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املجل�س  رئي�س  الدينوف  �سالح  حممد  ال�سيد  اأ�سار 
ال�سالمي الرو�سي اأن النتخابات الرئا�سية التي جرت 
ال�سعور  مدى  اأظهرت  اجلاري,  العام  من  مار�س   4 يف 
على  وقدرتهم  رو�سيا  يف  املواطنني  لدى  بامل�سوؤولية 
التالحم يف اأ�سعب املراحل التاريخية لرو�سيا.  واعترب 
التي جرت  الرئا�سية  "النتخابات  اأن  الدينوف  �سالح 
الرو�سي  ال�سعب  دعوا  الذين  اأولئك  على  ردا  كانت 
الفو�سى  نحو  والتوجه  للبالد  ال�سيا�سي  امل�سار  لتغيري 

والتفكك". 
�سراعات  اإىل  بالدنا  يدفع  من  هناك  "اإن   : واأ�ساف 
مواقعها  من  والن�سحاب  عرقية,  اأو  دينية  اأ�س�س  على 
قدمته  الذي  اجلهد  بف�سل  اأحرزتها   التي   , الدولية 

الأجيال ال�سابقة".
اأظهر  " فلقد  الجتماعي  النا�سط  لت�سريحات  ووفقا 
اىل  بتوجههم  املدنية  م�سوؤوليتهم  الرو�س  املواطنون 
وبهذه  الوطني"  بواجبهم  والقيام  القرتاع  �سناديق 
على  ال�سعب   برهن  فقد  قوله,  حد  على  الطريقة, 
اهتمامه مب�ستقبل بلده واأبنائه, وهو ما يكت�سب اأهمية 

خا�سة يف هذه املرحلة ال�سعبة من مراحل التنمية .
الرو�سي  ال�سعب  قدرة  اأن  الدينوف  �سالح  ويعتقد 
واأن  تعبريه,  ح�سب  الفخر  على  يبعث  التوحد,  على 
اإن�ساء  كان من خالل  الأ�سا�سي يف حتقيق ذلك  الدور 
اجلبهة ال�سعبية لعموم رو�سيا, التي جمعت بني �سرائح 
املعرب عن  الأ�سا�سي  املنرب  وكانت  املجتمع,  وا�سعة من 
مل�ستقبل  ونظرته  الرو�سي  ال�سعب  غالبية  طموحات 
زاهر يف رو�سيا, والداعي اإىل احلفاظ على املكت�سبات 

الوطنية التي حتققت طيلة هذه ال�سنوات الأخرية.
 

الروسي المجتمع 
الرئاسية واالنتخابات 

من محتويات العدد
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خبير: اختيار بوتين يخدم مصالح العالم االسالمي

للدرا�سات  الرو�سي  املعهد  خبري  ذكر 
"م�ساكل  جملة  حترير  رئي�س  و  ال�سرتاتيجية  
كورتوف  اأجدار  الوطنية"  ال�سرتاتيجية 
النتخابات  يف  بوتني  فالدميري  انت�سار  اأن 
مواقف  على  اإيجابيا  تاأثريه  �سيكون  الرئا�سية 
الإ�سالمية.  الدول  مع  وعالقاتها  رو�سيا 
دائما  يقدر  الإ�سالمي  العامل  اأن  "احلقيقة 
واحلفاظ  املوقف  و�سالبة  والت�سل�سل,  التوا�سل 
نف�سه.  ال�سخ�س على  يعطيها  التي  الكلمة  على 
يخفى  مل  الذي  ال�سيا�سي,  ذلك  هو  وبوتني 
اأ�سار  احلملة  هذه  فخالل  ال�سيا�سية  عقيدته 
لرو�سيا,  كرئي�س  هدفه  اأن  اإىل  تام  وبو�سوح 
قوة  رو�سيا  من  يجعل  اأن  القادم,  املدى  وعلى 
عظمى. وعندما تكون رو�سيا قوة عظمى, فاإنها 
كحليف قوي ميكنها اأن ت�ساعد العامل الإ�سالمي 
الذين  اجليو�سيا�سيني,  ملناف�سيه  مواجهته  يف 
الإ�سالمي,  العامل  يف  اجلميع  باعرتاف  هم 
رو�سيا  ا�ستطاعت  واإذا  الغربية.  الدول  ميثلون 
اأن تزداد قوة, نتيجة للعمل البناء الذي �سيكون 
بوتني  لفالدميري  املقبلة  ال�ست  ال�سنوات  خالل 

و�سيوؤثر  مفيدا  ذلك  ف�سيكون  للبالد,  كرئي�س 
اإيجابيا على الو�سع يف العامل الإ�سالمي" ح�سب 
التي  للتغيريات  بالن�سبة  اأما  اخلبري.    قول 
وامل�سلمني  العالقات بني احلكومة  لها  �ستخ�سع 
اأن تاأخذ يف  يف البالد, فينبغي يف هذا ال�سدد 
العتبار اخلا�سية الثانية لفالدميري بوتني, كما 
اأنه  احلقيقة  يخفي  مل  "فبوتني   , كورتوف  قال 
ال�سابقني  احلكام  لبع�س  خالفا  متدين,  رجل 
ال�سوفياتية  احلقبة  بذلك  واأعني  لرو�سيا, 

ومرحلة ما بعد الدولة ال�سيوعية" . 
الذي  يلت�سني,  لنتذكر   " مورتونوف:  واأ�ساف 
يف  العبادة  اأماكن  بع�س  هدم  يف  �سارك 
ايكاترينربج نف�سها, عندما كان ال�سكرتري الأول 
�سفريدلوف�سك.  حمافظة  يف  ال�سيوعي  للحزب 
اأما بوتني, كرجل متدين, كان يفهم جيدا  لي�س 
فقط الأرثوذك�س, اأي الطائفة التي ينتمي اإليها, 
اعتمادا   , اأعتقد  لذلك  امل�سلمني.  اأي�سا  ولكن 
اأف�سل  فهم  اإىل  التو�سل  اأن   , ذكرت  ما  على 
للعالقات بني احلكومة والأمة الإ�سالمية �سوف 

يتم ب�سفة اأف�سل " ح�سب قوله.

أخبار وتقارير

تساعد  أن  يمكنها  قوي  كحليف  فإنها  عظمى،  قوة  روسيا  تكون  عندما 
الذين  الجيوسياسيين،  لمنافسيه  مواجهته  في  اإلسالمي  العالم 
الغربية. الدول  يمثلون  اإلسالمي،  العالم  في  الجميع  باعتراف  هم 

اأعرب فالدميري بوتني لدى لقائه يف بطريركية 
يف  الدينية  الطوائف  خمتلف  بقادة  مو�سكو 
لرتميم  املخ�س�سة  الأموال  حجم  ان  رو�سيا 
يف  العاملة  الدينية,  للمنظمات  التابعة  املباين 
 2 من  اأكرث  بلغ  قد  اأطيافها,  مبختلف  رو�سيا 
مليار روبل, حيث قال : " اذا كان يف �سنوات ما 
بني 2001 -2008, قد خ�س�سنا لرتميم املباين 
امللكية الحتادية ومت  كانت �سمن  التي  الدينية 
 2.3 بلغت  قد  الدينية,  للمنظمات  حتويلها 
مليار روبل, فاإنه خالل ال�سنوات الثالثة املقبلة 
اإىل نحو 3.5 مليار روبل"  الرقم  �سريتفع هذا 

ح�سب تعبريه. 

املجتمع  اللقاء ممثلني عن  هذا  �سارك يف  وقد 
رئي�س  الدين  تاج  طلعت  ال�سيخ  من  كل  امل�سلم 
الإدارة الدينية املركزية مل�سلمي رو�سيا, وال�سيخ 
املفتني,وال�سيخ  جمل�س  رئي�س  الدين  عني  راوي 
التن�سيق مل�سلمي  اإ�سماعيل بدريف رئي�س مركز 
رئي�س  وال�سيخ حممد رحيموف  القوقاز,  �سمال 
الرابطة الرو�سية للموافقة الإ�سالمية بال�سافة 
جمهورية  مفتي  فائيزوف  اإلدوز  ال�سيخ  اإىل 

تتار�ستان. 
وعلى الرغم من اأن املبالغ التي مت الإعالن عنها 
اأعاله, غالبيتها وجه اإىل الكني�سة الأرثوذك�سية 
ملمثلي  لي�س  لبوتني,  وفقا   , فاإنه  الرو�سية, 

مت  "بالطبع,  لل�سكوى.  �سببا  الأخرى  الديانات 
للكني�سة  كم�ساعدة  املبالغ  هذه  غالبية  تقدمي 
اأن  اأقول  اأن  يجب  ولكن  الرو�سية,  الأرثوذك�سية 
كانت  ال�سوفياتية,  امل�سادرة يف احلقبة  املباين 

تعود للكني�سة الأورثوذك�سية". 
الطوائف  اأن  اأعتقد  "لكنني  قائال  واأ�ساف 
جتاوز  من  ال�سكوى  ميكنها  ل  الأخرى  الدينية 
احلكومة لها. فعلى �سبيل املثال, عدد امل�ساجد 
مل  رو�سيا  يف  امل�سلمون  عليها  حت�سل  التي 
. فاحلديث  البلد  تاريخ هذا  يتح�سل عليها يف 
هنا لي�س عن املئات بل عن الآلف من امل�ساجد, 

بوتني. " بح�سب 

فالديمير بوتين: عدد المساجد اليوم لم يتحصل عليه 
المسلمون على مدار التاريخ

الرئي�س فالدميري بوتني

حممد �سالح الدينوف
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3 أخبار وتقارير

بروخانوف : اإلسالم يحمل العدل اإللهي لروسيا

ونوعية  "الدميقراطية  بعنوان  مقال  حول 
للرئا�سة,  كمر�سح  بوتني  لفالدميري  الدولة" 
احلملة  �سمن  الرو�سية  ال�سحف  يف  ن�سر 
عن  بوتني  فيه   حتدث  والذي   , النتخابية 
"تكامل عوامل القوة, مبا يف ذلك دور الكني�سة 
التقليدية  الأديان  من  وغريها  الرثوذك�سية 
الكاتب  مع  حديث  بيننا  جرى  الرو�سية. 
 " جريدة  حترير  ورئي�س  الرو�سي  والأديب 
زافرتا (الغد)"  األك�سندر بروخانوف, والذي 
اأفادنا ردا على �سوؤال حول دور ال�سالم , كدين 
رو�سيا,  يف  اإليه  املنت�سبني  عدد  حيث  من  ثان 
ربط  "عامل  الإ�سالم  يكون  اأن  ميكن  وكيف 
اأهم  اأحد  اأن  اإىل  بروخانوف  اأ�سار  وتكامل" 
الدين  به  يقوم  الذي  والربط  التكامل  عوامل 

عامل   , �سيء  كل  وقبل  اأول  اأنه  هو  الإ�سالمي, 
"لأن  رو�سيا  يف  الإ�سالمية  ال�سعوب  بني  وحدة 
غري  العرقية  تركيبتها  يف  الإ�سالمية  ال�سعوب 
متجان�سة متاما, وهناك تناق�سات بينها, �سواء 
اجليو�سيا�سية.  اأو  التاريخية  اأو  منها  العرقية 
هذا  يقوي  الذي  الوحيد  الدين  هو  والإ�سالم 
ويربط  الإ�سالمية  ال�سعوب  من  الف�سيف�ساء 
بينها, ويجعلها تت�سالح فيما بينها, ويحول كل 
همومهم ال�سيقة اإىل هم وطني واحد , تن�سهر 
فيه العتبارات العرقية ال�سيقة, ويجمع بينهم 

على امل�ستوى الديني" ح�سب تعبريه. 
واإذا كان الو�سع خالف ذلك,  وفقا لربوخانوف 
"فاإنه لو بداأت, ل �سمح اهلل, حرب اأهلية داخلية 
ال�سعوب  كل  تتقاتل  حيث  القوقاز,  منطقة  يف 
الإ�سالمية مع بع�سها البع�س القربدين والبلقار 
اإل الإ�سالم  وال�سي�سانيون والأنغو�س, فلن يكون 

األك�سندر بروخانوف

اأن      ر�ستام جليلوف يبدو  امل�ساكل..  وهنا  يوقف مثل هذه  الذي 
دور ال�سالم مهم جدا".

وبالإ�سافة اإىل ذلك, كما يرى الكاتب ال�سيا�سي 
العاملي  املبداأ  هو  الإ�سالم  اأ�س�س  من  اأن   ,
الكلمة  هي  العدل  "فكلمة  للعدالة.  ال�سامل 
الأكرث تكرارا يف القراآن الكرمي, وهذا هو املبداأ 
الديانات, مبا يف ذلك  عليه معظم  تقوم  الذي 
ال�سامي  القانون  من  هذا  واإنطالقا  امل�سيحية. 
يتم  ان  ميكن  الإلهية,  للعدالة  وامليتافيزيقي 
مع  بع�سها  الأخرى  الأديان  جميع  بني  اجلمع 
وامل�سيحية  الإ�سالم  بني  رئي�سي  وب�سكل  بع�س. 
الأرثوذك�سية, اللذين ميكن اأن يكونا عن�سرين 
العتبارات  فوق  ال�ستقرار  حتقيق  يف  مهمني 
العرقية ال�سيقة , فيجمع بني ال�سالف وال�سعوب 
الرتكية, وال�سعوب القوقازية, وهو ما اأفهمه من 

حمتوى مقالة بوتني ". 
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حتت  مايو   26-25 فرتة  يف  مو�سكو  ا�ست�سافت 
مواجهة  يف  ودوره  ال�سالمي  "الفكر  عنوان 
العاملي  املركز  نظمه  دوليًا  موؤمترًا  الغلو", 
للو�سطية يف الكويت ومركز الو�سطية يف رو�سيا 
امل�سلمني,  لعلماء  العاملي  الحتاد  مع  وبالتعاون 
وعلماء  الرو�س  امل�سلمني  زعماء  ومب�ساركة 
وقد  الإ�سالمي.  العامل  بلدان  من  امل�سلمني 
خمتلف  من  العلماء  من  ثلة  املوؤمتر  يف  �سارك 
لبنان  بينها  من  وال�سالمية,  العربية  الدول 
وال�سودان  وتون�س  والبحرين  واليمن  واملغرب 
من  وغريها  وقطر  وعمان  والعراق  والأردن 
املوؤمتر  هذا  يف  �سارك  كما  الأخرى.  البلدان 
املركز  ورئي�س  الكويت  يف  الأوقاف  وزارة  وكيل 
والأمني  الفالح,  عادل  د.  للو�سطية  العاملي 
علي  د.  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  لالحتاد  العام 
حميي الدين القرة داغي, ونائب رئي�س الحتاد 
بيه,  بن  اهلل  عبد  د.  امل�سلمني  لعلماء  العاملي 
من  وغريهم  قباين  ر�سيد  حممد  لبنان  ومفتي 
اأمني  اإىل  بال�سافة  البارزين.  امل�سلمني  علماء 
مروان  املهند�س  للو�سطية  العاملي  املنتدى  عام 

الفاعوري. 
ويف كلمة الفتتاح اأ�سار رئي�س اللجنة التح�سريية 
الأوقاف  وزارة  وكيل  الفالح,  د.عادل  للموؤمتر 
وال�سوؤون الإ�سالمية يف دولة الكويت الذي اأ�سار 
دائما  كانوا  رو�سيا  م�سلمي  اأن  اإىل  كلمته  يف 
والت�سامح  والتعاون  امل�ساركة  فكرة  يدعمون 
الفراغ  ون�سوء  ال�سوفيتي  الحتاد  تفكك  منذ 
الروحي الذي وجب �سده. واأدى تطور الأحداث 

