبردي في القرن الثامن عشر هي نفسها حتى منتصف القرن التاسع عشر :خوذة ،در زردي  ،قفازات زردية
،واقي الكو ،السيف ،الطبنجة .بحس ع د المختص ين ل زردات ال در وص ل ع ددها إل ى  10أل ف زردة .ويتطل تص نيع در واح د
حوالي  6555ساعة عمل ،الدر الزردي يعتمد عليه تماما فهو خفيف نسبيا (أخف وزن له  3ك وأثقله  0ك ) .السيف (الشاشكا) وهو
نموذا تقليدي للسالح األبيض .وكلمة (شاشكا) هي كلمة محرفة عن الشركسية -ساشخوة -وتعني (السكين الكبير)...

اللباس النسائي
للثو النسائي (بوستيي  -بالشركسي ،جييريق  -بالبلقري) نفس التفصيل والخياط ة مث ل التس ي (ث و الرج ل) .ويختل ف عن ه فق ط بن و
القما (لم يخيط من األقمشة المنزلية) وب دون الجي و الص غيرة األس طوانية عل ى الص در (ح ازير) وله ا أكم ام بتفص يلة خاص ة .وه ذه
األخيرة ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبحت تفت م ن عن د الك و وطويل ة ج دا ،ته بط كثي را تح ت المعص م وتنته ي بط رف م دور
تصل تقريبا إلى حافة الثو .
الحقا وفي نهاية القرن التاسع عشر وبدال من األكمام المستقيمة أص بحت تفص ل طويل ة لالس فل ألط راف األص ابع وتض يقت األكم ام ف ي
الجزءالعلوي للمعصمين .لهذا خيطت منفصلة وثبتت من الخارا من فوق الكو وتحاكي األكمام المقسمة.
عمليا وبهذه الطريقة وعلى نفس األزرار يمكن تعليق هذه األكمام على أثوا عدة .خيطت الثيا القومية الرسمية من أقمشة قوية وغالية:
المخمل و الحرير وال ديباا وغي رهم وبش كل ع ام وم ن أل وان غامق ة (م ن األس ود والبن ي واألزرق واألخض ر الغ امق)  .كان ت المالب س
الحمراء تعتبر سابقا من األلبسة األنيقة ولبستها النسوة من الع ائالت النبيل ة واألمي رات .واختلف ت ألبس ة النس اء البلقري ات ع ن القباردي ات
بإنها كانت زاهية أكثر وألوانها متباينة أكثر .أما تعليقات األكمام والتطريزات الطوالنية للزينة وكفكفة األطراف النهائية الخارجي ة للث و
واألكمام وخيطت بدرزة واحدة أو درزتين مجدولتين ومزينة بخيوط ذهبية أو فضية.وكانت زخارف هذه التزيينات متنوعة كثيرا وضمت
الزخارف النباتية والهندسية وأشكال حيوانات .أما ترصيعات األكمام واألثوا المخملية أو الحريرية وتزينات الصدر كانت تعكس الحالة
اإلقتصادية والوضع اإلجتماعي ألصحابها .أم ا الغالبي ة العظم ى م ن الفالح ات فل م يك ن ل ديهن ه ذه الزين ة واألب ازيم وحت ى اكسس وارات
الصدر ولم يتميزن باألغطية اإلضافية.
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الحزام
ضر سابقا عن ّد المرأة من األجيال األكبر من النسيج أو الصوف أو حتى يصنع من ألواح خشبية
يوضع الحزام فوق الثو األنيق وكان يح ّ
صغيرة ورقيقة ،ولك ّنه بالضرورة مع الحديد المشبك .أما النساء متوسطي العمر فوضعوا أحزمة من المخمل أو أنص اف رق ائق ذهبي ة أو
فضية عريضة والقسم األخر يكون مطلي بالذه أو ببساطة من الفضة وبعرض  0-6س م م ع أب ازيم متنوع ة .أم ا الفتي ات م ن الع ائالت
الغنية وضعن األحزمة مص ّنعة بالكامل من صفائ عديدة من الفضة منقوشة ومخرمة ومعشقة بالذه .

القبعات
تعتبر أغطية الرأس أهم جزء من الثيا  ،التي يعز لها التغييرات و اإلختالفات التي تطرأ على وضع المرأة األسري .فالفتي ات وض عن
الشاالت أو خرجن بدون أي غطاء في فترة م ا قب ل ال زواا .وعن دما ي دخلن ف ي فت رة "النض وا" وتب دأ الفت اة بال ذها لحف الت ال رقص
(الجوگ) فتلبس قبعة عالية (ديشا ِپئا ،وق بيورك) بأشكال مختلفة .اختلفت القبعات التي كانت موجودة حتى الق رن التاس ع عش ر بطوله ا
المميز (حتى  30سنتيمتر) وكذلك اختلفت بشكلها الخاص .أحد هذه األشكال كانت قبعات اسطوانية ،وأخر على شكل مخروط وغيره ا
مدورة الشكل وبعضها مزا بين االسطوانية والمخروطي ة وه ذه األخي رة ت ذكرنا ب الخوذة الرجالي ة .الفتي ات لبس ن القبع ات القص يرة ،أم ا
النساء والعرائس قبل وضعهن المولود األول فلبسن القبعات مع وضع إشار أبيض من الحرير مع دناد على محيطه.
م ّيزن البلقريات أنفسهن عن القبارديات «بإضافة زينة من القطع النقدية أو الحلي في مقدمة هذه قبعات».
بعد وضع المولود األول كانت تنز القبعة عن الكنة الصبية وتستبدل بمقمط صغير (شحفأپ ُخچء ،چوخ) .وكان يقوم وال د الع ريس بتب ديل
القبعة إيذانا بانضمام العروس لألسرة نهائيا .وبعد تعاظم دور اإلسالم ُغيرت هذه العادة وأصبحت الداية المولدة هي من تقوم بذلك.

األحذية
كان ت أحذي ة القباردي ات والبلقري ات تص نع ي دويا .وه ي عب ارة ع ن ج وار أو مداس ات م ن لب اد وقباقي خش بية وتختل ف ع ن األحذي ة
الرجالية بأناقتها وتطريزاتها .في قباردا وجزئيا في بلقاريا ارت دت النس اء األحذي ة ذات الكع الع الي م ن الخش ب دون مس ند خلف ي أم ا
واقي إصبع القدم فكان من الجلد المزخرف ،وهذه كانت تعتبر أحذية منزلية .أما الفتيات من الطبقات العليا فارتدين الركائز العالي ة (هك ذا
كانت تسمى) والمزينة ببطانة فض ّية وعليها قطع من المخمل .كان المشي فيها صع وغير مري ولكنها كانت تؤكد مكانتهن اإلجتماعية.
استخدمت الفتيات من طبقات أخر هذه األحذية في فترة اإلحتفاالت باألعراس.

اللباس الرجالي
اللباس القومي التقليدي للقباردي والبلقر متشابه بشكل أساسي .وحس
أ ّنه لباس الحر والفرسان وراكبي الخيل ،فهو مناس لطبيعة حياتهم.

الظروف التاريخية التي مرت عل ى ال بالد اعتب ر ه ذا اللب اس عل ى

تتألف مالبس الرجال من عدة عناصر أساسية:
 -2السروال الخارجي  ،قميص طويل  -بشميته -يلبس فوق قميص خفيف.
 -1فوق القميص يلبس الثو الشركسي (تسي) ويكون على مقاس الجسم من ف وق لغاي ة الخص ر ث م يتو ّس ع بإتج اه األس فل .وينف ت عل ى
الصدر كاشفا القميص .وعلى طرفي الصدر تخاط جيو اسطوانية صغيرة مع قليل من الزخرف ة ،يوض ع داخله ا أنابي ص غيرة تح وي
البارود للسالح الناري -ويطلق عليها تسمية الحازير .وكلمة «حازير» الشركسية تعني «جاهز» .ويمأل كل «حازير» بكمية من البارود
كافية لطلقة واحدة فقط.
 -3الخص ر وه و الج زء الض روري المكم ل لطق م اللب اس الشركس ي .ويت ألف م ن نط اق جل دي مش غول بعناي ة عرض ه م ن  1إل ى 3.0
سنتيمتر ومن لويحات معدنية.
 -6ويعتبر السالح من الملحقات الضرورية لطقم اللباس الشركسي .فعلى الخصر تعلق القامة 6والسكين والمسدس كل في غمده أو قرابه.
تحت القامة يعلق سكين وطوله بين 21-20سنتيمتر ويسمى /السكين تحت القامة /مقبضه مصنو من العظم أو القرن ،ويوضع في غمده
ب العكس رأس ا عل ى عق  .ك ان الس كين ض روريا لل ذب وتقطي ع لح وم الماش ية والطي ور وتقس يم اللح م المس لوق وتص نيع القط ع الجلدي ة
وغيرها .وعند ركو الخيل حملوا السيف (شاشكا) إلى جانبهم .وعند الضرورة استكملوا تجهيزات الطقم الشركسي بالبندقية وثبتوها في
قرابها الخاص.

الخنجر الشركسي -المترجم
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 -0لباس الرأس :في الصيف لبسوا قبعة من اللباد واسعة الحواف أما في الشتاء وفي فصلي الخريف والربيع وضعوا على رؤوسهم قبعة
من جلود الغنم بصوفها .وكانت أغطية الرأس تستكمل بالقلنسوة المصنوعة من قما المنسوجات المنزلية ذو اللون األبيض أو األسود أو
البني.
 -6األحذية ،يمكن تقسيمها إلى جزئين :واقية الساق والحذاء الخاص.
 -7الثيا الخارجية الدافئة .وتعتبر العباءة  -الفروة المخيطة من جلود الغنم هو اللباس الخارجي ال داف  .اس تخدم الرع اة والفالح ين ال ى
جان العباءة  -الفروة الصوفية والعباءات المصنوعة من القطن .والبوركا وهي عباءة أخ ف وق د لبس وا العب اءة (بورك ا) المص نوعة م ن
الصوف و في كل أوقات السنة عند ذهابهم إلى األسواق أو الحقول أو البلدات األخر فهي تقي من األمطار وتحمي كم ا م ن لس ع اله واء
البارد كذلك من نفث الهواء الحار واس تخدمت ف ي البري ة أو المراع ي كفرش ة أوكلح اف رقي ق وكان ت البورك ا س هلة اإلس تخدام م ن قب ل
راكبي الخيل أو العربات ،وكانت تحمي الفارس وحصانه من األمطار والهواء البارد .وفي األحوال الجوية الجيدة كان ت البورك ا توض
بشكل لفافة أسطوانية وتثبت على القوس الخلفي للسرا بواسطة األشرطة.
وتجدر اإلشارة أن طقم اللباس للقبارتاي وللبلقر لقى إعجابا لد ق وزاق منطق ة تيري ك ال ذين ج اءوا إل ى منطقتن ا ف ي الق رن الث امن عش ر
والتاسع عشر الميالدي .وهذا يثبت أنّ طقم اللباس المحلي التقليدي كان مناسبا جدا للظروف الطبيعية والمناخية للقفقاس الشمالي.

