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 روسيا 
والمسلمون

 من الجفاء 
إلى المصالحة (٢)

 حتاول روسيا اليوم حتسني صورتها امام مسلميها الذين 
سحقتهم اسـلحتها املدمرة ولم تلتزم معهم بهدنة طوال 
تاريخ بالدهم العتيد اال في السـنوات القليلة املاضية أيضا، 
مع العرب واملسلمني في كافة بقاع االرض من ناحية اخرى 
اميانا منها بأهمية هذا التعاون الغالق ابواب احلروب والفنت 

وحماية أمنها الداخلي.
  وال يزال املسلمون في روسيا وما يسمى جمهوريات االحتاد 
السوفاييتي السابق في مرحلة استعادة دينهم بعد سنوات 
طويلة من احلكم الشيوعي، وايضا بعد ان اكتووا بنيران التشدد 

اثر انهيار احلكم السوفييتي وخاصة في مناطق القوقاز.
  زيارة «األنباء» هذه املرة للجمهوريات الروسـية جاءت 
متواكبة مع حدثني مهمني اولهما اصدار الشـيخ د.يوسف 
القرضـاوي فتوى يطالب فيها بوقف العنف في الشيشـان 
ـ الذي اشتهر بنشره الفكر  والثانية هي حصول د. عادل الفالح 
الوسـطي لالسالم في روسياـ  على ارفع وسام من الرئيس 

الروسي دميتري مدڤيديڤ في الكرملني.
  البداية كانت من الشيشان وقبل ايام قالئل من محاولة 
تفجير مبنى البرملان الشيشـاني وقتل عدد من املدنيني 
ومحاولة اعادة الوضع الشيشـاني الى واجهة االحداث في 
الفضائيات العاملية واثبات ان الشيشان اليزال بلدا غير امن 
وان هناك من اليزال يرى ان سـلطته غير قادرة على حماية 

اهم منشاته وهو البرملان.
  وللحقيقة ليست الشيشان وحدها التي تعاني من بعض 
القالقل االمنية بني فترة واخرى فهناك ايضا انغوشيا وداغستان 
وعدد من جمهوريات القوقاز، واملواطن املسلم البسيط في 
تلك اجلمهوريات لم يعد يكترث كثيرا بتلك التفجيرات سواء 
هنا او هناك فهو يعرف ان القضية هي صراع على السلطة. وفي 
خط مواز لتلك األفكار والتيارات والتفجيرات هناك عدد من 
ابناء تلك البالد من حملوا على عاتقهم مسؤولية نشر الدين 
االسالمي باقل االمكانيات ـ عبر افتتاح مدارس اسالمية ـ 
اشبه بـ «الكتاتيب» مثلما كان في مصر وبعض الدول االسالمية 
ـ حيث ال تنفق الدولة الروسية  سابقا ورغم جهودهم البسيطة 
ـ استطاع هؤالء الشباب الذين تعلموا  على تعليم االديان شيئا 
في مصر وسورية والكويت تعليم ابناء قراهم ومناطقهم اللغة 

العربية والدين االسالمي وفق الكتاب والسنة. 
  هذه سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الروسية 
والعربية نعرض عن قرب من خاللها حقيقة روسيا واإلسالم 

واملسلمني في االلفية اجلديدة. 

 آدم دليمخانوف لـ «األنباء»: لن نفكر أبدًا  في االنفصال
  عن روسيا ولن نسمح ألحد بإضعاف موقفها 

 نائب الرئيس الشيشاني وعضو مجلس الدوما أكد في أول لقاء مع صحيفة عربية أنهم ينتظرون بفارغ الصبر زيارة سمو األمير لروسيا

  رئيسنا رمضان قديروف خالل زياراته العديدة 
للدول العربية واإلسالمية ولقائه امللوك ورؤساء تلك 
الدول دائما يشرح لهم احلالة الواقعية جلمهورية 
الشيشان اليوم وهي من أأمن مناطق القوقاز وروسيا 

