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مسجد قلب الشيشان اكبر مسجد في 

أوروبا يقف شامخا يدل على حضارة 
المسلمين في بالد القوقاز

المسلمون 
في القوقاز

حكاية عمرها 
1400 عام

من باكو الى ديربن�ت او باب االبواب الى غروزني حتى 
موسكو حكاية عمرها 1400 عام هي قصة دخول االسالم 
الى جبال القوقاز ومنها انتشر الى آسيا الوسطى وصوال الى 

الصني شرقا وغربا ارمينيا وجورجيا وحتى اوروبا.
قصة رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وخالفة س�يرت 
في مهدها جيوش�ا فتحت بهم االرض مع انهم كانوا اقل 
عددا وعدة من غيرهم اال ان س�الح اإلميان جمعهم حتى 

دانت لهم االرض.
في هذه الصفحات نفتح ملف االسالم في القوقاز وكيف 
يعيش املس�لمون هن�اك اليوم وما اه�م مالمح بالدهم 
وحضاراتهم القدمية واحلديث�ة، نعيش ونتعايش معهم 
من خالل تلك الصفحات التي تكشف عن اهم االسرار التي 
حواها التاريخ بني جنباته من رواته احلقيقيني وهم اهل تلك 

البالد الساحرة بتاريخها االسالمي التليد.
من نار كسرى في باكو عاصمة الثقافة االسالمية الى ديربنت 
وقبور 40 صحابيا من صحابة الرسول الكرمي الى قلعة القلعة 
الشهيرة وخامس اقدم مسجد في التاريخ االسالمي اليزال 
شامخا وراصدا لتطور بالد املسلمني في القوقاز التي فتحها 
سراقة بن عمرو في عهد الفاروق عمر بن اخلطاب عام 20 

هجرية كانت تلك الصفحات من تاريخ االمة.

وزير العالقات الخارجية والسياسة القومية واإلعالم الشيشاني أشاد بدور الكويت في دعم مسلمي روسيا

سرالييف: رمضان قديروف هو أمير القوقاز 
ونحارب المتطرفين ألنهم قطاع طرق وقتلة

الحلقة )2(

ويتابع س���رالييف قائال: هذا ليس اميرا بل قاطع طريق وخاطف 
ومجرم، اوالدهم يدرسون في احسن اجلامعات في اوروبا وال يوجد 
أي ابن من ابنائهم معهم في اجلبال وال يؤيدون فكرتهم وهم يهلكون 
اوالد االخرين، كل ذلك لكس���ب االموال، وان شاء اهلل سيهلكهم رب 

العاملني.
انا مس���تعد حملاربتهم حتى يهلكهم اهلل، هؤالء الناس اش���علوا 

حربني دمويتني في جمهوريتي.
الشيشان كانت قبل احلروب جوهرة القوقاز وكنا ننتج 37 منتجا 
من البترول من الزيوت ووقود الطائرات والبنزين وغيرها، كل ذلك 

ُأهلك بسبب احلروب، ولذلك نحن نسميهم »شياطني«.
أال تخشى على نفسك من االغتيال أو غدر هؤالء بك؟

هم ال تعجبهم أعمالنا، فنحن وعبر قناة التلفزيون والوس���ائل 
اإلعالمية األخرى كمحطة الراديو والصحف و5 سايت على االنترنت 

وغيرها نحاول توعية الناس مبخاطر هؤالء وأفكارهم.
بعض الدول األوروبية يضيقون على املس���لمني سواء بعدم بناء 
املس���اجد او بناء املآذن او رفع اآلذان او لبس احلجاب، ومقارنة مع 
ذلك نشعر نحن مسلمي روسيا بكامل احلرية في ممارسة شعائرنا 

وبناء املساجد في كل مكان.
هؤالء يعيشون خارج حدود بالدنا ويحاولون استقطاب الشيشانيني 
املقيمني في دول اخرى بضرورة عودتهم واحلرب معهم وهذه القنوات 
الفضائية تزعجهم النها تنقل عملية اعمار البلد والبناء، ونحن أنشأنا 

سايت على االنترنت للمتضررين من اإلرهابيني.