مواد المعيشة
لع البساط المصنو من اللباد الـ(كييز) دورا مرموقا في تزيين المنازل لد البلقر ،حيث زينوا ب ه ك ل ج دران المن زل .أم ا ف ي بي وت
القبردي كانت تتواجد أعداد ال بأس بها من بسط اللباد ،ولكن كان للحصيرة (أردجن) عند القبردي دورا أكثر أهمية.

الحياة األجتماعية للقبردي والبلقر من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر
حكمت قواعد العادات ( أديغة خابزة عند الش ركس و ت اي سدات ل د البلق ر) الحي اة األجتماعي ة للقب ردي والبلق رمن الق رن الس ادس عش ر
وحتى الثامن عشر .حيث تقرر االجتماعات الشعبية مسائل الحر والسلم وتحل الخالفات ح ول األراض ي والممتلك ات وك ذلك الخالف ات
بين العائالت والقوميات.
أما المسائل الهامة الكبيرة على مستو كامل البالد فكانت تبحث في مجالس النبالء.
وفقا للتقاليد القديمة لم يملك األمراء الحق بتربية أوالدهم في بيوتهم .فكانوا يرسلوهم إلى النبالء واألسياد للحضانة والتربية ،حي ث يص ب
المربي (أتاليك) بمثابة قري األمير ،ويصب تحت حمايته ويعفى من دفع الضرائ  .وأحيانا يقوم األطفال بالسطو عل ى ممتلك ات األه ل-
األعداء من أجل تربية وتعليم األطفال كيفية التصال مع الطرف المعادي.
كان يرسل األطفال للحضانة والتربية بعيد الوالدة بقليل .وحتى عودته يافعا إلى بيت أهله كان المربي يتحمل كامل المسؤولية على تنشئته
الجسمانية والنفسية .وعندما يخطو الطفل اليافع (قان ،يمچيك) مرحلة النضوا وبحس تقدير المربي إذ إ ّنه علم اليافع كل ش يء ،تعتب ر
عملية التربية قد أنجزت .وبنهاية مرحلة التربية والتأدي لألمير اليافع يعيده المربي إلى منزل أهله بإحتفال رسمي مع األسلحة والحصان
وهدايا متنوعة .وتكريما لعودة اإلبن إلى البيت يقيم له األهل مهرجانا مع الرقص واألغاني واللع والقفز الخ...

األصدقاء والمعارف
كانت الضيافة منتشرة بشكل واسع عند القبردي والبلقر .فمنذ األزمنة القديمة وحتى نهاية القرن التاسع عشر حافظت جميع شعو ش مال
القفقاس على هذه العادة الحميدة .خالل مئات السنين تراكمت قواعد صارمة بإستقبال الضيوف ،وكان المخالف يتعرض للمساءلة .ط ّبقت
هذه العادة من قبل جميع فئات وطبقات السكان .فقد اعتبر أنّ الضيف مرسل من عن د وك ان التعام ل مع ه متناس با وه ذه الرؤي ا .حس ن
الضيافة شملت أيّ مسافر يبحث عن مكان للنوم والراحة ليستكمل الطريق .يقوم صاح البيت بنفسه بخدمة الضيف .قُدمت للضيف كافة
أشكال اإلهتمام والرعاية وعن د الض رورة تق دم ل ه المس اعدة المس لحة ،ف ي ح ال ك ان األع داء يتعقبون ه .وك ان م ن غي ر المعت اد أن يس أل
الضيف عن اسمه ومبتغاه من السفر ...الخ .وكذلك من غير المستح بدء حوار معه إذا لم يكن الضيف هو من فتحه .ومن ناحي ة أخ ر
ك ان عل ى الض يف أن ال يتثاق ل عل ى المض يف ويبق ى ف ي ض يافته أكث ر م ن ثالث ة أي ام ب دون س ب خ اص .بن ى الن اس المعروف ون و
الميسورون بيوت مستقلة للضيوف قر بيوتهم .والناس األقل إمكانية كان لديهم مضافة (حاچأ ،قوناقيوي) متواجدة ف ي القري ة ولكنه ا
ليست بعيدة عن البوابة ليستطيع الضيف الدخول والخروا بحرية بدون أي إحراا له أو ألصحا البيوت .أما عند الفقراء فكانوا يفرزون
للضيف غرفة من غرف المنزل.
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حتى نهاية القرن التاسع عشر عا القبردي والبلقر في أ ُسر كبيرة مع بعضهم تحوي من  3إلى  6أجيال .قاد األسرة الرجل األكبر سنا.
بنى القبردي بيوتهم بتشبيك جذو وس يقان األش جار ووض عوا الط ين عل ى الج دران ث م طلوه ا ب الكلس األب يض .ووغط وا األس ط بق
الحنطة.
ارم لترتي
حس تأكيدات عديد من شاهدي العيان (أجان وروس) أن بيوت القب ردي والبلق ر كان ت تمت از بالنظاف ة واألناق ة وبنظ ٍام ص ٍ
األشياء والمواد ،وهذا نتيجة الخبرات المتراكم ة من ذ ق رون .ف ي الع ادات واإلدارة الواعي ة للم وارد والتوج ه لت أمين الممك ن لك ي يجعل وا
البيت أكثر راحة.
قسم القبردي والبلقر الغرف إلى نصفين وبشكل خاص في المنازل الكبيرة :قسم معتبر 7وسخرغير معتبر .8وضعوا قر األبوا الرفوف
ورتبت عليها األدوات المنزلية (أحواض خشبية ودالء وأباريق الماء وأوعية خشبية للجبن) .وهنا أيضا تواجد قليل من مؤنة الطعام ،وسلة
تدليك الجلود و نول النسيج وملحقات معالجة و شغل الصوف .في هذا القسم من الغرفة «الناحية غير معتبرة» كانت النسوة يقضين معظم
أمورهن المنزلية فيها من تحضير الطعام وغيرذلك...الخ.
تناول الفالحون طعام الغذاء على طاولة صغيرة بثالثة أرجل .وجلسوا على مقاعد واطئة .وكما بقية معدات المطبخ فإن الطاولة الصغيرة
كانت تعلق على مسامير خشبية خاصة مثبتة في الجدار أما المقاعد الواطئة فكانت توضع بجان الجداران .وعل ى رف وف أدوات المن زل
تق ف فن اجين خش بية ووض عت الص حون واله اون والمغ ارف والمالع ق والخفاق ة وش وك معدني ة لرف ع اللح م م ن ق در الس لق وس كاكين
وغيرهم .في قباردا وخاصة في بلقاريا كانت توجد قر جلدية لحفظ المواد المنس كبة والس ائلة .حافظ ت تزيين ات بي وت القب ردي والبلق ر
ذات الطابع المميز على مكانتها حتى منتص ف الق رن التاس ع عش ر .ب التوازي م ع اس تمرار ص نع األغ راض واألدوات المنزلي ة و م واد
الزينة في البيوت،أخذت تنتشر المواد المشتراة كتزين ات المن ازل وأدوات المط بخ وأغ راض المعيش ة .وب دأت تظه ر ف ي بي وت الفالح ين
متوسطي الحال الطاوالت المستديرة وأس ّرة الرضع واألس ّرة الخشبية المصنعة على مخارط الخش م ن قب ل النج ارين الم اهرين ال روس
منهم والمحليين.
توفر الحجر لد البلقر واستخدموه كمادة متاحة بين أيديهم في العمارة فبنوا بيوتهم الجبلي ة م ن الحج ر وع ادة ك ان الط ابق األول عب ارة
عن فسحة أرضية للطابق الثاني .9وكانت منازل القبردي والبلقر من الداخل متماثلة.

األدوات الموسيقية
منذ القدم كان للقبردي والبلقر أدواتهم الموسيقية .منها أدوات النفخ التي القت انتشارا واسعا :أداة قريبة من الناي مصنوعة من القص أو
من فوهة البندقية بثالثة أو أربعة ثقو (بجاميي ،سيبيزگي) ،والكمان ذو األوت ار م ن ش عر ذي ل الحص ان (شيچأپشِ ن  ،قي ك ب
كوب وز) م ع
القوس ،والقيثارة ذات اإلثنا عشر وترا .وعزف الرجال فقط على الناي والكم ان والقيث ارة ،أم ا أدوات اإليق ا فكان ت مص نوعة م ن ع دة
ألواح خشبية صغيرة متعلقة ببعضها (پختسئِچ  ،خارس).
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دخل في حياة القبردي والبلقر األ ُوكرديون الروسي (گارموشكا) التي زاحمت بشدة بقية األدوات
الموس يقية ،وعزف ت عليه ا النس اء فق ط .وم ن المثي ر أن ه ذه الگارموش كا الروس ية س ميت ف ي نهاي ة الق رن التاس ع عش ر بآل ة الع زف
الشركسية (أديگة پشِ نه) ،وهذا دليل سخر على شهرتها.