وأبوابنا مفتوحة للمستثمرين العرب واألجانب.
  فجمهورية الشيشان يحكمها القانون، وإذا أراد 
أي واحد من اخواننا في الدول العربية االستثمار 
لدينـــا فإننا نعطي له ـ غير القانون ـ تســـهيالت 
كثيرة، والعالم كله يعلم ان جمهورية الشيشـــان 
من أأمن املناطق، ولكن بعض القوى السياسية من 
اخلارج ـ النريد ان نســـميها ـ يحاولون استغالل 
موقف الشيشـــان إلضعاف وضع روسيا، ونحن ـ 
مسلمي الشيشانـ  مواطنون أصليون في هذا البلد، 
وقضايا روســـيا مهمة لنا النها بلدنا، ولن نسمح 
ألحد بإضعاف موقف روسيا، وهذا ما يؤكده رئيسنا 

رمضان وما نعمل ألجله.
  ونحن اليوم نقولها بصوت عال الخواننا في العالم 
العربي واالسالمي اننا حافظنا على وحدة التراب 
الروسي الن روسيا هي بلدنا ونحن مواطنون في هذا 
البلد، فروسيا اليوم ليست روسيا األمس، فهي دولة 
متعددة األديان والقوميات وتسمح جلميع مواطنيها 

باحلرية الدينية وغيرها من مجاالت احلياة.
  ونحن ـ مسلمي روســـيا ـ نعيش بتسامح مع 
باقي الديانات األخرى وأبواب جمهورية الشيشان 

وأبواب روسيا مفتوحة للجميع.
  وبدوري هنا أريد ان اشكر فضيلة الشيخ يوسف 
القرضاوي وأمثاله لتحديـــد موقفهم بإعالن كلمة 
احلق، فهذا العالم الكبير تكلم باحلق واهتم مبسلمي 
روسيا ومسلمي الشيشان وهو يستحق كل الشكر 

والتقدير.
  الشيخ يوســـف القرضاوي بكلمته تلك أرضى 
اهللا، وندعو اهللا ان يسجل ذلك في ميزان حسناته 

يوم القيامة.
  وأنا اعـــرف ان الرئيس رمضان قديروف وجه 
الدعوة للشـــيخ القرضاوي لزيارة الشيشان وأنا 
بدوري أجدد هذه الدعوة لفضيلته لزيارة الشيشان 
وروسيا، ونقول ان املسلمني أينما وجدوا فالبد ان 
يعيشوا متســـامحني مع باقي القوميات وأصحاب 

الديانات األخرى.

  االنفصال عن روسيا

ــيا بعد    إذن ال تفكير نهائيا في االنفصال عن روس
اليوم؟

  أبدا.
ــي كيف    بوصفك عضوا في مجلس الدوما الروس
تدعمون القضايا العربية واالسالمية وخاصة التقارب 
الكويتي الروسي واتفاق التعاون النووي بني البلدين؟
  عدد اعضـــاء مجلس الدوما ٤٥٠ عضوا برملانيا 
منهم ما يقارب الـ ١٠٠ عضو مسلم في مجلس الدوما 
الروسي وندعم حقوق املسلمني والقضايا العربية 
واإلسالمية، وإذا عرضت علينا أي اتفاقية مع الكويت 
فسندعمها فورا، وهو حتى اآلن يدرس في الوزارات 

ونحن ـ البرملانيني ـ نرحب بهذا األمر.
ــي في دعم  ــرون للدور الكويت ــرا، كيف تنظ   أخي

قضايا الشيشان ومسلمي روسيا؟
  الشك ان هناك الكثير من الدعم الكويتي لقضايا 
الشيشان منذ احلروب وحتى اآلن حيث يتميز الدعم 
الكويتي وخاصة وزارة األوقاف الكويتية بأنه شفاف 