وهم أرسلوا لي تهديدا عبر االنترنت »سنقتلك«، ولو 
كنا نخاف منهم ما عملنا ش���يئا ولقعدنا في بيوتنا وما 
اجتهدنا وإذا لم نقف مع رئيسنا فال قيمة لنا، فنحن جنتهد 
في س���بيل العيش الكرمي واحلرية لبلدنا ومس���تعدون 

للشهادة من اجلها.
مل��اذا ال تطلبون علماء من الكوي��ت أو مصر أو غيرهما 
ملواجه��ة ه��ؤالء املتطرف��ن باحلجة خاص��ة ان مصر مثال 
عاشت سنوات عصيبة من العنف باسم الدين وعاد كبار من 
كانوا يحملون الس��الح عن أفكارهم السابقة وأصدروا كتب 
املراجعات الفكرية وبينوا خطأ استنادهم الى آيات وأحاديث 

معينة؟
أعتقد ان الكويت ومصر وغيرهما تعيش اليوم أجواء 
البناء واالزدهار بفضل محاربة التطرف والقضاء عليه 
في مه���ده، فمصر اليوم من أهم البلدان الس���ياحية في 
العالم النها دحرت اإلرهاب، والسياحة حتقق دخال كبيرا 
ملص���ر، ال احد عاقال او دولة تريد البناء واالعمار وتريد 

هؤالء في بالدها.
املش���كلة لدينا في انهم يخدعون األطفال بني سن 15 
و17 عاما ممن يتش���اجر مع والدي���ه او حبيبته ينضم 
للجهاد وعدده���م اليوم قليل جدا � بفضل اهلل � وهربوا 

الى انغوشيا وداغستان وغيرهما.
وفكرتكم صحيحة في استقدام علماء من الدول العربية واإلسالمية 
وخاصة من األزهر الش���ريف، ولكن هناك مش���كلة وهي الفرق بني 
املتشددين عندكم وعندنا، فاملتشددون عندنا بعيدون جدا عن العلم 

والدين وقبل حمل السالح لم يصلوا يوما واحدا.
فإذا قالوا نحن علماء فهل هناك جامعة تخرجوا منها او مدرس���ة 
او تعلموا على يد ش���يخ معني، كل هذا التش���دد وصل الينا على يد 
متشددين جاءوا من اخلارج واليزال لدينا بقايا ممن خرجوا من البالد 

العربية ولذلك من السهل ان نحاربهم بالعلم والعقيدة.
هم لم يبنوا مس���جدا واحدا ولم يرسلوا حاجا الى بيت اهلل ولم 
يبنوا أي ش���يء مفيدا لبلدهم س���وى احلرب والتخويف واإلرهاب، 
ولذل���ك فالناس ملوا منهم وال يحبونهم، فبإمكان أي واحد اليوم ان 

يذهب للمسجد وميارس عبادته بحرية كاملة.
ونحن فقط لم ننب املس���اجد واملعاهد واجلامعات اإلس���المية بل 
سنفتح هذا العام اكبر مركز لتحفيظ القران في روسيا كلها وسيكون 

في الشيشان. 
وإذا رأينا احصائيات االس���الم في روس���يا اليوم جند ان مؤشر 
صعود التمسك باإلسالم في روسيا أصبح كبيرا واملؤشر ألعلى كل 
يوم وهو أمر لم نره من قبل سواء من حيث االلتزام بامللبس او منع 

اخلمور وغير ذلك.
وأخيرا أؤكد ان رئيس���نا من عائلة قديروف وهي عائلة متدينة 
ونح���ن نطيع هذه العائلة النها عائلة حتمل مش���اعل العلم والدين 

في بالدنا.