الصالة رقم 6
إلغاء القنانة
قب ل إنض مام القفق اس بش كل نه ائي ال ى روس يا ،ل م تك ن مطروح ة مس ألة تخفي ف أوض ا األقن ان أو مس ألة تحري رهم .ل م يش مل البي ان
االقيص ري الص ادر بت اريخ  29ش باط 2162م .ش عبي القب ردي والبلق ر وك ذلك ش عو ش مال القفق اس األخ ر  .و م ن خصوص ية
اإلصالحات في هذه المنطقة أنها تمت على مراحل وبحذر .تم في المرحلة األولى تطبيق االصالحات في ملكية األراضي الزراعية ،وفي
المرحل ة الثاني ة تحري رالفالحين األقن ان ف ي ع ام  2167م .ل م ترغ الحكوم ة القيص رية باإلنته اك العلن ي للحق وق اإلقطاعي ة لألم راء
والنبالء الذين دعموا روسيا وكانوا يطالبون بمساواتهم مع النبالء الروس .
قامت لجنة برئاسة حاكم القفقاس گ.د .أوربيلياني بوضع مشرو إلجراء اإلصالح في ملكية األراضي .إقترح المشرو أن يتم التنسيق
ب ين الملكي ة العام ة لألراض ي م ع الملكي ة الفردي ة .بحي ث يق وم األم راء واإلقط اعيين بتحدي د أراض يهم وتص ب األراض المتبقي ة ملكي ة
مشتركة إلستثمارها لصال البلدات.
7
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وكذلك ارتأت السلطات أنه من المفيد عدم المساس بملكية األراضي في من اطق البلق ر نظ را لوض عها المعق د والص ع  .ول ذلك فق د تأج ل
البت في موضو إصالح العالقات الخاصة بملكية األراضي في بلقاريا إلى أجل غير مسمى.
في  15س 2163م .تم في مدينة نالشيك التوقيع على ميث اق ح ول تطبي ق الحق وق العام ة لملكي ة األراض ي ف ي قب اردا .ولتس هيل توزي ع
مقاس م األراض ي عل ى الس كان وت م الب دء ف ي توس يع التجمع ات الس كانية .وف ي 2160م .ت م توحي د  226بل دة ص غيرة ف ي  39بل دة.
وخصصوهم بمساحة  355ألف ديسياتين 10من األراضي .حيث أنّ حصة األقط اعي بلغ ت  36ديس ياتين ،وكان ت  %75م ن األراض ي
المخصصة للفالحين غير صالحة للزراعة .بينما حصل األمير أو األقطاعي على حصص كبيرة .حصل األمراء واإلقطاعيين عل ى أكث ر
من  255ألف ديساتين ما يعادل ثلث الحصص الموزعة في قباردا.
قامت الحكومة في عام 2166م .بأول خطوات تحرير األقنان .من أجل التحضير لإلصالحات ت ّم في عام 2166م .استحداث لجنة خاصة
بشؤون الفالحين في القفقاس  .أثارت نية الحكومة تحرير العالقة التبعية بين الطبقات حفيظة وامتعاض مجموعة من األمراء واإلقطاعيين
القبردي والبلقر .وبعد تصري اإلدارة القيصرية ع ن نيته ا األكي دة ب إجراء ه ذه اإلص الحات ،ق رر األم راء واإلقط اعيين اإلمس اك بزم ام
المبادرة وإجراء اإلصالح بأنفسهم «إلستبعاد إحتمال أي خسارة أكبر لهم».
أعتبرت الورقة الخطابية التي وجهها األمراء واألقطاعيين القبردي والبلقر للسلطات في  1س 2166م .كأساس لتحرير الفالحين األقنان
من النظام األقطاعي .حرر الفالحين عن طريق دفع البدل :كان بدل الف الح الب ال والق ادر عل ى العم ل يس اوي  155روب ل ،وغي ر الب ال
تح ت عم ر  20س نة  205روب ل بحس ا  25روب الت ع ن ك ل س نة عمري ة .ف ي ذاك الوق ت ك ان ه ذا المبل كبي را ج دا .ول م يس تطع
الفالحون المحررون من دفع كامل البدل عن العائلة ،فإضطروا مقابلها أن يعملوا بالسخرة (بدون أجر) لمدة  6سنوات.
أو عند تحرير األقنان يحصل المالك على نصف ممتلكات الفالح ،باستثناء البيت واألدوات المنزلية فبقي ت ملكيته ا للف الح .ف إذا تقاس موها
وتخلى الفالح عن حصته فما كان عليه دفع البدل عن نفسه .أعلن عن ألغاء نظ ام القنان ة ف ي قباردي ا وبلقاري ا ف ي  21تش رين الث اني ع ام
2166م .وانتهى بشكل أساسي في سذار  2167م.
بموج إصالح النظام اإلقطاعي تم تحرير  26.0ألف إنسان من تبعية القنانة في قباردا .أما في بلقاريا فكان عددهم حوالي  0سالف .لق د
دفع األقنان أكثر من نصف ممتلكاتهم لقاء تحررهم من هذا النظام الجائر .وبلغت المبال التي حصل عليها األمراء واإلقطاعيون القب ردي
ويض ق دره  2.0ملي ون روب ل .وت م إعتم اد جمي ع
والبلقر لقاء مجمو البدالت  1.0مليون روب ل ،وحص ل  76إقط اعيٍ بلق ريٍ عل ى تع ٍ
ق رارات إدارة القفق اس به ذا الخص وص ف ي  15نيس ان  2167م . .وبن اء عل ى المب اد ء الت ي وض عها المالك ين ت ّم تحري ر 12631
شخص بدون مقابل.
شخص من كال الجنسين في قباردا  .وبقي فقط  1115نسمة يعملون بالسخرة لد مالكيهم .وحرر أكثر من 955
ٍ
إثر إلغاء نظا م القنانة في روس يا ت م إج راء سلس لة م ن اإلص الحات البرجوازي ة ف ي مج ال القض اء ،اس تقالل القض اء أو تبعيت ه وغيره ا.
وبنتيجتها تم استحداث محاكم جديدة وإدارات جديدة .طالت هذه اإلصالحات منطقة تيريك ،كون قباردا وبلقاريا كانتا جزء منها .
بدء بتطبيق اإلصالحات القض ائية ف ي ش مال القفق اس ع ام 2175م .وك ان ق د طب ق ف ي الع ام الس ابق «القواع د المؤقت ة للمح اكم الش فهية
(اللفظي ة)» .ه ذه «القواع د» المؤقت ة وض عت للحف اظ عل ى المح اكم الش عبية ،المعين ة س نة 2101م .وأح دثت ف ي دائ رة منطق ة قب اردا
وبلقاريا المحكمة الجبلية الشفهية برئاسة مدير الدائرة أو معاونه.
تألفت المحكمة الجبلية الشفهية في نالشيك من شعبتين  -للقبردي و للبلقر .وكذلك عمل على استحداث محاكم فرعية للبلدات .وكانتت
تنظر في القضايا الجرمية الخفيفة .أما القضايا الجرمية المهمة فكانت تترافع أمام المحكمة الشفهية للدائرة .وعند مداولة األحكام كان
القاضي يعمل بموجب بنود القانون العادي (أداتا).

تطور العالقات الرأسمالية في الزراعة
مع دخول روسيا في حقبة جديدة ف ي نهاي ة الق رن التاس ع عش ر وبداي ة الق رن العش رين  -مرحل ة التط ورات العص رية تطل منه ا رف ع
مستو إقتصاد المناطق القومية بإضطراد لتحويلها إلى قاعدة للخامات التي تص في عجلة تصنيع المواد والمعدات في روسيا.
وكان لتغلغل العالقات الرأسمالية دور الجاذ الى منظومة الس وق األقتص ادية لكام ل روس يا والت ي انعكس ت إيجابي ا عل ى تس ريع تط ور
إقتصاد قباردا وبلقاريا .في تلك الفترة تطورت الزراعة في قباردا وبلقاريا وأخذت طابع التبادل الرأسمالي للسلع بمقاب ل النق ود .وازدادت
المساحات المزروعة وكذلك أعداد رؤوس الحيوانات .وبتأثير عالقات تبادل السلع مقابل النقود تغيرت المساحات المفلوحة وكذلك تغيرت
بنية المساحات المزروعة ،فزرعوا الكتان ودوار الشمس والبطاطا حيث أن جمي ع محاص يلها كان ت ت ذه ال ى مص انع الزي وت والنش اء
الروسية .واحتل إنتاا الذرة المكانة األولى بين السلع.

الديسياتين =  2.59هكتار -المترجم
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من أجل زي ادة المحاص يل الزراعي ة أب د س كان قب اردا و بلقاري ا إهتمام ا خاص ا بص ناعة المع دات الزراعي ة .وبش كل ع ام ك ان بإمك ان
البرجوازية الريفية والمالكين الزراعيين الذين حول وا نش اطاتهم بإتج اه التط ور الرأس مالي ام تالك اآلالت الزراعي ة .ولعب ت المؤسس ات
المالية الصغيرة التي ظهرت في بدايات القرن العشرين وكذلك التعاونيات الفالحية دورا محدودا في شراء وتأمين اآلالت الزراعية.

تربية الحيوانات
ساهمت العالقات الرأسمالية في تطوير مجاالت تربية الثروة الحيوانية وبتخصصها .تخصصت قباردا بتربية الحيوانات الكبيرة من ذوات
القرون وكذلك الخيول ،أما بلقاريا تخصصت بتطوير تربية الحيوانات الكبيرة من ذوات القرون والماعز .واص فا حي اة البلق ر اإلقتص ادية
وأن لد كثيرين منهم عديد من القطعان ،كت الباحث اإلقتصادي المشهور في المنطق ة ن .أ .ك اراولوڤ م ا يل ي ...«:ل ديهم قطع ان م ن
األغنام يصل عددها إلى عدة سالف من الرؤوس » .وفي منطقة تيريك ,تبوأت بلقاريا مرات متقدمة بتربية الماعز .

