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د.الفالح مستعرضا بعض املناهج الدراسية ويبدو أحد األساتذة الذين تدربوا على »الوسطية« في الكويت

مبنى اجلامعة اإلسالمية وتعلوه صورتا بوتني وأحمد قديروف

طالبات في السنة األولى باجلامعة

د.الفالح ود.موتوشيف وناصر العجمي وتركو أمام مدخل اجلامعة اإلسالمية في غروزني

طالب اجلامعة اإلسالمية خالل اللقاء مع د.عادل الفالح

تغطية إعالمية متميزة من تلفزيون غروزنيحسن أول خريج شيشاني من األزهر وابنته فاطمة تربت في مصر

أحد كتب تعليم اللغة العربية في اجلامعة اإلسالمية

طالب الجامعة يدرسون اللغة العربية على مدى عامين متواصلين

رئيس الجامعة اإلسالمية بالشيشان موتوشيف لـ »األنباء«: 
300 طالب يدرسون في الجامعة منهم 58 فتاة

ودارت احل���رب واملعارك هنا، كنا ندعو اهلل ان 
يعافيكم منها ألنها في غير محلها وكنا ندرك ان 
الضريبة ستكون غالية وعالية، وسعينا من خالل 

العديد من القنوات اال تكون هذه األحداث«.
وتابع قائال »وفي مرحلة وجدنا ان ما ميكن 
ان نفعله هو تقدمي اإلغاثة، فقدمنا آالف األطنان 
من االغاثة الى الشيش���انيني في انغوشيا والى 

داخل الشيشان نفسها«.
واضاف د.الفالح »واليوم نشارككم هذه النهضة 
اجلديدة بعدما انبرى حكماء الشيشان الى التعامل 
مع الواقع بحكمة وكان في مقدمتهم احلاج احمد 
قديروف  � رحمه اهلل � والذي كنت التقي معه في 
موسكو واسمع منه الصدق واإلخالص واحلكمة 

والرؤية االستراتيجية«.
وتابع »واليوم ونحن في هذه املرحلة اجلديدة 
م���ع الرئيس رمضان في عهد جديد يتطلب منا 
الكثير من العمل لتحقيق ما يتطلبه هذا الشعب 

األبي«.
وشدد على قضية طلب العلم باعتبارها فريضة 
على كل مسلم ومس���لمة مؤكدا ان العلماء هم 

ورثة األنبياء.
وتاب���ع د.الفالح قائال »عليك���م ايها الطالب 
مس���ؤولية كبيرة وعظيمة، فأنتم صمام أمان 
ملجتمعكم فليس هناك احد يصد اإلرهاب والتطرف 
واألفكار الش���اذة اال من امثالكم، فأنتم مشاعل 
نور متش���ون بني الناس لتضيئوا لهم الطريق 
وانتم حم���اة الناس من االف���راط او التفريط، 
فعليكم ان حتملوا مشعل الوسطية واالعتدال 
والس���ماحة واإلخاء واحلب وتردوا كل شبهات 
املتطرفني، فاألمل معقود عليكم، ولكن ذلك كله 
لن يتحقق إال بان نحض���ر النية اخلالصة هلل 

في طلب العلم«.
ودعا الفالح جموع الطالب في ختام حديثه الى 
ان يأخذوا العلم من العلماء وليس من أنصاف 
العلماء وان يلتفوا حول قيادتهم الشرعية داعيا 
اهلل � عز وجل � ان يحفظ الشيشان وأهلها وسائر 

بالد املسلمني من كل مكروه وسوء.

من رائع حيث أعاد الطالب د.الفالح اكثر من 25 
عاما للوراء حيث كان يجلس على دكة العلم.

وق���ال الفالح للطالب: س���عيد ان ألتقي بكم 
في ه���ذه اجلامعة الرائدة، ومش���اعرنا نحوكم 
مشاعر االخوة االسالمية ولكم في القلب مكانة 

خاصة.
وتابع د.الفالح: حينما يذكر الشيشان يتبادر 
الى الذهن مباشرة ذلك الشعب األبي املتمسك بدينه 

واملتصف باملروءة والشهامة والشجاعة.
واردف قائال »وهذا امل���وروث العظيم الذي 
قدمه اآلباء واألجداد يجب ان يحافظ عليه األبناء، 
ونحن في الكويت قلوبنا معكم في كل مرحلة من 
مراحل تاريخكم، فأيام العهد الشيوعي والستار 
احلديدي كنا ندعو لكم ان يفك اهلل هذا الستار 
وهذا األسر، وحينما تفكك االحتاد السوفييتي 

على هؤالء الطالب وغيرهم من الشيشانيني تعلم 
اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكرمي.

