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 السمخص:

تزسَّغ َنسػَذًجا لحَجٍث ِمغ األحجاث الخصيخة في َمجاؿ يبيغ أيجيشا  حيال البحث
ِر  الجاسػسية بيغ ركسيا الَكيرخية كالجكلة العثسانية، مسَّا كاف لو تأثيٌخ ميعّّ في تصػُّ

التي أشمقتيا ركسيا ضجَّ الجكلة  في ِخَزعِّ َحخب القـخ ـَٖ٘ٛٔبيشيسا عاـ األمػر 
العثسانية في العاـ السحكػر في محاكلٍة لتقديِع َمَساِلكيا، كزيادة الشفػِذ الخكسي 
االقترادي كالجيشي كالجغخافي، كحلظ ُتْمِقي الجراسة الزػَء عمى بعس السعمػمات، 

سػسية الَخِفيِّ كالُسثيخ، كأكَضحت الجراسُة أف الجاسػَس التي ُتعصي فكخًة عغ عالع الجا
ىػ الذخُز الحي َيعسل في الخفاِء، أك تحَت شعاٍر كاِذٍب؛ ليحرَل عمى َمعمػماٍت 
عغ العسميات العدكخية لجكلٍة ُمحاربة، بيجؼ إيراليا لجكلٍة أخخى ُتعاِدييا؛ لتعديِد 

الجاسػسيَّة يجية، كسا أضيخت الشتائُج أف جبيِتيا، كلخجمِة َمرالحيا الدياسية كاالستخات
كثائقي ِمغ الجرجة  وفي أنا البحث . كتكُسغ أىّسية ىحَتحػى عجًدا ِمَغ التشاقزات مدألةٌ 

باألرشيف العثساني التابع لخئاسة  السحفػضةعتِسُج عمى الػثائق العثسانية، ياألكلى، 
التخكية بإسصشبػؿ، كالتي تكِذُف الدياسَة التي انتيجتيا ركسيا ضجَّ الجكلة  الجسيػرية

في إبخاز مطاىِخ  البحثالعثسانية مغ خالؿ الحقائق التاريخية، كسا تتجمَّى أىسّية 
الَعجاء بيغ اإلمبخاشػرية الخكسية، كاإلمبخاشػرية العثسانية في القخف التاسع عذخ، 

عي الَحثيث ِمغ ِقَبِل كَمعخفة قػَّة الذعػب كاألم ع، كمجى ازدىارىا، أك انجثارىا، كالدَّ
بِل، َمذخكعًة كانت أـ ال.  األقػياِء لمديصخة، كَتْحجيج السريِخ بكافة الدُّ
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Abstract: 

This research includes a pattern of one of the most important 

events in the field of the espionage between the Russian Tsarist and 

the Ottoman Ejmpire which has a great role in the development of 

events between them in 1853 AD. Through the Crimean war that 

Russia launched against the Ottoman Empire in the attempt to divide 

its kingdoms and increase the Russian economic,  religious,  and 

geographical influence.  This research also sheds lights on the hidden 

and exciting world of espionage and showed that the spy is the person 

who works in a hidden way or under a false slogan to get information 

about. Military operations of a warring country to deliver it to the 

hostile country to strengthen its situation and to serve its political and 

strategic interests. The results showed that the espionage issue 

contains many contradictions. The importance of this research is based 

on that it’s documentary from the first class that depends on Ottoman 

documentaries which found in the Ottoman archives Affiliated to the 

Turkish Republic in Istanbul  and that reveals Russia’s policy against 

the Ottoman Empire through historical facts.  The importance of This 

research appears also in showing the manifestations of hostility 

between the Russian Empire and the Ottoman Empire in the 

nineteenth century and knowing the power of people and nations,  and 

the extent of their prosperity and extinction,  and the continuous 

pursuit by the powerful to control and determine the fate by all means 

whether legitimate or not.  
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   :مقدمة

، السعخفة قػَّة، كالقػَّة أثسُغ األشياء لجى الجكؿ لحسايِة ُكجػدىا كأْمشيا كِكيانيا
كِمغ ىحه الثػابت انصمقت غالبيُة الجكؿ لبشاء أجيدٍة لألمغ كاالستصالع، أك لمسخابخات، 

 ،كاالقترادية ،كالدياسية ،العدكخيةكافة  السجاالت كالتي تتصمَُّب جسَع السعمػمات في
ذ التقميجي باألفخاد كالُعسالء، كىي  كالعمسية، بذتَّى الػسائل الُسسكشة، كأيدُخىا التجدُّ
خاعات،  بالصبع َعسميات خصيخة كخفّية كباىطة التكاليف، كَمميئة بالتشافذ كالرِّ
كتقتزي خبخًة عاليًة كسخّيًة بالغًة، كرؤيًة شاممًة، فزاًل عغ عجٍد ِمغ السيارات إلدراؾ 

حجاِث كالُقجرة عمى استخخاِج الّجالالت ِمَغ السعمػمات السجّسعة، فالخصُأ في َمجخى األ
 تفديِخ مػضػع ُمعّيغ، ِمَغ الُسسكغ أف يدبَِّب الحخكَب كالكػارث.

تزسَّغ َنسػذًجا لحجٍث مغ األحجاث الخصيخة في يبيغ أيجيشا  حيال البحثك 
ِر  َمجاؿ الجاسػسية بيغ ركسيا كالجكلة العثسانية، مسَّا كاف لو تأثيٌخ ميعّّ في تصػُّ

ـ، مع بعس السعمػمات األخخى، التي يسكغ أف تعصَي فكخًة ٖ٘ٛٔاألمػر بيشيسا عاـ 
 سخيعًة عغ ىحا العالع الخفيِّ كالُسثيخ. 

ٍذ فيسا بيغ الجكلة العثسانية كركسيا  كقج كقَع االختياُر عمى قزية تجدُّ
ا، كالتي تخجُع إلى عّجة عػامل، مشيا التجارية، الَكيرخية؛ نطًخا لمعجاكة التقميجية بيشيس

كانت ركسيا َتخى نفَديا الػريَث الذخعيَّ لمكشيدِة  :كالجغخافية، كالجيشية، كالقػمّية، فسثاًل 
األرثػذكدّية التي سقَصْت عمى يِج الدمصاف دمحم الفاتح بعَج فتح القدصشصيشية عاـ 

 ى َتأميغ تجارِتيا عبَخ َمزيَقيـ، كحلظ كانت ركسيا الكيرخيَّة َتدعى إلٖ٘ٗٔ
كحيَّ  البػسفػر كالجردنيل، كالديصخة عمييسا، فزاًل عغ أنيا كانت َتخى نفَديا األَب الخُّ

 السجافَع عغ الجشذ الدالفي.

ٍذ داخَل األراضي العثسانية لرالح  لحا كاف ِمغ دكاعي اختياِر قزيِة تجدُّ
ا حكيقَة ىحه الدياسة التي ـ، أف نكذَف مغ خالليٖ٘ٛٔركسيا في أكاخخ عاـ 
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انتيجتيا ركسيا ضجَّ الجكلة العثسانية مغ خالؿ الحقائق التاريخية، كالتي مرُجرىا 
ة بفتخِة ا ، كالُسػدعة باألرشيِف العثساني التابِع لخئاسة لبحثالػثائق العثسانيَّة الخاصَّ

غيِخىا ِمَغ  التخكيَّة بإسصشبػؿ، كالتي تتزسَّغ معمػماٍت ال نجُجىا في الجسيػرية
يَّةَ  في إبخاز َمطاىخ  بحثىحه الجراسة، كسا تتجمَّى أىسّية ال السرادر، مسَّا يعِكُذ أىسِّ

العثسانية في الشرف األكؿ مغ القخف التاسع  جكلةالَعجاء بيغ اإلمبخاشػرية الخكسية كال
عي الحثيث مغ  عػب كاأُلمع، كَمَجى ازدىارىا أك انجثارىا، كالدَّ عذخ، كَمعخفة قػَّة الذُّ
بل، َمذخكعًة كانت أـ ال، كحلظ تعَّ  قبل األقػياء لمديصخة، كَتحجيج السريخ بكافَّة الدُّ

يث جاءت في ِخَزعِّ حخب القـخ التي ـ، حٖ٘ٛٔاختياُر القزية السحكػرة أكاِخَخ عاـ 
 ـ.ٖ٘ٛٔأشمقتيا ركسيا الَكْيرخّية ضجَّ الجكلة العثسانية في أغدصذ عاـ

 :وفقا لمسحاور التاليةالعرض التالي  دوروسي

 .خمفية تاريخية عغ َمػقف ركسيا مغ الجكلة العثسانية (ٔ
 .االستخبارات العثسانية نبحة عغ (ٕ
ذ ركسي (ٖ  .داخل األراضي العثسانية ةقزية تجدُّ

  :خمفية تاريخية عن َمهقف روسيا من الدولة العثسانية -أوًل 

 PETER تسيََّدت سياسة ركسيا ُتجاه الجكلة العثسانية، ُمشح عيِج: بصخس األكبخ

THE GREAT
تحثُّ عمى الديصخة عمى السزايق، كبالتالي عمى  بأىجاٍؼ تػسعّية (ٔ)

عاءاتيا في كراثة الكشيدة الذخقية  ؛العاصسة ِمغ أجل تأميغ تجارتيا، كَتشفيح ادِّ
البيدنصيَّة، إالَّ أف َمذخكعاِتيا التػسعّية كادت ترصجـُ دائًسا بسرالح كأىجاؼ الجكؿ 
األكركبية، فالشسدا كانت تشاِفُديا في الديصخة عمى البمقاف، في حيغ عارَضْتيا كلّّ ِمغ 

اٍب اقترادية كسياسّية، كنتَج عغ تزاُرِب السرالح األكركبّية ُتجاه فخندا كإنجمتًخا ألسب
 .(ٕ)الجكلة العثسانية تػتٌُّخ ُمتػاِصٌل في العالقات العثسانية الخكسية

عاَشت الجكلة العثسانية فتخَة ىجكٍء، حيث  (ٖ)ـ ٜٖٚٔكبعَج ُصمح بمغخاد عاـ 
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دة عم ياتيع الستعجِّ ى أراضييا، فزاًل عغ انذغاِؿ ُأكركبا تسكَّشت ِمغ إيقاؼ الخكس، كتعجِّ
عخَش البالد،  (ٗ)ـ( ٜٙٚٔ-ـٕٙٚٔكلكغ مشح اعتالِء: كاتخيغ الثانية )بسذاكِميا الجاخمّية، 

العدكخي، خاّصًة ضجَّ الجكلة العثسانية كإيخاف كبػلشجا،  عاَدْت ركسيا مغ ججيج إلى نذاشيا
ففي القخف الثامغ عذخ كاَف الجشػب الجشػب كأىسيََّتو،  مذكالتِ كأدركت كاتخيغ الثانية 

كالغخب عاممي تأثيٍخ في الدياسة الخارجية الخكسية، فالغخُب قجَّـ لخكسيا فمدفَتو، كُنُطَسو 
في الحكع، القائسة عمى "االستبجاد الُسدتشيخ"، أما الجشػب فتتػاجُج بو إمكانيات كبيخة 

عيَّة، فيشاؾ شبو جديخة  ، كالبحخ األسػد، كَمزائق لتحقيِق ُشسػحات ركسيا التػسُّ القـخ
البػسفػر كالجردنيل، كجدر اليػناف، ككحلظ األراضي السقجسة، ككاف الخكس َيَخكف أنفَديع 

 . (٘)أصحاَب حقٍّ في القدصشصيشية، بػصِفيع كرثة اإلمبخاشػرية البيدنصية 

ـ عمى إثخ ُدخػؿ الجشػد ٛٙٚٔ عاـثع انجَلَعت الحخب الخكسية العثسانية الكبخى 
إلى ُبػلػنيا، ككاف انتراُر األسصػؿ الخكسي عمى األسصػؿ العثساني في بجاية  يغالخكسي

ٍؿ في التاريخ العثساني، حيث كانت السخة األكلى التي ٓٚٚٔخخيف عاـ  ـ نقصَة تحػُّ
-تكػُف قج تَجنَّت تتغمَّب فييا دكلة أكركبية بسفخِدىا في حخٍب مع الجكلة العثسانية، كبيحا 

إلى الجرجة الخابعة بعج إنجمتخا، كفخندا، كركسيا بالتدمدل، –مغ حيث الُقجرة الحخبية 
ـ، مسَّا أنيى حكَع الجكلة العثسانية ٔٚٚٔ عاـكاستػَلت ركسيا عمى كامل جديخة القـخ 

 .(ٙ)عاًما، كالتي تزعُّ مميػًنا كنرَف مميػف عثساني ٜٕٙالفعميِّ عمييا بعج 

نيع تكبَُّجكا خدائَخ فادحة في سبيل تحقيق َمذخكع فإانترارات الخكس  كرغع
عي عمى حداب أراضي الجكلة العثسانية، مسَّا دفعيا إلى َتػقيع صمح:  كاتخيغ التػسُّ

عمى  هػادِّ نزَّ أىعُّ مَ  كالحيـ، ٗٚٚٔيػليػ  ٕٔكػتذظ قيشارجو مع العثسانييغ، في 
، كرعاياىا عغ ال فزاًل جكلة العثسانية، كلع يمحقػىا إال ديشيِّا فقط، استقالؿ بالد القـخ

، فاَقْت تمظ التي تعَّ مشُحيا (ٚ) داخَل أراضي الجكلة العثسانية عغ عّجة امتيازاٍت لمخكس
ُمدبًقا لفخندا كإنجمتخا. كلكغَّ الرمَح السحكػَر ُربَّسا أعصى الجكلَة العثسانيَة فخصًة إلعادة 
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تختيِب أْكضاِعيا الجاخمية، كالكياـ بعجٍد ِمَغ اإلصالحات حتى تدتصيَع ُمجابيَة 
 األخصاِر كالتخبُّراِت الخارجية، كالتي أىسُّيا الخكسية. 

غيخ أف العالقاِت الخكسّية العثسانّية لع تمَبْث أف تػتََّخت مغ ججيج عاـ 
ُمخالفًة شخكط صمِح -بدبب إقجاـ ركسيا عمى احتالؿ شبو جديخة القـخ  ؛ـٖٛٚٔ
،  - كيشارجو إالَّ أف الجكلة العثسانية أخَحْت بَسُذػرة فخندا، كاعتخَفْت بزعِّ ركسيا لمقـخ

غيَخ أف ركسيا كاف ىجُفيا إثارَة الجكلة العثسانية كجخَّىا إلى الحخب، فأتبعت ضعَّ القـخ 
، كإقامة تخسانة في ميشاء: كخزف، كإنذاِء  بتحريغ ميشاِء: سباستػبػؿ في جشػب القـخ

عسارة بحخية في البحخ األسػد، كإرساؿ الجػاسيذ إلى بالد اليػناف ككاليتي: الفالخ 
كالبغجاف؛ إلثارة الَسديحييغ عمى الجكلة العثسانية، فبادَر الباُب العالي بإعالف الحخب 

ْكخ ما أشاَرْت إليو إحجى الػثائِق إل(ٛ) ـٚٛٚٔعمى ركسيا في أغدصذ  ى ، كججيٌخ بالحِّ
َتححيٍخ ِمغ الدمصاف محسػد الثاني إلى الرجِر األعطع، ِمغ تدخُِّب الجػاسيذ، كمسَّغ 

 .  (ٜ)َيبثُّػَف األخبار الكاذبة، كيػِقُعػف الجكلة العميَّة في َحخٍج مَع َرعاَياىا 
َدت أشػاُر القتاِؿ بيغ الصخفيغ، كحقَُّق الخكُس بسداعجِة الشسدا انتراًرا كاِضًحا  كتعجَّ

لبحخ األسػد، كفيسا كراء نيخ: قػباف، كبات كاضًحا بأف الجكلة العثسانية غَجْت في ا
في خصٍخ عطيٍع لػ استسخَّ اّتحاد ركسيا كالشسدا ضّجىا، كلكغ حالَفيا الحظُّ باضصخاِب 

ـ مع الجكلة ٜٔٚٔأكضاع الشسدا، فاضصخَّت إلى عقِج ُصمح: زشتػي في أغدصذ 
مح، كاستسخَّت في العثسانية، إالَّ أف ركسيا لع ت تَِّبع الشسدا حميفَتيا في شخيق الرُّ

ـ، عمى ُٜٓٚٔمحاربة الجكلة العثسانية بسفَخِدىا، كاستْػَلى القائج: سػكاركؼ في أكاخخ 
َمت كلّّ (ٓٔ)مجيشة: إسساعيل  ، كارتكَب فييا مغ األعساِؿ الػحذيَِّة ما ال ُيػَصُف، فتجخَّ

بذأِف َعْقِج -الجكلة العثسانية، كركسيا -الجكلتيغ: ِمغ إنجمتخا، كبخكسيا، كىػلشجا بيغ 
ت ٕٜٚٔبيَشيسا، كفي يشايخ ُصْمٍح  ـ ُعِقجت ُمعاىجة: ياش بيغ الصخفيغ، كالتي نرَّ

أىعُّ ُبشػِدىا عمى امتالؾ ركسيا لبالد القخـِ، كجدٍء ِمغ بالد: الُقػباف، كبدارابيا، 
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  .(ٔٔ) بػج كديشدتخ كاألقاليع الػاقعة بيغ َنيخي:
ياش تججيًجا لسعاىجة: كػتذظ قيشارجو، كانتيى القخف الثامغ  ىكحا كانت معاىجةُ 

عذخ بقجٍر ِمغ التخاُجع كاالنجحار لمجكلة العثسانية أماـ ركسيا، التي حقَّقت َقْجًرا ِمغ 
ع عمى حداِب أراضي الجكلة العثسانية، كتأميِغ  االنترار، كَتْحقيق اآلماؿ في التػسُّ

السزائق إلى البحخ الستػسط، كالحرػؿ عمى حقِّ حساية السديحييغ تجارِتيا عبَخ 
 األرثػذككذ في الجكلة العثسانية. 