اآنذاك اإىل اأن �سار �سعار الو�سطية يطرح نف�سه 
م�سلمي  اأن  علما  بحدة.  الرو�سي  املجتمع  يف 
املجتمع  مكونات  احد  ي�سكلون  البالد,الذين 
وامل�ساملني  الأ�سليني  املواطنني  من  ويعتربون 
احل�سارة  �سرح  بناء  يف  �ساهموا  وطنهم,  يف 
عملية  يف  الإ�سالمية  بقيمهم  واأثروا  الرو�سية 
يف  وقع  امل�سلم  ال�سباب  بع�س  لكن  هذه.  البناء 
�سوه  الغلو, مما  تاأثري  النظام حتت  تبدل  فرتة 
الطريق  عن  ال�سباب  وحرف  الإ�سالم  �سورة 
اإدارة  رئي�س  بارينوف  اإيليا  واألقى  ال�سوي.  
الرئي�س  لإدارة  التابعة  الأديان  بني  التعاون 
الذي  املوؤمتر  اأن  اإىل  فيها  اأ�سار  كلمة  الرو�سي 
اإ�سالميا  بلدا   20 عاملا من   اأكرث من 40  ي�سم 
متعددة  بالد  هي  رو�سيا  اأن  جمددا  �سيظهر 
اأبناوؤها ب�سالم ووئام  القوميات والأديان يعي�س 

على مدى قرون .
وبحث املوؤمتر خالل اليومني ثالثة حماور �سملت 
املفهوم  بني  والغلو  التطرف  التالية:  املوا�سيع 
الواقع  يف  ودوافعه  (الغلو  والدوافع  والأ�سباب 
الرو�سي, مواطن اخللل يف فهم اجلهاد والتكفري 
يف  الو�سطي  الفكر  ودور   ,( الغالة  فكر  لدى 
والتطرف (ا�ستعرا�س جتربة  الغلو  الوقاية من 
معاجلة  ونحو  واأوزبك�ستان),  وم�سر  الكويت 
والرباء  الولء  (مفهوم  الغلو  لفكر  منهجية 
الو�سطية  املنهجية  مالمح  باملواطنة,  وعالقته 
يف مواجهة الغلو فكريا وعلميا). وقدم التقارير 
ب�ساأنها نائب رئي�س الإحتاد د. عبد اهلل بن بيه 
د.علي  الإحتاد  واأمني عام  ود.رفيق حممد�سني 

عثمان  ود.  القراوي  ود.مطلق  الداغي  القره 
عبد الرحيم, وال�سيخ �سلطان مريزايف وال�سيخ 

حممد �سادق وغريهم.
األقاها  التي  املحا�سرة  خالل  ومن  جهته  من 
الولء  "مفهوم  عن   بيه  بن  اهلل  عبد  العالمة 
املنهجية  مالمح  باملواطنة,  وعالقته  والرباء 
وعلميا"  فكريا  الغلو  مواجهة  يف  الو�سطية 
جئنا  "اأننا  بقوله:  حما�سرته   يف  بني  حيث 
�سواء  اإخواننا,  لن�سرة  وال�سمري  الدين  بدافع 
اأو الذين حادوا عن الو�سطية  الو�سطيون منهم 
املعهود عن  واأن هذا هو  لعلهم يرجعون,  موؤقتا 
ال�سباب  باأيدي  والأخذ  الكلمة  تبليغ  يف  العلماء 
اإىل ما هو اأوفق لهم وملن معهم ممن ي�ساركهم 
�سالح  يف  لي�س  القتتال  واأن  والقومية,  الدار 
ينال  واأنه  والإن�سانية,  وامل�سلمني  الإ�سالم 
واأن  وال�سقاق,  باخل�سام  ينال  ل  ما  بالوفاق 
الغلو نا�سئ عن فهم �سيق". و حذر من اإل�ساق 
"العنف  قائال  بالإ�سالم  والتطرف  العنف 
بعرق  ترتبطان  ل  �سيئتان  ظاهرتان  والتطرف 

ول دين ول مذهب ول جن�سية".
كبار  من  املوؤمترون  اأ�سدر  املوؤمتر  ختام  ويف 
الغلو  فيه  اأدانوا  بيانا  الإ�سالمية  البلدان  علماء 
الإ�سالمية  امل�سطلحات  تف�سري  يف  والتطرف 
التي  و"اخلالفة"  و"التكفري"  "اجلهاد"  مثل 
�سار البع�س يربطها يف الفرتة الأخرية بالغلو. 
باأن  القناعة  عن  اأي�سا  املوؤمترون  واأعرب 
امل�سلمني  يقود  الكلمات  لهذه  اخلاطئ  التف�سري 
العامل  يف  والتطرف  الغلو  درب  �سلوك  اىل 
باأ�سره , كما ي�سكل ذريعة لتقدمي �سورة م�سوهة 
لالإ�سالم احلقيقي وا�ستثارة  نعرات اخلوف من 
الإ�سالم (ا�سالموفوبيا). وت�سمن البيان اأي�سا 
الأبرياء  قتل  وحظر  اجلهاد"   " كلمة  تعريف 
وممار�سة العنف حيال اأتباع الأديان والطوائف 
اإىل عدم جواز تقدمي  فيها  اأ�سري  الأخرى. كما 
الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  متطرفة  تف�سريات 
وانتهاك   وال�سلم  احلرب  بق�سايا  املتعلقة 
امل�سلمني لقوانني الدولة التي يقطنون فيها و�سن 

الهجمات امل�سلحة على هيئات �سلطة الدولة.  
ذكرت  غازيتا" الرو�سية  "رو�سي�سكايا  �سحيفة 
�سربة  "وجه  املوؤمتر  عن  ال�سادر  البيان  اأن 
العنف   ا�ستنكر  اإذ  التطرف  لظاهرة  قوية" 

كظاهرة ل متت ب�سلة اإىل اجلهاد.

موضوع الغالف

موسكو تحتضن مؤتمر »الفكر االسالمي ودوره في 
مواجهة الغلو«

جانب من موؤمتر "الفكر ال�سالمي ودوره يف مواجهة الغلو"
 ر�ستام جليلوف
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يف لقاء هو الأول من نوعه مع �سحيفة رو�سية, 
نائب  بيه  بن  اهلل  عبد  العالمة  بال�سيخ  التقينا 
�سمن  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  الحتاد  رئي�س 
يف  اأقيم  الذي  الإ�سالمي  املوؤمتر  فعاليات 
 " عنوان  حتت  مو�سكو  الرو�سية  العا�سمة 
حيث  التطرف",  �سد  الإ�سالمية  العقيدة 
لعلماء  العاملي  لالحتاد  العام  الأمني  خ�سنا 
العديد  اإىل  فيه  تطرقنا  بحوار خا�س  امل�سلمني 
من الق�سايا الهامة التي تخ�س رو�سيا وم�ساألة 

التطرف, وكان رد معاليه كالتايل :

** بداية نرحب بكم يف مو�سكو التي تعترب هذه 
االإ�سالمي  املوؤمتر  حل�سور  لها  زيارتكم  اأول 
انطباعاتكم  نعرف  اأن  ونريد  التطرف،  عن 
حول املوؤمتر الذي ح�سر فيه العديد من كبار 

العلماء من العامل االإ�سالمي؟
وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم   ****
بالن�سبة  املر�سلني..  اأ�سرف  على  وال�سالم 
ناجحا,  نظري  وجهة  من  كان  فقد  للموؤمتر 
خمتلف  من  العلماء  من  نخبة  جمع  لأنه  اأول 
املوؤمتر  اأن  الثاين  الأمر   . وامل�سارب  الجتاهات 
للعامل  بالن�سبة  وحيوية  حية  ق�سايا  در�س 
الدين.  يف  بالغلو  تتعلق  ق�سايا  وهي  الإ�سالمي 
كما اأن املوؤمتر در�س هذه  الق�سايا لي�س ب�سفة 

جزئية اإمنا در�سها ب�سفتها الكلية.باب 

فتوى  اإ�سدار  يتم  اأن  املقرر  من  كان   **
ذكرمتوها  التي  الق�سايا  هذه  ب�ساأن  جماعية 
لكن املوؤمتر خرج مبجرد اإعالن اأو وثيقة . هل 
من  �سيخف�س  القرار  هذا  مثل  اأن  تعتقدون 
م�ستوى املوؤمتر ككل ، و�سينق�س من م�ستوى 

قابلية املجتمع ملا اأعلنتموه بعد املوؤمتر ؟ 
فالعربة  كبريا,  لي�س  الفرق  اأن  اأظن   ****
بامل�سمون ل بال�سكليات ول بالعنوان, فاأن ُتَعنِون 
ول  يزيد  ل  فكل هذا  اإعالن  اأو  وثيقة  اأو  بفتوى 
واملحتوى,  بامل�سمون  العربة  واإمنا  ينق�س 
باملباين,  ولي�س  باملعاين  :"العربة  يقولون  وكما 

وباملقا�سد ولي�س بالظواهر ". 
من قراأ هذه الوثيقة يجد فيها جميع احليثيات 
البيان  لتاأييد  عليها  اعتمدنا  التي  والأ�س�س 
املقت�سب الذي ذكرنا فيه التو�سيات كما ذكرت 

يف اجلل�سة اخلتامية.
لأن حيثيات هذا البيان وامل�ستندات التي ت�سنده 
من الن�سو�س ال�سرعية هي لب الوثيقة, فنحن 
عليها  رتبنا  ذلك  بعد  ثم  اأول  الوثيقة  اأعددنا 
الوثيقة  نعد هذه  الكويتيني  مع  كنا  لقد  البيان. 
مل  النا�س  فاإن  لهذا  مو�سكو,  يف  لقائنا  قبل 
على  اعرت�سوا  اإمنا  املحتوى  على  يعرت�سوا 
ل  ذلك  لأن   , وافقنا,  فقد  نحن  اأما  العنوان. 
يوؤثر على املحتوى ما دام اجلميع ل يوافق على 

العنوان .

اأعم  الوثيقة  هذه  اأن  نعترب  اأن  ميكن  هل   **
العامة  املبادئ  فاأنتم قد حددمت  الفتوى،  من 
التي ميكن اأن يعتمد عليها الإ�سدار الفتوى يف 

ما بعد؟ 
هي  الوثيقة  ,فاأ�سا�سا  �سحيح  هذا  نعم   ****
اأ�سا�س الفتوى, لأن الوثيقة لها معنى القول لأنها 
من باب امليثاق ومن باب التوثيق, كما قال تعاىل 
كالعهد  وبينهم ميثاق"  فامليثاق  بينكم  :"جعل 
ال�سرعية  الأدلة  وتعطيه  الأمر  توثق  فهي  قوية, 
الكلية  الأدلة  كذلك  واجلزئية  التف�سيلية 
الجمالية , ولذلك فهي تتوثق لأن الق�سية هنا 
لي�ست ق�سية جزئية واإمنا املهم هو املنهج الذي 
بناء  والكلي  اجلزئي  البيان  �سمع  وهو  �سلكناه 
مكان  من  يختلف  الواقع  لأن  الواقع  �سوء  على 

اإىل اآخر ومن بلد اإىل اآخر . 

من  احلقيقية  اال�ستفادة  ترون  كيف   **
الوثيقة وما ميكن اأن تلعبه هذه الوثيقة على 
املدى البعيد وكيف ميكن اأن يتم تطوير البيان 

ال�سادر عن املوؤمتر من الناحية العلمية ؟
املراكز  �ستقوم  باملتابعة هل  يتعلق  الأمر   ****
التو�سيل  اأخرى  وبعبارة  الوثيقة  هذه  مبتابعة 
 , املوؤمتر  فالتاأ�سيل قد مت يف هذا   , بالتف�سيل 
لالآخرين  تو�سيله  كيفية  على  العمل  واملطلوب 
باأنه حتى  املالحظة  وهنا جتب  ,وب�سكل جيد.. 

بن بيه: حاولنا حتديد املفاهيم التي قد تكون غائمة اأو 
والتكفري وكمفهوم  اأو غام�سة, كمفهوم اجلهاد  غائبة 
بال  ت�سغل  ق�سايا  وهي  والرباء,  والولء  التعاي�س 
يتم�سكون  الدين  يف  الغالة  من  الكثري  لأن  الكثريين, 
مبفاهيم لي�ست �سحيحة من الناحية الدينية . لقد اأكدنا 
لي�ست  املفاهيم  هذه  باأن  والربهان  بالدليل  قدمنا  بل 
�سببا يف احلروب واإمنا ميكن اأن تكون �سببا يف ال�سالم . 

الشيخ عبد اهلل بن بيه يدعو إلى تحديد المفاهيم 
الدينية للمساهمة في تحقيق السالم

رينات نظام الدينوف

  ال�سيخ بن بيه والدكتور  عادل الفالح يناق�سان البيان اخلتامي
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املوؤمتر  يف  امل�ساركني  العلماء  مع  لقاءنا  يف 
الرو�سية,  العا�سمة  يف  انعقد  الذي  الإ�سالمي 
حول التطرف والغلو يف الدين, كان لنا لقاء مع 
العام  الأمني  داغي  القرة  علي  الدكتور  ال�سيخ 
تكرم  الذي  امل�سلمني,  لعلماء  العاملي  لالإحتاد 
بالإجابة على عدد من الأ�سئلة ملجلة " الإ�سالم 
القرة داغي من  ال�سيخ  وقد دعا  رو�سيا" .  يف 
خالل حواره اإىل �سرورة التوا�سل مع ال�سباب 
كما  معهم,  امل�ستمر  واحلوار  م�ساكلهم  وفهم 
لعلماء  العاملي  الإحتاد  دور  اأن  ال�سيخ  اعترب 
الدعاة  به  يقوم  ملا  مكمل  دور  هو  امل�سلمني 
فهم  �سرورة  اإىل  م�سريا  رو�سيا,  يف  والعلماء 

الواقع ومقت�سياته لإ�سدار الفتوى .
 