تربية الخيل
اكتسبت تربية الخيول في قباردا طابعا تجاريا  .كت عالم التاريخ ڤ .ن.كوديشيڤ وهو م ن القب ردي ،أن ه «بتط وير تربي ة الخي ل حل ت
قباردا في المرتبة األولى في روسيا» .دعمت الحكومة القيصرية تربية الخيول الضخمة في قب اردا ،وإفتتح ت مراك ز حض انة وتخص ي
واسطبالت حكومية إلنتاا الخي ول األص يلة .أش تهرت خي ول القب ردي واكتس بت اعت راف المختص ين وزاد الطل عليه ا .اهتم ت الدول ة
القيصرية ودعمت تربي ة الخي ل خاص ة عن دما ت ّم تزوي د وح دات التم وين والمدفعي ة وس الح الفرس ان بخي ول القب ردي .وحس معطي ات
وحدات الخزن للخيول المستخدمة في الوحدات العسكرية فإنّ قباردا كانت ترسل سنويا  3555رأسا من األحصنة« .كانت القافلة الملكية
لصاح الجاللة األمبراطور ُت ّ
طعم بخيول القبردي ومعظمها م ن «مرك ز تربي ة و تحس ين س الالت الخي ل كوتس يڤ» ڤ .ن كوديش يڤ.
قسم من الخيول كانت ترسل إلى المحافظات الجنوبية لتوصيل البريد السريع وتوزعت على كامل القفقاس.
في بداية القرن العشرين من بين أض خم ثالث ة مراك ز لتربي ة وتحس ين س الالت الخي ول كان ت مراك ز ش الباروڤ والفيش يڤ و كوتس يڤ.
بعض مراكز تربية وتحسين سالالت الخيول شاركت بنشاط في المعارض الزراعية وتربية الحيوان :تيريك  2955م ، .رستوف 2922
م .ولندن  2926م.

عينات من القرميد والبالط
نشأت وترعرعت الصناعة في قباردا وبلقاريا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .ل م تك ن هن ا أي ة ص ناعة ض خمة ،فق ط
ازده رت الص ناعات الص غيرة وقليل ة األنت اا .واقتص رت الص ناعة عل ى ع دة عش رات م ن المط احن المائي ة ومعام ل القرمي د والبل وك
واألسبستوس واألجبان والزيوت والت ي اس تخدمت الي د العامل ة .الص ناعات الص غيرة كان ت يدوي ة وف ي مرحل ة التط ور الص ناعي تح ول
بعضها إلى استخدام المكننة في العمليات المجهدة التي يطل انجازها وقتا طويال وجهدا كبيرا .من المالحظ أنه في قباردا و بلقاريا سعت
حرف صناعة النسيج والزينات والسروا والحدادة وطرقت كذلك حرف
المؤسسات التجارية لتطوير ولتحسين أدائها .وإلى جان تطور ِ
الغابات واألخشا أبوا التطور .واف ُتتِحت معامل صغيرة إلستخراا مواد البناء الطينية والمرمر.

تطور طرق المواصالت
ّأثر إنشاء الخطوط الحديدية على التطور الالحق إلقتصاد قبارديا وبلقاريا .ففي أعوام  2177-2170م .تم انشاء الخط الحدي دي وص وال
إلى ڤالديقفقاس  .وفي سنة  2923م .أفتت خط حديدي فرعي بين ڤالديقفقاس ونالتشيك  -كوتلياريڤسكايا .وبوشر ببناء الطرق األرضية

لوحظ زيادة نسبية لعدد السكان في قباردا وبلقاريا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،بسب كثرة الوالدات وقلة الوفي ات
وتحسن األوضا اإلقتصادية والمعيشية وكذلك تدفق المستوطنين من مناطق األمبراطورية الروسية األخر  .وأد هذا وخاصة في بداية
القرن العشرين أن يصب سكان قباردا وبلقاريا متعددي القومي ات ،م ع تحدي د من اطق إداري ة لك ل ش ع  ،بإس تثناء مس توطنة نالش يك .ف ي
مركز هذه الدائرة اإلداري ة س كن ال روس واأللم ان واليه ود والقب ردي و البلق ر وك ذلك ممثل ي بقي ة قومي ات ش مال القفق اس .ج ر وعل ى
مراحل في شمال القفقاس بما فيه قب اردا وبلقاري ا تش كل مس توطنات قومي ة م ن خ ارا منطق ة القفق اس ،والت ي س ببت ف ي ت داخل وتم ازا
العالقات اإلقتصادية و السياسية والثقافية واإلثنية مع بقية شعو الدائرة اإلدارية لنالتشيك.
أدت التغييرات االقتص ادية واالجتماعي ة الجاري ة ف ي حي اة القب ردي والبلق ر خ الل نهاي ة الق رن التاس ع عش ر وبداي ة الق رن العش رين إل ى
نهوض جديد لحركة التنوير بين القبردي والبلقر ،وحفزت الجماهير الشعبية .وأبد رجاالت التعليم والتربية في نهاية القرن التاسع عش ر
وبداية القرن العشرين شغفهم الحيوي في تاريخ بالدهم ،وإثني تهم مب دين اهتم امهم بالحف اظ عل ى الق يم الثقافي ة  ،ط البين المس اعدة الش املة
لنشر التعليم لرفع مكانة الثقافة القومية وتطويرها.
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التعليم والثقافة في قباردا وبلقاريا
في النصف األول من القرن التاس ع عش ر تواج دت ف ي قباردين ا بلقاري ا م دارس تعل يم الق رسن فق ط وكان ت ملحق ة بالمس اجد .أول مدرس ة
تعليمية تنويرية (للرهائن) أفتتحت في قلعة نالشيك سنة  2119م .تعلم التالميذ في ه ذه المدرس ة الحس ا واللغ ة الروس ية وغيرهم ا م ن
المواد .وأول من درس ف ي مدرس ة الره ائن ف ي نالش يك ه و المعل م والمرب ي الشركس ي ش ور نوگم وڤ .ف ي ع ام  2139م .افت ت د.
كودزوكوڤ في بلدته الصغيرة أبوكوڤو مدرسة إبتدائية  ،حيث درس خمس ة أطف ال فيه ا .فق ط ف ي ع ام  2102م .افتتح ت مدرس ة عام ة
تتسع ل  10تلميذ .وعلى أساس ه ذه المدرس ة افتتح ت مدرس ة ال دائرة الجبلي ة ف ي نالش يك لثالث ة ص فوف أساس ية وقس مين تحض يريين.
وحوت المدرسة على جناح لسكن ومعيشة التالميذ يتسع لـ  60شخص.
ظهرت أول المدارس الزراعية في قباردا عام  2170م . .وافتتحت بمبادرة من السكان المحليين ف ي بل دات كوچم ازوكينو (حالي ا اس مها
ستاريا كريپوست ، )11كودينيتوڤو (مدينة چيگم)  ،شاردانوڤو (بلدة شالوشكا) ،حيث إتسعت كل مدرسة لـ  15إلى  10شخص .ومول ت
الهيئ ات اإلجتماعي ة ه ذه الم دارس .ف ي ع ام  2166م .ت م تنظ يم دورات تدريبي ة خاص ة م ن أج ل تهيئ ة وتحض ير وت دري المدرس ين
للمدارس الزراعية.

المنسوخات
قام كازي أتاجوكين أحد مشاهير رج االت الثقاف ة ف ي قاب اردا بإفتت اح والمش اركة المباش رة ف ي ه ذه ال دورات ،حي ث ومن ذ س تينات الق رن
التاسع عشر أكمل وطور وجهات النظر المتن ورة لش ور نوگم وڤ ف ي التربي ة والتعل يم .أص در ك ازي أت اجوكين أول كت ا بالشركس ي
بلهجة القبردي «ألف باء لغة القبردي»« ،مقتطفات من القص ص الش عبية ،سوس روقوة» ،ترجم ات إل ى لغ ة القب ردي م ن أعم ال س عدي
شيرازي وم .يو .ليرمنتوڤ ،مقاالت ك.د .أوشينسكي «عن الماء والهواء ،صفاتهما وتحوالتهما في المظهر».
في سنة 2959م .تم تحويل مدرسة نالشيك الجبلية إل ى مدرس ة نظامي ة .تألف ت المدرس ة النظامي ة م ن  6ص فوف أساس ية و ص ف واح د
تحضيري .وبناء على طل المعلمين  -المربين ت ّم إدخ ال اللغ ة الشركس ية بلهج ة القب ردي ف ي المنه اا .ويمك ن اإلفت راض أن كت ا پ.
تامبييڤ « ألف باء لغة القبردي» ال ذي أص در ع ام  2956ف ي تيفل يس 12ك ان ه و نفس ه كت ا اللغ ة الشركس ية المدرس ي .كت ل .گ.
لوپاتينسكي في المقدمة «وضع هذا الكتا ألف باء الشركسية خصيصا لمدارس القبردي .» ...الفكرة األساسية لهذا الكتا الص غير ه ي
دعوة وتشجيع غالبية الناس على التعليم .واستطا المؤلف تحقيق ذلك عبر جميع صفحات هذا الكتا من خالل االنتقاء الم اهر للقص ص
ع .
ية للش
اة المعيش
ل الحي
نص
ةم
عبية النابع
ال الش
واألمث
في سنوات ما قبل الثورة كانت المدرسة النظامية هي الوحيدة في الدائرة اإلدارية تق وم بتعل يم منه اا المرحل ة المتوس طة ،وكان ت مفخ رة
القبردي والبلقر بنشرها ألفكار الثقافة الديموقراطي ة .ق ام ع دد م ن المدرس ين ب دمج العملي ة التعليمي ة م ع التربوي ة .والحق ا تب وأ كثي ر م ن
خريجي هذه المدرسة ومدرسيها مكانة مرموقة بين رجاالت الثقافة في قباردا وبلقاريا .
في بداية القرن العشرين أخذت عملية التعليم والتربية تفرض واقعها ،حت ى ف ي الم دارس الديني ة حي ث باإلض افة إل ى تعل يم الم واد الديني ة
أخ ذت ه ذه الم دارس بت دريس م واد الجغرافي ا ،الت اريخ ،اللغ ة القومي ة ،اآلدا والس لوك،علم الجم ال بم ا فيه ا المنط ق وك ذلك األد ذو
التوجهات الدينية.
من نشطاء أنصار نشر التعليم ب ين القب ردي والبلق ار ك ان ك ل م ن ن وري تس اگوڤ وخاس ان إلبي ردوڤ و خانيف ا أبايڤ ا و م.م .ف انزييڤ و
إسمايل أبايڤ وإسخاك كارموڤ وموگاميت إنييڤ وغيرهم.
من الذين أثروا في تطوير واعادة تشكل الحياة اإلجتماعية و الثقافية للقبردي والبلقر ميسوست أباييڤ (عالم الت اريخ واإلثني ات المش هور،
مؤل ف أول موس وعة ف ي ت اريخ البلق ر وحي اتهم «بلقاري ا») ،سدم ديم وڤ (مرب ي ومعل م ش ع القب ردي؛ باإلش تراك م ع ن وري تس اگوڤ
أصدرا أول عدد لجريدة القبردي «أديغة ماق» (صوت الشركس) وكذلك سلسلة من األعمال األخر باللغة الشركس ية بلهج ة القب ردي)،
تالي كاشيجيڤ (المعلم والمربي المشهور المتخص ص بت راث القب ردي وع الم اإلثني ات) ،ڤالديمي ر (إلبوزدوك و) كان اميتوڤيچ كوداش ييڤ
(مربي الشع القبردي  ،مؤلف «شواهد تاريخية عن شع القبردي » ،سافار-ألي وروسبييڤ ( المتخصص بإثنيات البلقر والمتخصص
بالتراث) ،باسيات شاخاناوڤ (البلقري المشهور في شمال القفقاس الناشر والمحامي في بداية القرن العشرين) ،بيكمورزا پ اچييڤ ( رائ د
األد المكتو ) ،كيازيم ميچييڤ (مؤسس األد الفني البلقري).