كفي مصمع القخف التاسع عذخ َتشاقزت العالقات األكركبية كثيًخا كتخبََّصْت؛ 
نتيجة الحسمة الفخندية كالحخكب الشابميػنية، كىي فتخة جعَمت الجكلة العثسانية تزصَُّخ 

ـ، األمخ الحي استغمْتُو ٜٜٚٔ عاـيشايخ  ٖصمٍح مَع ركسيا ضجَّ فخندا في  إلى عقجِ 
ـَ الخكس بتحخيِس الخعايا السديحييغ  ركسيا لسػاصمة َتحقيِق أشساِعيا التاريخية، كقا
في الُسػره، كُجدر البشجقية القجيسة الَسأخػذة ِمغ الفخندييغ، ثع أرادكا تحػيَل حقِّ الُعبػِر 

العثسانيََّة إلى االقتخاب ِمغ فخندا، السؤقَّت ِمغ السزائق إلى حقٍّ دائٍع، مسَّا دفَع الجكلَة 
كُمحاكلة َعْقج ُمعاىجِة ُصمٍح َمعيا في أسخِع َكقٍت، فانعقَجت بيَشيسا ُمعاىجُة باريذ في 

 .(ٕٔ) ـ، كالتي أعاَدت االمتيازات الفخندية في الذخؽ ٕٓٛٔيػليو  ٕ٘

كإنجمتخا  ىحا كأدَّت سياسُة التقارب العثسانية الفخندية إلى نذاط كلٍّ ِمغ ركسيا
لسػاجية ىحا التقارب، فاشتعَمْت فتخٌة ِمغ االضصخابات عمى الداحة األكركبية كمِّيا، 

الخكسية التي اشتعمت، كلع تيجْأ إالَّ  -كييسُّشا مشيا ما يخزُّ العالقات العثسانية 
ـ، حيث َشِيجت الفتخُة التي سبقتيا العجيَج ِمَغ ٕٔٛٔمايػ  ٕٛبسعاىجة: بػخارست في 

كاكاِت القتالّية بيَشيسا، كججيٌخ بالحكخ ما أشاَرت إليو الػثائُق عغ َدكر ِمرخ االحت
 .(ٖٔ)الكبيخ في َدعع الجكلة العثسانية في َحخبيا ضجَّ ركسيا خالَؿ تمظ الفتخة 

ْكر  كعمى أّية حاؿ استعاَدت ركسيا َمكاَنتيا كػاحجٍة ِمغ الُقػى الُعْطسى بعَج الجَّ
ابميػف، كَتخاجَع أماَميا مخكُد أعجائيا الجكلي، خاصة الجكلة الحي لعبْتو في إسقاط ن
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العثسانية، كصارت شخًفا أساسيِّا في رسع الدياسة األكركبية الجكلية، ِمغ خالؿ 
ـ، ٗٔٛٔمايػ  ٕٓالسؤتسخات كالسعاىجات الجكلية؛ كسعاىجة: باريذ األكلى في 

( كالحي بَجْت فيو ركسيا كقّػٍة م8181يونيو  9 :م8181سبتمبر ٖٔكمؤتسخ: فيشا )
ـ(، ٘ٔٛٔنػفسبخ  ٕٓقادرة عمى َتيجيج أكركبا بأسِخىا، كمعاىجة: باريذ الثانية )

ـ(،  ٕٕٛٔـ(، كمؤتسخ: فيخكنا )ٕٔٛٔـ(، كمؤتسخ: ليباخ )ٕٓٛٔكمؤتسخ: تخكباك )
قمّيات كَسارت ُتخفي أشساَعيا الدياسية التػسعّية في عّجَة َتػجُّيات؛ كالمعب بػرقِة األ

الجيشية كالِعْخقية، كالطيػر بسطيخ السجافع عغ السديحييغ ضجَّ السدمسيغ؛ لتثبيِت حقػِقيا 
ُع حخكاِت  الفي، فشجُجىا تذجِّ في أمالؾ الجكلة العثسانية، كاألب الخكحي لمجشذ الدُّ

خِب كاليػناف ضّج اإلدارة العثسانية، كتعسُّيا بقّػة بيجِؼ تحخيِخىع  كأكركبا العرياِف في الرِّ
 .(ٗٔ)كمِّيا ِمَغ الديصخة العثسانية، كإحياء اإلمبخاشػرية البيدنصّية القجيسة 

ىحا كقج اضصخت الجكلة العثسانية بعج أف رأت التحاُلَف الخكسيَّ اإلنجميديَّ إلى 
أف يكػَف  نرت عمىـ، كالتي ٕٙٛٔالترجيِق عمى ُمعاىجة: آؽ كخماف في أكتػبخ 

البحخ األسػد، كُمخكر ُسفشيا بجكف أف يكػف لمجكلة العثسانية لخكسيا حقُّ السالحِة في 
كاليتي: األفالؽ، كالبغجاف بسعخفة األعياف لسّجة سبع  شتخب حكاـُ يُ حقُّ التفتير، كأف 

خب ُمدتقمًَّة، كأالَّ  سشػات، مع عجـ َجػاز عدِليسا إالَّ بإقخار ركسيا، كأف تكػَف كالية الرِّ
إالَّ قمعَة: بمغخاد، كثالث قالع أخخى، كلع ُيْحَكخ بيحه السعاىجة يحتّل الجشػُد العثسانيػف 

شيٌء عغ اليػناف، كاتَّفقت ركسيا كإنجمتخا عمى استعساؿ نفػِذِىسا لػضِع حجٍّ لمحخكِب 
 .(٘ٔ)كبخكسيا، كفخندا فقتيسا: الشسدا،اكك  -كلػ َكِخَه الباب العالي-السدتسّخة 

ـ، كدخَمت ٕٚٛٔكالفخندية، كالخكسية في عاـ اتََّحَجت األساشيُل اإلنجميدية، 
البحَخ اليػناني، في ُمحاكلٍة لمزغط عمى الجكلة العثسانية في قزية االستقالؿ الحاتي 
 لميػناف، ككاف محسػد الثاني قج رفَس االستقالَؿ الحاتيَّ لميػناف بعج استخداد شبو جديخة

، (ٙٔ)تِجي بو الجكُؿ البمقانية األخخى السػره، ككاف ُيْخذى أف تربَح اليػناُف َنسػذًجا تق
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ـ عمى الجكلة العثسانية، كالتي اضصخت ٕٛٛٔكتقجَّمت ركسيا، كأعمشت الحخَب في عاـ 
بعَج ىديستيا إلى التشازؿ لخكسيا عغ عّجة مشاشق، بسػجب معاىجة: أدرنو التي ُكقَِّعت بيغ 

ساحل البحخ األسػد  سياـ، كالتي تزسَّشت: أف ُيْتَخؾ لخك ٜٕٛٔسبتسبخ  ٘ٔالصخفيغ في 
الذخقي بكامِمو، كفي البمقاف: دلتا الصػنة، كأف ُيْتَخؾ كحلظ لخكسيا السشاشق السدكػنة 
باألتخاؾ مغ كخجدتاف، كسا تزسَّشت ُمػافقة الباب العالي عمى اعتبار كخجدتاف قصًخا 

ا لمدػاحِل ركسيِّا، كىكحا أصبحت الدػاحُل الخكسّية في البحِخ األسػِد، ُمداكيًة تقخيبً 
ًة، كالشسدا،  العثسانية فييا، إلى غيِخ ذلظ ِمَغ السكاسب الدياسية كاالقترادية لخكسيا خاصَّ

 . (ٚٔ)كإنجمتخا، كفخندا عاّمًة، في أنحاء مختمفة مغ الجكلة العثسانية 

أدرنو السحكػرة، حرمت اليػناف عمى االستقالؿ  كبعَج عاـ ِمغ معاىجة
ـ، كفي نفذ الػقت قاَمت فخندا باحتالؿ ٖٓٛٔنية عاـ الدياسي عغ الجكلة العثسا

َخت، حيث سقَصْت في يِج قّػاِت دمحم  الجدائخ، فزاًل عغ السدألة الِسرخّية التي تفجَّ
ـ(، كسا ٕٖٛٔ-ٖٔٛٔعمي باشا كلّّ ِمغ فمدصيغ، كلبشاف، كدمذق في أقّل ِمغ عاـ )

كأماـ ىحا ـ إلى كػتالية، ٖٖٛٔـ، ككصل في فبخايخ ٕٖٛٔاحتلَّ إبخاليع باشا قػنية 
ؿ، كاستجاَب ىحا األخيخ ليحا  الخصخ، شمَب الدمصاف العػَف ِمَغ الكيرخ: نيقػاَل األكَّ

ـ، بيغ العثسانييغ ودمحم ٖٖٛٔمارس ٜفي كػتالية في  كلكغ تعَّ تػقيع معاىجة الصمب،
ؿ، كصار يزغُط عمى  الدمصاف عمي باشا، كىػ ما لع ُيخِض الكيرَخ نيقػاَل األكَّ

ل إلى عقِج معاىجِة إنكار: إسكمدي ) ـ(، كالتي ٖٖٛٔيػليػ ٛمحسػد الثاني حتى تػصَّ
د نػُع ىحه السعػنة  مثََّمت تحاُلًفا دفاعيِّا ركسيِّا عثسانيِّا، لسّجة ثسانيِة أعػاـ، كتحجَّ

َج ركسيا بتدكيج ال العثسانية بسداعجة  جكلةالسذتخكة في مادة سخية، كتزسَّشت تعيُّ
ّمحة، كإقفاؿ الجكلة العثسانية البػسفػر، كالجردنيل عمى الجكؿ األكركبية؛ لسشِع عجكِّ مد

 .  (ٛٔ)ركسيا ِمغ إدخاؿ أسصػِلو في البحخ األسػد 

د الشداِع بيَغ الدمصاف العثساني، ودمحم عمي باشا عاـ  ـ، جعَل ٜٖٛٔكلكغ َتَججُّ
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يجتسعػف في  )ركسيا، فخنداإنجمتخا، الشسدا، بخكسيا، (مسثمي الجكؿ األكركبية: 
ركا إلداـَ دمحم عمي باشا بإرجاِع ما أخَحه، كيحتفظ لشفِدو ٓٗٛٔمؤتسخ: لشجف  ـ، كقخَّ

ا، كأف تكػَف لسخاكِب: ركسيا، كإنجمتخا،  ـِ دكَف مجيشة عكَّ بالجدء الجشػبي ِمَغ الذا
يػُش مًعا الحقُّ في دخػؿ البػسفػر؛ لحساية إستانبػؿ لػ ىاجسْتيا الج كالشسدا

الِسرخية، كَمشح كالية ِمرخ لسحسج عمي َمجى الحياة، كانتقاِليا ألبشاِئو ِمغ بعِجه، كأف 
Palmerstoneكاستصاَع بالسخستػف  يشدحَب بجيػِشو ِمغ األماكغ األخخى التي احتّميا،

 

في نفِذ الػقت إلغاَء معاىجة: إنكار إسكمدي ِمغ الشاحية الفعمية، ثع تسكَّغ ِمغ  (ٜٔ)
، كبحلظ أصبحت ٔٗٛٔيػليػ  ٖٔالجكؿ الخسذ بإمزاء اّتفاقية: السزائق في  إقشاع

 . (ٕٓ)الجكلة العثسانية تحَت حساية الجكؿ الكبخى، ال تحَت حساية ركسيا كحَجىا 

َد الشداُع الخكسي العثساني عاـ  ـ، عمى أثخ تعقُِّب ُكلٍّ ِمغ ركسيا ٛٗٛٔثع تججَّ
إلى أراضي  كالتجأكاكالشسدا بعَس الَسجخييغ كالُبػلشجييغ الحيغ قامػا بحخكات ِعرياف، 

الجكلة العثسانية، كالتي َرفزت تدميَسيع، كصاَرت الحخب كشيكًة بيغ الجكلة العثسانية 
اَل إلى اَتفاؽ: )بمصة ليساف( في مايػ كركسيا، إالَّ أ  . (ٕٔ)ـ ٛٗٛٔنيسا تػصَّ

غيَخ أف عجاكَة ركسيا التقميجية لمجكلة العثسانية لع تتػَقْف، كاستسخَّت في العسل 
العثسانية، كإثارة االضصخابات في البمقاف، بحجٍج ديشية كالية، كفي  جكلةعمى تجميخ ال

ألنو كاف ُيْجرؾ أنيا  –ؿ االتفاَؽ مَع إنجمتخا ـ حاكؿ الكيرُخ: نيقػاَل األكَّ ٖ٘ٛٔعاـ 
عمى تقديِع الجكلة  -العكبة األساسية أماـ تحقيق ُمخصَّصاتو ُتجاه الجكلة العثسانية 

إف الجكلة العثسانية رجل مخيس، كأنا مثمكع راغب في :"العثسانية حاَؿ ُسقػشيا، إذ قاؿ
استسخاِر حياِتو، إنو يسكغ أف يسػَت فجأًة بيغ أيجيشا، كإنشا ال ندتصيُع أف ُنحيي الَسْػتى 
إذا سقصت اإلمبخاشػرية التخكية، فإنيا ستدقُط لكي ال تقػـَ بعَج ذلظ أبًجا، كليحا أفال 

يغ ُمدبًقا ليحا االحتساؿ ِمغ أف نجمَب ألنفِدشا يكػُف ِمغ األفزِل أف نكػَف ُمدتعجِّ 
الَفْػَضى كاالرتباَؾ، كحتسية حخب أكركبية"، لكغ إنجمتخا رفَزْت، ككانت تداِنُج حخكَة 

 .(ٕٕ)اإلصالحات العثسانية 
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َؿ التشافُذ الخكسي  ـ الى نداٍع بيغ رجاِؿ الجيغ ٓ٘ٛٔالفخندي عاـ  –تحػَّ
ككذ في فمدصيغ حػَؿ إدارة األماكغ السقجسة، كحقِّ الكاثػليظ، كرجاؿ الجيغ األرثػذ

ِل فخندا في  ِعي حقَّيا في الحساية، األمخ الحي أدَّى إلى تجخُّ حسايِتيا، فكانت كلُّ جيٍة تجَّ
ُمحاكلٍة مشيا لتخجيِح كفَِّة رجاؿ الجيغ الكاثػليظ باعتباِرىا حامية الكاثػليكية، كتػدَّدت إلى  

ت مشيا أف ُتعِمَغ رسسيِّا أفزميَة رجاؿ الجيغ الكاثػليظ في الجكلة الحكػمة العثسانية، كشمبَ 
، فعيََّغ الباُب العالي لجشًة ُمذّكمًة ِمغ عّجة أعزاٍء ُمختمفي السحاىب لفرِميا (ٖٕ)العثسانية

رت ىحه المجشة بعَج عّجة اجتساعات ُمتتالية، بأكلػّية  بسقتَزى السعاىجات القجيسة، كقخَّ
مخسػـٌ عثساني بتدميِع  ٕ٘ٛٔ، كصجر عاـ (ٕٗ)متالِؾ عّجة كشائذ كأديخة الكاثػليظ في ا

السفاتيح الثالثة الخاّصة باألبػاب الخئيدة لكشديِة العحراء، ككحلظ باب الدخاديب القائسة 
تحَت كشيدة السيِج في بيت لحع إلى رجاؿ الجيغ الكاثػليظ في القجس، كحلظ َبِقي ِمفتاح 

 .(ٕ٘)في الجانب الغخبي في َحْػَزتيعَمجخل الكشيدة الخئيذ 

كحلظ أثاَر حفيطَة ركسيا سساُح الحكػمة العثسانية لمكاثػليظ في القجس، بشقل 
الشجسة الفزية التي أىجتيا فخندا لمكاثػليظ إلى كشديِة الَسيج في بيت لحع، مَع نقل 

اؿ كثيخة في كسّيات كبيخة مغ األمػاؿ لخجاؿ الجيغ الكاثػليظ في فمدصيغ، لمكياـ بأعس
األماكغ السقجسة، ال سّيسا في القجس مع أْخِح السفاتيح السػجػدة بحػزة الخلباف 
األرثػذكذ، كتدميِسيا إلى رجاؿ الجيغ الكاثػليظ، لحا َعجَّ الخكُس نقَل السفاتيِح ِمغ 
رجاؿ الجيغ األرثػذكذ إلى الكاثػليظ إىانًة ليع كضخًبا لمديادة الخكسية في الجكلة 

ـَ َرعايا الَكيرخالعثسا  .(ٕٙ)مغ األرثػذكذ  نية، كأما

ِل فخندا كركسيا   كبحلظ اتََّخَح الشِّداُع عمى األماكغ السقجَّسة شكاًل َدكليِّا بعَج تجخُّ
في ُمحاكلة لجعِع رجاؿ ديِشيع كَتْسٍكيشيع، كاتَّخحت ركسيا ىحا الشداَع ذريعًة لتشفيِح كصّية 

إلى اآلستانة لمتفاكض في  Munshikufمشذيكػؼ بصخِس األكبخ، كأرسَمت سفيَخىا: 
مدألة األماكغ السقجسة في الطاىخ، كفي الحكيقة لع يكغ القرُج ِمغ إرسالو إالَّ إيجاد 
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ة َمقبػلة لجى الجكؿ  أسباب الذقاؽ إلعالف الحخب ضَج الجكلة العثسانية، بُحجَّ
كو سي"، القاضية بأف األكركبية، كحاكَؿ َمشذيكػؼ تججيَج شخكِط "معاىجة: خػنكاراسم

يكػف لخكسيا حسايُة جسيع السديحييغ السػجػديغ باألراضي العثسانية، لكغ الدمصاف 
ًدا باحتالؿ الجشػد الخكس لػاليَتي:  رفَس، فاندحَب مشذيكػؼ ِمغ اآلستانة ُميجِّ

. كبحلظ (ٕٚ)ـ ٖ٘ٛٔيػليػ  ٕاألفالؽ كالبغجاف، كبالفعِل أقجمت عمى احتالِليسا في 
في شبو جديخة  -ـ( ٙ٘ٛٔ-ٖ٘ٛٔت الحخُب السدسَّاة حخب: الذخؽ أك القـخ )انجَلعَ 

، كالػاقعة في شسالي البحخ األسػد  بيغ ركسيا كالجكلة العثسانية، كتحّقق لمعسـػ  -القـخ
أف غخض ركسيا ىػ إعالف الحخب عمى الجكلة العثسانية، كتقديع َمَساِلكيا؛ لديادة 

ي كالجغخافي، لحا كقَفت فخندا كإنجمتخا في صفِّ الشفػذ الخكسي االقترادي كالجيش
الجكلة العثسانية ضجَّ ركسيا، كانتيت الحخب السحكػرة بيديسة جيػِش اإلمبخاشػرية 

 . (ٕٛ) ـٙ٘ٛٔالخكسّية، كَتػقيع ُمعاىجة: باريذ عاـ 

 :الستخبارات العثسانية -ثانًيا

الستعّمقة بالعسل عمى الشذاشات  يعشي ُمرصمح، أك َمفيػـ عاـ: االستخبارات
فيع أكضاع، أك َنَػايا الُخرـػ الحكيقييغ، أك السحتسميغ داخَل السجتسعات، أك الجكؿ 
كاالّشالع عمى َقابمّياِتيع، كنقاِط ضعِفيع، كإحباط ُجيػد الجػاسيذ الحيغ ُيخسُميع 

 . (ٜٕ) العجك؛ ُكصػاًل إلى حسايِة ُكجػد الجكؿ كاألمع، كضساِف ُمدتقبِميا

، ككمس ُة الجاسػِس ُمذتّقة مغ: جذ، كتعشي: بحَث كمعخفَة أسخاِر العجكِّ
ـَ كَسخَب أخبارَ  ه، كالكياـ بشذاشاٍت تخخيبّية داخَل ُصفػِفو، كالشذاط االستخباري قجيٌع ِقَج

كأكؿ نذاط استخباري في الُسجتسعات اإلسالمية بجأ مع البخيج،  ،التاريخ اإلنداني
كُعِخَؼ َمغ قاـ بيحا الشذاط بداعي البخيج.  كقج أشمَق التخُؾ قجيًسا عمى َمغ يقػـ بيحا 

، حجيثعرخ الالاسع: "جاشيت"، أما في  ،عجكِّىع، كىػ الريغأراضي الشذاط داخَل 
بثُّ األخباَر الكاذبَة، كيعسُل عمى نذِخ الفتشِة، اسُع الجاسػِس عمى كلِّ َمغ ي قَ مِ شْ اُ ف
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 .(ٖٓ) كالفداد بجاخل السجتسعات

كنجُج في كثائق األرشيف العثساني: لفطَة الجاسػس ِمغ خالؿ دفاتخ السيّسة، 
كُتْصَمق عمى الحيغ ُيِجيجكف الّمغات، كأىل الثقة كالخبخة كالسعخفة، كَشِجيجي اإلحداس، 

، كتمقِّي كَذِكي الِخْبخة كاالشّ  الع عمى أحػاِؿ اأُلَمع، كعمى الحيغ َمِيخكا في َمعخفة العجكِّ
سع كإجادة الِخجاع.   ُركا ُشُخَؽ تصػيِخ الرجاقات، ككثخة التشقل كاستخاؽ الدَّ أخباِره، كشػَّ
كلُّ ذلظ قبَل أف تشذأ ُمؤسدات تعميع كتصػيخ األعساؿ االستخبارية التي نجُجىا في كلِّ 

ت في عرِخنا الحالي. يقػؿ نابميػف: "إذا نطخنا إلى نتائج الحخكب الجكؿ كالسؤسدا
ـَ ما يقػـُ بو  كجْجَنا أف دكَر كبصػالِت َسجنِة السجفعّية كالسذاة كالفخساف ال يكاُد ُيْحكخ أما

 .(ٖٔ)الجػاسيُذ ِمغ أعساٍؿ غيِخ َمخئّية"

ذ كاستصالِع أخباِر العجكِّ  نجُجىا في عيِج: َجع  كَأْكلى الػثائِق الستعّمقة بالتجدُّ
لسشي باليػناف جاسػسيغ إلى ركدكس، ثع إلى  ةخ ، الحي أرسل كىػ في جدي(ٕٖ)سمصاف 

اًل عغ األكضاِع في تمظ  -كاسُسو حديغ  - فخندا، كتمقَّى ِمغ أحِجىسا تقخيًخا ُمفرَّ
 . (ٖٖ)ـٕٛٗٔ عاـالجديخة، كيخجُع تاريُخ الػثيقة إلى 

لألسػاليِب السّتبعػة كالػسػائل السدػتخجمة ِمػغ قبػل الجػاسػيذ كنِجُج فػي الػثػائق سػخًدا 
َكْفًقػا  -، كمشيػا في َنقػل كإخفػاء السعمػمػات الدػخية، حتػى ُكصػػليا إلػى اليػجؼ السشذػػد

ػػػذِ  بػكالػػػػة الكيػػػادة الُعميػػػػا بػػػالجير العثسػػػػاني  لسػقػػػِع التػػػػجابيخ السصمػبػػػة لسكافحػػػػة التجدُّ
 الحجكد َكْفَق الصخيق اآلتية:بأف األخباَر تتدخَُّب عبَخ  -اليسايػني 

بعَج كتابِة التقاريخ عمى أكراٍؽ حخيخيَّة َرقيقٍة ُتْصَػى، ثع ُتػَضُع بجاخِل اأُلُذِف،  -
 كتدجُّ بقصعٍة مغ الُقصغ.

