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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
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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

وزير اإلعالم والسياسة الخارجية والشؤون القومية الشيشاني أكد أنه سيزور البالد قريبًا لتوطيد العالقات بين البلدين

سراليف ل� »األنباء«: الشيشان ضحية للمافيا العالمية 
وسياسات دولية أرادت تفتيت روسيا للسيطرة على ما وراء »األورال«

في نهاية ش��ارع بوتني أش��هر ش��وارع العاصمة الشيش��انية غروزني الذي يضم اهم وأرقى املجمعات 
التجارية وأضخم مس��رح في الشيش��ان يقع مبنى وزارة االعالم، وفي الدور الثالث منه وبعد الصعود على 
س��اللم صممت من أجود أنواع اجلرانيت في العالم يوجد مكتب وزير اإلعالم والسياسة اخلارجية والشؤون 
القومية الشيش��انية شمسائيل سراليف، وهو شاب لم يتجاوز عمره عمر الرئيس الشيشاني الشاب رمضان 

قديروف.
الشيشان دولة فتية يحكمها شاب ويقودها شباب يتحدثون بلغة العصر ويعرفون مجريات االمور العاملية 

اوال فأول، وأهم من هذا وذاك يعرفون طبيعة شعبهم ويسيرون بني الناس دون تعال او كبرياء.
16 وزيرا هم عدد وزراء احلكومة الشيش��انية احلالية يقف بينهم س��راليف الذي يتولى 3 وزارات تعتبر 
من اخطر الوزارات في الشيش��ان وفي أي دولة اخرى في العالم وهي االعالم والسياس��ة اخلارجية والشؤون 

القومية.
»األنباء« حتدثت مع الوزير س��راليف في لقاء مفتوح عن األوضاع الراهنة في الشيشان وأسباب احلروب 
وغيرها من االمور التي رمبا تكش��ف للمرة األولى في هذا اللقاء، حيث اكد ان الشيش��ان وقع ضحية للمافيا 
العاملية من جتار سالح وسياسات دولية ارادت تفتتيت روسيا للسيطرة على ما وراء جبال االورال، حيث انها 
اغنى منطقة في العالم الستخراج الذهب واملعادن املختلفة وهي منطقة مساحتها اكبر من مساحة اوروبا كاملة 
ويس��كنها فقط 20 مليون مواطن روس��ي، بينما في اقرب اقليم صيني مجاور لها يسكن اكثر من 40 مليون 
مواطن صيني أي انها مساحة شاسعة، وال يوجد بها سكان كثر ومن ثم يسهل السيطرة عليها واالنتفاع مبا 

فيها من ثروات طبيعية ضخمة.
واوضح ان كل ذلك كان مرهونا بتفتيت روس��يا االحتادية، مش��يرا الى ان الشيش��ان كانت اللعبة الدولية 
التي حاول هؤالء اس��تخدامها لتبرير حدوث احلرب التي ميكن ان تؤدي الى تفتيت روس��يا واس��تخدموا في 
ذلك شعار »احلرب على االسالم واملسلمني« وهي لم تكن أبدا كذلك، لكنهم استغلوا عاطفة املسلمني جتاه تلك 

االحداث لضمان بقائها اطول مدى ممكن حتى تسهل مهمتهم.
اليوم بأي تضييق في ممارس��ة 

شعائرهم االسالمية؟
املس���لمون  بالعك���س  ال 
الشيش���ان ملتزم���ون بالدين 
وهلل احلمد، واصبح الشيشان 
اليوم مركزا دينيا للجمهوريات 
االخرى املجاورة لنا، ولذلك اريد 
ان ان اصل الخواني في اخلارج 
اال يصدقوا م���ن يأتي ويقول 
ان روسيا تضيق علينا دينيا، 
فنحن � وهلل احلمد � نتمتع بكامل 
احلرية وجميع الس���بل لنشر 
الدين وحتسني صورة املسلم 
في املجتمع الروسي والعاملي، 
وجميع االبواب مفتوحة امامنا 

اليوم وهلل احلمد.
وزيرا  عمل��ك  ال��ى  ننتق��ل 
لالع��الم الشيش��اني، ونس��أل 
عن ع��دد الفضائيات والصحف 
الصحافة واالعالم  ومدى حرية 