اأن نعرف تقييمكم للموؤمتر،  ** بداية نحب 
، وهل ميكن  وما هو ال�سبب يف تغيري اال�سم 
املوؤمتر،  م�ستوى  خف�س  على  ذلك  يوؤثر  اأن 

الذي يعول عليه امل�سلمون الرو�س كثريا ؟
وال�سالة   , الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم   ****
وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه ومن 
واله ومن اتبع هداه, اأما بعد فال�سك اأن هذا 
من  كبرية  وموفقا يف جملة  رائدا  كان  املوؤمتر 
املباحث واملداخالت التي متت من خالل هذا 
املوؤمتر. وقد متخ�س املوؤمتر عن جمموعة من 
التو�سيات اجليدة التي اأقرت يف نهاية املوؤمتر, 
من اأهمها دعوة ال�سباب امل�سلم اإىل العودة اإىل 
و�سطية هذا الدين , والعودة اإىل منطق احلوار 
والإفراط  الغلو  منطق  عن  والبعد  واحلكمة 
ونحن  �سدر,  ما  اأهم  من  اأن  كما  والتفريط. 
التوازن يف  يف الحتاد ركزنا عليه, هو حتقيق 
واأق�سد   . املوؤمتر  عن  �سدرت  التي  التو�سيات 
بالتوازن اأننا ل نلقي اللوم فقط على ال�سباب , 
واإمنا ذكرنا اأن من اأ�سباب هذا الغلو والإفراط 
واأمريكا,  الظاملة  احلكومات  هم  والتفريط, 
الذين كان لهم الأثر الكبري يف ا�ستثارة ال�سباب 
ول�سيما يف عاملنا العربي, حيث �سجن ال�سباب 
واأوذوا وعذبوا عذابا �سديدا, وكان ذلك �سببا 
ال�سجون  من  الأفكار  هذه  ظهور  يف  رئي�سيا 
والأماكن املظلمة ولي�س يف الأماكن التي تنعم 
بال�سدة. من جهتنا  باحلرية, فات�سمت غالبها 

األقينا بالالئمة على هذه الت�سرفات وقلنا باأنه 
اإذا اأردنا اأن نعالج الغلو ب�سفة حقيقية فال بد 
من اأن تفتح اأجواء احلرية,الوا�سح اأن م�سروع 
العنف مل يحقق اأية نتيجة طوال اخلم�سني �سنة 
خالل  اأهرق  الذي  الدم  حمام  واأن   , املا�سية 
بالعك�س  بل  �سيئا,  يحقق  مل  املا�سية  ال�سنوات 
�سيع دولة اأفغان�ستان التي كانت ت�سيطر عليها 
لنا  فبالن�سبة  للعنوان  بالن�سبة  اأما  طالبان. 
ت�سمى  باأن  اقرتحنا  امل�سلمني,  لعلماء  كاحتاد 
وثيقة ملحقة بالبيان, الذي اتفقنا عليه جميعا 
عر�س  مت  وعندما  فيه.  التي  التو�سيات  وعلى 
امللحق الذي مل يقراأ يف املجل�س, طالبت اأن يكون 
ذلك وثيقة من الوثائق ولي�س فتوى,لأن الفتوى 
والتاأ�سيل,  التحرير  اإىل  حتتاج  الإ�سالم  يف 
واإىل الدقة املتناهية يف الكلمات ويف احلروف, 
وحتى يف اجلمل والأ�ساليب, والنظر يف املاآلت. 
ومبا اأن هذه الفتوى مل تناق�س فقد طالبت باأن 
وقد  املوؤمتر,  عن  �سادرة  وثيقة  مبثابة  تكون 

وافق اجلميع على ذلك بف�سل اهلل. 

فتوى  اإ�سدار  عدم  اقرتحتم  اأنكم  علمنا   **
نعرف  اأن  ميكن  هل   ، ببيان  وتعوي�سها 
كان  التي  الفتوى  اأهمية  عن  وماذا  االأ�سباب 

من املنتظر اإ�سدارها ؟ 
**** يف احلقيقة البيان ال�سادر واملتفق عليه 
واأعم,  اأ�سمل  كان  احلا�سرين  جميع  قبل  من 
اأما الفتوى فرمبا يختلف فيها النا�س يف بع�س 
التقديرات والأمور, ورمبا تكون بع�س الكلمات 

الرو�سية  اللغة  اىل  املواد  كل  ترتجم  مل  الآن 
لي�س  ذاته  وهذا يف حد  وجيدة,   كاملة  ترجمة 
مقبول, فاملفرو�س اأن ترتجم ب�سرعة وبرتجمة 
قوية حتى ت�سل اإىل النا�س, �سواء كانوا م�سلمني 
حتى  للجميع  اإي�سالها  فاملطلوب   , غريهم  اأو 

ي�ستفيدوا منها ويعرفوا حقيقة الدين .

** قد تكون هذه الوثيقة موجهة يف غالبيتها 
فكيف  التطرف..  نحو  املتوجه  ال�سباب  اىل 
الوثيقة  هذه  من  ال�سباب  ا�ستفادة  ترى 

وتاأثريها عليهم وعلى اأفكارهم ؟
الرئي�سية  امل�ساألة  باأن  اأقول  اأخرى  مرة   ****
متعلقة بالتو�سيل, وهذا ما ننتظره من ا�ستجابة 
�سريعة .. لكن الأمر يف ما بعد يتعلق بتكرير هذا 
لن�سل  واملذاكرة  وباملناظرة  املوقف ومبناق�سته 
يف النهاية اإىل الإقناع. هذا الإقناع تت�سافر فيه 
عوامل متعددة : منها عامل العلم وعامل الثقة 
رو�سيا  ا�ستجابة  وهو  الثالث  والعامل  بالعلماء 

واحلكومة الرو�سية وجمل�س الدوما. 
من  �سيء  يوجد  اأن  راأينا,  ح�سب  ينبغي, 
واجلمهوريات  لالأقاليم  ي�سمح  الالمركزية 
الدينية  خ�سو�سيتها  متار�س  اأن  الفدرالية 
والثقافية يف نطاق وحدة الحتاد الرو�سي. هنا 
كنا  اإذا  لكننا   , الثمرة  وتتحقق  الثقة  تتحقق 
�سرورة  يرى  ل  والآخر  واحد  جانب  من  نتكلم 
�ستكون  فاملنفعة  الآخر  الطرف  اإىل  ال�ستجابة 
اإنكم  الآخر  الطرف  يقول  قد  حمالة.  ل  اأقل 
العملية  الأ�سياء  نعرف  ونحن   , نظريا  تتكلمون 
ولهذا ن�سحت اجلميع باأن الالمركزية مطلوبة 
الوحدة  لتاأكيد  بالتنوع  في�سمح  الوحدة,  لتاأكيد 
من  لبد  موقف  وهذا  فل�سفة  هذه  والن�سجام. 
مراجعته , ول بد من امل�سلمني هنا اأن يبلغوه اإىل 
ال�سلطات ب�سكل وا�سح وب�سكل مرتاح, لي�س فيه 
باأنهم  امل�سلمون  يقول  اأن  بد  ل  توتر.   ول  حرج 
تنفيذ بع�س  اإىل هام�س من احلرية يف  بحاجة 
التاأكيد  اإطار  يف  ال�سخ�سية,  الأحوال  قوانني 

على وحدة الأرا�سي الرو�سية. 
الوحدة  نطاق  يف  كثرية  م�سرتكات  توجد 
وبخا�سة يف جمالت التنمية والقت�ساد وغريها 
يف  اأثبتناه  ما  وهو   , الكثرية  امل�سرتكات  من 
فهناك   , املوؤمتر  خالل  األقيناها  التي  كلماتنا 
م�سرتكات كثرية وهناك خ�سو�سيات ل بد من 

اأخذها يف العتبار .

بالحوار  الشباب  يطالب  داغي  القرة 
والحكومات باتاحة الحريات

الدكتور علي القرة داغي

موضوع الغالف

اأنور �سريبوف
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جعلنا  ولذلك  املطلوب  امل�ستوى  على  لي�ست 
دعوة  فيه  البيان   . فتوى  ولي�س  وثيقة  امللحق 
اىل  احلكومات  ودعوة  احلوار,  اىل  ال�سباب 
لدور  دعوة  وفيه  احلريات,  اأمام  املجال  فتح 
وجتدد  تتجدد  اأن  العلمية  واملوؤ�س�سات  الإفتاء 
اأن  مناهجها وتطورها. كما �سمل البيان دعوة 
يكون بني دور الإفتاء وال�سباب ات�سال م�ستمر , 
وان ل يجل�س املفتي يف برجه العاجي بعيدا عن 
وهناك,  هنا  الفتاوى  وي�سدر  ال�سباب  م�ساكل 
بل املطلوب هو التوا�سل مع القاعدة ال�سعبية. 
علمه  يف  قدوة  يكون  اأن  منه  مطلوب  املفتي 
البع�س  يف  ذلك  يتوفر  مل  وملا  وتقواه,  وورعه 
فتواه من  ياأخذ  اأن  ال�سباب  الكثري من  ا�سطر 
اأن  نوؤكد  هنا  نحن  الر�سمية.  الدوائر  خارج 
باملنطقة  جيدة  معرفة  يتطلبه  الفتوى  اإ�سدار 
الذي  القيم  ابن  عليه  اأكد  ما  وهو  وظروفها, 
اإل  الفتوى  ي�سدر  اأن  يجوز  ل  يقول:"اإنه  كان 
كاأنه  باملنطقة  عاملا  كان  من  اأو  املنطقة,  اأهل 
كان  يبدو  ما  على  وهذا  واحدا منهم".  اأ�سبح 
العديد من  اأن  كما  ال�سباب,  غائبا على هوؤلء 
القيام  يف  مق�سرة  كانت  الدينية  الإدارات 
النف�سال  هذا  ذلك  على  وترتب   , بدورها 
على  الر�سميني.  واملفتني  ال�سباب  بني  والعزلة 
اجلانب,  هذا  يف  بجد  تعمل  اأن  الإفتاء  دور 
واأن تتجدد املناهج العلمية للمدار�س ال�سرعية 
وبني  واملعا�سرة  الأ�سالة  بني  جتمع  بحيث 
يجوز  ول   , النافع  واجلديد  ال�سالح  القدمي 
املطلوب  بل  فقط  املا�سي  على  نعي�س  نبقى  اأن 
وهنا  مقت�سياته.  �سمن  والتحرك  الواقع  فهم 
اأهمية البيان ال�سادر عن املوؤمتر,  ن�سدد على 
ي�سنع  فالذي   , الأمة  ت�سنع  ل  البيانات  ولكن 
علماء  واإعداد  والتدريبات  الربامج  هي  الأمة 
لعلماء  اإليه كاحتاد  امل�ستقبل, وهو ما �سن�سعى 
امل�سلمني مع مركز الو�سطية من خالل التاأهيل 
تاأهيل  وبرامج  العلماء  لإعداد  والربامج 
به  قمنا  وما  مت,  مبا  متفائلون  نحن  العلماء. 
لي�س البداية فعلماء املنطقة والدعاة يف رو�سيا 
املكمل  فهو  دورنا  اأما   .. فعال  دور  لهم  كان 
اأما عن   . والتنا�سح  والتوجيه   , املوؤ�سل  ولي�س 
الفتوى التي حتدثتم عنها .. فنعتقد اأن م�ساألة 
الفتوى حتتاج اإىل ور�سات عمل , وهي عادة ل 
ور�سة  يف  تتم  اإمنا   , العامة  املوؤمترات  يف  تتم 
 , العلماء  من  عدد  على  حم�سورة  تكون  عمل 
وبعد املناق�سة ميكن اأن ت�سدر الفتوى املوؤ�سلة 

يف كل هذه الق�سايا التي ذكرت يف املوؤمتر .

موضوع الغالف

د. عادل الفالح: ما صدر عن المؤتمر هو 
"بيان للناس "

د . ريا�س م�سطفى
اختتم املوؤمتر الديني الدويل »الفكر الإ�سالمي 
ودوره يف مواجهة الغلو«, والذي انطلقت اأعماله 
عدد  عقد  بعد  مو�سكو,  الرو�سية  العا�سمة  يف 
التكفري  �سبهات  للرد على  املهمة  من اجلل�سات 
للعديد  الناجع  العالج  وو�سع  والغلو  والتطرف 
لنتهاج  ال�سباب  بع�س  التي  تدفع  الق�سايا  من 
هذا الفكر البعيد عن املنهج الإ�سالمي الو�سطي 
للموؤمتر  اخلتامي  البيان  يف  وجاء  ال�سحيح. 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  األقاه  الذي 
العليا  التنظيمية  اللجنة  ورئي�س  الإ�سالمية 
يف  يحمل  املوؤمتر  اأن  الفالح,  د.عادل  للموؤمتر 
يف  امل�سلم  للمجتمع  �سواء  عظيمة  قيمة  طياته 
"ففي  عموما.  رو�سيا  �سكان  لبقية  اأو  رو�سيا, 
حول  للغاية  معمقة  نقا�سات  جرت  املوؤمتر  هذا 
املجتمع  بتنمية  املتعلقة  الرئي�سية  الق�سايا 

امل�سلم يف رو�سيا الحتادية" ح�سب البيان. 
اإليها  انتهت  التي  الوثيقة  "اإن   : الفالح  وقال 
عن  عبارة  هي  املوؤمتر  واعتمدها  املناق�سات 
فتوى مو�سعة , �سميت بالإعالن اأو رمبا بالبيان 
احلكيم  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قول  مع  متا�سيا 

ا�ِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقني)". (َهَذا َبَياٌن ِللنَّ
واأ�ساف وكيل وزارة الأوقاف الكويتية اأن البيان 
ال�سريعة  اأحكام  ملعنى  مو�سعا  تف�سريا  " يحمل 
املجتمع  بق�سايا هامة مت�س  املتعلقة  الإ�سالمية 
تتعلق  الفتوى  اأن  حني  يف  الداخل,  من  امل�سلم 
حياة  من  معينة  مواقف  اأو  فردية  بحالت 
امل�سلم, وميكنها اأن تتغري بتغري الزمان واملكان 

واحلال " .
جاء  الذي  املو�سع  التف�سري  اأن  الفالح  ويعتقد 
عن  يك�سف   , املوؤمترين  من  املعتمد  البيان  يف 

القراآن  يف  عليها  املن�سو�س  واملبادئ  الأ�س�س 
لتلك  امل�سلمني  فهم  بكيفية  واملتعلقة  وال�سنة 
الق�سايا الهامة التي متت مناق�ستها يف املوؤمتر " 
فهي اأ�س�س ال�سريعة الإ�سالمية, ومنهجية الفقه 
الإ�سالمي يف م�سائل اجلهاد والتكفري واخلالفة 
والتعاي�س  والرباء  الولء  م�سائل  يف  وكذلك 
ال�سلمي مع اأبناء الديانات الأخرى. كما اأن هذه 
الأ�سول التي حتدثنا عنها ل تتاأثر بتغري الزمان 

واملكان وتغري الو�سع الجتماعي"ح�سب قوله.
العلماء  اإليه  تو�سل  ما  اأن  على  الفالح  و�سدد 
مو�سكو,  ملوؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  املجتمعون يف 
هي اأف�سل بكثري من اإ�سدار فتوى قد يفهم منها 
اأنها متعلقة فقط بالأو�ساع التي تعي�سها رو�سيا 
وامل�سلمون فيها, بل اإن املفاهيم التي ركز عليها 
البيان يتعدى مداها النطاق اجلغرايف واحلالة 
وفق  الإعالن,  وهذا  ال�سيا�سية.  اأو  الجتماعية 
قبل  من  التنفيذ  واجب  "يعترب  الفالح  عادل 
لالإتباع  وملزمة  الإ�سالمية,  بال�سريعة  املوؤمنني 
بخالف الفتوى التي تعترب غري ملزمة الإتباع". 
واأ�ساف " اإن هذا الإعالن هو تف�سري وا�سح ل 
لب�س فيه للمبادئ القراآنية التي ل وجود خلالف 
بالدرجة  موجه  اأنه  كما  العلماء.  بني  فيها 
بالتف�سريات  افتنت  الذي  امل�سلم  لل�سباب  الأوىل 
للوقوع يف  دفعهم  ما  الإ�سالم  لأحكام  املتطرفة 

براثن الغلو وامل�سي يف طريق الإرهاب".
"اإن   : الكويتية  الأوقاف  وزارة  وكيل  واختتم 
اأحكام  حول  وقاطعة  وا�سحة  حجة  البيان  هذا 
ب�سموليتها  تتميز  التي  الإ�سالمية,  ال�سريعة 
للق�سايا التي تواجه املجتمع الرو�سي امل�سلم يف 

الوقت احلا�سر".