قباردا وبلقاريا و سنوات الثورة الروسية األولى 2957-2950

القلعة القديمة -المترجم
عاصمة جمهورية جورجيا  -المترجم
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ساعد تطور العالقات الراسمالية ف ي الري ف ف ي تعزي ز األداء الزراع ي .ف ي األع وام  2950ال ى  2957عق دت اإلجتماع ات وح دثت
هجمات مسلحة و عمليات استيالء فوضوية على أراضي المالكين الزراعيين واألمراء  .ناضل الفالحون ليس فقط ألجل األرض وك ذلك
ضد ع ء الضرائ الكبيرة وتعسف السلطات.
بتاريخ  21 ،21 ،22و 29كانون أول عام  2950م .عقدت إجتماعات في ضواحي نالشيك بمش اركة الفالح ين القب ردي والبلق ر .وق ام
كل من عامل سكك الحديد ي .رومينسكيي من مينِرالنيه ڤودي ورئيس محطة القطار پ .پوبين وك بتوض ي وتفس ير البي ان الص ادر ف ي
 27تشرين أول  2950م .وعرفوا الشع باألحداث الثورية في البالد .استدعى رئيس الدائرة اإلدارية العقي د س تراخوڤ الجن ود لتفري ق
المجتمعين .ورفض المجتمعون تلبية طلبه.
أدت اإلنتفاضة المسلحة في كانون أول  2950في موسكو إلى تصاعد الحركة الثورية في كثي ر م ن الم دن الروس ية .عق د س كان نالش يك
ومحيطها إجتماعا في  16كانون أول  2950م ،.وبنتيجته إحتل المجتمعون مستود األسلحة والذخائر ،وتسلحوا بالبن ادق وهجم وا عل ى
بناء إدارة الدائرة إلعتقال رئيس الدائرة  .فر العقيد ستراخوڤ سرا من نالشيك .وفي  11كانون األول تم قمع اإلنتفاض ة بواس طة الق وات
المسلحة ،وألقي القبض على المحرضين الرئسيين.
في نفس وق ت أح داث نالش يك ج رت اإلض طرابات ف ي بل دة دوكش وكوڤو (محط ة چيري ك) ،وأخم دت بواس طة الق وزاق والش رطة ال ذين
أ ُستقدموا من نالشيك .جرت إجتماعات واضطرابات في الريف سنة  2956م .في بلدات نوڤو-پولتاڤسكويه و نوڤو-نيكواليڤسكويه .
بنتيجة األحداث الثورية عام  2950م .تم الغ اء مجل س ممثل ي كب ار الس ن ،وأص بحوا ُينتخب ون ف ي إجتماع ات الق ر و ُتعتم د م ن رئ يس
المنطقة.

قطار فرسان كتيبة تيريك-كوبان
جرت الحر الروسية اليابانية في سنتي  . 2950-2956نتيجة العمليات الحربية ف ي منطق ة الش رق األقص ى أق رت الجه ات الوص ائية
تشكيل فرق وكتائ عسكرية قومية .نتيج ة الحم الت النش طة م ن األدارات المحلي ة و منطق ة تيري ك ت م تش كيل كتيبت ين عس كريين م ن 6
سرايا كل منها  255عسكري ومنها السرية القباردينية األولى من  211شخص ( 226م ن القب ردي و 26بلقري ا) وتوجه وا إل ى الش رق
األقصى في  11أيار .وشاركت السرية القباردينية المنضوية تحت لواء كتيبة تيريك كوبان في القتال ضد اليابانيين.

زاليمگيري كيريفييڤ
الحركة الثورية لم تتجن حتى الجي  23 .تشرين أول  2956م .استلمت كتيبة تيريك كوبان أمرا بالتقدم نحو خط العدو األول .رف ض
أغلبية فرسان السرية الشيشانية والقباردينية اإلذعان لألمر وتوجهوا إل ى موق ع "موك دينو" وتم ت محاص رتهم م ن قب ل الق وزاق وم ن ث م
تجريدهم من أسلحتهم  .حكمت المحكمة العسكرية ف ي تش رين الث اني  2956م .عل ى محرض ي اإلض طرا  -زاليمگي ري كيريفيي ڤ م ن
الس رية القبارديني ة وتاش و تاس ماخيلوڤ م ن الس رية الشيش انية باإلع دام بالرص اص .ج ر تنفي ذ الحك م ف ي  27تش رين الث اني  2956م
بكيريفييڤ أما تاشو تاسماخيلوڤ فقد خفف حكمه من اإلعدام إلى  25سنوات سجن .وشاركت الس ريتين القبارديني ة والشيش انية ف ي ع داد
الكتيبة تيريك كوبان بالمعارك ضد اليابان حتى نهاية الحر  .وصلت إلى مسامع دائرة نالشيك ما قامت به السرية القبارديني ة ف ي الش رق
األقصى مما كان له بعض التأثير على الحركة الثورية في المنطقة في أعوام  2957-2950م.

إنتفاضة منطقة زولكا
بدعم من إدارة المنطقة أعطيت في عام  2921م .أفضل مناطق "زولكا" إلى األمراء و أصحا مزار تربية الخيول م ع تس هيالت ف ي
التسديد لفترات طويلة .وقام هؤالء بالسيطرة على زولكا والمناطق التابعة لها و ُح رم أص حا ُ م زار تربي ة الخي ول الفالح ين م ن رع ي
قطعانهم في بلدة زولكا وما حولها .وهذا ما أثار غض الفالحين .ف ي  19أي ار  2923م .ف ي البداي ة هج م فالح و بل دة ن اوروز .وانض م
اليهم الحقا فالحون من بقية المناطق ودعمهم كذلك الفالحون البلقر من تجمع وروسبييڤسكيي الريفي .الهجوم العام بدأ في  32أيار .وبل
عدد الفالحيين المشاركين فيه  21ألف شخص .ف ي  1حزي ران وص لت جم و سالف الفالح ين إل ى زولك ا وط ردت الح راس م ن هن اك
واحتلت منطقة زولكا وما حولها ونشرت قطعانها فيها.
أقلقت إضطرابات الفالحين في قباردا إدارة منطقة تيريك .وجُهزت فص يلة حربي ة بالمدفعي ة والعت اد .ووص ل إل ى مك ان األح داث رئ يس
أركان ق وات منطق ة تي رك الجن رال چيرنوزوبي ڤ .وف ي  3تم وز أطلق ت العي ارات الناري ة ف وق رؤوس المحتش دين لتخ ويفهم .وأخم دت
اضطرابات الفالحين التي دامت اسبوعا كامال .ت ّم الق اء الق بض عل ى المحرض ين الرئيس يين پش ماخو إيرجيي ڤ و بوت ا م ازانوڤ ولقم ان
شوماخوڤ وغيرهم واقتيدوا إلى سيبيريا.

انتفاضة چيريك
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على إثر انتفاضة زولكا في حزيران  2923م .بدأت انتفاضة الفالح ين البلق ر ف ي چيري ك .الت ي ج اءت ردا عل ى اس تيالء ت او (أتب ا )
ج انخوتوڤ عل ى غاب ة كاراسوييس كي .وك ذلك فع ل الت او اآلخ رين .اس تولوا عل ى  15أل ف هكتارتقريب ا م ن ح راا الغاب ات .ح راس
جانخوتوڤ اعتقلوا الفالحيين وضربوهم وصادروا منهم الحط الذي إحتطبوه في الغابة .وانتشرت أخبار بط جماعة جانخوتوڤ بين
كافة سكان وادي چيريك  .كانت مطال الفالحين في إجتماعاتهم تنحصر في وضع حد لإلضطهاد.
بدأت اإلنتفاضة صباح  22تموز  2923م .وصل عدد المشاركين فيها إلى ألفي شخص .ح رر المنتفض ون الفالح ين المعتقل ين ف ي القب و
وحطموا بيت جانخوتوڤ المؤلف من طابقين وماجاوره .عارفين مصيرهم إذا انتفض الفالحون تمكن أصحا البيوت تلك من التخفي في
الغابة وإرسال أحد الخيالة إلى نالشيك لطل المساعدة .وصلت إلى وادي چيريك سرية الخيالة من  055فارس مع المدفعية .وأ ُعتقل على
أثرها منظمي اإلنتفاضة ميرزا تسوراييڤ ،خاجيمورزا موك اييڤ و موگامي د أوراك وڤ و ُزج وا بالس جن .وأدي ن  01م ن المش اركين ف ي
اإلنتفاضة مع تحميلهم المسؤولية .دافع عنهم المحامي .شاخانوڤ وحصل على أحكام تبرئة من التهم الموجهة إليهم .أحبطت اإلنتفاض ة
ولكن إضطرت إدارة تيريك إلتخاذ قرار ،تعين بموجبه أن أراضي األحراا والرعي في منطقة كاراسو هي ملكية عامة.