ُتَخبَُّأ السخصَّصاُت كالخُّسػـُ بجاخِل الذسدّيات، كعشجما َيزصَُّخ صاحُب الذسدّية  -
 .  (ٖٗ)سديَِّتو ألحج شخكاِئو لمتػقُّف لتجقيِق َجػاِزه ُيْعِصي ش

قانػف الُعقػبات ل إلى أنو كاف ُيعاقب الجػاسيُذ َكْفًقا التقاريخحج أكأفاَد 
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ذ كالخيانة  العدكخي الحي ُيصبَُّق عمى مختكبي جخيسة إفذاِء األسخار العدكخية كالتجدُّ
َذ بأنو االّشالع عمى أيِّ سخٍّ عدكخي برػرٍة  الحخبية، ككصَف القانػف السحكػر التجدُّ
ُمغايخٍة لمقانػف كالرالحية، كالحًقا أفاَدْت محكخة نطارة الحخبّية إلى شػرى الجكلة في 

 . (ٖ٘)ـ بإدخاِؿ عّجة تعجيالٍت عميو ٜٗٔٔسبتسبخ  ٙٔق، السػافق ٕٖٖٔشػاؿ  ٕ٘

ْكخ أف الدمصاِت العثسانيَة كانت تخُصُج  راٍت سشػّيًة لسأمػري كججيٌخ بالحِّ ُمخرَّ
البػليذ الّدخيِّ ألعساؿ االستخبارات؛ إلجخاِء البحث كالتحّخي الالزميغ، كجسع األخبار 
برػرة غيخ عادية، فزاًل عغ المجػء أحياًنا إلى اعتساد السديج ِمَغ السراريف السؤقتة 

ا"، كُيصمُب  إحالتيا إلى كالصارئة، كالتي كانت ُتػَصُف "بالسراريف الزخكرية ججِّ
 .(ٖٙ)نطارة السالية؛ لكي تقػـَ بتدجيِجىا كَدْفِعيا ِمغ ِقَبِل الخديشِة 

كحدَب ما نػََّىْت إليو إحجى الػثائق كانت تعجُّ تقاريخ شيخية ِمغ ِقَبل السأمػريغ 
لكغ الخجاؿ ، سراريف التحكيقات الدخّية الصارئة حػؿ الذؤكف الدياسيةالدخّييغ ب

السجاؿ كانػا يخذػف كثيًخا ِمغ ُشيػع أسسائيع، كَيستشعػف عغ إعصاِء السدتخجميغ في ىحا 
، مسَّا ُيؤدِّي ةَسشجاٍت بالسبالِغ التي يتمقَّػَنيا، أك َيْدعػف إلى تقجيِسيا بأسساٍء أخَخى ُمدتعار 

زمة لتمظ الَسراريِف   .(ٖٚ) إلى تعحٍُّر َتشطيِع دفتٍخ، كَتقجيسو مع الّدشجات الالَّ

تصاِلُعشا  -الدالفة الحكخ -حخب القـخ بيغ ركسيا كالجكلة العثسانية كبعَج انجالع 
الػثاِئُق العثسانية بحالٍة ِمَغ الشَِّفيخ العاـ داخَل أركقِة الباب العالي ألْخِح الَحيصة 
كالَحيمػلة دكَف ُكصػِؿ أخباِر الجير اليسايػني لجػاسيذ ركسيا، كإجياض عسميات 

ذ داخَل األراضي العث سانية لرالح عجكِّىع، كِمغ تمظ الػثائِق محّكخة مجمِذ التجدُّ
لسَّا كاف استخاُؽ أكضاع الجير الذػرى العدكخّي إلى َمقاـ قيادِة الجير، كجاَء فييا: "

- اليسايػني السحتذج لمحخب في األماكغ السعمػمة ِمغ قبل العجكِّ بإرساؿ جػاسيِدو
يجخي بالعجيِج ِمغ الصخؽ كالػسائل، كَمْشًعا لػصػِؿ أخبار كأكضاع الجير اليسايػني 
إلى العجكِّ عبَخ ىؤالء الجػاسيذ، فسغ ُمقتَزى الدياسة الحخبية أف يحخص السذيخكف 
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العطاـ، كاألمخاء، كالزباط السؤتسخكف بأمخىع عمى أْخِح الَحَحر الجائع، كاالىتساـ الكامل 
البحث عشيع، كاالستجالؿ عغ أحػاِليع، كترخُّفاتيع، كالكبس عمييع قبل في التحخِّي ك 

زمة فيسغ يكبُس  شػا ِمغ استخاِؽ أحػاِؿ الجير كأكضاِعو، كإيقاع الُعقػبة الالَّ أف يتسكَّ
ع بيا إجخاء البحِث، عمييع. كقج رأى مجمُذ الذػرى العدكخي أنو ِمَغ األمػر السدمّ 

، كالتحّخي في كّل األحػاِؿ كك اّفة األمكشة عغ الجػاسيذ القادميغ ِمغ شخِؼ العجكِّ
ـِ  ـِ فيسغ ثبَتْت تيسُتيع، كإجخاء أحكا كالكبس عمييع كالتحقيق َمعيع كإيقاع ُعقػبة اإلعجا
القػانيغ الجدائية السخعية. كسا يجُب الكبُس عمى كلِّ َمغ َيذتبو في ُقجكمو ِمغ شخؼ 

ذ، كاستخاِؽ أكضاِع الج ير اليسايػني، كإجخاء التحقيق كالتحخِّي العجكِّ لمتجدُّ
الالزمْيِغ، فإذا تبّيغ أنيع جػاسيُذ ُيرار إلى التحقيق معيع، كأْخِح إفاداِتيع برػرٍة 
كاممة، كتدجيميا في محاضخ ضبٍط، ثع إعجاميع رمًيا بالخصاص عمى مأل ِمغ 

بميغو لسغ يمـد الشاس، كفي حاؿ صجكر اإلرادة الدشية بالسػافقة عمى ذلظ، ُيرار إلى تَ 
ـِ قيادة الجير باإلحاشة كاألمخ، لحزخِة كلّي األمخ" ل مقا   .(ٖٛ)كتابيِّا، ُيخجى تفزُّ

ـِ  ُة ُمحكِّخاٍت بشفِذ الُسحتػى؛ ِمغ قائج الجيِر لسقا كقِج استتبَع السحكخَة الدالفَة عجَّ
جارِة  الدشية بالسػافقة  اإلرادةُ الداميِة، ثع ُمحكخة الرجارِة إلى الدمصاِف، فرَجَرت الرَّ

  .(ٜٖ) عمى تشفيِح ما جاء بيا

س   (ٓٗ) داخل األراضي العثسانية روسيةقزية تجدُّ

في ِخزعِّ حخِب القـخ تعَّ الكبُس عمى شخٍز ُيْجَعى: أنجكركشكا في ِجيات 
ذ لرالح ركسيا، كحلظ تعَّ الكبُس عمى كلِّ َمغ ُذِكخ (ٔٗ) إيداقجى ، بُتيسة التجدُّ

ُة مجالَذ خاّصة، لمتحقيِق َمعيع اسُسو مغ  بعيج، أك قخيب في ىحا األمخ، كانعقَجْت عجِّ
 وجرت التحكيقات عمى الشحه التالي:، ثع في شػمشي، (ٕٗ) في شػلجي

استجهاب السدعه: أندوروشكا ولد غانجه ِمن رعايا الدولة العمّية الُسكيم في  -
م، 3:75ديدسبر  43ه، السهافق 3494ربيع األول  43إيداقجى، بتاريخ 
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س لرالح روسيا، وجاء فيو:  ًرا في إيداقجى بُتيسة التجدُّ  وقد ُقِبَض عميو ُمؤخَّ
 ُكخ دكَف ُمخاكغٍة.لساذا ُقِبس عميظ؟ كما الدبب؟ كأيغ ككيف؟ اذْ  س:
قبل حػالي أربعِة ُشيػر أرسَمشي أحسج آغا مجيخ إيداقجى، كحافظ ثابت مغ  ج:

ذ فحىْبُت إلى ىشاؾ، ككشُت أجسُع  ،أىالي إيداقجى إلى الجية األخخى لمتجدُّ
ُميا. كقبل شيٍخ  كس، كأرجُع كأقجِّ َما أْمَكششي جسُعو ِمغ َمعمػماٍت عغ أحػاِؿ الخُّ

مخًَّة ُأخخى إلى الجية اأُلخخى، كألنشي فخْرُت ِمغ ركسيا ِمغ كنرف أرسمػني 
، كألقػني في الَحب  ذ:قبُل إلى ىحه الجية، َعخَفػني في إسساعيل، َفَكبُزػا عميَّ

ذ عمى الجية األخخى، بسعشى جسع  ثع أخخجػني، كأرسمػني عمى أف أتجدَّ
اإلبالغ عشيا. السعمػمات العدكخّية في إيداقجى، كسائخ األماكغ األخخى، ك 

أخحكني إلى غابة الدخك السقابمة إليداقجى لياًل، فعبْخُت مغ ىشاؾ إلى ىحه 
الجية، كتػّجيت ُمباشخًة إلى مشدؿ السختار: القازاقي زىاركػ، فمسَّا ذكْخُت لو ما 
َجخى، قاؿ" إنيع َيبحُثػف عشظ ىشا أيًزا، فإذا َكجُجكؾ قتمػؾ". قمت: "كما 

َخْف؛ سأحسيظ، ُعْج إلى الجية األخخى، كقل لمخكس: العسل؟". أجاب: "ال تَ 
بأف العداِكَخ كالسجفعّية أخَمْت إيداقجى، كذىبت إلى باباشاغ. كلع يبَق في 
إيداقجى ِسػى ألفي عدكخي، كثسانية مجافع، كأف عمييع أف َيأتػا إلى ىحه 

ٍد. قمت: "كيف أعبُخ؟ كىل يسكششي أف أجَج قارًبا لمُعب ػر؟". الجية دكَف تخدُّ
كلعمسو بأف السجيخ أرسمشي ِمغ قبل، كبأصحاِب القػارب الحيغ َعبخكا بي، ذىَب 
فػجَج أصحاَب القػاِرِب، كاتَّفق معيع، ثع أخَحني ِمغ بيِتو، كأرسمشي إلى ما بعج 
َمخكد الجسخؾ، ككاف القارب جاىًدا، فأركَبشي، كأرسمشي إلى الجية األخخى، 

بْخُت َمغ ىشاؾ بأني قادـ ِمغ شخِؼ الُسختار، فػَصْمُت إلى أحج الذػاشئ، كأخ
كشمْبُت مشيع إبالَغ ضابِصيع بعجِد العداكِخ، فجاء الزابُط، كاستجػبشي، ثع 
أخَحني مَع َحػالي أربعٍة ِمغ القازاؽ إلى ُمحافظ قمعة إسساعيل، فاستجػبشي 

ه بأف بجكِره، ثع قاؿ لي: "اذىب مخًَّة أخخى إلى الُسختار في إيداقجى؛ كأخبخْ 
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َدؾ بيا غيُخ كافية، فميتحقَّق جيًِّجا، كليتأكج ِمغ ِمقجار  السعمػماِت التي زكَّ
السجافع كالعداكخ العثسانية، كُيخسمظ إليشا مخًَّة أخخى. ثع أرفَقِشي بزابٍط، فعبْخُت 
ْلت في الجباؿ ثالثَة أياـ،  مخَّة أخخى إلى إيداقجى. ثع تغمَّب عميَّ الخػؼ، فتجػَّ

ية ذىْبُت إلى إيداقجى، فػصْمُت إلى مشدؿ السختار، كلسَّا كججت كفي الشيا
ْيت إلى اإلسصبل، فػجْجُت أحًجا ىشاؾ، كلسَّا سألُتو أجاَب بأنَّيع  الباب ُمقفاًل تػجَّ
عمُسػا بإرسالو لظ إلى الجية األخخى، فكبزػا عمى السختار كَحَبدػه. ثع 

ْيت ِمغ ىشاؾ إلى َمشدؿ القازاقي فاسيل، فدألُتو أيًزا، فأجاب بشفذ  تػجَّ
 .  الجػاب، ثع عمَست الزبصّية بالخبِخ، فجاؤكا كَقبزػا عميَّ

 ما اسُع أصحاب القارب؟ س:
أحجىع ُيقاؿ لو: ِديستخي القازاقي ذك المحية، كاآلخخ اسسو كحلظ ديستخي  ج:

 القازاقي.
سالظ ِمغ عشجما أرسَمظ السجيُخ ألّكؿ مخَّة كاف أصحاب القارب عمى عمٍع بإر  س:

 ِقَبل الُسجيخ، فيل كاف ذلظ كحلظ عشجما أرسَمظ السختار؟  
 قاسػا الخبَخ أيًزا عمى إرسالي ِمغ قبل السجيخ. ج:
: نيذاف الخكسي الجشدّية، َشقيق  س: لساذا جعمَتيع يػـَ أمذ َيكبزػف عمى السجعػِّ

: كيخكػر كيخه غػس الخكسي الجشدّية أيًزا؟  السجعػِّ
زباط الخكس في إسساعيَل بأف السحكػرْيِغ َجاسػساِف، ككَتبا سسْعُت ِمغ ال ج:

أكراًقا ىشا كأرساَلىا إلى إسساعيل. لكّشي لع أَرىسا ىشاَؾ، بل أعخفيسا سابًقا، 
 كأعخؼ بأف قخه بت الخكسي في إسساعيل ِمغ رجاؿ السختار. 

عشجما ىّع السختار بإرسالظ إلى الجية األخخى، َمغ كاف معو؟ كإذا كاف َمعو  س:
 آخخكف، فيل كانػا عمى عمٍع بسا يجخي؟

كاف معو إفتػدي شػرك، كسيسبػف أكنػبخي، كأخػه زىارتػ أكنػبخي، كيػاكيع  ج:
 بائع الُقجكر الفخارّية، كمُّيع عمى عمٍع بدبب ذىابي.
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 َمْغ ِمغ ىؤالء في الدجغ اآلف؟ اْذُكخ أسساَءىع. س:
 يع. ما ِمغ أحٍج كاَف عمى عمع بحلظ ِسػى األشخاِص الحيغ ذكختُ  ج:
ىل لجيظ معمػماٌت عغ أعساؿ ياِني حػلي كغيخه ِمغ الجػاسيذ الحيغ سَبق  س:

الكبُس عمييع كأرسُمػا إلى شػمشي؟ كىل ىشاؾ َمغ َيعخؼ عشيع، كعغ غيخىع؟ 
 القػؿ. اْصُجؽ

ذ  ج: السحكػركف الحيغ أرسُمػني في ذلظ الػقت إلى الجية السقابمة لمتجدُّ
يعخفػَنيع، ككانػا ُيخفػنيع عشِّي. كلكغ سسْعُت ِمغ السجعػْيِغ: سيسيػف بايبػالر، 
كيػركي أنصػف أف كالِّ ِمغ: كػركي فخمدػف السختار، كقدصشصيغ صيخ 

يل، كأنصػف، كنيكػلجو لجييع دكبخيذاف، كقدصاكي ُمقجـ الخسػر لجى فاس
 َمعمػمات في ىحا الخرػص، فيع ِرفاُؽ بعٍس. 

 كىل في شػلجي جػاسيذ؟ كَمغ ىع؟ ككع عجدىع؟ س:
في شػلجي ما َيقُخب مغ ثالثيغ جاسػًسا مغ القازاؽ، سسْعُت أنيع يكتبػف  ج:

كقج  التقاريَخ، كيخسمػَنيا مع اثشيغ مغ القازاؽ، ال أعخؼ اسسْييسا إلى إسساعيل،
رأيت ىحيغ القازاقيغ، أحجىسا: متػسط القامة، نحيف الػجو، أبيس المحية، 
، كاآلخخ: متػسط القامة، شاب أمخد، في الثامشة عذخة ِمغ  كمتقجـ في الدغِّ
الُعسخ، ال أعخُؼ اسسْييسا، لكشي أعخُفيسا إذا رأيُتيسا. يأخحاف األكراؽ التي 

دابعة؛ بجًءا مغ الشقصة األكلى عشج ُتْعصى ليسا، كيدمِّسانيا إلى الشقصة ال
يخ نحَػ شػلجي حيث الشقصة الدابعة، يدتمُع األكراؽ ىشاؾ  إسساعيل، ثع الدَّ

 ضابٌط بختبة: يػزباشي، كيخسميا مَع السحكػرْيغ إلى إسساعيل. 
 تهقيع الستيم

استجهاب الَسدعه: ديستري ولد أندريا الذي كان ِمن التابعية الروسية، ثم فرَّ  -
 وىه حاليِّا من التابعية العثسانية، ومكيم في إيداقجى:  مشيا،
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عخفشا بأنظ مع صجيقظ ديستخي أرسمتسا السجعػ: أنجكركشكا بالقارب إلى الجية  س:
األخخى. كيف كاف ذلظ؟ كَمغ شمب مشكسا إرسالو إلى الجية األخخى؟ ُقْل ذلظ 

 دكَف ُمػاربة.
كشت نائًسا لياًل في بيت ديستخي ذي المحية، فجاء السختار القازاقي: زىاركػ، كمعو  ج:

رجل ُيْجعى: أنجكر، فأيقَطا صاحب السشدؿ، فقاـ السحكػر بإيقاضي، كاف في يج 
السختار السحكػر شيء مغ العخؽ، كبعس الجخاف، كفخكتيغ، َشمبشا إلى خارج 

ِقَبل الَقرخ؛ أي: السجيخ لمُعبػر إلى البيت، كقاؿ: "إف أنجكركشكا مكمَّف مغ 
ذ، كعميكسا أْخُحه كالُعبػر بو إلى الجية األخخى"،  الجية األخخى بسيّسة التجدُّ
ْيشا صػَب شاشئ: الجانػب، كركبشا القارَب  فػافقشا عمى ذلظ، فقسشا جسيًعا كتػجَّ

بقي عشَج الجية الدفمى ِمغ الجسخؾ، كعبخنا بأنجكركشكا إلى الجية األخخى، ك 
 السختاُر عشَج شاشئ الجانػب.

ثتع؟ كىل كاف ىشاؾ حجيٌث بيغ زىاركػ  س: بعج أف أيقطػُكسا ِمغ الشػـ، ماذا تحجَّ
 كأنجكركشكا؟ اْصُجؽ القػؿ.

زىاركػ عجَد العداكخ كالسجافع الَسػجػدة في إيداقجى، كسسْعُت مشو  ذكَخ السختار ج:
 حلظ" قػلو: "اذىْب إلى الجية السقابمِة، كأخِبْخ ب

قاؿ لكع السختار زىاركػ: خحكا أنجكركشكا إلى الجية األخخى، كلجى َعػدِتكع  س:
 اْتُخُكػا القاِرَب في السكاف الحي أخحتُسػه مشو، كبعج ذلظ ال َعخفتسػني، كال عخفتكع.