د. عادل الفالح
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ل تزال م�سكلة قلة امل�ساجد يف مو�سكو مطروحة 
مناق�سات  وجتد  الإ�سالمية,  ال�ساحة  يف  ب�سدة 
اأنف�سهم  وامل�سلمني  ال�سلطة  اأروقة  داخل  حادة 
و�سرورة حل هذه الف�سية, التي اأ�سبحت توؤرق 
يف  مدينة  اأكرب  فقط  لي�ست  فمو�سكو   . اجلميع 
اأكرب  ي�سكنها  التي  املدينة  اأي�سا  ولكنها  رو�سيا, 
عدد من امل�سلمني. ووفقا حلكومة مو�سكو, يبلغ 
مليون  من  اأكرث  امل�سلمني  مو�سكو  �سكان  عدد 
ر�سمية  الغري  البيانات  تتحدث  حني  يف  ن�سمة, 
العدد  عن وجود 1.5 مليون م�سلم. وجود هذا 
م�سوؤولية  املدينة  اإدارة  على  يفر�س  الكبري 
خا�سة تتطلب حلول عاجلة. حول هذه الق�سية 
والق�سية احل�سا�سة  التحتية,  بالبنية  يتعلق  وما 
والتي  بامل�سلني,  امل�ساجد  باكتظاظ  املتعلقة 
املحليني,التقينا  لل�سكان  كبريا  اإزعاجا  ت�سبب 
بال�سيد يوري اأرتيوخ وزير يف حكومة مو�سكو, و 
رئي�س اإدارة التعاون الإقليمي وال�سيا�سة الوطنية 

والعالقات مع املنظمات الدينية يف املدينة.

امل�سلمني  ال�سكان  عدد  اأن  �سرا  لي�س   **
(ونتيجة  مو�سكو  يف  االأخرية  ال�سنوات  يف 
هناك  كبري.  ب�سكل  ازداد  كذلك)  للمهاجرين 
ذلك  تعترب  املدينة  اأهايل  من  معينة  اأجزاء 
م�سدر قلق. هل يوجد ما يربر ذلك، نظرا اإىل 
عدد  كم  البالد؟  نف�س  اإىل  ننتمي  جميعا  اأننا 
ال�ساأن  بهذا  البلدية  ت�ستقبلها  التي  الطلبات 
الذي  وما  حقيقة؟  ال�سكان  يقلق  الذي  وما   ،

تقوم به البلدية ا�ستجابة لهذه الطلبات؟

اأكرب جمتمع  امل�سلم هو ثاين  اإن املجتمع   ****
بني الأديان املتواجدة يف مو�سكو ويف رو�سيا ككل. 
هي  كانت  تقليديا  مو�سكو  يف  التتارية  القومية 
الإ�سالم.  يعتنقون  ممن  عرقية  جمموعة  اأكرب 
على  مو�سكو  يف  امل�سلمني  عدد  فاإن  ذلك,  ومع 
زيادة  طريق  عن  ازداد  املا�سية  ال�سنني  مر 
الو�سطى  واآ�سيا  القوقاز  من  املهاجرين  ح�سة 
معدلت  ارتفاع  ب�سبب  وكذلك  واأذربيجان, 
الولدة. ونتيجة لذلك, فاإن املجتمع امل�سلم الذي 
كان تقريبا متجان�سا عرقيا, اأ�سبح اليوم عبارة 
العرقية  املجموعات  من  معقدة  ف�سيف�ساء  عن 

املختلفة, واجلاليات واأمثالها.
فاإنه من بني 11.5  املتاحة,  للتقديرات  ووفقا   
 , الرو�سية  العا�سمة  يف  يعي�س  �سخ�س  مليون 
هناك اأكرث من مليون يرتبطون تقليديا بال�سعوب 
املعتنقة لالإ�سالم . واحدة من امل�ساكل التي تهم 
ال�سكان  ن�سبة  بارتفاع  واملت�سلة  مو�سكو  �سكان 
امل�سلمني يف املدينة هي م�سكلة الأ�ساحي يف عيد 
الأ�سحى. ففي ال�سنوات الأخرية, وخ�سو�سا يف 
عام 2011, قامت املنظمات الدينية الإ�سالمية 
مو�سكو  يف  التنفيذية  ال�سلطات  مع  بالتعاون 
العامة  الأماكن  يف  الذبح  ملنع  خطوات  باتخاذ 
يف عيد الأ�سحى املبارك. وقد مت حتديد اأماكن 
وا�ستطاع  ال�سعرية,  بهذه  للقيام  املدينة  خارج 
امل�سلمون اأن يقدموا طلبات ويحجزوا ذبيحتهم 
قبل يوم العيد مبدة , كما مت النظر يف اإمكانية 
بت�سليم  املعنية  ال�سركة  وتكليف  اخلراف  حجز 
يف  الفعلية  امل�ساركة  دون  البيوت  يف  اللحوم 

يوري أرتيوخ : حل مشكلة قلة المساجد 
أصبحت أكثر إلحاحا

�سخ�س  مليون  فاإنه من بني 11.5  املتاحة,  للتقديرات  وفقا 
يعي�س يف العا�سمة الرو�سية , هناك اأكرث من مليون يرتبطون 

تقليديا بال�سعوب املعتنقة لالإ�سالم . 
وامل�ساجد يف مو�سكو ل تت�سع جلميع امل�سلني خا�سة يف �سلوات 
اجلمعة.  �سالة  يف  ذاته  وال�سيء   , والأ�سحى  الفطر  عيد 
وم�ساألة بناء م�ساجد جديدة طال انتظارها واأ�سبحت ملحة.

طقو�س الذبح.
املنظمات  مع  بالتعاون  مو�سكو  مدينة  حكومة 
تنفيذ  �سمان  اإىل  ت�سعى  الإ�سالمية  الدينية 
الأن�سطة والتعاليم والطقو�س الإ�سالمية بطريقة 
اأكرث حت�سرا, مبا يف ذلك ا�ستخدام املنظمات 
يف  ت�ستعمل  التي  املتقدمة  التقنيات  الدينية 
اأن  ل�سمان  املختلفة,  الإ�سالمي  العامل  دول 
التكنولوجية  املعايري  �سمن  الذبح  عملية  تكون 
العالية, مع مراعاة املعايري ال�سحية وتطابقها 

مع ال�سروط الإ�سالمية املتعلقة بعملية الذبح.
 

املجاورة  ال�سوارع  متتلئ  االأعياد  خالل   **
وهو  امل�سلمني،  من  كبرية  بح�سود  للم�ساجد 
اأهايل  من  لل�سكان  كبريا  اإزعاجا  ي�سبب  ما 
اأن حل  يتفق اخلرباء على  البلدة، ومع ذلك، 
هذه امل�سكلة اأمر �سروري بل ملح . كيف يفكر 
القائمون على العا�سمة حلل هذه املع�سلة وما 

هي احللول املتاحة؟
**** هذه حقيقة فامل�ساجد يف مو�سكو ل تت�سع 
الفطر  عيد  �سلوات  يف  خا�سة  امل�سلني  جلميع 
اجلمعة.  �سالة  يف  ذاته  وال�سيء   , والأ�سحى 
انتظارها  طال  جديدة  م�ساجد  بناء  وم�ساألة 
تقوم  مو�سكو  يف  احلكومة  ملحة.  واأ�سبحت 
املنظمات  طلبات  على  بناء  املو�سوع  بدرا�سة 
الأرا�سي,  تخ�سي�س  لكن  الإ�سالمية,  الدينية 
للعبادة  املباين  وت�سييد  امل�سروع,  وثائق  واإعداد 
م�سكلة  اأما  طويال.  وقتا  الواقع  يف  ي�ستغرق 
ظروف  وخلق  بامل�سلني,  امل�ساجد  اكتظاظ 

حوار

يوري اأرتيوخ
فريا اإليانا
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قرر القائمون على اأقدم م�سجد يف مدينة ت�سيتا 
 105 مرور  اإحياء  ذكرى  يف  �سيبرييا,  �سرق 
تابعة  مدر�سة  ين�سئوا  ان   , بنائه  على  �سنوات 
للم�سجد . وتزامنا مع هذا احلدث الكبري, كما 
نور�سلطان  امل�سجد  اإمام  نائب  ذلك  عن  اأعلن 
احلجر  و�سع  يتم  اأن  املنتظر  فمن  خلماتوف, 
خريف  يف  الإ�سالمية  املدر�سة  لبناء  الأ�سا�س 

هذا العام مع بداية �سهر �سبتمرب القادم . 
واأ�سار خلماتوف اإىل اأن هذه املبادرة جاءت من 
طرف اإمام امل�سجد ال�سيخ ري�سات �سيدا�سوف " 
طالبا   30 ل�ستقبال  م�سممة  �ستكون  فاملدر�سة 
وطالبة, وهو العدد الذي يتوافد يوميا للم�سجد 
ال�سرعي" ح�سب  العلم  اأجل احل�سول على  من 

قوله .
واأ�ساف نائب الإمام :" اإن هذه املبادرة وجدت 
دعما من ال�سلطة املحلية يف املدينة, التي قررت 

تخ�سي�س دعم مايل لبناء املدر�سة املذكورة".
كما تبني من احلديث مع القائمني على امل�سجد, 
الإ�سالم,  اأ�سا�سيات  حول  الدرو�س  فبا�ستثناء 
التخ�س�سات  من  وغريها  العربية  واللغة 
ال�سرعية, �سيتم تدري�س اللغة الترتية بناء على 
التعلم  يف  يرغبون  "فالذين  امل�سلمني  من  طلب 
ال�سيخ  يقول  كما   , يوم  بعد  يوما  يتزايدون 
ببناء  الإمام  فكرة  كانت  لذلك  خلماتوف, 
املدر�سة الدينية تزامنا مع الحتفال مبرور اأكرث 

من مئة عام على بناء امل�سجد. وهو ما �سيكون 
, كما  اليوبيلي  للم�سلمني يف ذكرى  بارزا  حدثا 
اأنه �سيحفز زائري امل�سجد على التعلم" ح�سب 

قوله.
امل�سجد  امل�سرفة على  الدينية  اأن املنظمة  يذكر 
هو  الرئي�سي  ومقرها   ,1992 عام  اأ�س�ست 
امل�سجد الذي ت�سل �سعته اإىل 700 �سخ�س. كما 
اأنه من املثري لالهتمام, اأن يف مدينة ت�سيتا مع 
بداية القرن الع�سرين كان هناك جتمع اإ�سالمي 
يف  التتار  مبنطقة  ي�سمى  امل�سلمني  للتتار  كبري 
املدينة.  هذا التجمع قام بالتعاون بني اأفراده ما 

إنشاء مدرسة في ذكرى مرور 105 سنوات 
على بناء مسجد تشيتي شرق سيبيريا

اأقدم م�سجد يف مدينة ت�سيتا

الذي  امل�سجد,  ببناء  بني عامي 1904 - 1906 
بقي اإىل اليوم املكان الرئي�سي لعبادة امل�سلمني 

يف املدينة ووجهة كل م�سلم فيها. 
اأحد املدن الرئي�سية  اأن مدينة ت�سيتا هي  يذكر 
(ماوراء  زابايكالية  منطقة  يف  تقع  التي 
واينغود.  ت�سيتا  نهري  التقاء  عند  البايكال) 
عن  تزيد  م�سافة  مو�سكو  العا�سمة  عن  وتبعد 
6000 كم. وتبلغ م�ساحتها 534 كيلومرتا مربعا 
وتعداد �سكانها حوايل 320 الف ن�سمة. املدينة 
نقل  وحمور  وعلمي  وثقايف  �سناعي  مركز  هي 

كبري يف منطقة ماوراء البايكال. 

مريحة بالن�سبة لهم, يجب اأن يتم التح�سري له 
تقوم  كل عام  . يف  دينية كبرية  منا�سبة  كل  يف 
للمنظمات  الالزمة  امل�ساعدة  بتقدمي  املدينة 
الدينية لت�سيري الحتفالت الدينية بعيد الفطر 
وعيد الأ�سحى املبارك. يف عام 2011 �سدر من 
التدابري  يحدد  مر�سوم  مو�سكو  مدينة  حكومة 
,والتي  الدينية  الحتفالت  لتنظيم  املطلوبة 
التدابري الالزمة ل�سمان الأمن  حددت فيه كل 
التغطية   و  الطبية  واملرافقة  العام,  والنظام 
الأن�سطة,  لهذه  وغريها  املبا�سرة  الإعالمية 
مبا يف ذلك الطرق امل�ستعملة واجلدول الزمني 

يف  ذلك  عن  الإعالن  العام,و  النقل  وتنظيم 
و�سائل الإعالم املحلية والفدرالية املختلفة  . 

اأداء  مل�ساألة  يتطرق  كذلك  املر�سوم  هذا   
ال�سلوات خارج �ساحات امل�ساجد , من اأجل حل 
هذه امل�سكلة عند امل�سلمني, وعدم وجود م�ساجد 
على  ال�سغط  وتقليل  مو�سكو,  مدينة  يف  كافية 
املركزية  الإدارية  املنطقة  يف  املتواجد  امل�سجد 

من مو�سكو. 
هذه  تنظيم  اإمكانية  العتبار  يف  الأخذ  مت  كما 
 . امل�ساجد  خارج  عامة  اأماكن  يف  ال�سلوات 
وال�سيا�سة  الإقليمي  التعاون  اإدارة  من  وبدعم 

يف  الدينية  املنظمات  مع  والعالقات  والوطنية 
مو�سكو, والإدارة الدينية  للم�سلمني يف مو�سكو 
,مت التفاق على اإقامة املنا�سبات الدينية (عيد 
املعار�س  مركز  يف  الأ�سحى)  وعيد  الفطر 
اإدارة  وتعتزم   .2012 عام  يف  "�سوكولنكي". 
التعاون الإقليمي وال�سيا�سة الوطنية والعالقات 
يف  ال�ستمرار  مو�سكو  يف  الدينية  املنظمات  مع 
طلب  على  بناء  بال�سالة,  خا�سة  اأماكن  توفري 
املوؤ�س�سات الدينية لأداء �سالة عيد الفطر وعيد 
الأ�سحى املبارك , وتقليل ال�سغط على م�ساجد 

العا�سمة .