قباردا وبلقاريا في سنوات الحر العالمية األولى
في حزيران  2926م .بدأت الحر العالمية األولى .ومع بداية الحر قرر « ممثلي قباردا الكبر والصغر مع خمسة تجمعات جبلية
في بلقاريا» أنه « في األوقات الصعبة التي يمر بها الوطن يعلنون أنه من الضروري تشكيل كتيبة للمشاركة ف ي المع ارك القتالي ة» .وت م
تشكيلها على أساس تطوعي.
في  13س  2926م .تم إصدار األمر السامي لنيكوالي الث اني ح ول إنش اء «فرق ة الفرس ان القفقاس ية األص يلة» تألف ت م ن ث الث ألوي ة
وستة كتائ :الكتيبة القباردينية ،الكتيبة الداغستانية الثانية ،الكتيبة الشاشانية ،الكتيبة التترية ،الكتيبة الچركسية و الكتيبة اإلنگوش ية .و ُع ين
األمير العظيم ميخايل أليكساندروڤيچ قائدا للفرقة

ألبسة الفارس القبردي في الكتيبة الـ655-
عُين العقيد الكونت ڤ ورونيتس  -داش كوڤ نج ل وال ي القيص ر ف ي القفق اس قائ دا للكتيب ة .وأص ب معاون ه لإلنض باط في ودر نيك واليڤيچ (
تيمبوت جانخوتوڤيچ) بيكوڤيچ  -چيركاسكي الذي قاد فصيلة القبردي في الحر الروسية اليابانية .كان تعداد الفرسان ف ي كتيب ة الفرس ان
القبردي  620فارسا منهم  632قبارتي و 70بلقريا 259 ،روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا وعدد من ممثلي القوميات األخر .
حققت الكتيبة الداخلة في عداد فرقة الفرسان القفقاسيين حتى عودتها في ش هر تش رين أول  2927م .نجاح ات ف ي المهم ات القتالي ة الت ي
حُددت لها .وبفضل جرأة وشجاعة فرسان وضباط الفرقة القفقاسية أصبحت مشهورة على الجبهات بـ«فرقة الوحو » .أطلق النمساويون
عليها لق «الشياطين ذوي قبعات الفرو» .بمظرهم الموحد البعيد عن أي هيئة أوروبية ،بث القفقاسيون الرع في نفوس األعداء.

أوسمة روسيا  2927-2926م.
أب د فرس ان وض باط الكتيب ة القبارديني ة ف ي الح ر بس الة ورجول ة .ت م م ن ح والي  055م نهم أوس مة الص لي الگي ورگي ومي داليات
«الشجاعة» .وأعطي لـ  22فارسا من كتيبة الفرسان لق فرسان الصلي الگي ورگي م ن الفئ ة الرابع ة والثالث ة والثاني ة واألول ى .والت ي
يمكن مقارنتهم بحاملي لق أبطال روسيا.
في أيلول  2927م .أُعيد فيلق الخيالة القفقاسي الذي ضم في ص فوفه الكتيب ة القباردي ة إل ى ش مال القفق اس .وبع د تس لم الس لطة الس وڤيتية
زمام األمور في الدائرة اإلدارية لنالتشيك في نهاية سذار  2921م .وحلت الكتيبة نفسها .وفي خالل الث ورة ش ارك كثي ر م ن الفرس ان م ع
هذا الجان أو ذاك على جانبي خطوط المواجهة.
بنتيجة ثورة شباط البرجوازية الديموقراطية وصلت الحكومة البرجوازية الى السلطة ،ولكنها لم تستطع حل كافة القضايا والمس ائل ،الت ي
واجهتها روسيا .في تلك الفترة كانت السلطة في قباردا وبلقاريا في قبضة ممثلي الحكومة المؤقتة برئاسة خاميد چيجوكوڤ.

أفتت المؤتمر األول لمجلس ممثلي الشع في دائرة نالشيك بتاريخ  21نيسان 2921م .في بناء المدرسة النظامية .إعتم د الم ؤتمر ق رار
المؤتمر الثاني لشعو منطقة تيريك وتسلم المجلس السلطة السوڤيتية في دائرة نالشيك وانتخ مجلس ممثلي الشع في الدائرة .ومن بين
أعضاء المجلس أنتخ م .ف انزييڤ ،خ .م امبيرتوڤ  ،و المف وض/ 13الكومي ّس ار /ف ي المنطق ة اليكس ي س اخاروڤ،المفوض ف ي نالش يك
ماجيد كوداشييڤ  .وترأس فصائل الجي األحمر كل من خوشت سخوخوڤ ،خاجمورات سسانوڤ ،ليونيد بالييڤ ،أليكسي فيالتوڤ.

الكوميسّار تعني المفوض وأحيانا التترجم من الروسية لشهرتها -المترجم
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أما المزارعون الذين رفضوا تسليم مقاسمهم من األراضي «المواشي والمعدات» ،أُعتبروا معادين للثورة وتمت مصادرة ممتلكاتهم.
في حزيران 2921م .إندلع تمرد ضد السلطة السوڤيتية .ش كل ش كورو ف ي مدين ة پيتيگورس ك فص يل م ن حمل ة  2555س يف وف ي 12
حزيران إحتل شكورو مدينة كيسلوڤودسك ثم بلدة أيسسينتوكي .وبنفس الوقت أعلن گ .بيچيراخوڤ العصيان في موزدوك وشن الحر
على السلطة السوڤيتية.
استطا النقي زاوربيك داوتوكوڤ-سيريبريانيكوڤ الذي أسس له مق را ف ي محط ة سولداتس كي ف ي قباردين ا بلقاري ا م ن ج ذ األم راء
واإلقطاعيين القبردي من غير الراضين على السلطة الجديدة وأنشأ فص يلة لمحارب ة البالش فة  .وقف ت كتائ القب ارديين ض دهم بقي ادة ن.
كاتخانوڤ . ،كالميكوڤ ،خ .بيسالنييڤ ،خ .كاراشاييڤ .وجرت المعارك في ن واحي پيتيگورس ك و ڤالديكڤك از .وف ي  7تش رين أول
 2921م .أحتل فصيل داوتوكوڤ-سيريبريانيكوڤ نالشيك.
تواجد المفوض السامي لجنو روسيا سيرگو أورجونيگيدزه عدة أيام من نهاية تشرين أول 2921م .في بلدة ڤ .سكبا  ،وق اد العملي ات
القتالية للقطعات الثورية ضد فصيلة بيچيراخوڤ .وسرعانا ما لحقت الهزيمة بالقوزاق البيض ،و هر گ .بيچيراخوڤ إلى ب اكو ،الت ي
كانت محتلة من قوات التدخل اإلنگليزية.
رحل داوتوكوڤ-سيريبريانيكوڤ عن طريق كيسلوڤودسك الى الكوبان ومن جديد ق ُدمت قطعات دينيكينسكي 14إل ى قباردي ا و بلقاري ا م ن
طرف ستاڤروپول وكان في مقدمتهم كل من الذين كانوا قد فروا مؤخرا شكورو و داوتوكوڤ-سيريبريانيكوڤ .أقام أورجينيگيدزه في هذا
الوقت في گيورگيڤسك حيث التقى بفرقة فرسان القبردي التي أعيد تشكيلها مجددا .وفي  10كانون الثاني 2929م .إحتلت قوات دينيكين
چركاسكي حاكما على قبارديا و بلقاريا وعين مساعدا له داوتوكوڤ-سيريبريانيكوڤ.
نالشيك .وعين األمير القبردي اللواء بيكوڤيچِ -
تم استرجا األراضي من الفالحين وأعادوها ألصحابها  .وارتكبت أعمال عنف بح ق البلش ڤيك  .وك رر دينيك ين فيم ا بع د عب ارة «ك ان
القفقاس الشمالي بمثابة ق بِد ٍر يغلي» .في سذار 2915م .وتحت ضربات الجي األحمر ومع مساعدة فصائل األنصار ب دأت ق وات دينيك ين
چركاسكي إلى جورجيا في  16سذار 2915م .وهكذا تم تحرير قباردا وبلقاريا من وحدات الحرس األبيض.
باإلنسحا  .وهر بيكوڤيچِ -
وأعلنت السلطات العليا عن تشكيل اللجنة الثورية لقباردا-بلقاريا برئاسة بيتال كالميكوڤ.
جرت إستعادةُ النشاطات اإلقتصادية لشع قباردينا-بلقاريا ،كما في كل البلد الكبي ر ف ي فت رة تط ور السياس ات الس تالينية بأس الي اإلدارة
باإليعازات واألوامر اإلدارية ،الحلول باإلرادة القوية ،وعدم الثقة والشك والقسوة تج اه الن اس م ن مختل ف القومي ات .وانتش ر القم ع عل ى
نطاق واسع شمل كامل البالد تحت ذرائع كاذبة وشمل هذا أيضا قباردينا -بلقاريا .وقُمع سالف األشخاص م ن ال ذين اعتم د الح ز عل يهم
في السنوات األولى للسلطة السوڤيتية .منهم نزير كاتخانوڤ ،عائلة گوسينوڤ وكثيرون غيرهم .الذين برئوا في وقت الحق.
أنشئت الحكومات القومية في سنوات العشرينيات .ف ي  15ك انون الث اني 2912م .ت م إح داث الجمهوري ة الجبلي ة اإلش تراكية ذات الحك م
الذاتي ،ودخلت في تشكيالت القفقاس القومية .في  2إيلول 2912م .إتخذت اللجنة التنفيذية المركزي ة العلي ا لروس يا اإلتحادي ة اإلش تراكية
السوڤياتية قرارا بإخراا قباردا من الجمهورية الجبلية .وتشكلت مقاطعة قباردا ذات الحكم الذاتي التابعة لروسيا .وبعد إخراا بلقاري ا م ن
الجمهوري ة الجبلي ة ف ي  26كن ون الث اني 2911م .أح دثت جمهوري ة قباردين ا-بلقاري ا الموح دة ذات الحك م ال ذاتي وأنتخ ك ل م ن
.كالميكوڤ رئيسا للجنة التنفيذية و م .إنيي ڤ و ف .ف ادييڤ مس اعدين ل ه .وخصص ت قباردين ا  -بلقاري ا بمبل ٍ كبي ٍر  0ملي ارات روب ل
إلحياءها وللنهوض باإلقتصاد والثقافة والصحة ،وأستقدم اإلخصائيون للعمل.
من أهم المسائل التي واجهتها السلطة السوڤيتية بعد استقرارها ،كان القضاء على األمية بين الكبار واألطفال .وابت داء م ن س نة 2911م.
بوشر في تحقيق هذه المهمة في مناطق قباردينا  -بلقاريا وكذلك في مناطق البالد األخر  ،فأحدثت لجان إس تثنائية مناطقي ة للقض اء عل ى
األمية وخاليا إجتماعية تحت مسمى «فلتسقط األُمية»( 15أودن) .تم إنشاء المنظومة التعليمية السوڤيتية ف ي قباردين ا -بلقاري ا عل ى أس اس
مرسوم اللجنة التنفيذية المركزية العليا «حول مدارس العمال الموحدة في روسيا االتحادية اإلشتراكية السوڤياتية» تاريخ 2921/25/26
ولكن الحر األهلية التي اندلعت في ذلك الوقت أوقفت أعمال بن اء الم دارس ف ي قباردين ا وبلقاري ا  .وعملي ا س ببت تل ك الح ر بتحط يم
كامل القاعدة المادية للمدارس في قباردا و بلقاريا تقريبا .وتقلص عدد المدارس إلى النصف بالمقارنة مع ما كان قبل الثورة.
ف ي 2916م .ت م إفتت اح مجم ع تعليم ي ف ي نالش يك ،ال ذي ض م أقس ام التربي ة ،التعاوني ات ،الزراع ة ،الط  ،المعاه د المهني ة .الم دارس
الحزبي ة ،والمدرس ة اإلجتماعي ة ،الت ي هي أت كوادرللت دري عل ى النش اطات االقتص ادية والثقافي ة .وس مي المجم ع باس م مجم ع المدين ة
التعليمي اللينين ي.16وك ان ه و المرك ز التعليم ي األساس ي ال ذي هي أ وتخ را من ه الك ادر الترب وي للم دارس االبتدائي ة القباردي ة والبلقاري ة
والروسية في الجمهورية ،وكذلك التعليم الفني حتى عام 2930م .حيث استقل عن مجمع المدينة .اش تهر كثي ر م ن خريج ي المعه د الفن ي
كموظفي حكومة وحزبيين ورجال ثقافة وفن،ومعلمين (أ .شورتانو ڤ . ،گورتيڤ ،خ .بيربيكوڤ وغيرهم).
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من أشهر قطعات القوزاق الشرسة في تلك الفترة التى تذبذبت تبعيتها بين البيض والحمر -المترجم
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باشرت البالد في أعمال بناء واسعة .فعلى رأس المهمات وضعت مسألة بناء الصناعة الثقيل ة ف ي البل د .زاد ف ي من اطق الجمهوري ة ع دد
معامل تصنيع المنتوجات الزراعية :معمل الكح ول دوكش وكينكو ،معم ل النش اء ف ي الكساندروفس كي ،ومعام ل أل واح الخش المض غوط
والقرميد والبلوك والبالط .تم بناء الجسور و ُع ّبدت الطرق .وحس خطة اللجنة الحكومية لكهربة روسيا 17وبنتيجة توفر الطاقة الكهربائية
بُوشر ببناء المنشأة العمالقة للصناعات الثقيلة في المنطقة المجمع الصناعي للڤولفرام 18والموليبدينيوم في تيرنيآوز .تم بناء هذه المنشآت
ف ي ظ روف ص عبة للغاي ة واس تخدم فيه ا العمال ة اليدوي ة عل ى ارتف ا  3سالف مت ر ف ي ظ روف طق س ص ع م ن ب رد وهب و ال ري
وإنزالقات جليدية .هنا ألول مرة طبقت طريقة اإلستخراا المولوبدينيوم من المن اجم المكش وفة .وذه إنت اا المجم ع الص ناعي ه ذا إل ى
مصانع صناعة درو الدبابات وتصنيع المعدات واألجهزة التي يتطل تصنيعها دقة عالية كمعدات الفضاء الخارجي.
وبحس مقررات مؤتمر الح ز الخ امس عش ر ح ول تجمي ع اإلنت اا الزراع ي .ج رت بنش اط عملي ات التجمي ع الزراع ي ف ي قباردين ا-
بلقاريا في منطقة السهول في عام 2935م .أما في المناطق الجبلية استمرت لغاي ة 2933م .ت م تجمي ع م ا يق ار الملي ون م ن الملكي ات
الصغيرة في  266كولخوزا 19وفي عام 2933م .وفي المؤتمر األول لكولخوزات الطليعية المنعقد في موسكو تم اإلش ارة إل ى قبردين ا -
بلقاريا كواحدة من أفضل المناطق.
وفي  3كانون أول 2936م.تم من قباردينا بلقاريا وسام لينين كأحد المناطق الطليعية في األتحاد السوڤيتي «للنجاحات الباهرة في القيام
باألعمال الزراعية لتقوية وتثبيت الكولخوزات والسوڤخوزات» .وتبين لوحة الرسام گورشكوڤ المكرسة الحداث أي ار 2936م ،.لحظ ة
من الجوائز في إجتما الـ  05ألف مشارك.
قرر المؤتمر الثامن لعموم مجالس السوڤيات في  0كانون األول 2936م .تغيير تسمية منطقة قابردينا  -بلقاريا ذات الحكم ال ذاتي
جمهورية قباردينا بلقاريا االشتراكية السوڤيتية ذات الحكم الذاتي ، 21وتكرس ذلك بالدستور.
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إل ى