 .(ٖٗ)خاشِخكع"  نعع قاؿ كحلظ، كأضاَؼ: "بعَج عػدِتكع أشيبُ  ج:

غشاط، ِمن رعايا الدولة العمّية السكيم في محزر استجهاب الَسدعه ديستري ولد ا -
 إيداقجى:

كيف أكصمُتع أنجكركشكا إلى الجية األخخى؟ كَمغ قاؿ لكع: "ُخحكه إلى الجية  س:
 األخخى؟". ُقْل برجٍؽ.
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كشت نائًسا لياًل في بيتي عشجما َجاءني زىاركػ السختار، كأنجكركشكا كاَنا َيحسالِف  ج:
العخؽ، كالجخاف، كالفخك. قاؿ السختار: "سيحىب أنجكركشكا ىحا إلى الجية األخخى 
بصمٍب ِمغ السجيخ، ستأخحكَف السحكػَر إلى الجية األخخى". تخدَّدت، كقمت: "أنا 

ر شمَب السجيخ ذلظ، قسُت أنا كرفيقي: ديستخي بشقل  خائف"، لكشَّو عشجما كخَّ
الَسحكػر إلى الجية األخخى. سألشي أنجكركشكا، كنحغ في القارب عغ عجد 
ـِ َمعخفتي ذلظ، قاؿ: "أرسَمشي ِمغ الجية  العداكِخ في إيداقجى، كلسا أخبختو بعج

ي كالتحقيق، كقج استفدخُت ِمغ السختار: زىاركػ، لكشي أريُج  األخخى الجشخاؿ لمتقرِّ
ـِ عمسي شيًئا.  مشظ أف تدّكدني بسا عشجؾ، فأجبتو أيًزا بعج

أنَت ِمغ رعايا الجكلة، كعخْفَت سػَء نّيِة السحكػر، فمساذا لع تعْج بِو إلى إيداقجى،  س:
 كتبمغ السجيَخ بحلظ ليكبزػا عميو؟

السحكػر كاف بيِجه سكيٌغ فخْفشا ِمغ العػدة، كبقْيشا يػميغ أك ثالثة، لع نخبخ بحلظ  ج:
أحًجا، كلكغ أدركشا أخيًخا بأف الخبَخ سيشتذُخ، فحىبشا كأخبخنا ُمختاَر الييػد: 
"ىاركنقو" بحلظ، كبجكِره نقَل الخبَخ إلى السجيخ، كعمى إْثِخ ذلظ قبُزػا عميشا، كعمى 

 السختار". 

استجهاب مختار القازاق: زىاركه ولد بهان، ِمن أتباع الدولة العمّية  َمحزر -
 السكيم في إيداقجى:

عشجما جاء أنجكركشكا، كقاؿ لظ إنو جاَء مغ شخؼ ركسيا لجسِع السعمػمات  س:
كسيعػد، فحكْخَت لو عجَد السجافع كالعداكخ السػجػدة، ثع أخحَت السحكػَر إلى بيت: 

ستخي اآلخخ ِمغ نػِمو، كقمَت لو: ىحا الخجل سيحىُب إلى ديستخي، كىشاؾ أيقطتع دي
الجية األخخى بأمٍخ مغ السجيخ، فأرسمَتو إلى الجية األخخى، كسْخَت معيسا حتى 

 شاشئ الجانػب، اْذُكخ كيف حجَث ذلظ؟
لع يأِت السحكػر إلى بيتي، بل قيل بأنو جاء إلى بيِت القازاقي السجعػ: زىاركػ،  ج:
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ت، كأخبخني بأف أحًجا ُيخيجني، فحىْبُت ككجْجُت أنجكركشكا ىشاؾ. فجاء صاحُب البي
أخبخني بأنو جاء ِمغ الجية األخخى لجسِع السعمػمات، كأنو سيعػُد إلى ىشاؾ. قسشا 
ِمغ ىشاؾ ككانت الداعة حػالي الدادسة مداء )بالتػقيت الغخبي(، كذىبشا إلى 

إلى الجية األخخى، كُيعصيو بيت ديستخي. أخبَخ السحكػُر ديستخي بأنو سيحىُب 
كخبػًنا )كرؽ استشداخ(. امتشَع السحكػراف عغ َنقل ذلظ، كِبَجكري شمْبُت مشيسا أف 
يشقاَله، لكشِّي لع أقل ليسا إنو سيحىُب بأمٍخ مغ السجيخ. سألشي عغ عجِد العداكخ، 

ـِ عمِسي بحلظ.   لكشي أجبُتو بعج
لع تخِبْخ عشو، ككاف كاضًحا أنو  كشت تعخُؼ بأف أنجكركشكا جاسػٌس، كمع ذلظ س:

سيشقُل معمػماٍت إلى الخكس عغ أحػاؿ إيداقجى، فيل يجػُز مشظ أف تداعَجه 
 عمى الحىاب إلى الجية األخخى؟

في الحكيقة كشت أعِخُؼ ذلظ، ككاف عميَّ اإلخباُر؛ كي َيكبزػا عميو. أخصأت  ج:
 كأعتِخُؼ بخصئي 

 السهاجية: -

استجعاُء أنجكركشكا كالخباف: ديستخي، كالخباف  بحزػر السختار السحكػر، تعَّ 
اآلخخ: ديستخي، كتعَّ استجػاُبيع عغ أْخِح السختار السحكػر بأنجكركشكا إلى بيت الخّباف: 
ديستخي، كعغ شمِبو مشو أف يأخَحه إلى الجية األخخى، كذكخه ألنجكركشكا عجَد العداكخ. 

خخى تػجَّو ُمباشخًة إلى مشدؿ السختار كأجابػا بأف أنجكركشكا عشجما جاء ِمغ الجية األ
السحكػر، كتحقَّق مشو عغ عجد العداكخ، ثع ذلَبا إلى بيت: ديستخي، كىشاؾ قاؿ ليسا: 
"عميكسا أف تأخَحاه إلى الجية األخخى، سيحىُب إلى ىشاؾ ِمغ َشخؼ السجيخ".  قاؿ ذلظ 

السختار: "لع َيُعج مجاٌؿ أماـَ السختار، كسا قالو الخّباناف بيحه الرػرة. عشجئٍح أجاب 
لإلنكار، فالحكيقُة أنو عشجما جاَء أنجكركشكا مغ الجية األخخى ندؿ ضيًفا في بيت 
القازاقي السجعػ: زىاركػ، فحىْبُت أنا بعج ذلظ، كجئت بو إلى بيتي، كشمبت مشو أف يحىَب 
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ا إلى بيت: ديستخي، إلى الجية األخخى، كُيْخبخ بعجِد العداكخ كالسجاِفع، ثع قْسَشا مًعا كذىبش
كشمبت أف يشقاَله إلى الجية األخخى، لكشِّي لع أقل ليسا أنو مكّمف بحلظ مغ ِقَبل السجيخ، 

 كيال يمحَق بالسجيخ أيُّ ضخٍر". أقخَّ كاعتخَؼ بحلظ. 
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 استجهاب السختار القازاقي: زىاركه مرًَّة أخرى. -
يبجك أف ىشاؾ آخخيغ ليع عمٌع بيحا السػضػع؛ ألنو ليذ ِمغ الشػع الحي ُيسكغ أف  س:

، فالعقُل يقػؿ بيحا، فسغ ىع اآلخخكف؟ يشجَده أك يجخَؤ عمى الكياـ بو شخز كاحج
 ككيف اتَّفقت معيع؟

ألخي أفتػشػدكف، كسيسيػف أكنػبخي، كأخيو: زىاركػ أكنػبخي، كالقازاقي: يػاكيع  ج:
ارية دخٌل في السػضػع. كشَّا ُمتَِّفقيغ جسيًعا عمى إرساؿ  فشجخ صانع الُقجكر الفخَّ

 أخبار، كإرساؿ أنجكركشكا إلى الجية األخخى. 
 ىل لجيظ عمع ِبػَياني َحػلي بيشظ؟ كىل آلَخِخيَغ دخل في السػضػع؟ س:
لسا كانػا مًعا في شخاكة، لكشي ال أعمُع شيًئا عسَّا يقػمػف بو، كلػ عخفت شيًئا  ج:

 أخفيت عشكع. 

َمحزخ استجػاب السجعػ: أفتػده تػدي الرجيق الحسيع لمسختار القازاقي:  سادًسا:
 : زىاركػ في إيداقجى، كِمغ رعاَيا الجكلة العمّية

د أنجكركشكا إلى الجية األخخى دكف أف ُتخفي شيًئا. س:  اذكخ ما تعمُسو عغ تخدُّ
لع يكغ لي عمع بحلظ مصمًقا، كلع أعخؼ شيًئا عغ ذىاِب أنجكركشكا إلى الجية  ج:

 األخخى، كال عغ عػدتو، إالَّ كأنا في الدجغ.
إذا قاؿ رفاقظ كبحزػرؾ بأف لظ دخاًل في السػضػع، ىل تخضى بسزاعفة  س:

 عقػبتظ، كترّخ عمى إنكارؾ؟ 
 يجيكع.    ال عمع لي بأيِّ شيء. اعسُمػا ما شئتع فأنا بيغ ج:

 السهاجية: -

تع ُجِمب زىاركػ السختار، كأنجكركشكا لسػاجية أفتػدي تػدي، ثع تعَّ استجػاب 
األخيخ عسَّا إذا كاف يعمع شيًئا عغ ىحا السػضػع، فأجاب عمى َمدسع كَمخأى مشيسا؛ 
ذ لرالح الجية  بأف أنجكركشكا كاف يحىُب إلى الجية األخخى، كيعػُد كأنو يتجدَّ
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ًخا، كذىب إلى الجية األخخى، ىكحا األخخى، كأ نو َعِمَع بأنو َرِكب قارب الجيستخييغ ُمؤخَّ
لع يعْج ىشاؾ مجاٌؿ أماـ أفتػدي تػدي لإلنكار، كاعتخؼ بأنو كاف عمى عمع بحلظ، كأف 
األشخاص الحيغ ذكخىع السختار القازاقي حػؿ السػضػع كانػا أيًزا ُمتػّرشيغ 

 كمذاركيغ.

ن أونهبري من طائفة القازاق؛ الُسكيم في إيداقجى، استجهاب السدعه سيسيه -
 ومن رعايا الدولة العمّية:

دو  س: د أنجكركشكا إلى الجية األخخى، كتجدُّ اذُكخ السعمػمات التي لجيظ حػؿ تخدُّ
 دكف أف تكتع شيًئا.

ال أممُظ أية معمػمات عغ ىحا السػضػع، اقصُعػا َرقبتي إف أردتع، حتى إنو عشجما  ج:
مييع، كُحبدػا كشت في الدجغ في قزية أخخى، لقج اْفَتخكا عمّي، فقالػا ُقِبس ع

 أنت معيع، كأرسمػني إلى بابا شاغ. ال أعمع شيًئا، كال خبَخ عشجي عغ أيِّ شيء.
رفاقظ اعتخفػا بأنظ عمى عمع بحلظ، كأنظ متعاكٌف معيع. فإذا َذكخكا ذلظ في  س:

كجيظ، كقالػا بأنظ متعاكف َمعيع فيالَّ ستشكُخ أيزا؟ كىل تذعُخ بالخاحة عشجما 
 تتزاعُف عقػبتظ.

ال عمع لي بأي شيٍء حتى كلػ كضعتسػني في القيج عذخيغ سشة، فدأقػُؿ: ال  ج:
 . (ٗٗ)خاء، كقرج شخري ُتجاىي عمَع لي بذيء، فيحا افت

 السهاجية:  -

تعَّ استجعاء أنجكركشكا، كالسختار: زىاركػ، كصجيقيع الحسيع: أفتػدي تػدي، 
كتعَّ استجػابيع كجًيا لػجو مَع سيسػف أكنػبخي عسَّا إذا كاف متػرًِّشا كعمى عمع بيحه 
السدألة، أجابػا بأف لديسػف أكنػبخي ىػ اآلخخ دخاًل في السدألة، كعمى عمع بيا، 

في كجيو "لقج ذىبت إلى بيت سيسيػف، ككججت حتى أف زىاركػ السختار قاؿ 
أنجكركشكا ىشاؾ، فأخحتو، كجئت بو إلى بيتي"، كسا ذكخ أنجكركشكا بأنو ىػ اآلخخ 
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ذىَب إلى بيت سيسيػف، كجمذ معو، كشخب معو الخسخ، كقج أقخَّ سيسيػف بحلظ في 
ؿ األمخ، لكشو عاَد بعج ذلظ فأنكَخ ما قالو، كأف أنجكركشكا لع يأِت  إلى بيتو كأنو لع أكَّ

يَخه. كأصخَّ عمى اإلنكار. كلكغ تبيَّغ أف لديسػف دخاًل كعمًسا بيحه السدألة َكْفًقا 
 ألصػؿ كقػاعِج االستجػاِب.

استجهاب السدعه: زىاركه أونهبري من رعايا الدولة العمّية؛ السكيم في إيداقجى،  -
 وِمن طائفة القازاق:

ا بالحىاب إلى الجية األخخى كالعػدة مشيا، اذُكخ ما تعِخُفو عغ قياـ أنجكركشك س:
دو دكَف ُمػاربة.  كتجدُّ

كشت نائًسا في الميل، فجاء أنجكركشكا، كناداني. خخْجُت مغ البيت، كسألتو عغ  ج:
أي شيء تبحث، أجاب: أريج السختاَر في أمخ، لكشي أخاُؼ أف أذىَب إليو، ففي 

إليو فػججُتو نائًسا، فأيقطتو، بيتو عداكخ، اذىب كأْحِزخ السختاَر إلّي، ذىبت 
كأخبختو بأف أنجكركشكا يخيجه. كاف بمباس الشػـ، فصمب مشي التخيَُّث؛ كي يختجي 
مالبَدو، ثع دخل البيت كبجكري عجت فػججت أنجكركشكا كاقًفا عشج الباب، ثع جاء 
السختار، فدمَّع عميو، كسألو عغ حالو، ثع قاؿ السختار ألنجكركشكا: ليا بشا إلى 

 يتشا، فأخَحه كذىب. لع يكغ أخي في البيت، بل كاف في خجمة العدكخ. ب
ىل أخبْخَت أخاؾ بسجيء أنجكركشكا، كأف السختار أخَحه إليو، كالسحكػر غاَب  س:

 فتخًة، أال تعخؼ أيغ كاف، كِمغ أيغ جاء؟
عشجما جاَء أخي أخبخُتو بسجيء السحكػر، كعغ أخِحه ِمغ قبل السختاِر، كالحىاب  ج:

 معو، لع يقل شيًئا، لكشي لع أكغ أعخُؼ أيغ كاف السحكػر، كمغ أيغ جاء.
جمذ أنجكركشكا في بيِتكع كسا شخَب الخسخ مَع أخيظ كأنت تشِكُخ ىحا، كماذا  س:

َؽ ما ستقػُلو يكػف مػقُفظ إذا أكَّج اآلخخكف ذلظ عمى سس ع كبرخ مشظ؟ كلغ نرجِّ
 فيسا بعج.
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لع يجخل أنجكركشكا إلى داخل بيِتشا، كلع نذخب الخسخ كسا ذكخت سابًقا، كال عمع  ج:
 لي بأيِّ شيٍء.

قيل بأنظ عمى عمع بتخدد أنجكركشكا إلى الجية األخخى، كقيامو بالتجدذ، فيحا  س:
 ػ جػابظ؟نجكركشكا يقػلػف ذلظ فسا ىأالسختار، كأخػه، ك 

عمّي أف أقػَؿ الرجؽ بعج اآلف. جاء أنجكركشكا إلى بيتشا، كشمب السختار،  ج:
فحىْبُت كنادْيُت السختار فجاء. ثع جمدشا فصمب أنجكركشكا خسًخا، ثع أعصاه 
السختار كاربػًنا )كرقة ندخ(، فحىب السحكػر، كجاء بيا، ككاف في البيت سسظ 

ػ اآلخخ ىشاؾ. قاؿ أنجكركشكا بأف لخكسيا فأكمشاه، ككاف أخي سيسػف أكنػبخي ى
عداكخ كثيخة في قارتاؿ، كليا أيًزا مقجار ِمغ العداكخ في يشي كػي كمشاستخ. 
عخفت مغ ذلظ بأنو َقِجـ مغ الجية األخخى، ثع ذكخت لو بأف العداكخ َذىبػا إلى 

 كخياـ. باباشاغ، كأنو بقي عجد قميل ِمغ العداكخ في إيداقجى، كأنشا نقمشا َمجفعيغ 
 ذ:ىل كشت تعخؼ بأف أنجكركشكا سيحىب إلى الجية األخخى مخًَّة أخخى لمتجدُّ  س:
 لع أكغ أعخؼ.، ال ج:
سبق كأف جاءؾ السختاُر، كححَّرؾ مغ أف تخبَخ أحًجا بسجيء أنجكركشكا، فمساذا لع  س:

 تحىب إلى الزابط كتخبخه بحلظ؟
 ًجا بحلظ، فمع أخبْخ أحًجا. صحيح، جاء السختار، كنبَّيشي بأالَّ أخبَخ أح ج:

 استجهاب سيسهن أونهبري مرًَّة أخرى. -
ذىَب أخي ليأتي بالسختار:  ،كشت جالًدا مع أخي عشجما جاَء أنجكركشكا لياًل  ج:

كلسَّا كانت العالقة بيغ صاحب بيِتشا ركماف كػراشكػ، كبيغ كالسختار  ،زىاركػ
سّيئة، فقج تػاَرى عشجما جاء السختار. جمدشا بعس الػقت، كأكمشا الدسظ، 
 كتحادثشا، ثع أخَح السختار: زىاركػ أنجكركشكا إلى بيتو، كانتيى الحجيث فيسا بيششا.

 أيغ سيحىب مخة أخخى؟ألع تكغ تعمع لساذا جاء أنجكركشكا، كإلى  س:
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لع أكْغ أعمع لساذا جاء، كلكغ عشجما ذىبت مع أخي في اليػـ التالي لقصِع   ج:
الحصب سسعت مغ أخي بأف أنجكركشكا جاء لالستخباِر عغ السجافع كالعداكخ، 

 كلع أكغ أعمُع بأنو سيعػد مخًَّة أخخى.

 سؤال زىاركه أونهبري مرَّة أخرى: -
في الميمة التي جاء فييا أنجكركشكا، ككشتع تتحجثػف عغ العداكخ، كالسجافع التي  س:

بقيت في إيداقجى، ىل كاف أخػؾ حاضًخا، كىل َسِسع الحجيث الحي كاف دائًخا 
 بيشكع؟  

كاف حاضًخا، لكشو َسسع بعَس الحجيث، كلع يدسع بعَزػو؛ ألنػو ذىػب بعػج ذلػظ  ج:
 إلى اإلسصبل ليشاـ.

 السهاجية: -

جى ُمػاجية السحكػريغ مخًَّة أخخى قاؿ أنجكركشكا كالسختار في ُمػاجية ل
زىاركػ أكنػبخي بأف سيسيػف أكنػبخي كاف مػجػًدا اثشاء الحجيث، كَسِسع ما دار في 
الحجيث، كىػ عمى عمع بالسػضػع. كسا اعتخؼ أخػه بأنو َسِسع بعس الحجيث، كلع 

اإلنكار. إال أف أصػَؿ االستجػاب  َيدسع بعزو. لكغ سيسيػف أكنػبخي أصخَّ عمى
 أثبتت بأف السحكػَر كاف عمى عمع بسا يجكُر أثشاء الحجيث.

محزر استجهاب: تيزدي يهركيفرمهن ولد قدظشظين، السكيم في إيداقجى، وِمن  -
 رعايا الدولة العمّية.

 ىل تعخؼ ياني حػلي كبايبػال؟ كىل بيشظ كبيشيسا ألفة كلقاء؟ س:
 اعتبار كػنيسا مختاريغ. عمى سانعع أعخفي ج:
 ىل التقْيت بيسا في بيت القازاقي: نيكيتا؟ س:
كاف نيكيتا مػجػًدا، فيػ صاحب خّسارة، أعجُمػه قبل عاميغ، كال أعخُؼ نيكيتا  ج:
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 غيَخه، كلع ألتِق في بيت: بايبػال بقازاقي آخخ اسسو نيكيتا، كال أعخفو.
كالقازاقي: يانػؼ، كالتاجخ باني مغ قخيتي قبل شيخيغ تقخيًبا جاء القازاقي: نيكيتا،  س:

قذمو كليغػراش إلى إيداقجى، كندلػا ضيػًفا عمى بايبػال، كفي تمظ الميمة جئَت 
 أنت مَع ياني حػلي كآخخيغ إلى نفِذ البيت كتحادثتع، اذُكخ لشا مػضػَع الحجيث.

