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الشيشان.. 
جوهرة القوقاز

تط�وي صفحة احلرب
وتفت�ح قلبه�ا للحياة

»األنب�اء« أول صحيف�ة عربي�ة
تزي�ح الغم�وض ع�ن حاض�ر
وواقع أرض الث�ورات والثروات

)10 - 2(

كلما ذكرت الشيشان يهفو القلب لرؤية حاضرة املسلمني 
في اوروبا الش�رقية.. كم اعتصرت قلوب العرب واملسلمني 
وهي ترى مقاصل الشيوعية تبيد كل من يقول »ال إله إال اهلل.. 
محمد رسول اهلل« فال صوت ألذان وال جرس لكنيسة، وكم 
يتذكر املسلمون الشيشان تلك الليلة من شتاء عام 1944 
عندما عبأ ستالني الزعيم الش�يوعي الذي ينحدر من يهود 
جورجيا شعب الشيش�ان جميعا في القطار وألقى بهم في 
بحر قزوين لشكوكه في خيانتهم لالحتاد السوفييتي وتعاونهم 

مع األملان.
يتذكر املسلمون هنا تلك احلادثة وغيرها بألم شديد لكنهم 
اليوم يفتحون صفحة جديدة من التاريخ مع روسيا وريثة املجد 
السوفييتي التي حاولت غسل ذلك التاريخ الدموي األسود 
جتاه املسلمني الشيشان وأهل القوقاز، وبالفعل جنح الروس 
بقيادة بوتني ومن بعده مدڤيديڤ في جتاوز ذلك التاريخ عبر 

حرية دينية وتسامح غير مسبوق.
في هذه السلسلة الوثائقية التي تنفرد بنشرها »األنباء« من 
بالد الشيشان نستعرض تاريخ تلك البالد وحاضرها والتغيرات 
التي طرأت عليها وأسباب حروبها والى أين يريد ان يصل شعبها 

املفعم باحليوية والشباب واملتطلع ملستقبل باهر.
قررت ان أبدأ رحلتي في الشيشان بأهل العلم واالعتدال 
ومن ميلكون احلقيقة وال ينحازون الى طرف دون آخر. بحثت 
عن رجل متخصص في التاريخ الشيشاني وعن غيره من أهل 
الشيشان طلبا للحقيقة والتاريخ واستقراء لواقع بلد فرضت عليه 
كل النظريات ومت استغالله كحقل جتارب ولم يستمع احد 
قط ألهله، ماذا يريدون من هذا العالم وما تطلعاتهم ملستقبل 
يريدونه لبلدهم وأوالدهم؟ وأوال واخيرا هل يريدون االستقالل 
عن روسيا أم يريدون حياتهم كما هي اآلن باعتبارها النموذج 
األمثل حلياة يعيشون فيها حكما ذاتيا بقيادة شاب من بلدهم 
وفي كنف دولة عظمى تكّفر عن أخطاء املاضي وتغتسل من 
ذنوب الشيوعية املقيتة ومتنحهم كل ما يتطلعون اليه من 
حرية دينية وانسانية ومادية وقبل ذلك األمن فرمبا يفتقدونه 

اذا فكروا في االستقالل ليكونوا مطمعا لدول جوارهم.

العاصمة الشيشانية غروزني
أسامة أبوالسعود

نحب الكويت ونحترمها فهي دولة شقيقة ونتبادل الزيارات وهناك ممثل لها في اإلدارة الدينية يتبع لجنة مسلمي آسيا 

رئيس البرلمان الشيشاني ل� »األنباء«: اليوجد لدينا
أي معتقل سياسي وال نالحق أي معارض للدولة 

عبدالرحمنوف متحدثا ويبدو رئيس اللجنة االقتصادية بالبرملان حسني خوجة احمد

رئيس البرملان الشيشاني دوقا واخا عبدالرحمنوف

الزميل أسامة أبوالسعود مع رئيس البرملان الشيشاني في لقطة تذكارية وتبدو صورتان للرئيسني الروسي والشيشاني 

سياسية من دول كبرى وانطالقا من ذلك »فباب العفو 
مفتوح دائما«.