مع تطور االقتصاد في تلك السنوات تط ورت الثقاف ة بش كل واس ع  .ف ي أع وام  2916- 2916اس تحدثت الكت ابتين الق وميتين الشركس ية
بلهجة القبردي والبلقارية  .حتى عام  2965أكثر من 75ألف طفل تعلموا في  163مدرسة .وفي هذا المجال أيضا كانت الجمهورية بين
األوائل .نمت شبكة مراكز الثقافة والتنوير  :دور النشر القومية ،بناء قص ر الطالئ ع ،منتجع ات النقاه ة واإلس تجمام (الس ناتوري) ،بي وت
الراحة .ومنذ سنة 2917م .تبث محطة اإلذاعة برامجها.
تم تشكيل فرقة الغناء والرقص  ،وتم تنظيم فرقتي الكورال الحكوميتين المحترفتين القباردينية والبلقاري ة .ف ي ع ام 2916م .أفت ت مجم ع
التعليم اللينيني  -الذي كان بمثابة ورشة تخريج للكوادر المهنية في الجمهورية.
ق دم األد والف ن ف ي ذل ك الزم ان أس ماء خال دة :الش اعر أ .شوگنتس وكوڤ ،ك .أوت اروڤ ،أل يم كش وكوڤ ،ك .كوليي ڤ .عازف ة القيث ارة
الهارموني ك .كاشيرگوڤا وكثير غيرهم.
شهد عام 2936م .حدث ثقافي هام :تم إصدار أول كتا شامل عن الفلكلور الشركسي باللغة الروسية بإشراف م .پريشڤين عن دار النشر
"سوڤييتسكي پيساتل".22
في عام 2936م .أفتت مس رح ال دراما .وك ان م ن ب ين أوائ ل خريج ي س توديو القب ردي والبلق ار 23المخ را خ .مي دوڤ ،والممثل ين ل.
سلويڤ ،م .بول وڤ ،س .ك انيمگوتوڤ ،ز .ك انوكويڤ ،ز .كاردانگوش يڤ . ،س يبيكوڤا . ،س ونوڤ ،م .س ونوڤ ،أ .توخوجي ڤ ،س.
إركينوڤ وغيرهم .كانوا كوكبة رائع ة م ن ال رواد ،ال ذين كتب وا أس مائهم ب أحرف م ن ذه ف ي ت اريخ الثقاف ة الروحي ة لش عوبنا.وش هدت
ثالثينيات القرن العشرين والدة علوم اآلدا القومية والنقد ونظريات األد  .أسماء مث ل جانس وخ ن الويڤ ،رئ يس إتح اد الكت ا القب ردي
والبلقار 24پ .شيكيخاچيڤ ،سزريت بودايڤ ،وغيرهم ،ويحم ل الي وم مس رح القب ردي الحك ومي اس م مؤس س األد الشركس ي الس وڤيتي
بلهجة القبردي ألي أسخادوڤيچ شوگينتسوكوڤ.25
بنفس الوقت عندما كانت شعو اإلتحاد السوڤيتي مشغولة بالبناء السلمي كانت األوضا العالمية تتأزم من س نة ألخ ر  .ت م إفتت اح ن ادي
الطيران في نالشيك لتعزيز الروح الوطنية الحربية عام 2936م.
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انقطع العمل السلمي للشعو السوڤيتية في  11حزيران  2962م .وبدأت الحر الوطنية العظمى .وتحملت قلعة بريست أولى ض ربات
الفاشيست .وشارك في الدفا البطولي ع ن قلع ة بريس ت ح والي  255م ن م واطني جمهوريتن ا .واس م أح دهم ت اهير ج اپويڤ ُخل د لألب د
بكتابته على نص -لوح أبطال بريست.
بعض الفدائيين المدافعين عن موسكو/من الپانفيلوڤين /كانوا م ن قباردين ا بلقاري ا النقي
ماگاميت زاليخانوڤ وكثير غيرهم.