متابعات

كليل عبد الوحيدوف 
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روسيا  مشاكل   : صادق  محمد  الشيخ 
وأوزبيكستان متشابهة

د. اأن�س الأندل�سي 
والباحث  الأوزبكي  والعامل  امل�سهور   املربي  زار 
�سادق   حممد  ال�سيخ  الإجتماعي  والنا�سط 
حممد يو�سف مكتب املجل�س ال�سالمي الرو�سي 
IslamNews يف مو�سكو,  , ووكالة النباء 
الإ�سالم   " جملة  مع  كذلك  لقاء  له  وكان 
يف  بالعاملني  لقاء  جمعه  حيث  رو�سيا",  يف 
الأو�ساع  عن  احلديث  فيه  جتاذب  املوؤ�س�سات 
اأوزبيك�ستان وكذلك عن اجلاليات  يف جمهورية 
الإحتادية,  رو�سيا  يف  العدد  كثرية  الأوزبيكية 
اجلاليات  هذه  به  تقوم  اأن  ميكن  الذي  والدور 
يف توطيد العالقات الثنائية وحت�سني وجهة نظر 

الرو�س جتاه امل�سلمني الأوزبيك . 
الأ�سبق  املفتي  هو  �سادق  حممد  وال�سيخ 
جلمهورية اأوزبيك�ستان, وواحد من ال�سخ�سيات 
ال�سوفياتي  الحتاد  يف  نفوذا  الأكرث  الدينية 
موقفه  وب�سبب   ,1990 عام   فجر  يف  ال�سابق. 
الهجرة  على  اأجرب  داخلية  ق�سايا  من  املبدئي 
الأ�سلي,  موطنه  عن  بعيدا  طويلة  لفرتة  وبقي 
حيث كر�س كل هذه ال�سنوات يف القيام ببحوث 
واأعداد كبرية من الأن�سطة الرتبوية. لكنه رغم 
الإبعاد يف املهجر مل يفقد الهتمام ببلده, حيث 
واملجتمع.  احلكومة  بني  املتزايدة  التناق�سات 
ويف عام 1999 مت ا�ستدعاوؤه من قبل ال�سلطات 
له  وال�سماح  اأوزبك�ستان,  اإىل  للعودة  الأوزبكية 

بامل�ساركة يف اأن�سطة دعوية حمدودة.
من  الزمنية  الفرتة  هذه  خالل  ال�سيخ  ا�ستطاع 
حياته اأن يوؤلف اأكرث من 80 كتابا يف املو�سوعات 
احلقوق  جميع  جعل  والتي  املختلفة,  الإ�سالمية 

احل�سرية فيها لدار "الهالل" للن�سر التي قام 
عليه  تعرفوا  الرو�س  القراء   . بنف�سه  باإن�سائها 
من خالل كتابه "الو�سطية منهج حياة", والذي 
التي  للو�سطية  القراآين  املبداأ  الكاتب  فيه  بنيَّ 

ت�سمل جميع جوانب احلياة يف املجتمع.
وخالل حديثه معنا حول م�ساكل التعليم الديني 
املطروحة  والتحديات  احلا�سر  الوقت  يف 
وكيفية  الإ�سالمي  التعليم  على  القائمني  اأمام 
لتطور  مواكبته  و  احلياتية  للظروف  معا�سرته 
التدري�س وكفاءة  نوعية  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع, 
 : اأن  اإىل  �سادق  حممد  ال�سيخ  اأ�سار  املدر�سني 
مماثلة  �سعوبات  من  تعاين  الكومنولث  " دول 
الفقر  ومكافحة  لل�سباب,  الديني  التعليم  يف 
الروحي واجلهل التي هي الأ�سباب الرئي�سية يف 

التطرف" . 
يف  اأوزبيك�ستان  ت�سعى   ": ال�سيخ  واأ�ساف 
ال�سنوات الأخرية ليجاد �سبل حلل هذه امل�سكلة, 
امل�ساعدة يف  وعلى وجه اخل�سو�س, من خالل 
ن�سر الكتب املعا�سرة للفكر الإ�سالمي. واأعتقد 
اأن هذه التجربة �ستكون مفيدة يف جميع بلدان 
قوله.   ح�سب   " ال�سابق  ال�سوفياتي  الحتاد 
اإىل  يحتاج  الأمر  هذا  مثل  اأن  ال�سيخ  ويعتقد 
على  والقائمني  املخل�سني  بني  اجلهود  ت�سافر 
ال�ساأن الإ�سالمي يف غالبية جمهوريات الحتاد 
اللقاء  خالل  جعله  ما  وهو   , ال�سابق  ال�سوفيتي 
يف  الرو�سي  ال�سالمي  للمجل�س  طلبا  يوجه 
اأن�سطة تعليمية لأبناء اجلالية  امل�ساعدة بتنفيذ 
الأوزبكية يف رو�سيا, والتي, كما قال, قد ي�سل 

عددها اإىل 5 ماليني �سخ�س .

ال�سيخ حممد �سادق  حممد يو�سف

أخبار وتقارير
منتدى »مبادرة آسيا 

الوسطى« والدور 
المنتظر في استقرار 

المنطقة
عقدت يف 9يونيو يف مدينة  �سولبون اآتا بجمهورية 
امل�سهورة,  اإي�سيكول  بحرية  قرب  قريغيز�ستان 
ومتخ�س�سون  وعلماء  فيه خرباء  �سارك  موؤمتر 
من  الدولية  والعالقات  الإ�سالمية  ال�سوؤون  يف 
رو�سيا وكازاخ�ستان وقرغيز�ستان وطاجيك�ستان, 
املتعلقة  امل�سائل  لدرا�سة  املوؤمتر  كر�س  حيث 
مع  الو�سطى,  اآ�سيا  منطقة  يف  الإ�سالم  باإحياء 
الأخذ يف العتبار تاأثري الأحداث التي حتدث يف 

منطقتي ال�سرق الأو�سط والأدين. 
تاأ�سي�س  على  امل�ساركون  اتفق  الجتماع,  وعقب 
اآ�سيا  "مبادرة  ا�سم  حتت  دويل  منتدى 
النه�سة  حزب  زعيم  اختري  حيث  الو�سطى", 
الربملان  وع�سو  طاجيك�ستان,  يف  الإ�سالمية 
تنفيذيا  اأمينا  كبريي,  حمدالدين  الطاجيكي 
املنتدى,  موؤ�س�سي  ت�سريحات  وبح�سب  موؤقتا.  
فاإن الهدف الرئي�سي له هو امل�ساعدة يف ا�ستعادة 
اجلوانب  يف  الو�سطى  اآ�سيا  ملنطقة  الطليعة  دور 
مواجهة  ومبادئ  اأ�س�س  على  والفكرية  الثقافية 
الأخطار التي تهدد الأمن وال�ستقرار يف املنطقة, 
والتفاهم  والراديكالية,  التطرف  ذلك  يف  مبا 
اأو�سح  وقد  والأديان.  ال�سعوب  بني  املتبادل 
الو�سطى"  اآ�سيا  "مبادرة  منتدى  اأن  املوؤ�س�سون 
الأطراف  جميع  مع  والتعاون  للحوار  مفتوح 

املعنية يف ال�ستقرار والأمن يف املنطقة.
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تعاون بين السلطات المحلية في موسكو 
والمنظمات اإلسالمية

عقد يف 11 اأبريل 2012, يف مقر بلدية مو�سكو 
الإ�سالمية  الدينية  املنظمات  بني  اجتماع 
العالقات  جلنة  رئي�س  نائب  و  والجتماعية 
مع املنظمات الدينية التابعة حلكومة مو�سكو, 
الجتماع  وح�سر  بالجينوف.  كون�ستانتني 
للتوافق  الرو�سية  الرابطة  عن  ممثلون 
اجلمعيات  واحتاد  (راي�س),  الإ�سالمي 
الإ�سالمي  والتعليمية"املجل�س  الثقافية 

الرو�سي".
بني  التعاون  م�سائل  بحثت  اللقاء  وخالل   
واملوؤ�س�سات  الرو�سية  العا�سمة  يف  ال�سلطات 
بتنظيم  متعلقة  وق�سايا  الإ�سالمية,  الدينية 
عن  ف�سال   , الكربى  الدينية  الحتفالت 
املركزية  للمنظمات  اليومية  الأن�سطة 
مع  امل�سلمني  ممثلو  حتدث  كما  للم�سلمني. 
يف  الإ�سالم  و�سع  عن  بالجينوف,  ال�سيد 
من  "راي�س"  به  تقوم  وما  مو�سكو,  العا�سمة 
الدينية  املنظمة  اأن  اإىل  م�سريين  ن�ساطات, 
"راي�س" ت�سم عددا من املنظمات الإ�سالمية 
املنت�سرة يف عدة مناطق من بينها �ستافروبول 

ومنطقة بريم و موردوفيا وغريها.
مو�سكو  حكومة  اأن  بالجينوف  اأكد  جانبه  من 
الإ�سالمية  الدينية  املنظمات  جميع  مع  تعمل 
تفهم  على  تاأكيده  مع  متييز  دون  القانونية, 
هذا  يعي�سها  التي  للم�ساكل  العا�سمة  �سلطات 
اأن  نفهم  "اإننا  املواطنني  من  الهائل  الكم 
ميلكون  كغريهم  مو�سكو  �سكان  من  امل�سلمني 
الدينية,  احلق يف احل�سول على احتياجاتهم 
واأن توفر لهم جميع الظروف الالزمة لتحقيق 
ذلك... اإننا ناأمل مع التغريات يف حدود مدينة 
ما  وهو  حرة  م�ساحات  تظهر  اأن  مو�سكو, 
باملباين  املتعلقة  الق�سايا  حل  م�ساألة  �سي�سهل 

اخلا�سة بالطقو�س الدينية".
املنظمات  مع  التفاعل  ق�سايا  اإىل  اإ�سارة  ويف 
باأعياد  الحتفالت  خالل  الإ�سالمية  الدينية 
"لقد  باجينوف:  قال  والأ�سحى  الفطر 
تو�سلنا اإىل توافق مع جميع املنظمات الدينية 

فال�سنوات  الأ�سحية.  م�ساألة  يف  الإ�سالمية 
امل�سكلة  لهذه  حل  دون  مرت  التي  الطويلة 
التفاق  ولذلك مت   , م�ساكل كبرية  ت�سببت يف 
مع منتجي املنتجات الزراعية واحليوانية لكي 
يتم ذبح الأ�سحية خارج املدينة, وهو اأمر يلبي 
حاجة امل�سلمني و�سكان املدينة �سواء ب�سواء". 
الإبقاء على ما  اإىل  امل�سلمني  باجينوف  و دعا 
واملتوا�سل  احلي"  "الإن�ساين  باحلوار  اأ�سماه 
�سالح  حممد  اعترب  جهته  من  ال�سلطات.  مع 
الثقافية  اجلمعيات  احتاد  رئي�س  الدينوف 
اأن  الرو�سي"  الإ�سالمي  "املجل�س  والتعليمية 
نتيجة  كانت  الأ�ساحي  ذبح  مكان  م�سكلة  حل 
وممثلني  املدينة  يف  امل�سئولني  جهود  لت�سافر 

عن املنظمات الإ�سالمية". 
اأما يف ما يخ�س م�سكلة ال�سلوات يف الأعياد 
باجينوف  اأ�سار  فقد  املعروفة,  الإ�سالمية 
تدريجيا  يتعودون  مو�سكو  امل�سلمني يف  اأن  اإىل 
وعلى  ال�سلوات,  هذه  اأداء  اأماكن  تغيري  على 
اجلديدة  للمواقع  زيارتهم  اخل�سو�س,  وجه 
الغر�س  لهذا  ال�سلطة  قبل  من  املخ�س�سة 
والتي ميكن اأن ت�سع اأعداد كبرية من امل�سلني.
م�ساألة هامة اأخرى طرحت خالل املحادثات, 
كورمان  املفتي  نائب  عائلة  م�سري  وهي 

اإ�سماعيلوف الذي قتل يف انفجار �سيارته بعبوة 
نا�سفة. فبعد وفاته ترك اأرملته مع ثمانية من 
�سيقة  �سقة  يف  حم�سورون  ال�سغار,  الأطفال 
العا�سمة  من  الغربي  ال�سمال  يف  غرفتني  من 
مو�سكو. ومن ناحيتها تقدم الدولة م�ساعدات 
امل�سلمني  وغري  امل�سلمني  الدين  رجال  لأ�سر 
هذه  فحل  لعملهم.  اأدائهم  جراء  قتلوا  الذين 
دعم  النا�س  يرى  بحيث  للغاية  مهمة  امل�سكلة 
عائالت اأولئك الذين يتعر�سون للخطر نتيجة 
اأن  باجينوف  اأكد  وقد  للتطرف.  معار�ستهم 
هناك برامج معينة مل�ساعدة الأ�سر التي فقدت 
معيلها ون�سح بكتابة ر�سالة ل�سريغي �سوبيانني 
رئي�س بلدية مو�سكو موجهة من رئا�سة منظمة 
الأطراف  تو�سل  اأخرى  جهة  من   . "راي�س" 
جلنة  بني  املعلومات  تبادل  حول  اتفاق  اإىل 
واملواقع  الدينية,  املنظمات  مع  العالقات 
والراي�س,  �ستافروبول  ملفتيات  الإلكرتونية 
يف  الإيجابية  التجربة  اإىل  ا�ستنادا  وذلك 
"اإ�سالم  التعاون بني ال�سلطات و وكالة الأنباء 
نيوز",فالتبادل الإعالمي, ح�سب املتحاورين, 
ينبغي اأن ي�ساهم يف اإعادة اإن�ساء قطاع للتعاون 
تراأ�سه  كانت  الذي  الإ�سالمية,  املنظمات  مع 

مارينا كاراليوفا .

حممد �سالح الدينوب (ي�سارًا) مع م�سوؤولني من بلدية مو�سكو  

أخبار وتقارير

فريا اإلينا
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منتدى »العالم االسالمي« في بيرم

افتتح يف مدينة بريم منتدى "العامل الإ�سالمي 
تقليدا  اأ�سبح  2012,حيث  مار�س   15 يف   ,"
�سنويا يعي�سه �سكان تلك املدينة واملدن املجاورة 
التابعة ملحافظة بريم . وقد ح�سر املنتدى عدد 
من كبار ممثلي ال�سلطات الحتادية والإقليمية, 
القادة  عن  ف�سال  والبلدية,  املحلية  والإدارات 
الدينيني ومنظمات املجتمع املحلي. وعلى وجه 
جمل�س  يف  النائب  املنتدى  ح�سر  اخل�سو�س, 
دعم  �سندوق  ومدير   , حمموتوف  اأنور  الدوما 
األيك�سي  والتعليم  والعلوم  الإ�سالمية  الثقافة 
ورئي�س  ال�سعبي  املجل�س  وع�سو  �سيكور�سكي, 
غري�سني,  الك�سي  واملجتمع"  "الدين  موؤ�س�سة 
حممد  الرو�سي   ال�سالمي  املجل�س  ورئي�س 
الدينية  الإدارة  ومفتي  الدينوف,  �سالح 
زبريوف,  الروؤوف  عبد  بينزا  ملحافظة  املوحدة 
وم�ست�سار  �سافييف,  فهيم  موردوفيا  ومفتي 
منطقة  يف  الرو�سي  للرئي�س  املفو�س  املمثل 
اأ�سقف بريم  و  الأورال الفيدرالية ليديا كوموفا 

وميثوديو�س �سوليكام�سك. 
للرابطة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  وبح�سب 
مفتي  و  (راي�س)  الإ�سالمية  للموافقة  الرو�سية 

خوزين,"  علي  حممد  ال�سيخ  بريم  حمافظة 
فريدة  فر�سة  لي�س  ال�سامل   امل�سروع  هذا  اأن 
وامل�سلمني  الإ�سالم  وتقاليد  ثقافة  على  للتعرف 
�سيء  كل  قبل  ولكنه  الفولغا,  نهر  طول  على 
الإدارات  العالقات بني  لتعزيز وتوطيد  برنامج 

الدينية وال�سلطات واملجتمع ال�ستثماري." 
النا�س  من  الكثري  "اإن   : خوزين  واأ�ساف 
ال�سوؤون  ويف  جتارية,  باأعمال  بالقيام  يرغبون 
احلياة  جوانب  من  غريها  ويف  القت�سادية 
وفقا ملعتقداتهم الدينية, مبا يتما�سى مع �سوت 
الأخالق والعقيدة التي يوؤمنون بها. وهدفنا هو 
احلياة  لتحقيق  منا�سبة  بظروف  النا�س  تزويد 

القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية". 
املنتدى  اأن  بريم  مدينة  مفتي  اأ�سار  جهته  من 
بنجاح.  املرجوة  اأهدافه  حقق  قد   2012 لعام 
على  التوقيع  مت  للمنتدى  التح�سري  اإطار  ففي 
اتفاق تعاون بني املفتيات يف بريم و�سركة "كري 
لتوقيع  ال�ستعداد  يتم  كذلك  �سويوز" ,  باترب 
الدينية  والإدارة  بريم  مدينة  بني  تعاون  اتفاق 

للم�سلمني هناك. 
وقد عقدت يف املنتدى جل�سة عامة حول مو�سوع 
"الأ�سكال املعا�سرة واآفاق التعاون بني املنظمات 

مناطق  يف  ال�سلطات  وبني  والدينية  الإ�سالمية 
رو�سيا". وقد خل�س املجتمعون امل�ساألة يف وجود 
يف  العالقات  وربط  التعاون  يف  متبادلة  منفعة 
امل�ستقبل من خالل توُجه رئي�سي يكمن يف وجود 
امل�ساعدة  تقدمي  جمال  يف  فقط  لي�س  تعاون 
املالية, ولكن يف التنفيذ امل�سرتك مل�ساريع كبرية 

و�ساملة .
قبل  من  عر�س  تقدمي  مت  الجتماع  وخالل 
الرو�سية,  الرئا�سة  ديوان  يف  �سابق  موظف 
لرو�سيا  ال�سعبي  املجل�س  يف  ع�سوا  الآن  ويعمل 
م�ستوى  وجود  على  اأكد  الذي  غري�سني,  الك�سي 
عال من التفاعل بني الدولة والهياكل الإ�سالمية 
عن  حتدث  كما  بريم,  منطقة  يف  ت�سكلت  التي 
خربته ال�سخ�سية التي ق�ساها ل�سنوات عديدة 

كم�ست�سار يف ديوان الرئا�سة.
التوقيع  مت  املنتدى,  من  الأول  اليوم  ختام  ويف 
الدينية مل�سلمي  الإدارة  تفاهم بني  على مذكرة 
الوطنية  "ن�سيح"  وموؤ�س�سة  بريم  حمافظة 
اأن  ويفرت�س  احلالل.   املنتوجات  ل�سناعة 
امل�سنعة  ال�سركات  اأمام  الطريق  املذكرة  متهد 
للمنتوجات احلالل يف املحافظة وتفتح الطريق 

للو�سول اإىل جميع املناطق الرو�سية.

متابعات 

بع�س امل�ساركني يف اأعمال املنتدى

اأنور �سريبوف 
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بعنوان  موؤمتر  املنتدى  برنامج  �سمن  عقد  وقد 
يف  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  "م�ستقبل 
الأدوات  ا�ستخدام  ومالمح  الآفاق  رو�سيا: 
املالية الإ�سالمية يف جمال التجارة والأعمال يف 
املنطقة". وقدم خرباء القت�ساد البارزون من 
مدينة قازان عرو�سهم يف هذا ال�ساأن, ثم جرت  
اخلدمات  وتنفيذ  اإدخال  ل�سرتاتيجية  مناق�سة 
الإ�سالمية, ودور التعليم الإ�سالمي, وال�ستثمار 
للم�سلمني.  بالن�سبة  املالية  الأوراق  �سوق  يف 
جادة  مناق�سة  لقيت  التي  النقاط  اأهم  اأحد 
اإن�ساء  م�ساألة  وهي  امل�ساركني  جميع  طرف  من 
يف  ال�سريعة  دمج  عن  امل�سئولة  التحتية  البنى 
القانون املدين العلماين, وقد اأكد حممد خوزين 
التي  الإ�سالمية  القوانني  الكثري من  "اأن هناك 
اأدرجت فعليا يف القانون الدويل, والقت�سادي, 
در�سنا  اأن  وبعد   , الخ  البحري...  والقانون 
يف  بالإمكان  اأنه  اأدركنا  الو�سع  �سنوات  ولب�سع 
ظروف القانون الرو�سي املعا�سر ووفقا لأحكام 
�سامل  اقت�سادي  بن�ساط  القيام  الإ�سالم, 

ومتكامل".
الق�سايا  مناق�سة  عند  املناق�سات  تتوقف  ومل 
بل مت عر�س جمموعة  والقانونية,  القت�سادية 
تابعة  فرق  قدمت  حيث  الثقافية,  الربامج  من 
ملدينة وحمافظة بريم عرو�سا فنية , كما نظم 
معر�س لل�سلع التقليدية لل�سعوب امل�سلمة يف تلك 
بالإ�سافة  املختلفة,  رو�سيا  ومناطق  املنطقة 
املنظمات  و  باملوؤ�س�سات  للتعريف  اأماكن  اإىل 

الإ�سالمية املتواجدة يف منطقة بريم وغريها .
الهامة  امليزة  اأن  امل�ساركني  من  الكثري  ويعتقد 
بعدا  اأخذت  التي  طبيعته  كانت  املنتدى  لهذا 
وطنيا على نطاق وا�سع. وبح�سب رئي�س املجل�س 
الدينوف  �سالح  حممد   , الرو�سي  ال�سالمي 
املنتدى  هذا  �سم  هو  ال�سدر  يثلج  مما  "فاأن 
الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  عن  ممثلني 
جنب  اإىل  جنبا  انه  كما   . الوطنية  واملنظمات 
من  املنطقة  يف  الأ�سلية  امل�سلمة  ال�سعوب  مع 
مندوبون  املنتدى  يف  �سارك   , والب�سكري  التتار 
مهم  اأمر  وهذا  الو�سطى,  واآ�سيا  القوقاز  من 
جدا. لقد ا�ستطاع  املنتدى اجلمع بني املنظمات 
رو�سيا  مناطق  يف  العاملة  الإ�سالمية  الدينية 
املختلفة وتتبع قانونيا ملختلف الإدارات الدينية 
لالأمة  الأهمية  غاية  يف  الأمر  وهذا   , املركزية 

امل�سلمة يف رو�سيا ".

إنشاء شبكة عيادات طبية 
إسالمية في بيرم

من  �سبكة  فتح  بريم  مدينة  مفتيات  تعتزم 
الإعالن  وجاء  الإ�سالمية.  الطبية  العيادات 
�سرافييف  حليم  ل�سان  على  امل�سروع  عن 
ال�سوؤون  يف  بريم  حمافظة  مفتي  م�ست�سار 
الجتماعية والقت�سادية. واأكد �سرافييف اأن 
النية قائمة على اإن�ساء مركز خا�س بامل�سلمني 
يف و�سط العا�سمة بريم " حيث �سيعمل اأطباء 
متخ�س�سون , حت�سلوا على تدريب خا�س يف 

كيفية التعامل مع امل�سلمني ."  
كبرية  مدينة  بريم  "اأن  �سرافييف  واأ�ساف   
ممتدة على طول 70 كم, ومركز طبي واحد 
يف  القاطنني  للم�سلمني  مريحا  يكون  لن 
فمن  لذلك  املدينة.  مركز  بعيدة عن  مناطق 
املنت�سرة  امل�ستو�سفات  يف  فروع  فتح  الأف�سل 
توا�سل  عملية  �سي�سهل  ما  وهو  املدينة  يف 
الطبيب باملر�سى يف بيوتهم والإ�سراف عليهم 

يف حال عدم اإمكانية قدومهم للم�ست�سفى"
حاجة  وجود  حال  يف  فاإنه  ل�سرفييف  ووفقا 
لعملية جراحية, فاإن امل�سلم ميكنه احل�سول 
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مع  اتفاقا  يتطلب  وهذا  منفردة"  غرفة  على 
م�ست�سفى املدينة" . 

مت  قد  امل�سروع  هذا  فاإن  قوله  من  تبني  وكما 
التفاق عليه بني نائب رئي�س برملان مدينة بريم 
ال�سيد يوري اأوتكني, والنائب الأول ملفتي منطقة 
اإليا�س  ال�سيخ  املفتيات  اإدارة  ورئي�س  بريم 

فالييف .
اتفق  املباحثات  "فخالل  �سرفييف   وبح�سب 
 , بالإيجار  العيادات  تكون  اأن  على  الطرفان 
على  للح�سول  الالزمة  امل�ساعدة  �ستقدم  كما 
العيادات.  هذه  لفتح  املطلوبة  الرتاخي�س 
مبادئ  بو�سع  اليوم  تقوم  جهتها  من  املفتيات 
توجيهية لكل مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية, 
الذين �سيعملون يف امل�ستقبل يف هذه املوؤ�س�سات. 
يف  العيادات  فتح  يتم  اأن  املخطط  من  اأنه  كما 
امل�ستو�سفات بالتدرج يف كل منطقة من املدينة 
اليوم  تعمل  العيادات  هذه  مثل  فاأن  وللعلم    ."
واأوفا  بطر�سربغ,  و�سانت  مو�سكو,  من  كل  يف 

وغريها من مدن رو�سيا.

13 متابعات

ديانا علييفا
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قال �سفري اململكة العربية ال�سعودية علي ح�سن 
الرو�سية  القت�سادية  العالقات  اإن  جعفر  
وال�سعودية �ستح�سل على دفعة جديدة من خالل 
اإن�ساء م�ساريع جتارية و�سناعية م�سرتكة. وجاء 
ذلك بعد انتهاء زيارته التي قام بها يف 11 اأبريل 
والغذاء  البيئة  لتكنولوجيا  مو�سكو  م�سنع  اإىل 
البيئي , الذي يعترب واحدا من امل�سانع الرائدة 
الطبيعية وغريها من  الأدوية  واإنتاج  تطوير  يف 

املواد العالجية .
العام  املدير  تيخونوف  بفالدميري  لقائه  ولدى 
ل�سركة"ديود" و الربوف�سور يف اأكادميية العلوم 
البعثة  رئي�س  الطبيعية, حتدث  للعلوم  الرو�سية 
الدبلوما�سية ال�سعودية عن برنامج جديد لدعم 
اململكة  "اأن  ذكر  اخلا�س حيث  الت�سنيع  قطاع 
ال�سندوق  مال  راأ�س  رفعت  ال�سعودية   العربية 
اإىل  التحويلية  ال�سناعات  اخلا�س لدعم قطاع 
ال�سركات  فاإن  ولذلك,   . دولر  مليار   40 نحو 
ال�سعودية الرو�سية امل�سرتكة لديها فر�س جيدة 
الإنتاجية".  للم�ساريع  متويل  على  للح�سول 
العربية  اململكة  اأن  اإىل  جعفر  علي  واأ�سار 
العالقات يف جمالت  بتطوير  مهتمة  ال�سعودية 
من  امل�سنعة  وال�سركات  الفائقة  التكنولوجيا 

رو�سيا.
اململكة  موؤخرا  زار  الذي  تيخونوف,  فالدميري   
اأن  على  املقابل  يف  �سدد  ال�سعودية,  العربية 

اململكة لديها جتارة وا�سعة واإمكانات اقت�سادية 
مع  التعامل  يف  التباطئ  اأن  واعترب  كبرية 
هذا  عن  وم�سبق  خاطئ  فهم  عن  ناجت  اململكة 
"لقد كان لدينا انطباع  البلد الإ�سالمي الكبري 
الدولة  باعتبارها  ال�سعودية,  الدولة  عن  م�سبق 
البلد  هذا  اأن  ات�سح  ولكن  الفظيعة  الوهابية 
القيام  ال�سروري  من  ,بل  اإمكانات  ميلك 
بالأعمال التجارية فيه, التي �ستجلب لي�س فقط 
على  �ست�ساعد  اأي�سا  ولكن  القت�سادية  الفوائد 

ك�سر احلواجز الثقافية بني بلدينا".
 وقد اأبلغ فالدميري تيخونوف ال�سفري ال�سعودي 
بدرا�سة  امل�سنع  خمتربات  يف  بدوؤوا  قد  باأنهم 
بذور احلبة ال�سوداء, التي تنتمي اإىل ما ي�سمى 
اهلل  �سلى  النبي حممد  النبوي" وكان  "بالطب 
وبح�سب  با�ستخدامها.   اأو�سى  و�سلم  عليه 
للدرا�سات  الأولية  النتائج   " فاإن  تيخانوف 
على  ,اأكدت  الآن  بها  نقوم  التي  البيوكيميائية 
عدد  وعالج  منع  يف  احلبوب  هذه  فعالية  مدى 

من الأمرا�س" ح�سب قوله.
الدرا�سات  هذه  مثل  اأن  تيخونوف,  حظ  ول   
ت�ستعمل   التي  كذلك,  الآراك  �سجرة  �ست�سمل 
طوال تاريخ الإ�سالم ك�سواك لتنظيف الأ�سنان, 
عليه يف  املتعارف  الأ�سنان  معجون  وهي مبثابة 
القيام  فكرة  فاإن  له,  ووفقا  احلا�سر.  ع�سرنا 
ببحوث من هذا القبيل جاءت خالل زيارته اإىل 
اململكة العربية ال�سعودية وم�سر, حيث ي�ستعمل 

وا�سع.  نطاق  النبوي" على  "الطب 
واأ�ساف الربوف�سور: "يف الوقت احلا�سر, نقوم 
بدرا�سة وو�سع التفا�سيل لإنتاج منتجات رو�سية 
بال�ستخدامات  عالقة  لها  م�سرتكة  �سعودية 
ال�سحية, مبا يف ذلك ا�ستخدام منجزات الطب 

ال�سعبي الإ�سالمي " .

الطب النبوي 
في وصفات عالج 

الروس 

بذور احلبة ال�سوداء

فالدميري تيخونوف وعلي ح�سن جعفر �سفري ال�سعودية لدى رو�سيا

رينات نظام الدينوف

علوم وصحة
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إعادة انتخاب إسماعيل بيرديف رئيسا للمجلس 
التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز

املجل�س  اجتماع  مبو�سكو  اأبريل   18 يف  عقد 
(املجل�س),  القوقاز  �سمال  مل�سلمي  التن�سيقي 
الدينية  الإدارات  روؤ�ساء  ح�سره  الذي 
واأو�سيتيا  واأنغو�سيا  داغ�ستان  جلمهوريات 
وكاباردينو  �سركي�سيا,  وكرات�ساي  ال�سمالية, 

بالكاريا وكامليكيا.
خمت�سة  تن�سيقية  هيئة  اأعلى  املجل�س  ويعترب 

مثل  والقانونية,  التنظيمية  احللول  باعتماد 
وانتخاب  التاأ�سي�سية,  الوثائق  يف  التغريات 

الهيئات القيادية ... الخ.
اإعادة  متت  الذي  بريديف,  اإ�سماعيل  وبح�سب 
جميع  باإجماع  املجل�س  رئي�س  ملن�سب  انتخابه 
الهيئة  قامت  فقد  اجلل�سة,  يف  احلا�سرين 
ببع�س التعديالت يف امليثاق الداخلي, من اأجل 
حت�سني اأن�سطة املجل�س التن�سيقي مل�سلمي �سمال 
تت�سمن  تنفيذية  جلنة  اأن�سئت  حيث  القوقاز. 
ممثال واحدا عن كل اإدارة دينية, على اأن ُيَعنيَّ  

رئي�س اللجنة التنفيذية من بني اأع�سائها. 
فقط  يعيد  مل  املجل�س  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
رئا�سته  مدة  من  زاد  ولكن  برديف,  انتخاب 
ن�ست  ما  وهو  �سنوات,   5 اإىل   3 من  للمجل�س 

عليه التعديالت اجلديدة يف امليثاق .
�سابقا  �سدر  الذي  البيان  اأن  من  الرغم  وعلى 
عن مفتي جمهورية ال�سي�سان �سلطان مريزاييف 
لدور  النتقاد  من  نوعا  وحمل  عاطفيا  كان 
املجل�س, فقد قرر جميع امل�ساركني يف الجتماع 

احلفاظ على وحدة و�سالمة املنظمة. 

