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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

جمال الطبيعة وسحر املكان في الشيشان

مدرسة دينية ومسجد في قرية »بينه«

طفل شيشاني يبتسم للحياة

اشجار التفاح متأل ارض الشيشان

اسرة شيشانية تستمتع بأجواء الطبيعة اطفال شيشانيون حتت الشمس اجلميلة شيشانيون عادوا الى وطنهم

اشهى املأكوالت الشيشانية احمد جان يشق طريقه بني اجلبال لوجه اهلل

نزهة عائلية بني اجلبال الرائعة

الزميل اسامة ابوالسعود بني ابوعبدامللك وابومروان

ماشية تأكل ثمار التفاحيجمعون ثمار التفاح شيشانية عجوز وسط حقلها

الشيشان سحر الشرق وجمال الغرب
الشيشان بلد يجمع بني سحر الشرق وجمال 
الغرب، بني اصالة العرب واملس���لمني ومدنية 
الغ���رب وحضارته، 10 حلقات ل���م تكن ابدا 
كافية الستكشاف جمال هذا البلد الذي حباه 
اهلل بطبيعة س���احرة قلما يوجد نظيرها في 
مكان آخر على وجه االرض، فأش���جار التفاح 
والعنب والزيتون والكرز تنتشر في كل مكان، 
وأناس بس���طاء يحبون احلياة يعيشون بني 
اجلبال واألودية اخلضراء وانهار املاء الهاطل 

من السماء.
في قرية »بينه« وهي قرية ريفية على بعد 
ساعة ونصف الساعة بالسيارة من العاصمة 
غروزني يعيش اهلها في طبيعة ريفية جميلة 
الفواك���ه واخلضراوات  ان���واع  يزرعون كل 
ويربون كل انواع البهائم والطيور من اخليل 

الى احلمام.
تعي���ش املرأة في تلك القري���ة كما في كل 
قرى الشيشان شريكا للرجل في العمل والكد 
والكفاح من اجل حياة ارغد، ففي القرية تزرع 
املرأة مع زوجها وتس���انده في جميع االعمال 
التي يقوم بها من جني ثمار الفواكه الى تربية 
الطيور في البيت مرورا بتربية االبناء واالشغال 

املنزلية املعتادة.
وتشتهر القرية كما غالبية قرى الشيشان 
بكسوتها اخلضراء من العشب واشجار التفاح 
والفراولة والكرز والزيتون املنتشرة في كل 
مكان، بل ان اكثرها تتساقط منه الثمار النه ال 
يوجد من يجمعها بعد ان جاء موسم احلصاد 
وال احد يلتفت الى كل تلك الفاكهة شهية املذاق 
والرائحة، فل���م تلوثها أي مبيدات او غيرها، 
حيث ان الطبيعة في الشيشان بكر الى يومنا 

هذا.