لع أذىْب إلى ىشاؾ لياًل، كلع أَر األشخاص الحيغ ذكخت أسساَءىع. حتى إف لي  ج:
 ديًشا عمى بايبػال، لحلظ كانت العالقة َبيشي كبيشو مقصػعًة، فمع أذىب إلى بيتو. 

أنت تعِخُؼ َكْضع كلٍّ مغ ياني حػلي كبايبػال، كعخفشا أف لظ دخاًل كمعمػمات  س:
اآلخخكف، كإلى أيغ انتييتع؟ ككيف ترخفُتع  عغ ذلظ السػضػع، فَسغ ىع رفاقظ

 بعج ذلظ؟ ككيف أرسمت إلى الجية األخخى أكراًقا كمعمػماٍت؟ اذكخ ُدكف ُمػاربة.
لع يكغ لي أيُّ عمع أك خبخ بسا كانػا يعسمػف. ُقبس عمى َياني َحػلي، كذىب إلى  ج:

كعخْفُت مشو شػلجي، ثع جاء إلى إيداقجى مكّباًل، فخأيتو مع آخخيغ، كىػ مكّبل 
 شخريِّا ما ارتكَبو ذلظ الػقت.

 تكمَّع برجٍؽ، فاإلنكاُر ليذ في صالحظ، فقج عخْفشا أف لظ دخاًل في السدألة. س:
ال دخَل لي في السدألة قصًعا كإذا كاف لي دخل فخقبتي أرفُع مغ الذعخة )كشاية  ج:

 .(٘ٗ) عغ إمكانية قصعيا(

السكيم في إيداقجى، ومن رعايا استجهاب الخّسار قدظشظين ولد ميخائيل،  -
 الدولة العمّية:

َيت إلى السحكػر األسئمة نفِديا السػّجية إلى يػركي فخمدػف، فخدَّ بشفِذ  ُكجِّ
 الجػاِب، كأصخَّ عمى اإلنكار.

 ُأِعيد سؤال السختار: زىاركه:  -
ا يمتكياف عخفشا بأف البقَّاؿ: أكستياف، كالبقَّاؿ: فخجيشتي َيعخفاف ىحه السدألة، كأنيس س:

بظ دائًسا. ُقْل كدكَف أيِّ إنكار أك ُمػاربة، فدتحَطى بالَعفػ؛ ألنظ تقػؿ الرجؽ، 
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اذُكْخ أسساء اآلخخيغ الستػرِّشيغ في السدألة، كبسغ يتَّرمػف؟ كَمغ ِمغ اآلخخيغ 
دكف إلى الجية األخخى؟  غيخ أنجكركشكا يتخدَّ

كحتى لػ عمع فأنا ال أعخُؼ ذلظ، كسا ال ال عمع بالبقَّاؿ السحكػر بيحه السدألة أبًجا.  ج:
د إلى الجية األخخى ِسػى  أعخؼ َمغ يتخابخ مع الجية األخخى، كما ِمغ أحج يتخدَّ

 أنجكركشكا، كلػ كاف غيُخه لحكخُتو.
استجهاب البّقال: أوستيان ولد ماركه السكيم في إيداقجى، وِمن رعايا الدولة  -

 العمّية:
 القازاقي زىاركػ؟ كىل تعخفو؟ىل لظ صمة بالسختار: س: 
 ليذ لي أي صمة بو، كال أعخفو. ج:
د أنجكركشكا إلى الجية األخخى، ُقل كيف كاف ذلظ دكَف  س: قيل: بأف لظ عمًسا بتخدُّ

 ُمػاربة.
ِده إلى الجية األخخى، كال أعخؼ عغ ذلظ شيًئا، فإذا ثبَت  ج: ليذ لي أيُّ عمٍع بتخدُّ

 رفُع مغ شعخة.بأنشي أعمُع ذلظ، فإف رقبتي أ
إذا جئشا بأنجكركشكا كالسختار، كقاال مًعا أماَمظ بأف لظ عمًسا بالسدألة، فساذا  س:

 ستقػؿ بعج ذلظ؟
أقػؿ ليَذ لي أيُّ عمٍع بحلظ، كإذا افتخَيا عمّي، فجداىسا هللا بسا دإذا قااَل ذلظ، ف ج:

 يدتحّقاف.

وِمن رعايا الدولة استجهاب البقال: يهركي ولد صهفرون السكيم في إيداقجى،  -
 العمّية:

كىػ اآلخخ أنكَخ عمى شاكمة البّقاؿ: أكستياف، كأكَّج عمى أنو ال يعمُع شيًئا عغ 
 السدألة.

ًخا: -  ما أفاد بو أنجكركشكا بحقِّ قازاقييغ قج ُقبس عمييسا في شػلجي مؤخَّ
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لسَّا عمست بأف السجعػ: كاليع القازاقي السكيع في شػلجي، كِمغ رعايا الجكلة  -
العميَّة ِسيق، كأنو نقل رجااًل إلى الجية األخخى، أردُت أف أحرل عمى 
معمػمات مغ رجميغ قازاقييغ، كشت أبحث عشيسا، فحىبشا مًعا باإلضافة إلى 
األكنباشي في لػاء التتار سعيج الحي يختجي الدي القازاقي، كيجيج المغة 

بيت السحكػر لياًل، القازاقية، كالسجعػ: عمي بظ العشرخ في ضبصية كػيتا إلى 
؟  فحكخت لو بأنشي أريُج العبػَر مع رفاقي إلى الجية األخخى، فيل لجيظ ِمغ حلٍّ
ا.  كىل يسكشظ أف تعبَخ بشا إلى الجية األخخى؟ أجاب كاليع: "ىحا أمخ سيل ججِّ
فأنا آخح كثيًخا مغ الشاس إلى الجية األخخى، كسا آخح أناًسا مغ الجية 

شا.  كلكغ ال يسكغ ذلظ مغ ىشا، بل عغ شخيق رجل األخخى، كآتي بيع إلى ى
أعخفو بقخية: بير تبو، آخحكع بعخبة إلى ىشاؾ، كأنقمكع بػاسصتو إلى الجية 

"إذا قست بحلظ أعصيظ خسدسائة قخش"،  األخخى. كلشا ىشاؾ قارب. قمت لو:
إلى الباش آغا  فما كافخضي كتعيَّج بحلظ. قسشا مغ ىشاؾ، كعجنا كذكْخنا 

حػالي الداعة الحادية عذخ ذىب  ذلظ فيكبعج  ،القػاس كالبكباشي دمحم أفشجي
كعمي بظ لسقابمة صجيق السحكػر، كمعخفة اسع الخجل السػجػد بقخية:  ،سعيج

بير تبو، فخكب سعيج العخبة مع كاليع، كركبت أنا كعمي بظ في عخبة أخخى، 
يشا مًعا إلى بيت كاليع، ثع عا ُدكا الستئجاِر عخبٍة أخخى، كلسَّا كصَل سعيٌج كتػجَّ

إلى بيت كاليع لخكػب عخبِتو كجَج ىشاؾ القازاقي: بػاف صجيق كاليع السحكػر، 
كجاءت العخبة، كىسُّػا بخكػِبيا، فطيَخ البكباشي مع العداكخ، كعمي بظ مع 

لجية الزبصية، فكبزػا عمى السحكػريغ، كبحلظ تأكَّج قياُميع بشقل الخجاؿ إلى ا
األخخى، كسا تبيَّغ بأف ىؤالء ىع الحيغ نقُمػا القازاقييغ المحيغ كشا نتحخَّى عشيسا. 

 . (ٙٗ) كقج اعتخفػا بحلظ

استجهاب القازاقي: كاليم ولد ميخائيل الُسكيم في طهلجي، وىه ِمن رعايا الدولة  -
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 العمّية:
 أتعخؼ أنجكركشكا كصجيكيو سعيًجا كعميِّا؟ س:
أعخؼ أنجكركشكا، كلع أكغ أعخؼ السحكػريغ، كلكغ قبل ثالثة أياـ جاؤكا إليَّ  ج:

 فعخفتيع مغ ذلظ الػقت.
 لساذا جاؤكا إليظ قبل ثالثة أياـ؟ س:
جاءني أنجكركشكا ىحا مع صجيِقو ذي المحية إلى بيتي قبل الفجخ، كشخقا الشافحة،  ج:

 ،كسأؿ عغ قازاقي اسسو: رميتككشت أعخؼ أنجكركشكا قبل ذلظ، فعخََّفشي بشفِدو، 
َة مخَّاٍت، لكشو لع يطيخ مشح ف أجبُتو بأف السحكػر ذىب إلى الجية األخخى، كعاد عجَّ

مجٍة، كأضغُّ أنو ُقِبس عميو. ثع قاؿ أنجكركشكا: "سأذىُب مع رفاقي إلى الجية 
األخخى، ىل يسكشظ أف تعبَخ بشا إلى ىشاؾ؟ أجبت: "كشت قبل الحخب آتي بالخجاؿ 

الجية األخخى إلى ىشا، لكشي ال أستصيُع ذلظ اآلف. إال أف في بير تبو رجاًل  مغ
اسسو: بػغػريال، كلو قارب صغيخ يعُبُخ بالخجاؿ إلى الجية األخخى، اذىْب إليو 
فديشقمظ إلى ىشاؾ"، فقاؿ أنجكركشكا: "أعصيظ خسدسائة قخش، فانقمشا إلى ىشاؾ"، 

كحجي، فأردت أف يكػف معي صجيق رضيت بحلظ، لكشي كشت أخاُؼ أف أذىَب 
د في أكؿ األمخ، لكشو َرِضَي  قازاقي، فحىبت إلى بيتو كذكخت لو السدألة، فتخدَّ
أخيًخا، فجاء إلى بيِتشا قبل الرباح، كسا جاء سعيٌج ىػ اآلخخ. كأنا ذاىب لدقي 

 الحراف قبزػا عميَّ في الصخيق، كسا قبزػا عمى بػاف كسعيج في بيتشا.  
ضشا أنظ نقمت أنجكركشكا كرفاَقو إلى بير تبو، فيل كشت تشقُميع إلى الجية لػ افتخ  س:

 األخخى إذا لع تجج بػغػريال ىشاؾ؟  
حاؿ لع نجْجه ىشاؾ كشت سأقػؿ ليع: "ىحا كل ما أمكششي الكياـ بو، دبِّخكا أمَخكع"، ثع  ج:

، قس خاقبة بسا بإخبار العداكخ السػجػديغ في نقاط السُ  تأعػُد، فإذا ضغَصػا عميَّ
 يجخي"

 ماىي السدافُة مغ ىشا إلى بير تبو؟ س:
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 خسذ ساعات. ج:
كىل ُيعصػف أجخة خسدسائة قخش لعخبٍة تشقميع مدافَة خسذ ساعات؟ ىحا يجؿُّ  س:

عمى أنظ تعخؼ اليجَؼ ِمغ سفِخىع إلى ىشاؾ، فيل كشت ستشقميع إلى ىشاؾ عمى 
 الّخغع مغ معخفتظ ذلظ؟ قل برجؽ.

لع أكغ أعخؼ لساذا سيحىبػف إلى ىشاؾ، كما كشت سأنقُميع إلى الجية األخخى.  ج:
 لكغ َشسعي بالخسدسائة قخٍش دفعشي إلى َقبػؿ ذلظ.

ألنظ رجل شيب، كعخفت مسَّا سيجفعػنو أنيع أناس سّيئػف، أك أنيع سيفّخكف، فِمَع  س:
 َلع ُتخبخ الزابط ليكبَس عمييع؟

 بشقِميع في مثل ىحا الػقت، كلع أخبخ الزابط بحلظ.  إنشي ُمحنب؛ ألنشي تعيْجتُ  ج:
عخفشا أنظ قمت ألنجكركشكا كرفاقو: "أنقُل أناًسا إلى الجية األخخى، كآتي بيع ِمغ  س:

ىشاؾ في كلِّ كقت، حتى إنشي نقمت باألمذ اثشيغ مغ القازاؽ"، اذُكْخ لشا اسسي 
 ىحيغ القازاقييغ برجؽ.

الجية األخخى إلى ىحه الجية قبَل الحخب، لكشي لع  كشت أساعُج عمى تيخيٍب ِمغ ج:
 أنقْل بعَج ذلظ ِمغ ىشا إلى ىشاؾ، كلع آِت بأحٍج مغ ىشاؾ إلى ىشا.

تقػؿ بأنظ لع تأِت بأحٍج بعَج الحخب، كتقػؿ أيًزا: "ليذ لي قارب، كلكغ أممُظ  س:
 حراًنا" كإذا لع يكغ لظ قارب، فكيف كشت تشقُل الخجاؿ؟

رجيقي: يػاف عمى قارب، فششقميع بو، لكشي قبل أربعة شيػر بعُت كشت شخيًكا ل ج:
بأربعسائة كعذخيغ  -ال أعخؼ اسَسو  -القارب السحكػر لبائِع ُخسػر مػلجكفي 

 قخًشا.

استجهاب يهان ولد يهان ِمن طائفة القازاق، السكيم في طهلجي، وِمن رعايا  -
 الدولة العمّية العثسانية:

 لساذا َقبزػا عميظ؟ س:
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 جاء كاليع القازاقي إلى بيتي، كقاؿ "سأنقل شخريغ عمى بير تبو، تعاَؿ معي". ج:
فمسَّا قمُت لو: "لغ أستصيَع الحىاب إلى ىشاؾ"، ردَّ قائاًل: "تعاَؿ معي إلى مشترِف  س:

الصخيق، كُخح العخبَة كُعْج، فشحغ نكسل الصخيَق سيًخا عمى األقجاـ، ثع إنظ َمجيغ لي 
زؿ عشو، كأعصيظ فػقو أربعيغ قخًشا"، عشجئٍح رضيت، ثع ذىبشا بعذخيغ قخًشا، أتشا

معو إلى بيتو. كبعج ذلظ جاء رجل، فتحادَث مع كاليع. كلسَّا قاؿ: "سشدتأجخ 
عخبة"، أجاب كاليع: "ال حاجَة الستئجار عخبة، فيا ىي َعخبتي تكفي، كلكغ كع 

ّتفقت عميو مع صجيقي، ، ففكَّخ مميِّا، ثع قاؿ: "ُسشعصيظ السبمَغ الحي ايستعصػنش
ـِ َحسمي الساؿ، فميأِت صجيقي، كيعصيظ العخبػف"، ثع ما َلِبَث أف جاء  كنطًخا لعج
صجيقو، فعّج بعَس الشقػد ككَضعيا عمى أرجػحة. قاؿ لي: "خح"، لكغَّ كاليع كاف 
ذالًبا لدقي الحراف، قمت: "ليأِت، كيأخح". قمت في نفدي: ىؤالء ليدػا أناًسا 

ىابيع ليذ أمًخا شبيعيِّا، فجخمت الػساكُس في نفدي، كلكغ ما لبث شبيعييغ، كذ
 أف جاء العداكخ، كَقبزػا عميشا. 

 ىل ذىبت مع كاليغ إلى بير تبو في ىحه األياـ؟ س:
سظ، فحىبت  ج: لع يكغ لي أيُّ سفخ إلى ىشاؾ ىحه األياـ ِسػى أنشي أخجـُ صيادي الدَّ

 إلى ىشاؾ مع السحكػر ليحه الغاية. 
 ىل تسمُظ قارًبا؟ س:
لي قارب، لكشو َمدحػب إلى البخِّ قخَب كارانتي ناىانا. ككاف لي مع السحكػر قارب  ج:

 بعشاه قبل ستة شيػر بأربعسائة كعذخيغ قخًشا.  ، ُمذتخؾ
 ىل تعخؼ يػاف بػغػريال في بير تبو؟ س:
 سسعُت باسسو، لكشي لع أره، كلع أحادثو. ج:
حتى إنظ مع صجيقظ: كاليع كيػاف بػغػريال نقمُتع  ،بمغشا أنظ تعخُؼ السحكػرَ  س:

رجااًل مغ الجية األخخى إلى ىحه الجية، كحتى إنظ جئت قبَل عذخة أياـ باثشيغ 
 ِمغ القازاؽ، اذُكخ ىحه الشاحية برجؽ.
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ال أعخؼ السحكػَر، كلع أنقل أحًجا مع كاليع. فال دخَل لي في مثل ىحه األمِخ  ج:
 برػرة قصعّية. 

 كَخ لظ كاليع بأف لو عمى ىؤالء الخجاؿ خسدسائة قخش؟ىل ذ س:
 نعع، َذَكخ ذلظ. ج:
ألع تعخْؼ بعج ذلظ أف ىؤالء أناس سيِّئػف، أك أنيع سيفّخكف؟ ألنو ما ِمغ أحج  س:

 يجفُع لسثل ىحه السدافِة خسدسائة قخش سًجى. 
 ، كالحق معكع. الحكيقة أنشي عخفُت بأنيع أناس سّيئػف. كأنا ُمحنب ِمغ ىحه الشاحية ج:
بمغشا بأنظ قمت: "في حاؿ لع َتججكا يػاف بػغػريال في بير تبو، فمَشا رجل آخخ  س:

 ىشاؾ"، فسغ ىػ ىحا الخجل؟ 
 . (ٚٗ)أنا لع أقل مثَل ىحا الكالـ، كليذ ِمغ أحج أعخُفو ِمغ ىحا الَقبيل  ج:

 السهاجية: -
جا عمى إثِخ استجػاب أنجكركشكا بأف كاليع كيػاف سيشكخاف  لسا كاف مؤكَّ
اّتفاقيسا، كما تحّجثا بو حتى بعَج الكبس عمييسا، فقج جئشا بكلٍّ ِمغ سعيج كعمي، كىسا 
يختجياف زي القازاؽ بسخافقة أنجكركشكا لمذيادة كبسػاجيتيع، سألشا أنجكركشكا، فقاؿ: 

ه الجية إلى الجية األخخى، كمغ الجية األخخى إلى ىحه "بأنيسا نقاَل رجااًل مغ ىح
الجية أكثَخ مغ مّخة، حتى إنيسا نقاَل في كقت قخيب اثشيغ ِمغ القازاؽ، كأنيسا 
ُمتفاىساف مع يػاف بػغػريال في بير تبو، كأنشا إذا لع نجْج يػاف بػغػريال في بير تبو، 

ى بسعخفتيع، كأنو إذا كاف لو قارب فمو رفاؽ آخخكف، كأنيع سيشقمػنشا إلى الجية األخخ 
في مكاف قخيب ِمغ شػلجي، فقج دفَعيع خػُفيع إلى إغخاقو في البحخ"، فكّخر ما أفاَد 
بو سابًقا في مػاجيتيع، كسا َشِيج كأكَّج عمى ما أفاد بو أنجكركشكا كلّّ ِمغ سعيج كعمي. 