كيف تعيشون اجواء احلرية الدينية اليوم وهل التزال 
هناك اي قيود على ممارس��ة الشعائر االسالمية ونشر 
الدعوة اإلس��المية في الشيش��ان كإحدى اجلمهوريات 

الروسية؟
يجمعنا كشعب الشيشان مع روسيا حق املواطنة 
ومع اخواننا في العالم اإلسالمي حق االخوة االسالمية 
ونحن كمسلمي روسيا يجب ان نلعب دورا اكثر فاعلية 
في هذا التواصل، فنحن مسلمو روسيا جند انفتاحا 
غير مسبوق من روس���يا في احلرية الدينية واقامة 
الشعائر، فبوتني زار املسجد الكبير في الشيشان وتفقد 
سير العمل به قبل افتتاحه وروسيا اليوم تفتح كل 

املجاالت امام املسلمني.
فالرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ اجتمع خالل 
6 اشهر مرتني مع مفتي روسيا للتباحث حول وضع 

املسلمني في روسيا وما هي احتياجاتهم.
بالفعل ألم تعودوا تشعرون بأي تضييق في ممارسة 
الش��عائر الدينية االس��المية ف��ي الشيش��ان أو الدول 

االسالمية املجاورة أو حتى في موسكو؟
هذا صحيح، فنحن نتمت���ع بجميع احلقوق التي 
يتمتع بها اصحاب الديانات االخرى في روسيا ويرجع 
الفض���ل في ذلك � بعد اهلل � الى عائلة قديروف، انها 
عائلة تولت اإلفتاء منذ مئات الس���نني في الشيشان 
وهي عائلة ملتزمة بالدي���ن ومحافظة على القوانني 
الروسية فأعطت منوذجا لتعامل املسلمني مع احلكومة 

الفيدرالية.
كيف تنظرون لزيارة صاحب الس��مو االمير الش��يخ 
صباح االحمد املقبلة لروس��يا وكلمة س��موه في افتتاح 
مؤمت��ر روس��يا والعالم اإلس��المي ش��ركاء م��ن اجل 
االس��تقرار حتت رعاية الرئي��س مدڤيديڤ قبل ايام من 
اجل تواصل املس��لمني في روس��يا مع فيدراليتهم ومع 

العالم االسالمي؟
اوال زيارة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الى روسيا تقوي موقفنا في املجتمع الروسي، فالكويت 
مركز اشعاع للوسطية واالعتدال على املستوى العاملي، 
وكلمة س���موه في مؤمتر »روسيا والعالم اإلسالمي« 
كانت معبرة بش���كل كبير عن واقعنا كمس���لمني في 
روسيا وهي كلمة تاريخية ونحن نأخذ ما جاء فيها 

بعني األهمية والتقدير.
ونحن نرحب بسموه ونتمنى ان يزور جمهورية 
الشيشان ويطلع على التغيرات التي حصلت ويزور 

املسجد الكبير واجلامعة اإلسالمية وغيرها.
أخي��را رس��الة للمس��تثمرين واجلمعي��ات اخليرية 

الكويتية؟
نقول لهم ان الشيش���ان ش���عب مسالم ومضياف 
وأبوابنا مفتوحة أمام جميع املستثمرين وأهل اخلير 
بغض النظر هل هم مستثمرون أم يعملون في النشاط 
اخليري، فعلى سبيل املثال جلنة مسلمي آسيا لديها 
مشروع لبناء مستشفى لألطراف االصطناعية ومشروع 

لسكن الطلبة.
فنحن نحب الشفافية في التعامل وقوانيننا تعطي 

جميع التسهيالت املمكنة للمستثمرين.

مجازفة.. أدفع
ثمنها عمري

 ك��ي��ف وج��دمت الشيش��ان 
اليوم؟

 كان املنطقي ان ابدأ انا بالسؤال 
البرملان الشيشاني  لكن رئيس 
وهو الرج���ل الذي ميلك الكثير 
من اخلبرة واحلنكة بادرني هو 
متسائال: كيف وجدمت الشيشان 

اليوم؟
واراد االجابة مني ليعرف هل 
يسيرون في طريق صحيح، واين 

وصلت بالدهم؟
ب���ذات املنطق:في  واجبت���ه 
احلقيقة انتابني بعض الشعور 
رمبا اخلوف واعتبر ذلك مجازفة 
قد ادفع ثمنها عمري النني قادم 
ال���ى ارض ما نعرف���ه ونتابعه 
كاعالمي���ني او مواطنني عاديني 
الرص���اص وطلقات  ان صوت 
ت���دوي في كل  املدافع الت���زال 
متر وجثث القتل���ى التزال في 
الى  الشوارع، وعندما حضرت 
الشيش���ان وجتولت في معظم 
املناطق وامليادي���ن والقرى من 
غروزني الى اخر القرى الريفية 
لم اجد شيئا من هذا بل وجدت 
عاصمة امنة اجتول فيها ليل نهار 
اشعر فيها بالراحة وقرى مطمئة 
وشعبا يريد احلياة وال يعرف 
اليأس، ووجدت املساجد مألى 
باملصلني واجلامعات واملدارس... 
انها حياة جديدة لم اكن اتصورها 
في بلد عان���ى كل تلك احلروب 
واالضطهاد وخرج لتوه ينفض 

غبارها ويبتسم للحياة.