ويدخل عن طريق املؤسسات الرسمية.
  وأنا اليوم باسم رئيس الشيشان وأعضاء الدوما 
وشـــعب الشيشان أوجه كلمة شكر للدكتور عادل 
الفالح الذي أبدى اهتماما كبيرا مبسلمي الشيشان 
منذ سقوط االحتاد السوفييتي، وهو صديقنا ونعرفه 
منذ زمن ونحبه كونه رجال متسامحا وينشر اإلسالم 
املعتدل في شتى انحاء العالم، وهذا الرجل قدم أشياء 
كثيرة ملسلمي روسيا، ونوجه كلمة شكر له ولكل 

من يهتم مبسلمي الشيشان.
  ونحن نقدر دور الكويت الكبير في نشر الفكر 
الوسطي وننتظر بفارغ الصبر زيارة صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد إلى روسيا وخاصة 
جمهورية الشيشان كون سموه قائدا سياسيا حكيما، 
فهـــذا يرفع من معنويات شـــعبنا ومن موقفنا في 

املجتمع الروسي. 

دائما يوجد في العالم مفهوما اخلير والشر، فاخلير 
مع اإلسالم والشر مع الشيطان، ونحن سنظل دائما 

مع اخلير وسنحارب الشيطان.
  والبد ان نقول فقـــط ان بالدنا هي التي اكتوت 
بنيران التطرف واإلرهاب فكل الدول العربية تقريبا 
اكتوت بتلك النيران بدءا من اغتيال الرئيس أنور 
السادات ومحاولة اغتيال ملك األردن، وفي السعودية 
وغيرها من الدول العربية يوجد التطرف، وعانت 
تلك الدول منه جميعا، ويجب علينا جميعا التعاون 

لوقف هذا التطرف واإلرهاب.
  هل تطلبون من الدول العربية واإلسالمية االستثمار 

في بالدكم؟ وما أوجه تلك االستثمارات؟

وخالفا بني أبناء الشعب الشيشاني، واليوم نريد 
ان نقول اننا حصلنا على ما كنا نســـعى اليه قبل 
احلروب، فاليـــوم أصبحنا أصحابا لديارنا ولدينا 
رئيس وحكومة وبرملان ونتمتع بكامل احلرية وهو 

ما كان يتمناه أجدادنا منذ مئات السنني.
  ونحن نريد ان نؤكد اننا أصحاب هذه الديار ولن 
نسمح ألي متطرف يأتي إلينا ويخرب حياتنا، وإذا 

كلفنا بأي امر من رئيسنا فسننفذه.
ــض القالقل  ــزال يعاني من بع ــم ال ي ــن بلدك   ولك
ــا عملية البرملان التي أودت بحياة عدد  األمنية وآخره

من املدنيني في ساحة البرملان الشيشاني؟
  كنت أتوقع منك هذا السؤال، والبد ان أؤكد أوال انه 

 كيف تنظرون للتعاون بني الشيشان اجلديد والعالم 
العربي واإلسالمي اليوم؟

  بداية اوجه الشكر لصحيفة «األنباء» الكويتية 
على اهتمامها بنقل اوضاعنا في الشيشان وما يتمتع 
بـــه اليوم من تطورات متالحقة تذهل كل من يأتي 
لزيارة بلدنا، وهذا ليس بجديد عليكم، فنحن اليوم 
نقول ان املسلمني اينما وجدوا في أي بلد يجمعنا 
دين االسالم واالخوة في الدين، واينما وجدنا فيجب 

ان نكون مترابطني ومهتمني بقضايا البعض.
  واليومـ  بفضل اهللاـ  فان جمهورية الشيشـــان 
تنعم باخلير والسالمة، وهذا وفق التعريف العاملي 
يسمى بـ «الدميوقراطية» اما دميوقراطيتنا فتختلف 
عن دميوقراطية اآلخر، فدميوقراطيتنا بنيت على 