الشيشاني في تناول االخبار؟
م���ن ناحي���ة احلري���ة في 
الصحافة ووسائل االعالم فقد 
شدد الرئيس رمضان قديروف 
اكثر م���ن مرة على انه اذا كان 
هن���اك اخطاء م���ن احلكومة 
فليطرحها االعالم ولينشرها 
وله احلرية الكاملة في ذلك حتى 

تصوب احلكومة اخطاءها.
ولذلك فلدينا حرية كاملة 
في ذلك وعلى سبيل املثال في 
عملية اعادة اعمار الشيش���ان 
هناك برنامج زمن���ي لعملية 
االعم���ار واحدى البنايات كان 
من املفترض اجنازها في عام 
2012، لكن الرئيس قام ببنائها 
من امواله اخلاصة في عام 2007 
وكان بها بع���ض القصور في 
التنفيذ من ناحية التش���طيب 
وتوصيل املرافق وخالفه، فثارت 
ضجة اعالمية حول البناية رغم 
ان الرئيس تكفل بها لتنفيذها 
قبل 5 سنوات من املوعد املقرر 

لها.
وبالنسبة لعدد الفضائيات 
والصح���ف، فلدينا 20 جريدة 
يومي���ة واس���بوعية مبا فيها 
صحيفتان اسالميتان، منها ما 
هو ملك خاص واخر حكومي، 
وليس هناك حتديد للنش���اط 
ولكن بالطبع ال احد يسمح مبدح 
املتطرفني وغير ذلك فكل النشر 

مباح.
ولدين���ا ايض���ا 4 قن���وات 
تلفزيونية منها، فضائية واحدة 
انترن���ت قوية و4  و5 مواقع 
محطات اذاعية وقناة فضائية 

اذاعية.

ل��م ُنح��دث الح�رب ب�ل ُفرض�ت علينا م�ن »تج�ار الح�روب« 
م�ن  كبي�رة  كمي�ة  ترك�وا  الشيش�ان  م�ن  خروجه�م  قب�ل  فه�م 
األس�لح�ة تك�ف�ي لتس�لي�ح 4 جي��وش كامل��ة بأي�دي الن�اس
الح���روب 
والع�دوان  والظلم 
شيم  من  لي�س�ت 
أه��ل الشيش�ان 
الق��وى  وبع��ض 
ف�ي  مصال�ح  له�ا 
المنطق�ة ولي�س 
م��ن مصلحته�م 
استقرار الشيشان
الس���يطرة عليه���ا اذا ضعفت 
روسيا بسبب احلروب الداخلية، 
واحتمال تفكك االحتاد الروسي 

اسهل بتلك احلروب.
ولذلك فان الرئيس الشيشاني 
الراحل احم���د قديروف ومن 
بعده جنل���ه الرئيس رمضان 
قديروف يؤك���دان  � كما بقية 
الش���عب الشيش���اني � ان من 
يتهم الشيشان باشعال احلروب 
لتفكك روسيا حديث كذب الن 
الشيش���ان كانت احرص على 
مدى تاريخها على احملافظة على 

وحدة التراب الروسي.
واجليش الروس���ي لم يكن 
قادرا على فعل شيء ضد التطرف 
الدول���ي، والرئي���س رمضان 
قديروف هو الذي كسر ظهورهم 
في الشيشان واالن تفرقوا في 
بعض جمهوريات القوقاز مثل 
انغوشيا وداغستان وقرتشاي 
الشركس���ية وغيرها هربا من 
الشيشان، وهم االن موجودون 
في اجلمهوريات املجاورة لنا 
بس���بب ضعف حكوماتهم في 

التصدي للتطرف.
هل مازال يشعر الشيشانيون 

وكل ذلك كان مرهونا بتفتيت 
روس���يا االحتادية بعد تفتت 
االحتاد السوفييتي، والشيشان 
كانت اللعبة الدولية التي حاول 
هؤالء استخدامها لتبرير حدوث 
احلرب التي ميكن ان تؤدي الى 
تفتتيت روسيا واستخدموا في 
ذلك شعار »احلرب على االسالم 
واملس���لمني« وهي لم تكن أبدا 
كذلك، لكنهم استغلوا عاطفة 
املس���لمني جتاه تلك اإلحداث 
لضمان بقائها اطول مدى ممكن 

حتى تسهل مهمتهم.
وللعل���م فان الشيش���انني 
محاربون ماهرون بفنون احلرب، 
ولهذا فقد اتخ���ذ هؤالء ورقة 
الشيش���ان عدة مرات الشعال 
احلروب، فش���عب الشيشان 
شجاع وال يخاف من احد، ففي 
الثانية وصل  العاملية  احلرب 
االملان الى حدود ضاحية موسكو 
ولكن الشيشان رفضوا تسليم 
قلعة »برس���ت« رغم احلصار 
االملاني ولم يسلموها لالملان.