بداية زرمت الكويت قبل اشهر قليلة وهي اول زيارة لكم 
لبل��د عربي واس��المي خارج االطار الروس��ي كيف وجدمت 

الكويت وشعبها؟
الكويت بلد جميل، اعجبت كثيرا بالش���عب الكويتي 
الطيب وحسن االستقبال وكرم الضيافة، شخصيا اقول 
من اعماق قلبي انني اعتز بوجود دولة اسالمية كالكويت 
وادعو اهلل لها باالزدهار وامتنى ان تكون لنا عالقات مع 

دول كثيرة مثل الكويت.
وبغض النظر عن كل االشياء يجب ان نوثق العالقة 
بني بلدينا روس���يا والكويت، فكما نعلم جميعا ان عدد 
املسلمني في روسيا اليوم جتاوز 20 مليون مسلم، واحلكومة 
الروسية ليست فقط تسمح لنا _بل تؤيد _ االلتزام بالدين 

وتسهل جميع ما باستطاعتها فعله في هذا االطار.
وكما ترون اليوم فان بعض الدول االوروبية يضيقون 
على املسلمني سواء بعدم بناء املساجد او بناء املآذن او 
رفع االذان او لبس احلجاب، ومقارنة مع ذلك نشعر نحن 
مسلمي روسيا بكامل احلرية في ممارسة شعائرنا وبناء 

املساجد في كل مكان.
ولذلك يجب ان نوثق عالقتنا مع الكويت وكل الدول 

االسالمية فجميع الظروف متاحة االن لذلك.
نعل��م ان هناك فج��وة كبيرة في التواص��ل بينكم وبن 

الدول العربية واإلس��المية والس��ؤال ملاذا ال تبدأون انتم وحتدثون هذا 
التواصل وتقدمون أنفس��كم ووضعكم اجلديد املل��يء بالتنمية واحلرية 

الدينية وغيرها الى الدول العربية واالسالمية ؟
سؤالك وجيه جدا، وأؤكد لكم ان ما نقوم به احلني لم يكن مبقدورنا 
سابقا، ونحن اليوم نتطور بش���كل كبير، وكان تركيزنا في الفترة 
السابقة كلها على الوضع الداخلي وبدأنا اليوم تطوير عالقاتنا على 

املستوى اخلارجي وان كانت تلك العالقات ما تزال محدودة.
الميكن ان نتحدث عن الشيش��ان والقوق��از دون التطرق لالوضاع 
االمني��ة فقبل ايام طالعتنا اخبار على النت بان امير امارة القوقاز يعزي 
بوفاة امير دولة العراق االس��المية � كما يطلقون على انفس��هم � كيف 

تنظرون لذلك؟
اميرنا في منطقة القوقاز هو رمضان قديروف وهو رئيس مسلم 
ومن عائلة متدينة نعرفها ونعرف تاريخها املشرف، وأوجه لكم السؤال: 

هل ميكن ملسلم ان يختطف ابن اخيه املسلم ويطلب منه فدية؟!
بالطبع ال، ولكن سأعرض عليكم ڤيديو لهذا االمير املزعوم � وعرض 
ڤيديو على االنترنت ومن موقع يوتيوب الشهير � وهو يطلب فدية 
قدرها مليون دوالر الطالق احد االوالود الذين اختطفهم من املنطقة 
وهو يضغط على والد الطفل بالقول »ابنك قلق ويقول هل نس���يني 

والدي وهل يتركني اموت؟«.
ويتابع الش���ريط الذي يترجمه املترجم تركو: انا لم اطلب منك 
10 ماليني وال 7 ماليني هذا غير صحيح انا اطلب مليون دوالر واحد 

واذا لم تدفع فسيهلكك اهلل الن اهلل امرني بذلك.