االسالم وعلى تقاليد شعب جمهورية الشيشان.
  ونحن فـــي جمهورية الشيشـــان اليوم نتمتع 
باحلكم الذاتي ولدينا كيان فيدرالي وحكومة وبرملان 
ومؤسسات دولة، وهذا شيء ايجابي حدثـ  بفضل 
، ثم بفضل املرحوم احمد حجي  اهللا ورحمته عليناـ 
قديروف الذي غير مجرى تاريخ الشعب الشيشاني 
واخرج شـــعبه من ظلمات احلرب الى نور احلياة 

السلمية.
  وبعد استشهاد حجي احمد قديروف يكمل ابنه 
رمضان قديروف املســـيرة للشـــعب الشيشاني، 
فجمهورية الشيشان وحتى جميع مسلمي روسيا 
يتمتعون بكامل احلرية الدينية، فالرئيس رمضان 
يساعد الفقير وينظر حلوائج الناس ـ ليس فقط ـ 

في الشيشان، بل على مستوى روسيا.
  فنحن في كل كلمة حق ميكن ان نقول ان رمضان 
قديروف هو القائد السياسي ملسلمي روسيا الذين 
وصل عددهم لـ ٢٦ مليون مسلم وكما الحظت فإن 
نتيجة مسيرة السالم التي بدأها املرحوم احمد حجي 
قديـــروف والتي يكملها االن ابنه رمضان قديروف 
اصبحت جمهورية الشيشان اليوم من أكثر مناطق 
روسيا االحتادية والقوقاز أمنا واصبحت مثال وقدوة 
يحتذي بها باقي جمهوريات روســـيا، الن رمضان 
ـ ليس بأقواله ـ وامنـــا بأفعاله اثبت للعالم اجمع 
ان الشـــعب الشيشاني هو شعب مسالم وان افكار 

التطرف واالرهاب كانت دخيلة على شعبنا.
  ونحن ـ كما الحظتم بأنفســـكم ـ قبل عدة ايام 
اقمنا املؤمتر العاملي للشعب الشيشاني حيث حضر 
ممثلو اجلاليات الشيشـــانية من اكثر من ٣٠ دولة 
في العالم، من دول اوروبا وآسيا واميركا حضروا 
الى جمهورية الشيشـــان وكلهم اعتمدوا ووافقوا 
على سياســـة رمضان قديروف واختاروه رئيسا 
ـ ليس فقط للشيشـــانيني الذين يعيشـــون داخل 
الشيشانـ  بل للشعب الشيشاني املنتشر في شتى 

انحاء العالم.
  وهذا ـ ان دل فإمنا يدل على ان سياسة رمضان 
قديروف تسير في االجتاه الصحيح، فنحن كشعب 
شيشاني شعب مسالم متســـامح، ففي الشيشان 
تعيش قوميات مختلفة كثيـــرة وجميعها تتمتع 

بكامل احلرية الدينية والثقافية والقومية.
  وأؤكد هنا ان دســـتور وحكومة روسيا اليوم 
تضمن لنا احلرية الكاملة سواء احلرية الدينية او 
الثقافية ومدڤيديڤ وبوتني خالل زيارتهما للشيشان 
يزوران املسجد الكبير «قلب الشيشان «وفي لقاءاتها 
العديدة معنا دائما ما يحثوننا على االهتمام أكثر 

باحلرية الدينية واالهتمام بحرية الشعوب.

  الكونغرس الشيشاني

ــي العاصمة  ــن الكونغرس الذي عقد ف ــدث ع   نتح
ــابيع وحظي بحضور  ــي قبل اس ــانية غروزن الشيش
الفت من شيشانيي العالم، ما الهدف من هذا املؤمتر؟