لدور  تقديرهم  عن  احلا�سرون  اأعرب  وقد 
اختياره  ومت  الإ�سالمية,  ال�سوؤون  يف  مريزايف 
التي  كلمته  املجل�س. وخالل  لرئي�س  اأول  كنائب 
ال�سي�سان على  اأكد مفتي  األقاها بعد الجتماع, 
حفاظه على مبداأ التعاون مع املجل�س التن�سيقي 
امل�ساعدة  وتقدميه  القوقاز  �سمال  مل�سلمي 
التي  الأخرى  القرارات  ومن  له.  املطلوبة 
الدينية  الإدارات  روؤ�ساء  اجتماع  عن  �سدرت 
الإعالم  و�سائل  مع  العمل  القوقازية,تعزيز 

وتكثيف الأن�سطة الدولية للمجل�س. 
ويعتقد برديف اأن مثل هذه القرارات والتدابري 
املجل�س,كهيئة  عمل  لتح�سني  �سرورية  املتخذة 
ت�سرف على تن�سيق العمل بني كل مفتيات �سمال 

القوقاز.  
�سمال  مل�سلمي  التن�سيقي  املجل�س  اأن  يذكر 
القوقاز اأن�ساأ عام 1998. وكان الهدف الرئي�سي 
الدينية  الإدارات  اأن�سطة  ,تن�سيق  اإن�سائه  من 
الدعوة  القوقاز يف جمال  �سمال  يف جمهوريات 
ومكافحة  العتدال  اأفكار  والإر�ساد,ون�سر 

املظاهر املتطرفة.

اإلتقى اإيليا بارينوف ,رئي�س دائرة العالقات مع املنظمات الدينية يف ديوان الرئي�س الرو�سي , مبفتي 
ال�سي�سان ال�سيخ �سلطان مريزاييف, يف مقر الإدارة الدينية للم�سلمني يف جمهورية ال�سي�سان. وخالل 
مل�سلمي  التن�سيق  ومركز  ال�سي�سان  بجمهورية  املفتيات  عمل  تطوير  �سبل  الطرفان  ناق�س  الجتماع 
على  للتعرف  بها  يقوم  ا�ستطالعية,  جولة  �سمن  لغروزين  بارينوف  زيارة  وتاأتي  القوقاز.  �سمال 
بزيارة  �سعادته  عن  بارينوف  عرب  وقد  الرئا�سة.  ديوان  يف  اجلديدة  م�سئوليته  توليه  بعد  الأو�ساع 
"لقد   , املا�سية  ال�سنوات  �سهدتها اجلمهورية خالل  التي  اجلذرية  بالتغريات  وتفاجاأ  اجلمهورية, 
جتولت يف مدينة غروزين, وزرت املجمع الإ�سالمي و اجلامعة الرو�سية الإ�سالمية , وترك كل ذلك 
يف نف�سي انطباعا جيدا. اإن جتربة جمهورية ال�سي�سان, حيث ال�سلطات والإدارة الدينية يولون اأهمية 

كبرية للعمل مع ال�سباب,ميكن اأن تعتمد يف مناطق اأخرى من رو�سيا",ح�سب قول بارينوف .
من جهته اأعرب  رئي�س الإدارة الدينية يف جمهورية ال�سي�سان �سلطان مريزايف,عن ا�ستعداده لتبادل 
وكذلك  مع جرياننا,  نتبادل اخلربات  �سوف  "اإننا  واأ�ساف  الأخرى,  املناطق  مع  املحلية  اخلربات 

لرتويج اأفكار الت�سامح وقيم ال�سرب على الآخرين التي هي موجودة يف دين الإ�سالم".

يمكن  الشيشان  تجربة  بارينوف:  ايليا 
األخرى المناطق  في  منها  االستفادة 

اإيليا بارينوف

اإ�سماعيل بريديف

أخبار وتقارير

فريا اإلينا
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ال�سمالية  اأو�سيتيا  قررت  جريئة  خطوة  يف 
باأقدم  البع�س  ي�سميها  ما  اأو  الدعارة  مقاومة 
تتف�سى  امل�سكلة  بداأت  فقد   . التاريخ  يف  مهنة 
بطريقة خميفة, ما دفع احلكومة اإىل مناق�ستها 
جمهورية  مفتيات  املغلقة.  اجتماعاتها  خالل 
او�سيتيا ال�سمالية اقرتحت �سل�سلة من التدابري 
فقد  راأيها.   ح�سب  البغاء,  ملكافحة  الفعالة 
اأو�سيتيا  يف  للم�سلمني  الدينية  الإدارة  اأو�سحت 
جاء  راأيها  اأن  اآلنيا,  العا�سمة  يف  ال�سمالية 
اأو�سيتيا  لرئي�س  الأخرية  الر�سالة  اإطار  �سمن 
الذي �سب جام  ال�سمالية تيموراز مام�سوروفا, 
ال�سحية"  "باملراكز  ي�سمى  ما  على  غ�سبه 
الطابع  ذات  وخدماتها  اجلمهورية  يف  العاملة 
جعل  اجلمهورية  رئي�س  حديث  فيه.  امل�سكوك 
داخل  وا�سعة  مناق�سات  حمل  الق�سية  هذه 
ال�ساونا  هنا عن حمامات  " فاحلديث  املجتمع 
وعن النوادي الليلية, ولذلك نحن نعتقد اأن مثل 
هذه املناق�سات اأمر جيد و�سحي , فاملجتمع هو 

ح�سب   " امل�سكلة  هذه  حل  على  القادر  الوحيد 
يف  الدينية  الإدارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  قول 

اأو�سيتيا ال�سمالية .
طرحت  فقد  املفتيات  با�سم  للناطق  ووفقا 
خالل  الغريبة,  اخلال�سات  من  جمموعة 
املناق�سات: "من ذلك قول بع�سهم بوجود ارتياح 
حلقيقة اأن معظم بائعات الهوى منحدرات من 
اأعداد  بينهن  من  واأن  الأخرى,  اجلمهوريات 
حديث  وهذا  الأو�سيتيات.  من  جدا  �سغرية 
حال  يف  حتى  اأول,  قائال:  واأ�ساف  غريب." 
الأو�سيتي  ال�سعب  اأبناء  واحدة من  امراأة  وجود 
الأو�سيتيني  فجميع  الفجور,  هذا  يف  ت�سارك 
مطالبون باأن يفعلوا كل ما بو�سعهم لعدم تكرار 

ذلك. 
تكون  اأن  يجب  ملاذا  املطروح  ال�سوؤال  اأن  ثانيا, 
بلدنا مكانا لالعتداء اجلن�سي على الن�ساء من 

الدول واجلمهوريات املجاورة ال�سقيقة. 
وثالثا, وحتى واإن كان معظم الفتيات من مناطق 

هم  خدماتهن  على  يتح�سلون  فالذين  اأخرى, 
رجال من �سكان هذه اجلمهورية. ولذلك ينبغي 
ال�سبكة  هذه  يف  يعمل  من  كل  ندين  اأن  علينا 

وزبائنهم من الآ�سيتني ".
ووفقا ملمثل الإدارة الدينية للم�سلمني, فاإن هذا 
يتوافق  ل  اأو�سيتيا  وفتيات  �سباب  من  ال�سلوك 
ن�ساء  "ف�سرف  لل�سعب:  العريقة  والتقاليد 
اأو�سيتيا كان يحافظ عليه بعناية تامة, وانتهاكه 
والآن,  دموي.  نزاع  بداية  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
واحل�س".  ال�سرف  الرجال هذا  فقد  نرى,  كما 
اأو�سيتيا  يف  الدينية  الإدارة  تقدمت  فقد  وعليه 
خلق  بينها  من  املقرتحات  من  بعدد  ال�سمالية 
كل  يف  الفجور  مع  الت�سامح  عدم  من  اأجواء 
وجه  على  ككل  املجتمع  ويف  حدة,  على  عائلة 

اخل�سو�س. 
يحر�سون  املتطوعني  من  فرق  اإن�ساء  واقرتحت 
املبادئ الأخالقية للمجتمع بحيث "تكون املهمة 
لأعمال  الت�سدي  املتطوعني  لهوؤلء  الرئي�سية 
باأخذهم  مطالبة  وال�سرطة  املدينة,  يف  الفجور 
اأن  الدعارة. كما  بيوت  اقتحام  معها يف حالت 
من  اإليه  ينظر  اأن  يجب  للمتطوعني  التعر�س 
رجال  اأحد  على  تعٍد  باأنه  القانونية  الناحية 

الأمن ".
باأن  الدينية,  الإدارة  على  القائمون  ويعتقد 
الف�ساد  انت�سار  عن  القانونية  امل�سوؤولية  ت�سديد 
بيوت  اأ�سحاب  اأ�سماء  ن�سر  مظاهره,و  بجميع 
الإعالم  و�سائل  يف  فيها  والعاملني  الدعارة 
�سوف  الزبائن  اأ�سماء  اإىل  بالإ�سافة  املحلية, 
هذه  تقلي�س  يف  كبرية  م�ساهمة  ي�ساهم 
ومكافحتها:  املجتمع  على  الغريبة  الظاهرة 
لوحات  ا�ستخدام  ميكن  الغر�س,  "ولهذا 
ويف  فالديقفقاز  العا�سمة  و�سط  يف  الإعالنات 
الربنامج التلفزيوين الأكرث �سعبية يف التلفزيون 
الإدارة  با�سم  املتحدث  تعبري  الأو�سيتي"ح�سب 

الدينية .

اقتراحات مسلمي أوسيتيا الشمالية لمكافحة البغاء
فعالية" الأكرث  التدابري  من  واحدة  هي  القانونية  امل�سوؤولية  "ت�سديد 

احلاج مراد مفتي اأو�سيتيا ال�سمالية
ديانا علييفا

قضية اجتماعية
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د. ريا�س م�سطفى 
الداغ�ستان  " جمهورية  درا�سة حتت عنوان  يف 
الأ�ستاذ  كتبها   " والال�ستقرار  ال�ستقرار  بني 
يف  الباحثني   كبار  اأحد  يارليكابوف,  اأحمد 
فيها  ذكر  والأنرثوبولوجيا  الإثنولوجيا  معهد 
الأكرث  املنطقة  هي  داغ�ستان   جمهورية  اإن   "
من  واحد  هو  الإ�سالم  واإن  رو�سيا,  يف  اأ�سلمة 
اأ�س�س الهوية يف اجلمهورية". وقد اأجريت هذه 
الدرا�سة يف اإطار م�سروع "�سمال القوقاز نظرة 
كان مببادرة من"منظمة  والذي  الداخل",  من 
املنظمة   "  (Saferworld)الآمن العامل 
معهد  مع  بالتعاون   , احلكومية  غري  الدولية 
العلوم  لأكادميية  التابع  ال�سرقية  الدرا�سات 
ف�سال  الدرا�سة  خ�س�ست  حيث  الرو�سية, 
كامال جلمهورية داغ�ستان, جنبا اإىل جنب مع 

غريها من جمهوريات �سمال القوقاز. 
امل�ساكل  عن  الباحث  فيه  حتدث  الف�سل 
احلا�سر,  الوقت  يف  اجلمهورية  تعي�سها  التي 
الدرا�سات  اإىل  ا�ستنادا  التقرير  اأ�سار  حيث 
ال�سكان,  فئات  خمتلف  بني  ال�ستق�سائية 
يف  امل�سلحني  لي�ست  الرئي�سية  "امل�سكلة  اأن 
بذلك  ويق�سد  الأر�س."  يف  بل  داغ�ستان, 
يف  الأر�سية  امل�ساحات  م�سكلة  اأن  يارليكابوف 
اإىل  وي�سري  كافية,  غري  دوما  كانت  داغ�ستان 
امل�ساكل  حتل  ل  التي  املحلية  ال�سلطات  اأن   "
القدمية واخلالفات, بت�سرفاتها هذه تفقد ثقة 
النا�س وتعيق ال�ستثمار يف املجالت الزراعية" 

ح�سب قوله.
مالحظات  فبح�سب  لالإ�سالم,  بالن�سبة  اأما 
داغ�ستان  يف  تاأثريه  يقت�سر  فال  يارليكابوف, 
ال�سافعية  ال�سنيني  املذهبني  وجود  على 
من  وال�سوفية  وال�سيعة,  جهة,  من  واحلنفية 
من  جمموعات  اأي�سا  توجد  ولكن  اأخرى,  جهة 
ال�سلفية, واملدار�س التقليدية املختلفة , والطرق 
ال�سوفية املتنوعة, ف�سال عن وجود جمموعات 
وفتح  التحرير",  "حزب  اأن�سار  من  �سغرية 
كل  اأن  الكاتب  واعترب   . وغريهم  غولن   اهلل 

مثل  وهي  الداخل  من  تغلي  اجلماعات  هذه 
الو�سع  على  مبا�سر  ب�سكل  وتوؤثر  الفقاعات, 
وكرثة  امل�سلمني  ت�ستت  اأن  موؤكدا  البالد.  يف 
جتمع  وحدة  وجود  وعدم  الداخلية  خالفاتهم 
يلعب  ل  الإ�سالم  " فاإن  امل�ستقبلية,  م�ساريعهم 
ومعاجلة  التوتر  حدة  تخفيف  يف  مهما  دورا 
العك�س من ذلك,  الق�سايا الجتماعية بل على 
فاإن الدين غالبا ما يكون هو املعرب عن حالت 

املعار�سة داخل املجتمع"ح�سب تعبريه.
املوؤ�س�سات  ن�سف  اأن  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
الإ�سالمية يف اجلمهورية ل تعرتف ,على الأقل, 
 " داغ�ستان  مل�سلمي  الدينية  الإدارة  ب�سرعية 
فالدوافع لكل واحدة منها خمتلفة, ولكن املاأخذ 
ال�سوفية  اخل�سو�سية  يف  يتعلق   الرئي�سي 
ال�سيقة للمفتيات, التي متثل مريدي �سيخ واحد 
وهو ال�سيخ �سعيد الأفندي ت�سريكي�سك" وهو ما 
يتعار�س مع الرتكيبة وتق�سيم املراكز الرئي�سية 
التي ل حتتكرها القومية الأفارية  يف الع�سرية, 
الأكرث انت�سارا وعددا, ولكن توجد فيها العديد 
توؤيده  ما  وهو  الغومبيك,  مثل  القوميات  من 
املعلومات الر�سمية التي حت�سل عليها الباحثون 
فاإن هذه  يبدو  كما  و   . املناطق  تلك  �سكان  من 
املزعج,  والحتكار  الدينية  الإدارة  يف  احلالة 
�سيزيد  الداغ�ستانية  الأخرى  القوميات  لدى 

اجلمهورية  داخل  الإ�سالمي  امل�سهد  تعقيد  من 
والعالقات بني فئات املجتمع املختلفة..