كاعتخَفا بسا ُذِكخ أعاله،  كعمى أثخ ذلظ ُسِئاَل: "ماذا ستقػالف بعج ذلظ؟"، عشجئح أقخَّا
بأنيسا كاَنا سيشقالف السحكػرْيغ إلى بير تبو بخسدسائة قخش بسعخفِة يػاف بػغػريال، 
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لكشَّيسا أنكَخا ما ذكخه عغ القارب الغارؽ، كأنيسا َيشقالف الخجاؿ دائًسا، كأنيسا نقاَل ُمؤخَّخا 
 مى تػّرِشيسا. اثشيغ ِمغ القازاؽ، كمع ذلظ فإف أصػَؿ االستجػاب دلَّْت ع

استجهاب صانع الخزف القازاقي: يهاكيم ولد نيكهل؛ السكيم في إيداقجى، ومن  -
 رعايا الدولة العمّية: 

 ىل تعخُؼ أنجكركشكا، كالسختار: زىاركػ؟ كىل بيشكع اّتراؿ كعالقة؟  س:
 أعخؼ زىاركػ، لكشي ال أعخؼ أنجكركشكا. ج:
بمغشا أنظ ذات ليمة كشَت مع أنجكركشكا كزىاركػ كرفاؽ آخخيغ ليسا، كجخى بيشكع  س:

 حجيث، فمساذا ُتشكخ ىحا، كتقػؿ: "ال أعخؼ أنجكركشكا؟".
 ال أعمُع كال أعخؼ، كلع ألتِق بيع، أك أتحجث معيع. ج:
 إذا جاء اآلَف كلّّ ِمغ أنجكركشكا كزىاركػ، كقاال: "نعخُؼ ىحا الخجل، ككشَّا س:

نتحاَدُث معو دائًسا، كقاؿ ذلظ أصجقاؤؾ اآلخخكف، فساذا ستقػؿ؟ كَثسَّة أسئمة 
 أخخى، كستفِقُج ثقتشا بسا ستقػُلو الحًقا؟

ال أعخؼ أنجكركشكا، كلع يكغ لي أي حجيث معو، كمع السختار. فأنا إنداف ال  ج:
ُل في أيِّ شيء، كال أعمُع شيًئا.  أتجخَّ

ذ ذىب بجايًة إلى بيت  س: بمغشا بأف أنجكركشكا عشجما جاء مغ الجية األخخى لمتجدُّ
السجعػ: زىاركػ أكنػبخي، ثع ذىَب إلى بيت السختار، ثع استعمَع عغ عجد السجافع 
ْمت لو السعمػمات السصمػبة. كبعَج ذلظ عاد السحكػر  كالعداكخ في إيداقجى، فقجَّ

ا الجيستخياف، ككشت في ذلظ عمى قػؿ كاحج مَع إلى الجية األخخى في قارب يسمُكي
 ، السختار كغيخه، كتقػؿ اآلف: "ال أعخؼ أنجكركشكا"، فإنكار ذلظ يجعػ إلى الذظِّ
فإذا أنكخت ىحه الشاحية، فإنيع سيعتخفػف بحلظ عمى َمخأى كَمدسع مشظ. فساذا 

 ستقػُؿ بعج ذلظ؟ 
غ أنجكركشكا عمّي ىػ: أنشي رجل أنا لع أقع بسثِل ما ذكخت، كسبب ىحا االفتخاء مِ  ج:
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ال أعخفو، جاء ذاَت ليمة إلى بيتي، كسأؿ عغ السختار، ككاف بيِجه مدجس، أخبخُتو 
بأف السختار ُقبس عميو، فأعصاني السدجس، كقاؿ: "اجمذ أنت كسآتي بعج قميل، 
فأخبخت السجيخ. جاؤكا، كلع يججكا السحكػر. سمستيع السدجس، بحَث الزبصية ىشا 

 ، فػجُجكه، كقبزػا عميو. فيحا ىػ سبُب افتخاِئو عمّي.كىشاؾ

 السهاجية: -

كعمى إثخ ما أفاد بو السحكػر استجعيشا أنجكركشكا، كالسختار: زىاركػ، 
كصجيقو: أفتػدي تػدي، كبسػاجيتو أعاد أنجكركشكا ما أفاد بو سابًقا، كقاؿ في 

الفخاري، ككاف عمى مػاجيتو: "عشجما ذىبت إلى بيت السختار، كججت ىشاؾ يػاكيع 
عمع بسا تحادثشا"، كسا أفاد السختار بقػلو: "عشجما جئت بأنجكركشكا كبػغػريال، كاف 
يػاكيع ىشاؾ. لكشو لع يتحاَدث مع أنجكركشكا في ىحا السػضػع، لكشي أخبخت يػاكيع 
بيجِؼ أنجكركشكا مغ القجكـ"، ُذِكخ ىحا عمى َمخأى كَمدسع مغ السحكػر. كسا أفاد 

سختار: أفتػدي تػدي: "عشجما جاء أنجكركشكا كاف السحكػر في بيِتشا ككشَّا صجيق ال
نائسيغ، فجاء السختار بأنجكركشكا، أشعاَل شسعةً فاستيقطشا، كرأيشا السحكػر. لكغ 
يػاكيع لع يحادث أنجكركشكا، كسا لع َيحكخ صجيقي شيًئا لو. كحتى لػ لع َيكغ يػاكيع 

رأى أنجكركشكا في بيتشا تمظ الميمة كاليػـ التالي"، قاليا يعمُع شيًئا حػَؿ السػضػع، فقج 
في مػاجية يػاكيع. عشجئح أصخَّ يػاكيع عمى القػؿ: "أنا لع أَر أنجكركشكا، كلع أكمِسو، 
دكف إليو، كأنجكركشكا ال  كال أعمُع أيَّ شيء. فمكػف زىاركػ مختاًرا فكثيٌخ ِمغ الشاس يتخدَّ

عمع لي بأي شيء"، كلكغ ثبَت مسَّا قالو السختار كصجيقو أعخُفو، كلع أتعخَّؼ عميو. ال 
لع يتبيَّغ حدب االستجػاب  غيخ أنوأفتػدي تػدي رؤيَتو ألنجكركشكا في بيِت السختار، 

بيات عشو بإنكاِره رؤيتو أنجكركشكا. فقج تبيَّغ ك تػرُُّشو في القزية،  لع يدتصْع إزالَة الذُّ
ت السختار: زىاركػ بالحجيث الحي دار حػَؿ ِمغ إقخاره مع كجػد أنجكركشكا في بي
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 ُكجػد أربعة مجافع، كأربعة آالؼ عدكخي في إيداقجى أنو ُمتػرٌِّط في القزية.  

استجهاب السدعه: كيركهر ولد ييرانهس، أرمشي األصل، روسي الجشدية، ِمن  -
سكان إسساعيل أصًًل، وُيكيم مشُذ تدعِة أعهاٍم في طهلجي، والذي ذكَر بأن 

روشكا ُيرسل رسائل بذكٍل ُمتهاصل إلى إسساعيل لمتخاُبِر مع ضابط روسي، أندو 
 مسا ساعد في الكبض عميو.

 ما نػُع تجارتظ ىشا؟ كما ميشُتظ؟ س:

 التكدب ببيِع الخسػر كالسذخكبات الكحػلّية األخخى بالجسمة.  ج:

؟ أـىل تتِبُع أحًجا  س:  أنظ ُمدتقلّّ

. ج:  أعسل لػحجي مدتقالِّ

 التحكيقات التي أجخيشاىا بأنظ ِمغ رجاؿ التاجخ: كخابيت في إسساعيل.تذيخ  س:

لدت تابًعا لمسحكػر، لكشو شخيظ أخي، ككشت سابًقا في خجمة أخي لحلظ، فالكل  ج:
 يطغُّ بأنشي ِمغ رجاؿ السحكػر.

 أيغ أخػؾ شاشػس اآلف؟ س:

لكشي ال البعس يقػُؿ بأنو في إسساعيل، كآخخكف يقػلػف بأنو في إسصشبػؿ،  ج:
 أعخُؼ أيغ ىػ اآلف بالزبط.

ىل كشَت تخاِسُل أخاؾ شاشػس ككخابيت السحكػر في الدابق بيجؼ البيع  س:
 كالذخاء؟

لع أراسل أخي مشُح انفرالي عغ خجمِتو، كسا لع أراسل كخابيت السحكػر. كلكغ  ج:
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ذات مخة جاءت رسالة ِمغ كخابيت حػَؿ سفيشٍة، لكشي لع أرد الجػاَب بدبب فخض 
 الَحجخ الرحي. 

 ىل لظ عالقٌة كتعامٌل مع يانكػ سيسػبمي؟ س:

 ، كلكغ نعخُؼ بعَزشا بعًزا ِمغ بعيٍج. ال عالقَة لي بالسحكػر كال تعاملَ  ج:

اتَّفقت مع أخيظ نيذاف بمغشا بأنظ عمى عالقة كتعامل مع يانكػ سيسػبمي، كأنظ  س:
 كالسحكػر، كعخفُتع بعس األمػر، ككتبتع رسائَل إلى الزابط الخكسي في إسساعيل؟

أنا لع أقع بسثل ىحه الحخكات، كال أعخُؼ أنيسا يكتباف، فإذا تبيَّغ أنشي قْسُت بحلظ  ج:
 فخقَبِتي أرفُع مغ الذعخة. 

د عمى إسساعيل مِ  س: غ فع الزابط الخكسي بأنكع لقج َسِسع جاسػُسشا الحي يتخدَّ
َتكتبػف مثَل ىحه الخسائل؛ لحلظ قبُزػا عميظ. كإذا لع َيكغ ذلظ صحيًحا، فسغ أيغ 

 يعخُفظ جاسػُسشا، كيعخُفيع كُيخبُخ عشكع؟ 

أنا لع أقْع بسثل ىحه األعساؿ غيِخ السقبػلة، كلغ أقػـَ بيا، كلغ أقبَل بحلظ، َحقُِّقػا  ج:
ظ أعجمػني. لقج خخْجُت مغ إسساعيل، كأنا في سغ في أمخي، فإذا ثبَت لكع ذل

الخامدة عذخة، كلع تصأ قجماي أرَض ركسيا، أعيُر حتى اآلف بفزِل الدمصاف 
 في أرِضو كُممِكو. ىحا افتخاء عمّي ال أقبمو.

استجهاب السدعه: نيذان ولد ييرانهس، إسساعيمي األصل، روسي الجشدية،   -
"يكتب رسائل إلى إسساعيل"، وأخه كيركهر  وىه الذي اعترف أندوروشكا بأنو:

 السذكهر اسسو أعًله، فُكِبَض عميو. 

 بساذا ُتتاِجُخ ىشا؟ س:
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 أبيُع كأشتخي الُخسػَر. ج:

 كع َمزى عميظ كأنت في ىحا البمج؟ س:

 أنا ىشا مشح تدعة أعػاـ. ج:

 ىل أقسَت في ُسػليشا )ركمانيا(، كمتى أتْيَت ِمغ ىشاؾ؟ س:

د عمييا كّمسا احتْجُت إلى ذلظ. ج:  لع ُأقع ىشاؾ، بل أتخدَّ

َيت إليو أيًزا، لكشو ردَّ بشفذ الجػاب،  َيت إلى أخيو، ُكجِّ األسئمة التي ُكجِّ
ْغ ِمغ الحرػِؿ عمى أيِّ شيء مشيسا َو إليو، فمع نتسكَّ  (ٛٗ) "كأنكَخ ما ُكجِّ

السحكػرة، أصجر  كبعَج االنتياِء مغ التحكيقات الدابقة في قزية التجدذ
السجمُذ السكمَُّف بالتحكيقات ِمغ السجعػيغ: عثساف فيسي، كعمي ناضع، كخاف ميخزا، 

ـ، كجاء ٗ٘ٛٔيشايخ  ٘ق، السػافق ٕٓٚٔ عاـربيع ثاٍف،  ٘الئحة االّتياـ بتاريخ 
فييا: "تبيََّغ ِمَغ االستجػابات كالتحكيقات أعاله، بأف أنجكركشكا خائٌغ، كمغ األشخاص 

ِذ ضجَّ دكلِتو التي يتِبُعيا، كضجَّ كليِّ الَخص خيغ، كِمغ ُشحَّاذ اآلفاؽ، تجخََّأ عمى التجدُّ
ـَ لو  نعسِتو، كسا أف مختار القازاؽ: زىاركػ ُمتعاكف كُمعيغ ألنجكركشكا، كَقجَّ
َل لو، كليََّأ لو أسباَب التشقل بيغ الجانبيغ، كسا أف صجيق السختار  السعمػمات، كسيَّ

تػده تػدي ىػ اآلخخ ُمتػرٌِّط في القزية، ككحلظ ديستخي ذك المحية، السحكػر: أف
كديستخي اآلخخ خالَفا السسشػَع، بشقل الخجاؿ بيغ الجانبيغ، باإلضافة إلى نقميسا 
أنجكركشكا إلى الجية األخخى، مع عمسيسا التاـ بالسيّسة التي يقػـُ بيا أنجكركشكا، 

يل عمى خيانِتيسا، كثبَتْت عالقُتيسا كَمجخُميسا كنقميسا لو لياًل إلى الجية األخخى دل
و أكَّال إلى بيت  بالقزية السحكػرة، كأف أنجكركشكا كّمسا جاء مغ الجية األخخى تػجَّ
سيسيػف أكنػبخي، فيصمباف أخاه زىاركػ اكنػبخي إلى البيت، فيتحادثػف حػَؿ السجافع 
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الدكخ كالخسخ. فقج تحقََّق بأنيع كالعداكخ الستبكية في  إيداقجى. كسا ُيكيسػف مػاِئَج 
ِمغ السشحخفيغ أخالقيِّا، كلع َيثبت بذكل كاضح أف صانَع األكاني الفخارية: يػاكيع كاف 
عمى عمٍع بسا يجخي، كلكغ إنكاَره بقػلِو عشجما جاء أنجكركشكا إلى بيِت: زىاركػ: "لع 

ْبي َة. كفيسا يتعمَّق بػياني َحػلي؛ أكغ ىشاؾ، كال أعخُؼ السحكػَر، كلع أره" لع ُيِدؿ عشو الذُّ
فإف الّحّمّييغ السجعػيغ الخياط: يػركي كارامدػف، كالخسَّار: كػندتانتيغ، كالخسَّار 
اآلخخ: كػستاكي، كالسفتاحي: نيكػلػجو الحي قاؿ عشيع  أنجكركشكا، "كىؤالء أيًزا 

مصاِت متػرُِّشػف لقج سسعت ذلظ مغ سيسػف بايبػؿ في الجية األخخى"، كجعَل الد
تكبُس عمييع، فقج أنكخكا ما ُأْسشَج إلييع، كسا أنو لع َيثبت أيُّ شيء مسَّا قالو أنجكركشكا 
بحقِّيع، فبِخئت ذمَُّتيع، كسا أف البقَّاؿ: أكسيتياف، كالبقَّاؿ اآلخخ: يػركي المحيغ قاؿ 

ع أيًزا عشيسا ربَّاف القارب: ديستخي بأف "ليسا عالقًة بالسختار: زىاركػ، كبالتالي في
ُمتػرُِّشػف في القزية"، كتعَّ الكبس عمييسا عمى ىحا األساس برفة مذتبييغ، لع 
رت بخاءة ذمَّتيع. كفيسا يتعمَّق بالسجعػْيِغ  َيثبت عمييسا أي مدتسدظ قانػني، فتقخَّ
األرمشيْيِغ: ركسيي الجشدية: كيخكػر، كأخيو: نيذاف المحيغ قاؿ عشيسا أنجكركشكا: "لقج 

زباط السحكػريغ ىشاؾ بأنيسا يكاتباف الزباط الخكس في إسساعيل، سسعت مغ ال
كُقِبَس عمييسا بيحه التيسة فقج أنكخا ما ُأسشج إلييسا برػرة كمية، كلع َيثبت عمييسا أيُّ 
مدتسدظ )سشج أك ُحجة( قانػني، بل كاف ذلظ عبارة عغ َمدسػعات فحدب، فمع ُتؤخح 

يسا كاتَبا كخاَبَخا الزباط الخكس السحكػريغ، فإنو باالعتبار، ذلظ ألنو لػ افتَخْضشا أن
ِمغ غيِخ الَسعقػؿ أف يفذَي ىؤالء الزباط مثل ىحه األسخار لخجل مثل: أنجكركشكا، 
فمع َيثبت عمييسا أيُّ شيء ِمغ ىحا الَقبيل. كسا أف القازاقي: كاليع، كَصجيقو القازاقي 

قالو أنجكركشكا بأنيسا " كانا َيشقالف أيًزا: يػاف المحيغ ُقِبس عمييسا؛ بشاًء عمى ما 
الخجل ِمغ كإلى الجية األخخى، فكبس عمييسا في شػلجي، كَجخى إرفاؽ أنجكركشكا 
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باثشيغ مغ العداكخ عمى أنيسا ِمغ رفاؽ أنجكركشكا، عمى أنيسا سيشقالنو إلى بير تبو 
في  اتػرشيس)في ركمانيا(، بػاسصة السجعػ: يػاف بػغػريال، فقج تبيَّغ اشتخاكيسا، ك 

القزية. كقج َجخى البحث عغ يػاف السحكػر، كلكغ لع ُيعثخ عميو. ُيخجى التفزل 
 .(ٜٗ)باالّشالع كاألمخ لحزخة َمغ لو األمخ" 

كقاـ مجمذ القزاء العالي بإرساؿ ممف أكراؽ القزية إلى قائج جير 
سخدنا سمًفا عسخ لصفي بسجيشة شػمشي، كأرفقيا بسحكخة جاء فييا: " الخكميمي السذيخ

ذ لرالح  التفاصيل الستعّمقة باألشخاص التدعة الحيغ تعَّ الكبُس عمييع بتيسة التجدُّ
الخكس في جيات إيداقجى، كاستجػابيع في السجمذ الخاص السشعقج في شػلجي، ثع 
في السجمذ الكبيخ الخاص السشعقج في شػمشي بأف السجعػْيِغ: أنجكركشكا، كزىاركػ 

ِذ لرالح العجك قػاًل كفعاًل، كسا أف الدبعة اآلخخيغ ثبَت ارتكاُبيع ارتكَبا جخيسَة الت جدُّ
جخيسة التجدذ قػاًل، كقج أعجَّ السجمذ السشعقج السحكػر َمحزًخا أكضح فيو تبيُّغ 
تجدِديع بشتيجِة استجػابيع، كثبَتْت ُتيُسيع، كصَجرت اإلرادة الدشية بالسػافقة عمى إيقاع 

كاستبجاؿ ُعقػبة القتل في ، بخمِييسا بالخصاص حتى السػتعقػبة القتل في االثشيغ 
الدبعة اآلخخيغ بالشفي كالتغخيب السؤّبج، كإرساليع مخفػريغ إلى دار الدعادة مع 

كقج أرسمشا ممف أكراؽ  ،عػائميع لشقميع بعج ذلظ إلى مكاف مشاسب في األناضػؿ
َل حزخة السذيخ قائج الجير باالّشالع، م ع اإلشارة إلى اقتخاحشا القزية؛ كي يتفزَّ

باإلعالف عشيع، كعغ جخائسيع مغ قبل السأمػريغ السجنييغ في سػاحل نيخ الجانػب، 
ككحلظ مغ قبل حكػمة أدرنو؛ كياَل يجخؤ أحج بعَج اآلف عمى ارتكاب مثل ىحه 

 . (ٓ٘)الفزائح. كاألمخ لحزخة كلي األمخ"

َمقاـ الرجارة الدامية  كىحا ما استتبُعو محكخة ِمغ قائج الجير السحكػر إلى
ُيدتفاد مغ "بالقزية بخّمتيا، كالتي بجكِرىا أَعجَّت ُمحكِّخًة لخفعيا لمدمصاف، جاء فييا: 
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السحزخ السعجِّ ِمغ قبل مجمذ القزاء العالي السخفق السخفػِع، مع محكخِة َحزخة 
ل بالسشطػِر العالي لحزخِة الدمصاف، ثبػت ارتكاب شخريغ  الباشا قائج الجير لمتفزُّ

جخيسة التجدذ فعاًل كقػاًل بشتيجة السحاكسة، كقتميسا رمًيا بالخصاص، كالحكع بالشفي، 
ذ قػاًل، كإرساليع مَع عػائميع  كالتغخيب السؤبجيغ لدبعة آخخيغ، ارتكبػا جخيسَة التجدُّ
إلى دار الدعادة، كإسكانيع في جيات أضشو عمى أال يعػدكا إلى َمػاشِشيع أبًجا"، ىحا 

مع الدمصاف عمى السحكخة السقجمة مع السحزخ، كَصَجرت اإلرادة الدشية بالسػافقة كاشَّ 
عمى َتبميغ حزخة الباشا قائج الجير؛ ليراَر إلى تشفيح شخِد كدْفِع الدبعة السحكػرة 

 . (ٔ٘)أسساؤىع كنفييع كَتغخيبيع مع عػائِميع 

س السذكهرة   سمًفا:ويتَِّزُح ِمن مظالعة التحكيقات بقزية التجدُّ

الجاسػُس ىػ الذخُز الحي َيعسُل في الخفاِء، أك تحت شعاٍر كاِذٍب؛ ليحرَل  -
 ، عمى َمعمػماٍت عغ العسميات العدكخية لجكلة ُمحاربة بيجؼ إيراليا لمعجكِّ
مع، كيحرمػف عمى معمػمات  كيبجك أف الجػاسيَذ َيعسمػف في كْقِت الحخب كالدِّ

دػف  لحدابيا، كلخجمة مرالحيا الدياسية  لتعديِد جبيِة الجكلة التي يتجدَّ
 .كاإلستخاتيجية

ذ، كتكثيف ُمكافحتيا في َمخاحل التحزيخ  - تذجيج الباب العالي عمى عسميات التجدُّ
 لمحخب، كزيادة أنذصة السخاقبة لَسشع تدخُِّب العجكِّ إلى صفػؼ الجير.