غروزني � أسامة أبو السعود
 قبل 6 اشهر فقط زرت الشيشان ورأيت التحوالت الكبيرة التي يشهدها بلد خرج لتوه من حروب مدمرة، 
وما بني الزيارة االولى والثانية رأيت حتوالت مذهلة وخاصة في املنشآت الضخمة على نهر غروزني واحملافظة 

على جمال ما حتقق خالل السنوات املاضية لتعود الشيشان »جوهرة القوقاز«.
ما يتميز به الشيشان اليوم هو التحضر على مختلف االصعدة الذي يثبت أن الشعب الشيشاني شعب قادر 
على البناء يحكمه رئيس قوي يصفه البعض بأنه حامي حمى املس�لمني في روسيا واملدافع االول عنهم حيث 
يتصدى لكل من ميس عقيدة املس�لمني ليس في الشيش�ان او القوقاز بل في عموم روسيا وسبق للرجل ان 
اجبر عددا من الصحف واسعة االنتشار في موسكو على تقدمي اعتذار النها وصفت يوما االرهاب بأنه »اسالمي«، 
وطالب بوتني رئيس روسيا � انذاك � واكبر حلفائه بتقدمي الصحيفة اعتذارها العلني ومن يومها لم جترؤ صحيفة 
او مجلة او وسيلة اعالمية روس�ية على وصف أي عمل ارهابي بأن من قام به مسلم، فاإلرهاب ال يعرف دينا وال 

يجب ان يلتصق بدين بعينه.
أمور عديدة في الشيش�ان اجلديدة دفعتنا الن نلتقي وزير العالقات اخلارجية والسياس�ة القومية ووزير 
اإلعالم الشيشاني شمسائيل سرالييف الذي أشاد كثيرا بدور الكويت واهلها في التقارب مع مسلمي الشيشان. 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

اللواء محمد بشيرالزميل أسامة أبوالسعود أمام مسجد قلب الشيشان

الوزير سرالييف يهدي الزميل أسامة ابو السعود درعا تكرميية

وزير العالقات الخارجية واالعالم 
الشيشاني شمسائيل سرالييف

تضّي�ق  األوروبي�ة  ال�دول  بع�ض 
عل�ى المس�لمين ف�ي بن�اء المس�اجد 
لكنن�ا  الحج�اب  ولب�س  األذان  ورف�ع 
نعي�ش ف�ي روس�يا حري�ة كامل�ة في 
المس�اجد وبن�اء  ش�عائرنا  ممارس�ة 

وصلتني 
تهديدات بالقتل 
لكننا ماضون في 
عملنا بتوعية 
الناس بمخاطر 
التطرف

15 ألف شيشاني يعيشون باألردن

اللواء محمد بشير األمين أول شيشاني 
وزيرًا في الحكومة األردنية

على هامش مؤمتر »اإلسالم دين السالم« التقت 
»األنباء« بأول شيش���اني يتقلد منصب وزير في 
احلكومة األردنية وهو اللواء محمد بشير األمني الذي 
ينحدر من أسرة شيشانية هاجرت إلى األردن في 
بداية القرن العشرين وحتديدا � كما قال � في 1902 
وولد في مدينة الزرقاء 1933 في اململكة األردنية 
الهاشمية وخدم في القوات املسلحة األردنية من 
1951 حتى 1976، وشارك في حرب االستنزاف وهو 

من أعيان الشيشان في األردن.
ولفت األمني الذي كان وزيرا للزراعة في األردن 
الى ان عدد الشيشانيني في األردن اليوم يتجاوز 
15 ألفا الفتا الى ان عددا من العوائل الشيش���انية 
هجرت الشيشان في بدايات القرن املاضي متوجهني 

الى ارض احلرمني اال أنهم استوطنوا األردن وبنوا 
4 قرى أصبحت اليوم اكبر 4 مدن في األردن ومنها 

الزرقاء.
واكد ان احلكومة التركية قدمت لهؤالء الشيشانيني 
كل التسهيالت لإلقامة والعيش واالمتالك في األردن 

والتي كانت ضمن حدود السلطنة � انذاك.
وأوضح ان شيشاني األردن يتواصلون بشكل 
مستمر مع ذويهم في الشيشان وتربطهم عالقات 
جيدة وهلل احلمد مؤكدا ان الش����عب الشيشاني 
حتمل ش����دائد ومحنا كثيرة على أرضه. واليوم 
نحن مسرورون ألننا نستطيع زيارة أرض أألجداد 
واللق����اء بأقربائنا وأصدقائن����ا والتكيف مع هذه 

احلياة.