عادات رائعة
البرمل���ان  ح���رص رئي���س 
الشيشاني على استقبال »األنباء« 
من على ب���اب مكتبه وتوديعنا 
حتى س���لم اخلروج وهي عادة 
اصيلة لدى الشعب الشيشاني 
الكرمي فال يج���وز ان يترك رب 
البيت ضيفه اال على باب البيت، 
بل ال يجل���س اال حينما يجلس 
الضيف وفي صدر املكان وافضله 
وللضيف ما يش���اء من حقوق 
الضيافة.. كرم انتهى في زماننا 

هذا لكن اليزال عند الشيشان.

شخصيا قمت بزيارة الى تلك البلدان وفتحت ممثليات 
جلمهورية الشيش���ان بها وفتحت باب احلوار معهم 
وسنعيدهم للشيشان قريبا فهم اخوتنا في هذا البلد 

ونحن شعب واحد.
هل هناك توجه لفتح ممثلية للشيشان في الكويت؟

نعم هناك توجه لذلك وجار العمل في هذا االجتاه، 
فنحن نح���ب الكويت ونحترمها فهي دولة ش���قيقة 
بالنسبة لنا وبيننا تبادل للزيارات في شتى املجاالت، 
وهن���اك ممثل للكويت في االدارة الدينية يتبع جلنة 

مسلمي آسيا.
وكما تعلمون فجمهورية الشيشان جزء من روسيا 
ونتبع روسيا في سياستنا اخلارجية عبر سفاراتها 

املنتشرة في كل مكان.
وفي الس���نوات االخي���رة فتحن���ا 7 مم����ثليات 
شي�����شانية في الدول االوروبية والثامنة في اذربيجان 
وحاليا نريد فتح ممثليات لنا في الكويت واالمارات 

واالردن.
ه��ل هناك دعوة لفت��ح باب العفو م��ن جديد لبعض 
من اليزالون يحملون الس��الح خلف اجلبال باعتبارهم 

مذنبني تائبني دون أي محاكمات؟
مثلما قلنا نحن في الشيشان شعب واحد وليس 
عددن���ا كثيرا وهدفنا ان نوحد ش���عبنا وال نريد ان 
نختلف ونفرق بني الشعب، فمن اخطأ واعترف بخطئه 
فباب العفو مفتوح دائما، ولكن من شارك في االجرام 
وعليه دم فعليه حتمل العقاب � كما في أي دولة فإن 

املجرم يعاقب.
ونحن نعرف ان شعب الشيشان كان ضحية لعبة 

كيف يتكون البرملان الشيشاني، وما اهم جلانه وكيف 
تتم عملية التصويت وكيف تصفون اجواء الدميوقراطية 

في الشيشان اجلديد؟
هذا هو البرملان الثاني في تاريخ الشيشان، فالبرملان 
االول كان مكونا من مجلسني احدهما باالنتخاب من 
الشعب واآلخر بالتعيني وحاليا يوجد برملان واحد فقط 
وهو برملان الشعب، وذلك السباب عدة اهمها توفير 
الوقت والنفقات حيث كانت املراسالت واقرار القوانيني 
بني املجلسني »الغرفتني، يأخذ وقتا طويال، ولهذا مت 
االستغناء عن البرملان املعني وذلك بعد مرحلة البناء 

ونحن االن فيما ميكن تسميته مبرحلة االزدهار.
وبالنس���بة للجان فلدينا العديد من جلان العمل 

اخلارجي والداخلي.
واحلديث عن الدميوقراطية يرتبط اساسا بالشيشان 
اجلديد، فطبعا جمهورية الشيشان كانت في مرحلة 
البن���اء وكان التوج���ه ان يكون البناء على اس���اس 

دميوقراطي وان يصل رأي الشعب للحكومة.
ويتم اتخاذ قرار بأغلب االصوات وكل حزب يعلن 
رأيه واذا لم نتفق على شيء نعيد التصويت من جديد 
فلسنا مستعجلني الننا خرجنا من احلرب ونريد ان 

نبني بناء صحيحا. 
وبالنسبة للمكونات السياسية في الشيشان فهناك 
12 حزبا على مس���توى الفيدرالي���ة ميثلون البرملان 
الشيشاني وهناك اكثر من 10 احزاب محلية لهم متثيل 
ايضا اضافة الى وجود 700 مؤسسة اجتماعية و40 
مؤسس���ة حلقوق االنس���ان وفوق ذلك توجد غرفة 
اجتماعية تضم العقالء واحلكماء من القادة واألطباء 
والقانونيني والرياضيني وغيرهم وبإمكانهم حضور 
جلس���ات البرملان واقتراح القوان���ني التي تصب في 
صالح الشعب من باب تخصصاتهم، فالطبيب يقترح 
القانون الطبي الذي يسهم في تطور مهنة الطب واداء 
األطباء وما الى ذلك وهو األمر ذاته بالنسبة للرياضي 
والقانوني واملدرس وغيرهم من فئات املجتمع الذين 