جير، كإنداؿ الكبُس عمى كل َمغ ُيْذتبو في كػِنو جاسػًسا أك ُمدتخًقا ألخباِر ال -
ِة جمداٍت ِمَغ التحكيقات. ٍذ بعَج ِعجَّ  العقػبِة فيسغ يثُبُت تػرُُّشو في عسميِة تجدُّ

سمصات التحقيِق العثسانية كانػا َيتَِّبعػف أسمػَب التدمدِل في الػاقعات،  -
كيدتغمُّػف الثغخاِت في إفادات الستَّيِسيغ، فزاًل عغ السػاجيِة بيغ السّتيسيغ، 
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 ذ:لقشاعِة التاّمة في تػرُِّط السّتيسيغ بأعساؿ التجدُّ لمػصػؿ إلى ا

بالتُّيِع الكالمية، كاعتسادىا بجكِف سشٍج كأدّلة  سمصات التحقيق العثسانية عجـ أخح -
ذ إالَّ بعَج ثبػت ارتكابيع  قانػنية، كحلظ عجـُ الحكع عمى السّتيسيغ بالتجدُّ

ذ قػاًل كفعاًل.  لمتجدُّ

السحكػَر: "أنجكركشكا"، كَمغ َدعسو، أك ساعَجه كانػا ِمغ يالحُظ أف الجاسػَس  -
فئة ُمجمشي الخسػر أك بائعييا، كبسعشى آخخ: ِمغ السشحخفيغ أخالقيِّا، كمسَّغ 

 َضُعفت فييع الحسّية الػششّية، كَسيل شخاؤىع ِمغ قبل العجكِّ بالساِؿ.

ـٍ م - ختمفة في الجػاسيذ بالشدبة لشتيجِة التحقيِق كالسحاكسِة نالِحُظ إصجاَر أحكا
ـَ الجػاسيذ بعج  ركَف إعجا كَذكييع عمى اعتبار كػنيع مػاششيغ ُعثسانييغ، فيقخِّ

تدتَُّخكا عمييع بذكٍل مغ األشكاؿ إلى  غُثبػت التُّيسِة عمييع، كَنفي َذِكييع الحي
َر نفُي ذكي الجاسػس ا عغ َمػاشِشيع، حيث تقخَّ أنجكركشكا إلى  َمشاشق بعيجة ججِّ

ككضعيع تحت ضشو التي تبُعُج آالؼ الكيمػمتخات عغ بمجىع األصمية، ِجيات أ
 .عمى أال َيعػدكا إلى َمػاششيع أبًجافي َمشفاىع، اإلقامة 

َر اإلعالف عغ أسساِئيع كجخائِسيع ِمغ  - ذ، تقخَّ بعَج ُثبػت إدانة الُستَّيسيغ بالتجدُّ
أدرنو،  قبل حكػمةقبِل السأمػريغ السجنييغ في سػاحل نيخ الجانػب، ككحلظ ِمغ 

كصخيقة لخْدِع رعايا الجكلة، كياَل يجخَؤ أحٌج بعَج ذلظ عمى ارتكاِب مثل ىحه 
 الفزائح، كإفذاِء األسخاِر الػششية.
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:خاتسةال  

ٍذ ُكبخى َسػضػع الجاسػسّية، كالّرخاع بيغ الجكؿ الل العخضِ كبعَج  : قزية تجدُّ
ـ ِمغ كاقع الػثائق العثسانية، كاف ٖ٘ٛٔداخَل األراضي العثسانية، لرالح ركسيا عاـ 

 ، كِمغ أبخزىا:  ىحا البحثال ُبجَّ ِمَغ الخخكج بسجسػعة ِمَغ الشتائج حتى تععَّ الفائجُة مغ 
يعمُع كانت ركسيا تصَسُح بأنطاِرىا إلى امتالؾ إستانبػؿ في كلِّ كقٍت كحيغ، ككاف  -

ذلظ القاصي كالجاني، ككانت تشتيُد أيََّة فخصٍة كلػ كانت فخصًة َيِديخًة لُتْجِنييا ِمغ 
َمقَرِجىا، كَشّغ الحخب عمى الجكلة العثسانية، كاقتصاع شيٍء ِمغ ُمستمكاتيا، 
كتعجَّدت ُشخُقيا لتصػيِق غخيسِتيا، كالتي مشيا إرساُليا الجػاسيذ الستخاِؽ أخباِر 

 يػني، كالسعمػمات العدكخية.الجير اليسا
الجاسػس ىػ الذخز الحي يعسُل في الخفاء، أك تحَت شعاٍر كاذب؛ ليحرل  -

عمى َمعمػمات عغ العسميات العدكخية لجكلة ُمحاربة، بيجؼ إيراليا لمَعجّك، كَيْبُجك 
أف الجػاسيَذ َيعسمػَف في كقت الحخِب كالّدمع، كيحرمػَف عمى معمػماٍت لتعديِد 

دػَف لحدابيا، كلخجمِة َمراِلحيا الدياسية كاإلستخاتيجيةَجبية   .الجكلة التي يتجدَّ
ف في ػ الجاسػسية مدألة َتحػي عجًدا ِمغ التشاقزات، في الػقت الحي ُيطيخ العامم -

أجيدة االستخبارات كششيََّتيع بقّػٍة، كُيرجركف القػانيَغ بأعمى الُعقػبات لسغ َثبت 
ِذ، كيَ  شعتػنو بالخيانِة كإفذاِء األسخار الػششّية، نجُجىع في الػقت تػرُُّشو في التجدُّ

ذاِتو ُيَجشِّجكف عجًدا َمغ األجانب، كيصمبػف مشيع ما ُيحّخمػف عمى ُمػاششييع الكياـ 
ريَغ ذلظ بحجٍج  بو، كما َيشصػي عمى خيانِتيع لبالِدىع، أك إلخػانيع في الّجيغ، ُمبخِّ

لحا فسخاعاة الكيع العالسية في ىحه األنطسة  ؛الدالـ كاليٍة؛ كإنقاذ األركاح، أك تحقيقِ 
ُذ ِميشٌة  االستخباراتية مدألة ُمخادعة، كليذ ليا كجػد عمى أرض الػاقع، فالتجدُّ

 س:غيُخ أخالقّية في األسا
: جياز االستخبارات ا البحثىحفي لػثائق العثسانية التي تعَّ الخجػُع إلييا ا حدب -
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ي ككالة حكػمّية كضيفُتيا كذُف أعجاء الجكلة الدخّية )البػليذ الدخي(، ى
السدعػميغ، كُمخاقبتيع كاعتقاليع كاستجػابيع سخِّا، كَتجسيع االستخبارات، كَتشفيح َمياـ 
كنذاشات ِسخّية، حتى كلػ كاف ذلظ بتجشيِج الجػاسيِذ، مَع رصِج َمبالغ ثابتٍة 

 ْصَج َمبالغ إضافّية شارئة. بالسيدانية ليحه األعساِؿ، كُربَّسا َتْقتزي الزخكرُة رَ 
ِذ ىحه، كخيانة امقزية السحكػرة سمفً لكَكْفًقا  - ، َمغ َيِتعُّ تجشيُجىع لمكياـ بأمػِر التجدُّ

األسخار الػششية التي بيَغ أيجييع، يكػنػف مسَّغ يسمكػَف غخيدَة المرػصّية، كأخالًقا 
سّيئًة، كغالًبا ما يتعُّ إغخاؤىع بالساؿ، كعجٍد ِمغ التدييالت، حتى كإف كاف ِمغ ِقَبل 

 معيع في نيخاِف حخب.  ألجِّ أعجاِء بالدىع، كالسشغسديغَ 
ِمغ الرعػبة التثبُُّت ِمغ حكيقة ما يقػُلو ىؤالء الجػاسيُذ؛ ألنيع بحاجٍة  يتزح أنو -

يع،  إلى الكحب لمّشجاة بأنفِديع، كالتخمُّز ِمَغ األخصار الكبيخة التي ُتخاِفُق تجددَّ
خػنػف أيًزا كشالَسا يصَّمعػف بخيانِة أسخاِر بمٍج ما، أك فخيق يدتيجفو، فإنيع قج يَ 

الجيَة التي جشََّجتيع، بعج ما اعتادكا عمى الخيانة؛ كىحا ما حجَث مع الُستَّيع الخئيذ: 
ذ في ركسيا لرالِح في كاف  حيث)أنجكركشكا( في قزية الجراسة،  البجاية يتجدَّ

الجكلة العثسانية، كعشجما َقَبزت عميو الدمصاُت الخكسيُة في مجيشة إسساعيل، صاَر 
ُذ   األراضي العثسانية لرالح ركسيا.    في يتجدَّ

: ، مثلاألسئمةبعس بيغ أيجيشا الباَب لجراسة أخخى، تصخح  حيال البحثفتح يُربَّسا  -
بعيًجا عغ َتجشيج الجػاسيذ،  ىل ُيسكغ لػكاالت االستخبارات أف تعسَل بذكل مدتقلٍّ 

ة؟! كىل ىشاؾ كَجحب ُعسالء ليا مغ ُبمجاف أخخى، عشجما ُتػاِجُو تحجّياٍت عالسي
ذ َمذخكع، أك َمصمػب يداِعُج في التعاُمل مع َتيجيجات الحاضِخ كالسدتقبِل؟   تجدُّ
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 السًلحـــــق

  (3رقم ) ممحق

 إسساعيلمديشة خريظة 

 
ADIGECEN: TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE 

OSMANLI KALELERJ, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, 

OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI, YAYIN NU: 144, 

ISTANBUL, 2016, P: 230. 
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(4رقم ) ممحق  

 

 التحكيقات العثسانية في قزية تجدس لرالح روسيا

 

 İ.MVL.301/12273-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23األرشيف العثساني، ترشيف السردر: 
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 خريظة قمعة طهلجي (5رقم ) محقم

 
ADIGECEN:TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE 

OSMANLI KALELERJ, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, 

OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI, YAYIN NU: 144, 

ISTANBUL, 2016, P: 226.                             
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 اليهامش

ـ(: قيرخ ركسيا، ٕ٘ٚٔ-ٕٚٙٔ) PETER THE GREATبصخس األكؿ )بصخس األكبخ(  (ٔ)
ـ الحي تشازؿ فيو ٜٚٔٔـ إلى عاـ ٖٔٙٔمغ أسخة ركمانػؼ التي حكست ركسيا مغ عاـ 

الكيرخ نيقػال الثاني عغ الحكع بعج انجالع ثػرة فبخايخ مغ العاـ السحكػر، كغجت ركسيا في 
ار، التاريخ عيج بصخس األكؿ دكلة أكركبية ذات شأف. عبج الحسيج البصخيق، عبج العديد نػ 

األكركبي الحجيث، مغ عرخ الشيزة إلى أكاخخ القخف الثامغ عذخ، دار الفكخ العخبي، مجيشة 
 .ٕٕٙ، ٕٙٗـ، ص ص ٜٜٚٔنرخ، القاىخة، 

دمحم سييل شقػس، تاريخ العثسانييغ، مغ قياـ الجكلة إلى االنقالب عمى الخالفة، دار الشفائذ،  (ٕ)
 .ٕٚٛالسخكد اإلسالمي الثقافي، ص 

: عقجت بيغ الجكلة العثسانية كركسيا بعج فتخة مغ االضصخابات، ـٜٖٚٔبمغخاد عاـ  معاىجة (ٖ)
حيث اتخحت ركسيا حادثة مخكر بعس قػزاؽ القـخ مغ أراضييا حجة كاحتمت ميشاء أزاؽ، 
كغيخىا مغ الثغػر البحخية، لكغ الجكلة العثسانية تسكشت مغ إيقاؼ تقجـ الخكس، الحيغ كانػا قج 

لبغجاف، كدخمػا مجيشة ياش عاصسة ىحا اإلقميع، كمغ جية أخخى انترخت الجيػش احتمػا إقميع ا
العثسانية عمى جيػش الشسدا، التي أغارت عمى بالد البػسشة كالرخب، ىحا الفػز حتع عمى 

ـ(، كفيو تعيجت ركسيا ٜٖٚٔق/ٕ٘ٔٔركسيا تػقيع معاىجة الرمح مع الجكلة العثسانية عاـ )
جـ تججيجىا في السدتقبل، كبعجـ إنذاء سفغ حخبية أك تجارية بالبحخ بيجـ قالع ميشاء أزاؽ كع
كل ما فتحتو مغ أقاليع، كعخفت ىحه السعاىجة بسعاىجة بمغخاد. دمحم  األسػد، كبأف تخد لمجكلة 

، دار الشفائذ، ٔفخيج بظ السحامي، تاريخ الجكلة العمية العثسانية، تحقيق: إحداف حقي، ط 
 .ٖٕٖ ،ٕٕٖـ، ص صٜٔٛٔبيخكت، 

اإلمبخاشػرة كاتخيغ الثانية: تدكجت اإلمبخاشػر الخكسي بصخس الثالث، ثع تخبعت عمى عخش  (ٗ)
اإلمبخاشػرية عقب االنقالب الحي جخى ضج زكجيا، كالحي أدى إلى اغتيالو، كامتجت فتخة 

ـ(، أثبتت خالليا عطستيا كمآثخىا عمى ركسيا، ٜٙٚٔ-ـٕٙٚٔعاما) ٖٗحكسيا لخكسيا مجة 
خػف العرخ الكاتخيشي العرخ الحىبي لإلمبخاشػرية، حيث ازدادت قػتيا العدكخية كيعج السؤر 

مسا دفع الجكؿ األكركبية الغخبية إلى االعتخاؼ بيا كقػة عطسى إلى جانبيا في العالع، كقج 
سمبت الكشيدة األرثػذكدية أمالؾ كاتخيغ، لكشيا لع تتعخض لسعتقجاتيا احتخاما لذعػر رعاياىا 

ى الخغع مغ جشديتيا األلسانية أثبتت أنيا أكثخ حكاـ ركسيا كششية. زيشب عرست الجيشي، كعم
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راشج، تاريخ أكركبا الحجيث، مغ مصمع القخف الدادس عذخ إلى نياية القخف الثامغ عذخ، ج 
 .ٕٖٓ: ٖٚٔ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، ص ٔ

جامعة قار يػنذ،  ، مشذػراتٔـ، ط ٛٗٛٔ -ٖ٘ٗٔميالد السقخحي، تاريخ أكركبا الحجيث (٘)
 .ٕٔٗ، ٕٓٗـ، ص صٜٜٙٔبشغازي، 

، مشذػرات ٔ، مج ٔيمساز أكزتػنا، تاريخ الجكلة العثسانية، تخجسة عجناف محسػد سمساف، ط  (ٙ)
 .ٕٙٙ: ٖٕٙـ، ص ٜٛٛٔمؤسدة فيرل لمتسػيل، إستانبػؿ، 

كثائق األرشيف العثساني التابع لخئاسة الجسيػرية بإسصشبػؿ، ترشيف السعاىجات:  (ٚ)
MHD.291 ، ندخ السعاىجات التي عقجت في تػاريخ مختمفة مع ركسيا كمشيا معاىجة قيشارجو

  كبمغخاد كبخليغ كنير كباريذ:
 .ٖٔٙ: ٖٓٙفخيج بظ السحامي، السخجع الدابق، ص (ٛ)
 -قٕٕٕٔ/ٕٔ/ٜٕ، بتاريخ HAT.174-7422األرشيف العثساني، ترشيف:  (ٜ)

ر األعطع مغ تدخب الجػاسيذ تححيخ مغ الدمصاف محسػد الثاني إلى الرجـ، ٛٓٛٔ/ٕ/ٕٚ
 كمسغ يبثػف األخبار الكاذبة.

تقع عمى الزفة الذسالية مغ نيخ الجانػب عمى الحجكد بيغ أككخانيا كركمانيا مجيشة إسساعيل:  (ٓٔ)
حيث يشقدع نيخ الجانػب ىشا إلى فخعيغ أصبحت السجيشة تحت الحكع العثساني نتيجة حسمتي 

. ككانت في تمظ الفتخة قخية تتارية صغيخة. كفي ٗٛٗٔ بايديج الثاني عمى كيمي كأكيخماف سشة
 ٕٙالخكسية تسكغ الجير الخكسي مغ االستيالء عمى إسساعيل بتاريخ -الحخب العثسانية 

، كاضصخ ٕٔٛٔكأصبحت مجيشة ركسية بسػجب معاىجة بػخارست سشة  ٜٓٛٔسبتسبخ 
 .العثسانيةمدمسػ السجيشة إلى اليجخة إلى السشاشق األخخى مغ أراضي الجكلة 

TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE OSMANLI KALELERJ, 
DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI ARSIVI DAIRE 

BASKANLIGI, YAYIN NU: 144, ISTANBUL, 2016, P: 230.          
           .ٕ٘ص    (ٔانطخ ممحق رقع ) 

 .ٖٓٚ: ٖٔٙصفخيج بظ السحامي، السخجع الدابق،  (ٔٔ)
أكسل الجيغ إحداف أغمػ، الجكلة العثسانية تاريخ كحزارة، تخجسة صالح سعجاكي، مخكد  (ٕٔ)

 .٘ٛ، ٗٛ، ص صٜٜٜٔاألبحاث لمتاريخ كالفشػف كالثقافة اإلسالمية، إسصشبػؿ،
، دفتخ السيسة، مرخ، رقع A.DVNS.MSR.MHM.d 010األرشيف العثساني، ترشيف:  (ٖٔ)
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حكع إلى ـ، ٖٓٛٔ/ٗ/ٕٔ -قٕٚٔٔ/ٕٔ/ٜٕريخ ، بتا٘ٙٛ، الحكع رقع ٖٗٚ، ص ٓٔ
كالي مرخ كزيخي خدخك باشا داـ إجاللو، كإلى أميخ األمخاء الكخاـ محافظ اإلسكشجرية 
خػرشيج داـ إقبالو كإلى أحج رجاؿ الجكلة العمية دفتخدار مرخ خميل رجائي داـ عمػه، كإلى 

د الباركد الستػفخ في مرخ لتػفيخ فم أميغ جسارؾ اإلسكشجرية كرشيج دمحم صالح داـ مججه
، دفتخ السيسة رقع A.DVNS.MSR.MHM.d 011كإرسالو إلى دار الدعادة؛ ترشيف: 

 ـ٘ٓٛٔ/ٔ/ٖٔ -قٜٕٔٔ/ٓٔ/ ٖٓبتاريخ ، ٚٔٔ، الحكع رقع ٖٗ، مرخ، الرفحة ٔٔ
لتػفيخ فمد الباركد الستػفخ في  إلى كالي مرخ كزيخي خػرشيج أحسج باشا أداـ هللا إجاللو

دفتخ السيسة ، A.DVNS.MHM.12/133-263مرخ كإرسالو إلى دار الدعادة؛ ترشيف: 
ـ، ٓٔٛٔ/ٚ/ٔ -قٕٕ٘ٔ/٘/ ٜٕبتاريخ ، ٖٕٙ، الحكع رقع ٖٖٔ، مرخ، الرفحة ٕٔرقع 

حكع مػجو مغ الدمصاف إلى كالي مرخ كزيخي دمحم عمي باشا أداـ هللا إجاللو لمسذاركة في 
 خب الجكلة العمية ضج ركسيا كإعالف الشفيخ العاـ.ح

، عالع السعخفة لمشذخ ٔآماؿ الدبكي، أكركبا في القخف التاسع عذخ، فخندا في مئة عاـ، ط  (ٗٔ)
 . ٜٙٔ: ٘٘ٔـ، ص ٜ٘ٛٔكالتػزيع، ججة، 

 .ٚٔٗفخيج بظ السحامي، السخجع الدابق، ص  (٘ٔ)
  .ٓٔ، ص ٕأكزتػنا، السخجع الدابق، ج (ٙٔ)
، معاىجة أدرنو األكلى التي أنيت A.DVNS.NHM. 1-4ترشيف:  األرشيف العثساني، (ٚٔ)

 ـ.ٕٛٛٔالحخب الخكسية العثسانية التي انجلعت عاـ 
-٘ٔٛٔ؛ بييخ رنػفاف، تاريخ العالقات الجكلية ٙٔ، ص ٕأكزتػنا، السخجع الدابق، ج (ٛٔ)

 . ٖٔٔـ، صٜٔٚٔ، دار السعارؼ، القاىخة،ٕ، تخجسة جالؿ يحي، ط ٜٗٔٔ
ـ( سياسي إنجميدي، كتػلى رئاسة كزارة ٘ٙٛٔ-ٗٛٚٔػف تسيل )بالسخستػف: ىشخي ج (ٜٔ)

الخارجية أكقف زحف جيػش دمحم عمي إلى األستانة، كانت لو جيػد حازمة في حخب القـخ 
ـ(، ككاف مغ أىع الجاعسيغ لميػنانييغ في بخيصانيا، لعب دكًرا بارًزا في كالدة ٙ٘ٛٔ-ٗ٘ٛٔ)

جكد اليػنانية، حيث استصاع أف يشتدع استقالؿ اليػناف كجكلة ككصف بأنو السخصط لخسع الح
، شخكة أبشاء شخيف ٔاليػناف مغ الجكلة العثسانية، عمي مػال، السػسػعة العخبية السيدخة، ط 

؛ أحسج إبخاليع ناشق ٘ٔٙـ، ص ٕٓٔٓاألنراري لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت،
-ٖٓٛٔحجكد اليػنانية العبيجي، دمحم عمي بخىاف حديغ، دكر بالسخستػف في تخسيع ال

، ٖـ، ص ص ٕٛٔٓ(، كانػف األكؿ ٚٙـ، مجمة دراسات في التاريخ كاآلثار، العجد )ٕٖٛٔ



 2222 سبتمبر –السبعون التاسع و العذد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 ;6 

ٕٕ. 
؛ دمحم مرصفى صفػت، محاضخات في السدألة ٜٕ٘إحداف أغمػ، السخجع الدابق، ص  (ٕٓ)

، ص ٜٛ٘ٔالذخقية كمؤتسخ باريذ، معيج الجراسات العخبية العالية، جامعة الجكؿ العخبية، 
ٕٔ. 