وأوضحوا ان هناك قاموسا طبع في األردن 
بهذا اخلصوص يضم 20 الف كلمة لكن الغالبية 

ال تستطيع احلصول عليه.
لك���ن د.الفالح أكد ان الكوي���ت طبعت كتابا 
عربيا شيشانيا قبل 14 س���نة في القاهرة ومت 
ارسال 20 ألف نسخة منه الى الشيشان معلنا 
انه سيدرس رأيهم فيما يخص معجم الكلمات 

العربية الشيشانية.

لقاء مميز

كان اللقاء ال���ذي جمع وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون االس���المية د.عادل الفالح مع رئيس 
اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس والطالب اكثر 

حيث يصدح األذان بأعلى صوته في وسط 
غروزني العاصمة الشيشانية التي تتنفس هواء 
احلرية الدينية اخذ طالب أدوا صالة الظهر في 
جامع قلب الشيشان أو كما يطلقون عليه جامع 
احمد قديروف طريقه���م عائدين الى مقاعدهم 
الدراسية في اول جامعة إسالمية في الشيشان 
على م���دى تاريخها والتي ال تبع���د كثيرا عن 

املسجد.
اقل من 50 مترا تفصل اجلامعة الى اجلنوب 
من املسجد على نهر غروزني تقع جامعة احلاج 
كنت االسالمية الروسية، وجوه تبشر باخلير 
والتفاؤل، يتعلمون العربية والفقه والشريعة 
وغيرها من العلوم الشرعية حيث بدأت الدراسة 
للتو قبل ش���هر واحد تقريبا، واغلب األساتذة 
درس���وا في سورية او األزهر الشريف او نالوا 

دورات الوسطية في الكويت.
جيل ينبئ باخلير، متأل وجوههم ابتس���امة 
التفاؤل مبستقبل مشرق لبالدهم، يتمنون لو 
جاء إخوانهم العرب واملسمني ورأوا ما تغير في 
بالدهم التي ودعت احلروب لتوها وبدأت نهضة 

شاملة في املكان واإلنسان.
300 طالب وطالبة بدأوا لتوهم الدراسة في 
اجلامعة حيث أكد رئيسها عبدالرحمن موتوشيف 
ان اجلامعة تضم 242 طالبا و58 طالبة ويسكن 
في س���كنها الداخلي بني 60 و70 طالبا وطالبة 

غالبيتهم من األيتام واملتعسرين ماديا.
واش���ار الى ان اجلامعة حتت���اج الى املزيد 
من التوس���ع خاصة في سكن الطالب حيث ان 
أغلبه���م من قرى بعيدة ونائي���ة عن العاصمة 
غروزني ويتحملون الكثير من املشاق في الذهاب 

واإلياب.
واوض���ح ان اجلامعة تعم���ل حاليا بأقصى 
طاقتها وتقوم بتدريس الطالب باللغتني العربية 
والشيشانية موضحا ان طالب السنة األولى عليهم 

ان يدرسوا لعامني متواصلني اللغة العربية.
واقت���رح رئيس اجلامعة موتوش���يف على 
د.الفالح طباعة قاموس عربي شيشاني ليسهل 

اإلفطار بيتزا شيشانية بالزيت 
وشاي بالملح والفلفل

بع���د خروجنا من مبنى اإلدارة الديني���ة كان علينا أن نفطر في 
اجلامعة مع مديرها وكان طعام اإلفطار املعد لنا هو البيتزا الشيشانية 

الغارقة في زيت الطعام والشاي بامللح والفلفل.
وسألنا عن الش���اي بامللح وتلك البيتزا فأجاب رئيس اجلامعة 
انها تدفئ كثيرا في فصل الشتاء حيث تصل درجة البرودة بني 30 

و20 حتت الصفر.

»األوقاف« تتبنى مشروعًا لسكن 
الطلبة بمليون و200 ألف دوالر

وافقت وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ممثلة في إدارة العالقات 
اخلارجية على إقامة مبنى سكن لطالب املعهد الديني بكلفة مليون 
و200 الف دوالر وقام وفد من املهندسني في الوزارة بالسفر واالطالع 
على املش���روع ميدانيا وس���يتكون من 3 سالداب و3 طوابق لسكن 
الطلبة، وكان البنك االسالمي للتنمية قد تكفل ببناء املباني الدراسية 

كاملة.

الشيشان.. 
جوهرة القوقاز

تطـوي صفحة احلرب
وتفتـح قلبهـا للحياة

»األنبـاء« أول صحيفـة عربيـة
تزيـح الغمـوض عـن حاضـر
وواقع أرض الثـورات والثروات
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كلما ذكرت الشيشان يهفو القلب لرؤية حاضرة املسلمني 
في اوروبا الشـرقية.. 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 الشـيوعي الذي ينحدر من يهود 
جورجيا شعب الشيشـان 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