يتصفون باحلكمة واخلبرة ورجاحة العقل.
ك��م عدد ن��واب البرملان الشيش��اني داخ��ل مجلس 

الشيوخ الروسي والدوما؟
عندنا في مجلس الش���يوخ مقعدان احدهما ميثل 
الرئيس الشيشاني والثاني ميثل البرملان الشيشاني، 

وفي مجلس الدوما لدينا 4 نواب.
كيف هو وضع الشيش��ان حاليا في حقوق اإلنس��ان 

وهل هناك معتقلون سياسيون؟
وهلل احلمد ال يوجد أي معتقل سياسي في الشيشان، 
ورغم ان جمهورية الشيشان مرت بحربني دمويتني 
وكانت هناك عملي���ات متعددة ملكافحة االرهاب على 
مدى س���نوات ورغم ذلك ال توج���د أي عملية اعتقال 
سياسي، ولكن أي مخالف للقانون في أي بلد البد ان 

يخضع للعقاب.
وبعض من حمل السالح ضد احلكومة، احلكومة 
وجدت معه لغة التفاهم ومنحتهم العفو الرئاس���ي، 
فهم رجعوا الى احلياة السليمة وعملوا في مناصب 
مختلفة في الدولة، اما من ناحية املعارضة السياسية 
فهؤالء ال نالحقهم ولهم رأيهم، وبعض من هاجر من 
الشيش���ان الى بلدان اوروبية بس���بب احلروب فأنا 

التطور في الشيش��ان لم يقف عند حد البنيان، فتلك القاع��ة الضخمة اجلديدة في مبنى البرملان 
الشيش��اني ليس��ت هي الش��اهد الوحيد على التطور ولكن ما هو افضل واجمل منها اتس��اع رقعة 
احلريات ومش��اركة االحزاب في احلياة السياسية والنهج الدميوقراطي الذي بدأت الشيشان تنتهجه 

مع حكم الرئيس الشاب رمضان قديروف.
كان اللقاء مع رئيس البرملان الشيش��اني دوقا واخ��ا عبدالرحمنوف متميزا، فالرجل ميلك الكثير 
من اخلبرة واحلنكة، ويعرف الى اين تسير بالده مؤكدا انه لوال تكاتف الشعب الشيشاني ومساندته 

لرئيسه ملا حتقق أي قدر مما شاهدناه على االرض من التطور وتغير حياة ما بعد احلروب.
في البداية رحب بنا رئيس البرملان الشيش��اني الذي اس��تقبلنا في مبنى البرملان وس��ط العاصمة 
غروزني حيث قال :يس��رنا زيارتكم كما سر الرئيس وسرنا جميعا زيارة وفد العلماء املشاركني في 
املؤمتر، كما تسرنا زيارة اخواننا العرب في اراضي الشيشان وخاصة االعالم، فنحن نريد ان نوصل 

عاداتنا وتقاليدنا وان نعرف العالم بحضارة شعبنا وثقافته.
ولفت عبدالرحمنوف الى انه لوال تكاتف الش��عب الشيشاني بجوار الرئيس في البناء والتنظيم ملا 

حتقق ما وصل اليه الشيشان كما رأيتم اليوم. ودار بيننا اللقاء التالي:

زيارة األمير إلى روس�يا تقوي موقفنا كمسلمين 
الروس�ي فالكوي�ت مركز إش�عاع  ف�ي المجتم�ع 
العالم�ي المس�توى  عل�ى  واالعت�دال  للوس�طية 

كلم�ة صاح�ب الس�مو بمؤتم�ر »روس�يا والعالم 
اإلسالمي« كانت معبرة بشكل كبير عن واقعنا كمسلمين 
في روسيا ونحن نأخذ ما جاء فيها بعين األهمية والتقدير

شكر وتقدير للدكتور عادل الفالح 
على توثيق العالقات بين الشيشان 

والدول اإلسالمية
خ�����الل ال��ل��ق��اء 
ت�����وّج�����ه رئ���ي���س 
الشيشاني  البرملان 
ع��ب��دال��رح��م��ن��وف 
بالش���كر وال��تق�دير 
لوكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح ع��لى ما 
يبذله من جهد مخلص 
لتوثيق العالقات بني 
خارج  في  املسلمني 

روسيا وداخلها وخاصة بني الشعب الكويتي 
واملسلمني في سائر اجلمهوريات الروسية 
مؤكدا انه شخصية معتدله حتظى بالتقدير 

واالحترام.

د. عادل الفالح