 .ٜٔٗ، ٜٓٗفخيج بظ السحامي، السخجع الدابق، ص ص  (ٕٔ)
، ص ٜٜٓٔ، بغجاد ٙ٘ٛٔ-ٗٚٚٔىاشع صالح التكخيتي، السدألة الذخقية السخحمة األكلى  (ٕٕ)

  .ٚٙٔ، ٙٙٔص
 .ٓٚٔنفدو، ص  (ٖٕ)
 .ٕٜٗفخيج بظ السحامي، السخجع الدابق، ص  (ٕٗ)
 .ٛٓٔـ، ص ٕٜٛٔ، السكتب اإلسالمي، بيخكت، ٔعمي حدػف، العثسانيػف كالخكس، ط (ٕ٘)
، دار السعارؼ، د. ٜٗٔٔ-ٗٙٛٔعبج العديد دمحم عػض، اإلدارة العثسانية في كالية سػرية  (ٕٙ)

 .ٖٔ، ٖٓت، ص ص 
 .ٜٙٗ: ٕٜٗفخيج بظ السحامي، السخجع الدابق، ص  (ٕٚ)
ـ: ُأجبخت ركسيا عمى تػقيعيا في باريذ بحزػر كل مغ فخندا ٙ٘ٛٔمارس  ٖٓمعاىجة باريذ  (ٕٛ)

كبخكسيا، كخدخت بسقتزاىا السيدات التي كانت قج حرمت عمييا في  كانجمتخا كالجكلة العثسانية كالشسدا
ـ؛ كأىسيا الشفػذ ٜٕٛٔـ؛ كأىسيا حساية األرثػذكذ، كمعاىجة أدرنوٗٚٚٔمعاىجة كػتذظ قيشارجو

الستفػؽ في اإلمارات الجانػبية، ككضعت معاىجة باريذ اإلمبخاشػرية العثسانية تحت الزسانة الجساعية 
و، كالتي تعيجت باحتخـا استقالؿ الجكلة العثسانية ككساليا اإلقميسي، كسا نرت لمجكؿ السػقعة عمي

السعاىجة عمى: أف يخمي الخكس قارص كأف يتع تدميسيا إلى الجكلة العثسانية، كيخمي الحمفاء القـخ 
كيعيجكنيا إلى ركسيا، كأف تعػد قػات الحمفاء إلى أكشانيا خالؿ أقرخ مجة مسكشة، ككحلظ تشدحب 

يا مغ دلتا الصػنة، كتعيج بداربيا الجشػبية مع مخكدىا إسساعيل إلى إمارة بغجاف )مػلجافيا( التابعة ركس
كأىع مادة في السعاىجة ىي جعل البحخ  لمجكلة العثسانية، كحلظ تشتقل جدر بيالف إلى الجكلة العثسانية، 

مغ البحخ األسػد كتشقميا إلى األسػد مشصقة محايجة، كغيخ عدكخية، كأف تدحب ركسيا سفشيا العدكخية 
بحخ البمصيق، لكغ ذلظ لع يؤثخ عمى الجكلة العثسانية التي كانت تدتصيع كقت الحخب أف تسخر 
أسصػليا مغ بحخ مخمخه كالسزيق إلى البحخ األسػد خالؿ ساعات، أما ركسيا فمغ تتسكغ بأي حاؿ 

ك ىحا يعشي أف البحخ األسػد كاف مغ األحػاؿ مغ كضع سفغ حخبية أك إدخاليا إلى البحخ األسػد، 
تحت الديصخة العثسانية، لحا أعصت ىحه السعاىجة لمجكلة العثسانية قجرا مغ االمتيازات. رنػفاف، السخجع 
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 .ٛ٘، ٚ٘، ص ص ٕ؛ أكزتػنا، السخجع الدابق، جٖٔٗ، ٖٓٗالدابق، ص ص 
(29) TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE OSMANLI,DA 

ISTIHBARAT, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI 
ARSIVI DAIRE BASKANLIGI, YAYIN NU: 148, ISTANBUL, 2017, p: 5.                                            

(30) Ibid. 
(31) Ibid, p: 6. 

ـ(: ىػ أميخ عثساني ابغ الدمصاف دمحم الفاتح، كأخػ الدمصاف ٜ٘ٗٔ -ٜ٘ٗٔجع سمصاف )( ٕٖ)
بايديج الثاني، كبعج مػت كالجه تشازع مع أخيو السحكػر عمى العخش، ككاف حاكسا في القخماف، 
كحاكؿ األميخ جع الرمح مع أخيو بذخط إقصاعو بعس الػاليات، لكغ الدمصاف رفس ىحا 

ـ الجكلة، فأرسل األميخ جع إلى رئيذ رلباف جديخة ركدس، يصمب الصمب مشعا النقدا
مداعجتو، فقبمػه عشجىع بالجديخة، كقابمو أىميا بكل احتخاـ، ثع كصمت إلى الجديخة كفػد 
الدمصاف بايديج لالتفاؽ مع رئيذ الخلباف عمى التحفظ عمى أخيو جع عشجىع مقابل عجـ 

تو كمبمغ مغ الساؿ سشػًيا، فقبل رئيديع، كضل تعّخض الدمصاف الستقالؿ جديختيع مجة حيا
يتشقل مغ مكاف إلى آخخ في حالة شبييو باألسخ خارًجا عغ بالده، إلى أف تػفى في عاـ 

ـ في مجيشة نابػلي، كدفغ في بمجة جاييت بإيصاليا، ثع نقمت جثتو بعج ذلظ بسجة إلى ٜ٘ٗٔ
فخيج بظ السحامي، السخجع الدابق، ه. البالد العثسانية، كُدفغ في مجيشة بػرصة في قبػر أججاد

 .ٕٛٔ: ٓٛٔص 
(33) TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE OSMANLI, DA 

ISTIHBARAT, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI 

ARSIVI DAIRE   BASKANLIGI, YAYIN NU: 148, ISTANBUL, 2017, p: 6.                    

تقخيخ عغ أكضاع جديخة ـ، ٛٓٛٔ، عاـ TS.MA. e.745/41األرشيف العثساني، ترشيف: 
        ركدس إلى جع سمصاف.

تقخيخ لسػقع التجابيخ السصمػبة ، DH.EUM.5.Şb.65/15-5 األرشيف العثساني، ترشيف (ٖٗ)
األخبار بػكالة الكيادة العميا بالجير العثساني اليسايػني عغ شخؽ تدخب  لسكافحة التجدذ

 .عبخ الحجكد
ـ، ٜٗٔٔسبتسبخ  ٕٔق/ ٕٖٖٔذك القعجة  ٔ، بتاريخ İ.MMS.191/10( نفدو، ترشيف ٖ٘)

الئحة السػاد القانػنية السزافة إلى محكخة أعزاء شػرى الجكلة بجائخة التشطيسات بخرػص 
قانػف العقػبات العدكخي السصبق عمى مختكبي جخيسة إفذاء األسخار العدكخية كالتجدذ 



 2222 سبتمبر –السبعون التاسع و العذد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 ;8 

 .كالخيانة الحخبية
محكخة ، ـٓٚٛٔ يشايخ ٖٓق/ ٕٙٛٔشػاؿ ٕٛبتاريخ ، İ.DH.606/42215( نفدو، ترشيف ٖٙ)

بخرػص اعتساد بعس السراريف السؤقتة كالصارئة مقاـ الرجارة الدامية إلى الدمصاف 
 .ألعساؿ االستخبارات

 يػنيػ ٔق/ ٕٗٛٔمحـخ  ٕٛبتاريخ ، A.MKT.MHM.385/67-2نفدو، ترشيف ( ٖٚ)
مراريف التحكيقات بخرػص  السأمػريغ الدخييغ إلى مقاـ الػكالة العميامحكخة ، ـٚٙٛٔ

 خالؿ عجة أشيخ. الدخية الصارئة حػؿ الذئػف الدياسية
نػفسبخ  ٖـ/ ٕٓٚٔصفخ  ٔبتاريخ ، i.DH.286/17758-1(  األرشيف العثساني، ترشيف ٖٛ)

 جير.محكخة مجمذ الذػرى العدكخي إلى مقاـ قيادة ال، ـٖ٘ٛٔ
، ـٖ٘ٛٔنػفسبخ  ٘ـ/ ٕٓٚٔصفخ  ٖبتاريخ ، i.DH.286/17758-2نفدو، ترشيف ( ٜٖ)

، i.DH.286/17758-3ترشيف محكخة مغ مقاـ قيادة الجير إلى مقاـ الرجارة الدامية؛ 
 محكخة مقاـ الرجارة الدامية إلى الدمصاف.، ـٖ٘ٛٔنػفسبخ  ٓٔق/ٕٓٚٔصفخ  ٛبتاريخ 

 .ٖ٘( ص ٕانطخ ممحق رقع )( ٓٗ)
( قمعة إيداقجى: بشاىا العثسانيػف عمى ساحل نيخ الجانػب ألىسية السشصقة مغ الشاحية ٔٗ)

اإلستخاتيجية، كقج كقعت ىحه القمعة أكثخ مغ مخة بيج الخكس ثع الشسداكييغ في الحخكب التي 
حجثت بيغ الجكلة العثسانية كبيغ ىاتيغ الجكلتيغ كفي عيج سميع الثالث استػلى عمييا الخكس 

 استعادىا العثسانيػف بسػجب معاىجة ياش. ثع
TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE OSMANLI 

KALELERJ, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI 

ARSIVI DAIRE BASKANLIGI, YAYIN NU: 144, ISTANBUL,           2016, P: 

235.   

مفيـػ الػثائق ىي السجيشة، في  في الػثائق؛ كالقمعةأنو كرد اسع القمعة مخات كثيخة كيالحظ    
   كتدسى ايزا السحسية كالسحخكسة.

قمعة شػلجى تقع إلى الجية الغخبية مغ ركمانيا عمى فخع خزخ الياس مغ نيخ الجانػب. ( ٕٗ)
تأسدت السجيشة ألكؿ مخة في القخف الدابع قبل السيالد كعخفت بػ "أيجيػسػس"، كمع انقداـ 
اإلمبخاشػرية الخكمانية باتت شػلجى جدءا مغ أراضي اإلمبخاشػرية الخكمانية الذخقية. ثع 

 .ُٜٔٗٔفتحت مغ قبل العثسانييغ خالؿ فتحيع بمجاف أكربا عاـ 
TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE OSMANLI KALELERJ, 

DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI ARSIVI DAIRE 
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BASKANLIGI, YAYIN NU: 144, ISTANBUL, 2016, P: 226.   

                                                        .     ٓٙ( ص ٖانطخ ممحق رقع )
ق/ ٕٓٚٔربيع األكؿ ٕٔبتاريخ ، İ.MVL.301/12273-17األرشيف العثساني، ترشيف ( ٖٗ)

الستيع فييا السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ التحقيق في قزية التجدذ ، ـٖ٘ٛٔديدسبخ  ٕٔ
 مغ رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداقجى.

تابع التحكيقات قزية التجدذ الستيع فييا  ،İ.MVL.301/12273-18ترشيف ( نفدو، ٗٗ)
 السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ مغ رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداقجى.

تابع التحكيقات قزية التجدذ الستيع فييا ، İ.MVL.301/12273-19ترشيف ( نفدو، ٘ٗ)
 السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ مغ رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداقجى.

تابع التحكيقات قزية التجدذ الستيع فييا ، İ.MVL.301/12273-20ترشيف نفدو، ( ٙٗ)
 جى.السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ مغ رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداق

تابع التحكيقات قزية التجدذ الستيع فييا ، İ.MVL.301/12273-21ترشيف نفدو، ( ٚٗ)
 السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ مغ رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداقجى.

تابع التحكيقات قزية التجدذ الستيع فييا ، İ.MVL.301/12273-22ترشيف نفدو، ( ٛٗ)
 رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداقجى.السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ مغ 

تابع التحكيقات قزية التجدذ الستيع فييا ، İ.MVL.301/12273-23ترشيف نفدو، ( ٜٗ)
 السجعػ انجكركشكا كلج غانجػ مغ رعايا الجكلة العمية السكيع في ايداقجى.

 ( نفدو.ٓ٘)
فبخايخ  ٕٗق/ ٕٓٚٔالثانيةجسادى  ٕٙبتاريخ ، İ.MVL.301/12273نفدو، ترشيف ( ٔ٘)

محكخة مقاـ الرجارة الدامية إلى الدمصاف حػؿ ثبػت ارتكاب جخيسة التجدذ عمى ، ـٗ٘ٛٔ
 عجد مغ األشخاص.
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 السرادر والسراجع
 :أول: الهثائق غير السشذهرة

 :بإسظشبهل الجسيهريةوثائق األرشيف العثساني التابع لرئاسة )أ( 
 A.DVNS.MHM. 
- 12/133-263 
 A.DVNS.MSR.MHM.d 
- 010 
A.DVNS.MSR.MHM.d  
- 011  
A.DVNS.NHM.  
- 1/4 
A.MKT.MHM. 
- 385/67-2 
DH.EUM.5.Şb 
- 65/15-5  
HAT 
- 174/7422 
i.DH 
- 286/17758-1 
- 286/17758-2 
- 286/17758-3 
- 606/42215 
İ.MMS 
- 191/10 
İ.MVL 
- 301/12273-17  
- 301/12273-18 
- 301/12273-19 
- 301/12273-20 
- 301/12273-21 
- 301/12273-22 
- 301/12273-23 
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- 301/12273 
MHD 
- 291  
TS.MA. e. 
- 745/41 

 األرشيف العثساني: السحفهعة بدائرة الكتب الهثائكية )ب(
- TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE OSMANLI 

KALELERJ, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI 

ARSIVI DAIRE BASKANLIGI, YAYIN NU: 144, ISTANBUL, 2016. 

- TRUK BASBAKANLIK, ARSIV BELGELERINE GORE  OSMANLI
,
DA 

ISTIHBARAT, DEVLET ARSIVLERI GENEL MUDURLUGU, OSMANLI 

ARSIVI DAIRE BASKANLIGI, YAYIN NU: 148, ISTANBUL, 2017. 

 : السراجع العربية:اثانيً 
مخكد  صالح سعجاكي، تخجسة كحزارة،الجكلة العثسانية تاريخ  الجيغ، إحداف أغمػ، أكسل -

 .ٜٜٜٔشبػؿ،صإس األبحاث لمتاريخ كالفشػف كالثقافة اإلسالمية،
، مشذػرات ٔمج  ،ٔط  تخجسة عجناف محسػد سمساف، يمساز، تاريخ الجكلة العثسانية،، أكزتػنا -

 .ـٜٛٛٔ، إستانبػؿ مؤسدة فيرل لمتسػيل،
مغ عرخ الشيزة إلى  ركبي الحجيث،ك التاريخ األعبج العديد نػار، ك عبج الحسيج، البصخيق،  -

 .ـ 1997القاىخة، مجيشة نرخ، العخبي، دار الفكخ أكاخخ القخف الثامغ عذخ،
 .ٜٜٓٔبغجاد  ،ٙ٘ٛٔ-ٗٚٚٔالسدألة الذخقية السخحمة األكلى ، التكخيتي، ىاشع صالح -
 ـ.ٕٜٛٔ، السكتب اإلسالمي، بيخكت، ٔحدػف، عمي، العثسانيػف كالخكس، ط -
مغ مصمع القخف الدادس عذخ إلى نياية القخف  تاريخ أكركبا الحجيث، زيشب عرست،راشج،  -

 .القاىخة دار الفكخ العخبي، ،ٔج  الثامغ عذخ،
، دار السعارؼ ،ٕط  جالؿ يحي،تخجسة  ،ٜٗٔٔ-٘ٔٛٔتاريخ العالقات الجكلية بييخ،  رنػفاف، -

 .ـٜٔٚٔ،القاىخة
الذخقية كمؤتسخ باريذ، معيج الجراسات العخبية  دمحم مرصفى، محاضخات في السدألةصفػت،  -

 .ٜٛ٘ٔالعالية، جامعة الجكؿ العخبية، 
 دار الشفائذ، مغ قياـ الجكلة إلى االنقالب عمى الخالفة، تاريخ العثسانييغ، دمحم سييل،شقػس،  -
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 .اإلسالمي الثقافيالسخكد 
بالسخستػف في تخسيع الحجكد اليػنانية العبيجي، أحسج إبخاليع ناشق، دمحم عمي بخىاف حديغ، دكر  -

 .ـٕٛٔٓ(، كانػف األكؿ ٚٙـ، مجمة دراسات في التاريخ كاآلثار، العجد )ٕٖٛٔ-ٖٓٛٔ
 .ت .د دار السعارؼ، ،ٜٗٔٔ-ٗٙٛٔعبج العديد دمحم، اإلدارة العثسانية في كالية سػرية ، عػض -
، دار الشفائذ، ٔإحداف حقي، ط  دمحم، تاريخ الجكلة العمية العثسانية، تحقيق:، السحامي فخيج بظ -

 .ـٜٔٛٔبيخكت، 
، مشذػرات جامعة قار يػنذ، ٔـ، ط ٛٗٛٔ -ٖ٘ٗٔالسقخحي، ميالد، تاريخ أكركبا الحجيث -

 ـ.ٜٜٙٔبشغازي، 
، شخكة أبشاء شخيف األنراري لمصباعة كالشذخ ٔمػال، عمي، السػسػعة العخبية السيدخة، ط  -

 ـ.ٕٓٔٓكالتػزيع، بيخكت،
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