ولذل���ك فه���ؤالء يعتبرون 
ان مناط���ق االورال االغنى في 
العالم باجلواهر واملعادن ميكن 

الشيشان.
ه��ل جت��ار احل��روب الذين 
تقصدهم ه��م الواليات املتحدة 
او قوى دولية اخرى او منظمات 
يهودية � كما قال البعض � للحد 
م��ن النف��وذ الشيش��اني داخل 

روسيا او غيرهم؟
روس���يا هي دول���ة عظمى 
ومساحتها شاسعة وغنية جدا 
باملصادر الطبيعية، والشيشان 
وقع ضحية للمافيا العاملية من 
جتار سالح وسياسات دولية 
ارادت تفتيت روسيا للسيطرة 
على ما وراء جبال االورال حيث 
العالم  انها اغنى منطق���ة في 
الذهب واملعادن  الس���تخراج 
املختلفة وهي منطقة مساحتها 
اكبر من مساحة اوروبا كاملة 
ويسكنها فقط 20 مليون مواطن 
روسي بينما في اقرب محافظة 
او اقليم صيني صغير مجاور 
لها يسكن به اكثر من 40 مليون 
مواطن صيني أي انها مساحة 
شاس���عة وال يوجد بها سكان 
كثر ومن ثم يس���هل السيطرة 
عليها واالنتف���اع مبا فيها من 

ثروات طبيعية ضخمة.

األول احمد قديروف وهي جهود 
أضاءت لن���ا الطريق الزدهار 

اجلمهورية وتطورها.
وه���ذه احل���روب نحن لم 
نحدثها ب���ل فرضت علينا من 
حزب »جتار احلروب« فهم قبل 
خروجهم من الشيشان تركوا 
كمية كبيرة من االسلحة وهي 
تكفي لتسليح 4 جيوش كاملة، 
فخرجوا من الشيشان وتركوا 
االسلحة في ايدي الناس، وهكذا 

بدأت احلرب.
وهمنا اليوم اال حتدث تلك 
املشاكل من جديد وعدم اعادتها، 
فصراعنا م���ع جتار احلروب، 
فبع���ض مؤسس���ات حقوق 
االنسان االجنبية حتاول اثارة 
فنت داخلي���ة، فاريد ان يعرف 
اخواننا في اخلارج اننا مساملون 
وان هذه االحداث فرضت علينا 
ولم نخترها، فاحلروب والظلم 
والعدوان ليست من شيم اهل 
الشيشان، وعلى مدى تاريخنا 
لم نهاج���م اح���دا، وحروبنا 
كانت دائم���ا دفاعية، فبعض 
القوى لها مصالح في املنطقة 
وليس من مصلحتهم استقرار 

وزيرا  وبصفتكم  البداية  في 
للش��ؤون اخلارجية، علمنا انكم 
فتحت��م عدد م��ن املمثليات لكم 
في ع��دد م��ن الدول، م��ا عمل 
تلك املمثليات؟ وه��ل هناك نية 
الفتتاح ممثليات لكم في الكويت 
او مص��ر او غيرها م��ن الدول 

العربية؟
اوال نشكركم على اتاحة هذا 
اللقاء معنا ونود إن نعرب عن 
شكرنا للكويت حكومة وأميرا 
وشعبا ملشاعرهم املخلصة جتاه 
إخوانهم املسلمني في الشيشان 
وف���ي س���ائر اجلمهوري���ات 

الروسية.
وبالنسبة لفتح ممثليات في 
عدد من الدول، فكما هو معلوم 
أن هناك اكثر من 150 شيشاني 
منتشرون في الدول األوروبية 
بسبب احلروب املختلفة التي 
وقعت في البالد، بعضهم يعمل 
وآخرون اليزالون من دون عمل 
وبعضهم يسكنون في معسكرات 

لالجئني.
وطلب منا الرئيس رمضان 
إمدادهم باملس���اعدة  قديروف 
وايج���اد كل الطرق لعودتهم، 
الروس���ية  ووزارة اخلارجية 
س���محت لنا بفت���ح ممثليات 
لنا في اخل���ارج، ألن كثير من 
الشيش���انيني من دون أوراق 
أو جوازات وبعضهم مطلوب 