  اقامة املؤمتر العاملي للشـــعب الشيشاني كانت 
مبادرة شخصية من الرئيس رمضان قديروف، وقبل 
انعقاد هذا املؤمتر بأيام كانت هناك مبادرة داخلية 
متميزة للرئيس قديروفـ  فكما تعلمون ان شعبنا 
الشيشاني تغلب عليه عادات الثأر واالنتقامـ  الذي 
أبدى مبادرة متميزة جدا داخليا حيث كون جلنة من 
احلكماء والعقالء ورجال الدين، وأنا شخصيا كنت 
رئيسا لهذه اللجنة إلنهاء أي خصومة او شجار او 

انتقام بني العائالت الكبيرة وحلها.
  واليـــوم قمنا بحل أكثر من ١٣٠ شـــجارا مثارا 

 العاصمة الشيشانية غروزني 
  أسامة ابو السعود

 آدم دليمخانوف 

 لقاء مصاحلة بني قبائل شيشانية قادها آدم بتعليمات من رمضان قديروف 

 الزميل أسامة أبوالسعود مع آدم في بيته وتبدو صورته مع أحمد ورمضان قديروف 

 ال يعتبر آدم دليمخانوف الرجل الثاني في الشيشان، النه نائب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف فقط وال لكونه 

الرجل الذي تربى في كنف احمد قديروف الرئيس الشيشاني السابق والذي اعتبره اخا لرمضان قديروف ولكن لقوة 

نفوذه في الشيشان وقبلها في موسكو وضواحيها.

  اللقاء مع نائب الرئيس الشيشـاني ادم جرى قبل يومني فقط من وقوع حادث اقتحام مبنى البرملان الشيشاني 

واكد خالله الرجل الذي يسكن في بيت وسط غروزني اشبه بالبيت االبيض االميركي ووسط حراسة عدد من الدبابات 

البشرية الشيشانية ان بالده من أكثر بالد القوقاز أمنا بل وفي العالم.

  وشدد ادمـ  الذي تتهمه دبي بالوقوف وراء اغتيال معارض عاش على ارضها وحددت موعدا خالل اسابيع للقضية 

واعلن انه سيرفع دعوى قضائية ضد شرطة دبي التهامها اياه بتصفية معارض شيشاني على ارضها على القول «لن نفكر 

ابدا في االنفصال عن روسيا ولن نسمح الحد باضعاف موقفها «مؤكدا اننا سنواجه اي متطرف يأتي الينا ويخرب 

حياتنا بحزم واذا كلفنا بأي امر من رئيسنا فسوف ننفذه».

  وقال نائب الرئيس الشيشاني «حصلنا على ما كنا نسعى اليه قبل احلروب واصبحنا اصحابا لديارنا 

ونتمتع بكامل احلرية وهو ما كان يتمناه اجدادنا منذ مئات السنني».

  واعرب ادم عن امله في زيارة صاحب السـمو االمير الشيخ صباح االحمد الى الشيشان 

خالل زيارة سموه املقررة الى روسيا مضيفا «نحن نقدر دور الكويت الكبير في نشر الفكر 

الوسطي وننتظر بفارغ الصبر زيارة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى روسيا 

وخاصة جمهورية الشيشان كون سموه قائدا سياسيا حكيما، فهذا يرفع من معنويات 

شعبنا ومن موقفنا في املجتمع الروسي».

  وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 ١٠٠ عضـو مسـلم في مجلـس الدومـا ونصوت 
للقضايـا العربية واإلسـالمية ومنهـا القضايـا الكويتية

 أبوابنـا مفتوحة 
للمسـتثمرين العرب 
تسهيالت  ونمنحهم 
كبيرة حتـى تـفـوق 
القانون يمنحـه  مـا 

 سـنواجه بحـزم أي متطـرف يأتي إلينـا ويخّرب 
حياتنـا وإذا ُكلفنـا بأي أمر من رئيسـنا فسـوف ننفذه
 حصلنـا على مـا كنا نسـعى إليـه قبـل الحروب 
الحريـة  بكامـل  ونتمتـع  لديارنـا  مالكيـن  وأصبحنـا 
وهـو مـا كان يتمنـاه أجدادنـا منـذ مئـات السـنين