خ انگيري إلوك وڤ والرقي

أخمينخ ان ن الويڤ،

كثير من أبن اء جمهوريتن ا ك انوا م ن ب ين أع داد الم دافعين الش جعان ع ن لينينغ راد .ق ام الطي ار المط ارد م ن ق وات الطي ران البحري ة أل يم
با ّيسولتانوڤ من بلدة يانيكايا بـ  315طلعة قتالية .وشارك في  60معركة جوية فوق لينينغراد وت الين وخل يج فنلن دا  ،حط م  25ط ائرات
عدوة باإلضافة إلى  23طائرة عدوة بالمشاركة مع الرفاق الطيارين المقاتلين اآلخرين .ومن لق بط ل اإلتح اد الس وڤيتي ف ي  13إيل ول
2961م .لقاء الشجاعة التي أبداها .وبعد سنة تماما أستشهد أ .يو .بايّسولتانوڤ في معركة جوية.
دفاعا عن لينينغراد والبلطيق من وسام لينين ووسام الراية ال حم راء أرب ع م رات ،طي ار البحري ة م ن قري ة كوب ا لش جاعته وبطوالت ه ف ي
المعارك الجوية حيث شارك بأكثر من  255معركة جوية.
ودافعا عن سماء لينينغراد المحاصرة سرسين كافويڤ و فالديمر كافويڤ.وفي معارك لينينغراد قدم حياته كل من مورادين يڤگاجوگوڤ،
خاجيسميل بورانوڤ وغيرهما.
ق اد إس طول بح ر الش مال اب ن قباردين ا بلق ار م ن مدين ة پراخالدن ي أ .گل ُڤك و ،مص طحبا تص ري إذن الم رور المعط ى ل ه م ن منظم ة
الكومسومول وذه ليخدم في الجبهة ومن ثم ترفع خالل سنوات الحر بالمرات العسكرية حيث أصب أص غر أدمي رال قائ دا إلس طول
بحر الشمال الحربي.
بمبادرة من العمال وضمن إمكاناتهم تم تشكيل لواء الخيالة القومي ،الذي شارك بنش اط ف ي ملحم ة س تالينغراد استش هد كثي ر م نهم  ،وم ن
بقي حيا من هذا اللواء أكمل خدمته في القطعات والكتائ المختلفة .وعديد منهم وصل إلى برلين .قاد هذا اللواء -سكوروخود.
دخل الفاشيست إلى القفقاس في نهاية حزيران 2961م .جرت المواجهات على الجبهة خلف الغيوم في الجب ال العالي ة ،ك ان الع دو يس عى
للعبور من ممرات سلسلة جبال القفقاس الرئيسية :وديان باخسان السحيقة( .هدف)
في  16تشرين أول 2961م .وصل العدو بقواته الكثيفة الى نالشيك إثر معارك الدفا عن عاصمة قباردينا بلقاريا التي استمرت  3أيام.
وبعد هذه المعارك الشرسة تخلت قطعات الجي األحمر عن مدينة نالش يك  .دام اإلح تالل م دة ش هرين حي ث ل وث ب اللون األس ود ت اريخ
المدينة .تم تعذي  6162من السكان المسالمين في الجمهورية  227،فقدو بيوتهم ،خربت مدينة نالشيك.
ف ي بداي ة س 2961م .ت م تش كيل  22فص يال لألنص ار عل ى أراض ي قباردين ا -بلقاري ا :ف ي من اطق براخالدن ي ،ن ا گورن و-زولس كي،
تيريسكو-كورپسكي ،باخسانسكي ،مايسكي ،ليسكينسكي ،أورڤانس كيي ،وغي رهم .وحافظ ت ه ذه الفص ائل عل ى إتص االت وثيق ة م ع قي ادة
الجيشين التاسع والسابع والثالثين  ،وجرت عملياتهم القتالية على خط تماس الجبهة .شاركت الفصائل ف ي المع ارك ض د الفاشيس ت ال ذين
احتلوا قسم م ن من اطق جمهوريتن ا ،تغلعل وا خل ف خط وط الع دو وق دموا لقياداتن ا العس كرية معلوم ات ثمين ة .و تص دوا لق وات الع دو م ن
مظليين وجواسيس التي كان يرسلها العدو الى خلف خطوط قواتنا.
تم من  03من قوات األنصار في جمهوريتنا أوسمة وميداليات وأستلم  17شخص منهم ميدالي ة «نص ير الح ر الوطني ة العظم ى» م ن
الدرجة األولى والثانية.
في  11كانون أول 2961م .شنت قوات الجي األحمر المتواجدة في القفقاس هجوما على القوات المحتلة وخ الل ع دة أي ام وص لت ال ى
نالش يك .ح ررت المدين ة ف ي  6ك انون الث اني 2963م .وف ي  22ك انون الث اني ح ررت كام ل الجمهوري ة بواس طة ق وات فرق ة النخب ة
األتوماتيك ة التاماني ة الثاني ة بقي ادة زاخ اروڤ .أُلحق ت بالقطع ات العس كرية الهتلري ة خس ائر جس يمة ب األرواح وبالمع دات واض طرت
لإلنسحا  .مساء  6كانون الثاني 2963م .إقتحمت القوات السوڤيتية نالشيك وبمعونة قوات فصائل األنصار ت م تحري ر عاص مة قباردين ا
بلقاريا في الصباح .فجر الفاشيس ت جمي ع األبني ة الكبي رة والجي دة وك ذلك المص انع والمعام ل .وخ الل إنس حابهم أب د الفاشيس ت مقاوم ة
شرسة للقوات السوڤيتية محاولين إعاقة تقدمها بشتى الوس ائل مس تخدمين خط وط ال دفا الت ي جهزوه ا مس بقا وحق ول األلغ ام المزروع ة
والمسورة باألسالك الشائكة.
في  0كانون الثاني حررت مدينة پراخالدني ،وفي  6منه مدينة باخسان وغيرهما من المراكز السكانية .وفي  22كانون الثاني 2963م.
قام ت قطع ات الج ي ال ـ  37بط رد الفاشيس ت م ن كام ل أراض قباردين ا بلقاري ا .وقام ت الق وات الس وڤيتية بتحري ر المن اطق المتاخم ة
إللبروس ،وصعد متسلقي الجبال (األلپيين) إلى قمة البروس ورموا من هناك العلم النازي ورفعوا علم اإلتحاد السوڤيتي.
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وشارك أبناء جمهوريتنا في تحطيم اآللية العسكرية اليابانية فمن بلدة نارتان كان توليا پ ازوڤ الض ابط ف ي الجبه ة ق د كت
األلمنيوم « ميناء أرتور .وعلى شطآن المحيط الهادئ انتهى مسيري».

عل ى قص عته

وفور تحرير الجمهورية من المحتلين الفاشيست بدأت أعمال إزالة سثار العدوان البربري .وفي نهاية عام 2963م .تم إعادة تشغيل محطة
باخس ان الكهرمائي ة الت ي وض عت عل ى رأس القائم ة ألهميته ا :وإعي د إق ال مجم ع تيرني آوز .ل م تكف ي التركت ورات الموج ودة لألعم ال
الزراعية فاستخدم المزارعون األحصنة والثيران وحتى األبقار .إشتغل المسنون والمراهقون .وبنتيجة الجهود البطولية لسكان الجمهورية
إستعادت عجلة اإلقتصاد دورتها من جديد في عام 2905م.
في ربيع عام  2966وكان قد مر أكثر من عام على تحرير جمهورية قبردينا بلقاريا من المحتلين الفاشيست .ومع إلتآم جروح الجمهورية
من سثار الحر  ،استمرت وبتفاني في مساعدة الجبهة لدحر العدو.إنتظر الناس المعذبون نهاية الحر والعودة للحياة السلمية العادي ة .ل م
يكن أحد يتوقع في تلك اآلونة أن يتم التحضير للتهجير .يعتب ُر شع البلقار يوم  1سذار يوم حزن للشع البلقاري .ففي مثل هذا اليوم قب ل
أكثر من نصف قرن مضى وبحس مق ررات "اللجن ة الحكومي ة لل دفا " فق د ت م ترحي ل قس ري لجمي ع البلق ار م ن أراض ي أج دادهم إل ى
مناطق بعيدة في كازاخستان وقيرغيزيا.
استخدم في عملية الترحيل  26قطارا إنطالقا من محطة نالشيك للقطارات وبل الع دد الكل ي للم رحلين البلق ار  37723شخص ا ،وبش كل
أساسي كانوا من األطفال والنساء والشيوخ .لم تكن معهم أية أمتعة وكدسوهم بالمقطورات من  65إلى  05شخص في كل مقطورة .وفي
الطري ق ال ذي اس تمر  21يوم ا ف ي عرب ات غي ر مجه زة ،م ات م نهم  061ش خص م ن الج و والب رد.
تم تهجيرهم في وقت كان فيه كل رابع شخص من البلقار مازال مشاركا في معارك الجي األحمر .كانت الحر الوطنية العظمى بمثابة
أقصى إختبار للمتانة تعرضت له دولتنا .هبت جميع الشعو السوفيتية وبروح واحدة للدفا عن الوطن ،واعتبرت أن الحر ه ي مهم ة
الجميع بدون تفريق بين القوميات أو األديان .أمضى الشع البلقاري في المنفى  23سنة .تصف الوثائق اسلو حياتهم وطرق عملهم في
سسيا الوسطى في تلك الفترة العصيبة .وأ ُستعيدت العدالة في ش باط 2907م ، .وف ي  11سذار2907م .ص در مرس وم ع ن رئاس ة مجل س
الس وڤيت األعل ى التح اد الجمهوري ات اإلش تراكية الس وڤيتية بإع ادة تس مية جمهوري ة قباردين ا بلقاري ا االش تراكية الس وڤيتية ذات الحك م
الذاتي ،وأعيد للشع البلقاري حقه في العودة الى أرضه والعي فيها بعد  23سنة تهجير.
ف ي س نوات م ا بع د الح ر نش طت ف ي قباردين ا -بلقاري ا الس ياحة الجبلي ة ورياض ة تس لق الجب ال  .وت م بن اء أع داد ض خمة م ن المراك ز
والمرافق السياحية ،دور للراحة و مخيمات تسلق الجبال التي اكتسبت شهرة واسعة النطاق على كامل اإلتحاد السوڤيتي .وأصبحت مدين ة
نالشيك إحد مراكز السياحة في القفقاس.
في  0نيسان 2907م .تم التوقيع على قرار رئاسة مجلس وزراء اإلتحاد السوڤيتي بإفتتاح إحد أوائل الجامعات في القفقاس الشمالي في
مدينة نالشيك ،جامعة قباردينا بلقاريا الحكومية كمؤسسة للتعليم العالي متع ددة اإلختصاص ات .ف ي 2907م .وعل ى ش رف ال ذكر 655
سنة لذكر االتحاد الطوعي لقباردا مع روسيا منحت الجمهورية وسام لينين للمرة الثانية .في موسكو جرت إحتفاالت عقد 26الثقافة والفن
لجمهورية قباردينا بلقاريا .وفي نالشيك تم إزاحة الستار عن نص لتكريس هذة المناسبة الكبيرة.
--------------------------------------------

العقد هو فترة العشر سنوات -المترجم
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