امنيا.
ومن خ���الل تلك املمثليات، 
س���نقوم بإصدار اجل���وازات 
واألوراق اخلاصة بهم وننجز 
امنيا ليتسنى لهم  معامالتهم 
العودة إلى بالدهم، وان شاء اهلل 
هناك تفكير مستقبلي في فتح 
عدد من تلك املمثليات في الدول 

العربية ومنها الكويت.
مباش��را معك  أك��ون  دعني 
واس��أل ع��ن احل��روب الت��ي 
كيف  الشيش��ان  له��ا  تعرضت 
أثرت على احلياة هنا؟ ومن كان 

املسؤول احلقيقي وراءها؟
قبل اندالع احلربني في 1993 
وانتهاءها ف���ي 1996 واحلرب 
الثانية في 1999 واس���تمرأها 
حتى 2003 كنا نعيش بحرية 
في روسيا، وكما تعلمون فانه 
بس���بب هذين احلربني تأثرت 
الشيش���ان تأث���را كبيرا على 
املستوى االقتصادي والسياسي 
والتجاري واالجتماعي، أما اليوم 
فقد تغيرت الكثير من األمور 
وع���ادت إلى األفض���ل بفضل 
الرئيس  التي قاده���ا  اجلهود 

وزير االعالم

وزير االعالم مع د. عادل الفالح والزميل اسامة ابو السعود خالل اللقاء

منطقة األورال تشتهر 
بالجواهر واألحجار النفيسة

الفالح: تعاون إعالمي وتوضيح عملي 
لحقيقة الوضع الشيشاني اليوم

جبال األورال تصل بني قارة آسيا وقارة 
أوروبا، وتقع في روسيا وقازاقستان وهي 
سالس���ل جبلية متتد حلوالي 2400 كم في 

اجلزء الغربي من روسيا.
حتوي هذه اجلبال كميات هائلة من الثروة 
املعدنية، وتشتهر منطقة االورال باجلواهر 
واألحجار النفيسة، ومن بينها الزمرد، والبريل، 
وامللكيت، واجلمشت، وتقوم أنشطة التعدين 
األخرى بإنتاج البوكسيت والكروم والفحم 
احلجري والذهب والفضة والزنك والرصاص 
والنحاس والتحديد واملغنس���يوم والنيكل 

والبالتني والبوتاس.
اكتشف النفط غربي األورال، كما مت الكشف 
ع���ن حقول غاز وزيت جدي���دة في اجلانب 
الشمالي الشرقي لهذه اجلبال. كذلك حتتوي 
جبال االورال على واحدة من أكبر احتياطيات 

مادة االسبستوس في العالم.
ادى تطور التعدين في جبال األورال دورا 
مهما في إمداد االحتاد السوفييتي )السابق( 
باملع���ادن والوقود خالل منتص���ف القرن 

العشرين امليالدي.

التق����ى وكي����ل وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح وزير اإلعالم والسياسة 
القومية الشيش����انية  اخلارجية والش����ؤون 
شمسائيل سراليف مبكتبه في غروزني وقدم 
د.الفالح دعوة رسمية للوزير سراليف لزيارة 
الكويت حيث شكر سراليف د.الفالح على هذه 
الدعوة الكرمية، مؤكدا انه سيلبيها خالل فترة 

قصيرة.
وقال الوزير انه حينما كان صغيرا عرض 
التلفزيون ايام الشيوعية برنامجا عن الكويت 
فاحبها كثيرا ومتنى رؤيتها ورؤية ش����عبها 

الطيب.
وقال سراليف انه حينما سيأتي الى الكويت 
قريبا سيحمل افالما وثائقية عن الشيشان واهلها 
لتعرض في تلفزيون الكويت متمنيا ارس����ال 
عدد من األفالم الوثائقية الكويتية لعرضها في 
التلفزيون الشيشاني ليتعرف مسلمو الشيشان 

اكثر على طبيعة أهل الكويت السمحاء.
ووعد د.الفالح ان يكون هناك تعاون على 
جميع االصعدة ومنها التعاون االعالمي وتوضيح 

عملي حلقيقة وضع الشيشان اليوم.

مبنى وزارة االعالم الشيشانية