اهلل  عبد  �سعيد  الداغ�ستاين  الجتماع  عامل 
الدرا�سة  هذه  يف  اأي�سا  �سارك  الذي  غابوف, 
املجتمع  يف  رئي�سية  م�سكلة  هناك  اأن  اإىل  اأ�سار 
يف  املتناق�سة  الزدواجية  وهي  الداغ�ستاين 
املعلومات  ك�سفت  له,فقد  ووفقا  ال�سباب.  وعي 
عمليات  �سمن  عليها  احل�سول  مت  التي 
ن�سف  من  اأكرث  "اأن  ال�سباب,  داخل  امل�سح 
باحلياة  التزامه  عن  الداغ�ستاين عرب  ال�سباب 
بال�سرورة  يعني  ل  ذملك  لكن  الإ�سالمية", 
فبح�سب  الدين,  باأحكام  الكامل  اللتزام 
الداغ�ستاين  ال�سباب  اأولويات  عن  ال�سوؤال 
ب�ساأن القوانني الو�سعية اأو قوانني ال�سريعة قال 
ذات  هي  ال�سريعة  قوانني  "اإن   : منهم  العديد 
العلمانية  بالقوانني  مقارنة  حياتهم  يف  اأولوية 
القوانني  اأن غالبيتهم ل يطبقون  بالرغم من   ,
الإ�سالمية يف حياتهم اخلا�سة". وهو ما اعتربه 
ال�سخ�سية  تركيبة  يف  خطريا  موؤ�سرا  الباحث 
والأمر  خا�سة.  والداغ�ستانية  عامة  القوقازية 
كما يرى الكثري من الباحثني يحتاج اإىل اإعادة 
ودور  التثقيفية  الربامج  من  العديد  يف  النظر 
على  الق�ساء  يف  والدينية  التعليمية  املوؤ�س�سات 

هذا النف�سام يف �سخ�سية ال�سباب املعا�سر.

جمهورية الداغستان والبحث عن االستقرار

امل�سجد الكبري يف عا�سمة جمهورية الداغ�ستان

قراءة في بحث
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أقدم مسجد في دربينت يكشف عن بعض أسراره

امل�ستور,  ك�سف  وراء  وحدها  الأقدار  كانت 
اأحد  يف  طويلة  لعقود  خمفيا  كان  ما  واإظهار 
حيطان امل�سجد اجلامع, م�سجد اجلمعة مبدينة 
رو�سيا  يف  م�سجد  اأقدم  يعترب  الذي  دربينت, 
مدخل  عن  الك�سف  مت  فقد  املجاورة.  واملناطق 
للم�سجد, مل  ال�سرقي  وغرفة مقببة يف اجلدار 
تكن معروفة من قبل. بل اإن ما مت الك�سف عنه 
مل يكن مثبتا يف ت�سميمات امل�سجد التي احتفظ 

بها منذ العهد ال�سوفياتي.
وا�سعة  ترميم  عملية  خالل  اكت�سف  املكان 
وخارج  داخل  الأماكن  وبع�س  امل�سجد  جلدران 
امل�سجد اجلامع . وخالل عملية الرتميم �سقط 
جزء من الطالء ال�سمنتي يف احلائط ال�سرقي 
الفتحة  هذه  على  حتته  عرث  والذي  للم�سجد, 
وغرفا  كبريا  مدخال  �سملت  التي  الكبرية 

الآثار  علماء  فاإن  ذلك  ومع  الأحجام.  مبختلف 
الآن  اإىل  يحددوا  مل  الداغ�ستان  جمهورية  يف 

طبيعة ا�ستعمالها عند بناء امل�سجد اأول مرة .  
يف  م�سجد  اأقدم  هو  اجلمعة,  م�سجد  اأن  يذكر 
التي  امل�ساجد  من  وهو  ككل,  القوقاز  منطقة 
يف  البالد  تلك  فتحوا  الذين  امل�سلمون  بناها 
امل�سجد  بناء  ويرجع  الرا�سدة.  اخلالفة  ع�سر 
التاريخ,  كتب  يف  امل�سماة  دربينت  مدينة  يف 
-733) هجري   115 عام  اإىل  الأبواب,  بباب 
734 ميالدي). وقد كان م�سجد اجلمعة, اأكرب 
مركزا  بنائه  بعد  واأ�سبح  املدينة,  يف  م�سجد 
اإ�سالميا لن�سر الدعوة يف منطقة القوقاز ككل. 
�سنة  بالرغم من مرور 1300  امل�سجد  يزال  ول 
الأ�سلي  �سكله  يف  امامنا  يقف  اإن�سائه,  على 
وي�سدح   , كثريا  اهلل  ا�سم  فيه  يذكر  �ساخما, 

بني عليها.  التي  العالية  املنطقة  اذان من على 
املوؤذن حقبة مظلمة مرت على  وليمحو ب�سوت 
�سنوات  كانت  فقد  ل�سنوات.  دامت  امل�سجد 
عجاف اأغلق فيها امل�سجد من طرف ال�سيوعيني 
احلقودين على الدين ال�سالمي وجميع الأديان. 
حينها تعر�س امل�سجد �سمن احلملة امللحدة اإىل 
الغالق يف عام 1930م, ثم �سلم يف 1938 اإىل 
حتت  وبقي  ال�سيوعية,  ال�سوفياتية  املخابرات 
ويف  حينها   ,1943 عام  اإىل  واإ�سرافها  �سلطتها 
ذروة احلرب العاملية الثانية, واحتياج احلكومة 
تلك  يف  امل�سلمني  وم�ساركة  لدعم  ال�سيوعية 
يف  الدينية  لالإدارة  امل�سجد  اأعادت   , احلرب 
للم�سجد  رجعت  احلني  ذلك  ومنذ  داغ�ستان. 
روحه التي بني عليها وعاد �سوت الآذان و الذكر 

اإىل ربوعه  وبقي على حاله اإىل يومنا هذا .  

م�سجد اجلمعة مبدينة دربينت  يف رو�سيا   

د. ريا�س م�سطفى 

أوراق من الذاكرة
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حياة مهنية ودعوية إلمام في المناطق الثلجية 

يجمع الإمام اخلطيب رفيق وليولني , بني عمله 
الدعوة  وبني  للنفط,  تنقيب  �سركة  كموظف يف 
احلدودية  املناطق  ل�سكان  والإر�ساد  والوعظ 
اأحد  ببال  يخطر  ل  قد   . رو�سيا  من  ال�سمالية 
الثلجية  املناطق  تلك  يف  م�سلمون  يتواجد  اأن 
والآيل!  الدببة  �سوى  فيها  يعي�س  ل  النائية,التي 
وليولني,  رفيق  اأمثال  به  يقوم  ما  بف�سل  لكن 
فاإن امل�سلمني يف جمهورية كومي يزدادون يوما 
ممن  واأمثاله  وليولني  اكده  ما  هذا  يوم.   بعد 
�سخروا جزءا كبريا من اأوقاتهم لتب�سرة النا�س 
ودعوتهم لدينهم احلق. فبعد كل خطبة يلقيها 
القا�سية  والظروف  الأماكن  تلك  يف  الدعاة 
توبتهم  ويعلنون  ربهم,  اإىل  منهم  الكثري  يرجع 
لهذا  املخ�س�س  العبادة  مبكان  ويلتحقون 
للغاية,  ال�ساأن. احلياة يف �سمال �سيربيا �سعبة 
الإن�سان  تدفع  التي  هي  الطق�س  برودة  ورمبا 
اإىل التفكري يف م�سريه وتدفعه دفعا اإىل العودة 
ال�سيخ رفيق,  اإمامنا  اإىل ربه. هذا ما فكر فيه 
يزور  ملن  للعيان  وا�سحة  اأ�سبحت  والنتيجة 

مدينة بيت�سورا يف جمهورية كومي .
يق�سم اإمام مدينة بيت�سورا وقته بني العمل ال�ساق 
اختاروه  الذي  امل�سلمني  جتاه  واجباته  واأداء 
األف م�سلم  يعي�س  املدينة  . ففي  اإمامهم  ليكون 
وال�سي�سان  الداغ�ستان  و  والب�سكري  التتار  من 
وغريهم من القوميات امل�سلمة الأخرى. تعامل 
�سهال  يكن  مل  امل�سلمني  مع  الأ�سليني  ال�سكان 

بدوؤوا  ثم  ال�سديد,  باحلذر  وترافق  البداية  يف 
يتعاملون معهم باحرتام .

فهي  �سعبة,  وليولني  لرفيق  العملية  احلياة 
اإن املعي�سة يف  اإىل جهد كبري و�ساق, بل  حتتاج 
تلك املنطقة �سعبة جدا, لكن الراوتب العالية, 
للعي�س  النا�س  جتلب  التي  هي  لالإمام,  وفقا 
املنطقة  هذه  يف  املرتفعة  الرواتب   " هناك 
النائية من رو�سيا جتلب الكثريين من امل�سلمني 
وداغ�ستان  وطاجيك�ستان  با�سكورتو�ستان  من 

ومناطق اأخرى للعمل فيها" .
واأ�ساف "اإنهم يعملون هنا يف نوبات على اآلت 
احلفر يف ف�سل ال�ستاء والربيع ثم يعودون اإىل 
اأهاليهم واأماكن اإقامتهم يف ال�سيف. هذه هي 
حياة غالبيتنا فاأنا اأعمل مرة يف منطقة"ناريان 
ماري" ومرة اأبعد من ذلك, حيث ل حياة �سوى 
اأما يف ال�سيف  الثلج يحيط بك من كل مكان, 
غري  م�ستنقعات  اإىل  كلها  املنطقة  فتتحول 

�سالكة" 
واأفاد الإمام وليولني اأن اإماما اآخر يقوم مقامه 
يف تلك الفرتة ال�ستوية يف مدينة بيت�سورا " اإنني 
اأقوم باأداء �سالة اجلمعة وال�سلوات بامل�سلمني 
يف اأماكن العمل التي اأتواجد فيها. اإنه ل يوجد 
فاأنا  هنا,  نعي�سها  التي  ظروفنا  يف  اآخر  حل 
م�سئول عن اأ�سرة ومن واجبي اأن اأوفر لهم لقمة 
الإمام  يقوله  ملا  ووفقا   . قوله  ح�سب   " العي�س 
فاإنه يعمل �سيفا بكل طاقته يف م�سجد بيت�سورا , 

فقد قامت ال�سلطات املحلية قبل ثالث �سنوات, 
بني  العاملة  الدينية  للمنظمة  قاعة  بتخ�سي�س 
امل�سلمني " وبالرغم من اأن املكان الذي �سلم لنا 
كان قدميا , اإل اأن امل�سلمني كانوا �سعداء بذلك 
. فقمنا بعد ا�ستالمه برتميم كامل فيه , الذي 
الإ�سالمي  املجل�س  ماديا  اإمتامه  يف  �ساعدنا 

الرو�سي , الذي ن�سكره على ذلك ". 
امل�سلم,  املجتمع  احلياة يف  ال�سيفية  الفرتة  يف 
امل�سجد  "ففي  حيوية:  تغلي  لالإمام,  وفقا 
ياأتون  والنا�س  القراآن,  قراءة  يف  بدورات  نقوم 
يعي�سون  اأنهم  با�ستمرار وكثريي احلركة, ذلك 
ال�سيف  من  احلقيقية  وحياتهم  ال�سمال  يف 
اأداء  كيفية  ليتعلموا  النا�س  ياأتي  ال�سيف.  اإىل 
ال�سلوات وخا�سة كبار ال�سن الذين عا�سوا طوال 
البع�س  ال�سوفيتي.  الإحلاد  فرتة  يف  حياتيهم 
اعتبار  الإمام على  براأي  لي�سرت�سد  ياأتي  الآخر 
اأن م�سورة الإمام قد تكون الأف�سل حلل م�سكلته 
" .  هكذا هي حياة  .. هكذا ت�سري حياتنا هنا 
امل�سلمني  من  األف  وحياة  وليولني  رفيق  الإمام 
الذين رمتهم الأقدار يف تلك املنطقة ال�سديدة 
مل  الآلف.  ع�سرات  ي�سكنها  الربودة,والتي 
الدينية  بواجباته  يقوم  اأن  امل�ساعب  حتجبه 
بطريقته  يعلمهم  الآخرين.  وجتاه  نف�سه  جتاه 
ال�سهلة ويبعث يف دمائهم حرارة الإميان لتبعد 
بجنة  وتذكرهم  القار�س  ال�ستاء  برد  عنهم 

تنتظرهم يف حياة اأبدية واخ�سرار ل ينتهي.

رفيق وليولني

م�سجد يف �سيبرييا 

حممد �سالح الدينوف

إيجابية داعية
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عقلية الشعوب في الخط القرآني 
االحتفال بمرور 100 سنة على النسخة القرآنية المشهورة »قازان 

بصماسي« 

الإدارة  مقر  يف  قازان  العا�سمة  يف  عر�ست 
الطبعة  ترت�ستان,  جمهورية  مل�سلمي  الدينية 
ت�سمى  كانت  ملا  ال�سريف  للم�سحف  اجلديدة 
للقراآن  قازان  طبعة  اأي  ب�سما�سي"  "بقازان 
اأيام  امل�ساحف  به  تطبع  كانت  الذي  الكرمي, 
حكم القيا�سرة. وقد اأعلن عن امل�سروع بح�سور 
مع  التعاون  اإدارة  مدير  غاتني  مارات  من  كل 
جمهورية  رئي�س  ديوان  يف  الدينية  املنظمات 
تتار�ستان  مفتي  فائيزوف  واإلدوز  تتار�ستان, 
وكميل   , امل�سحف  على  امل�سرفة  الهيئة  وع�سو 
الإدارة  يف  املعلومات  ق�سم  رئي�س  �سميغولني 
النقا�س اخلطاط  اإىل جنيب  بالإ�سافة  الدينية 

والفنان الت�سكيلي امل�سهور .
الثامن  القرن  اأواخر  للتتار,وحتى  يكن  ومل 
ع�سر, طباعة للم�سحف خا�سة بهم. فقد متت 
باأمر من  رو�سيا  لأول مرة يف  امل�سحف  طباعة 
 1787 عام  يف  الثانية  كاترين  الإمرباطورة 
اأعوام   10 من  اأكرث  وبعد  بطر�سربغ.  �سانت  يف 
باأعداد  كذلك  قازان  يف  يطبع  القراآن  اأ�سبح 
كبرية من الن�سخ لال�ستخدام التجاري. وخالل 
هذه الفرتة مت توزيع ع�سرات الآلف من الن�سخ, 
اأجل  من  والتتارية  الرو�سية  املطابع  وتناف�ست 
الأكرث  الكتاب  هذا  طباعة  حق  على  احل�سول 

طلبا و�سعبية بني النا�س يف تلك احلقبة.
الذكرى  مرور  ت�سادف   (2012) ال�سنة  هذه 
الكرمي  للقراآن  ن�سخة  اأول  طباعة  على   ,225
الطوال  ال�سنوات  هذه  مدى  وعلى  رو�سيا.  يف 
عرفت طبعة "قازان ب�سما�سي" يف جميع اأنحاء 
القراآن  ن�سخ  من  فالآلف  الإ�سالمي,  العامل 
, يتم عر�سها يف  التي طبعت يف قازان  الكرمي 
املعار�س الكربى ويف مكتبات العديد من الدول 
جامعي  لدى  كبرية  �سعبية  وتلقى  الإ�سالمية, 

الن�سخ القدمية من القراآن الكرمي.
"قازان  ن�سخة  فاإن  تتار�ستان  مفتي  وبح�سب 
ن�سخة   14 اأف�سل  من  واحدة  ب�سما�سي" تعترب 
مثل  فهناك   " العامل  يف  الكرمي  القراآن  من 

يف  وُكتب  احلجاز,  يف  القراآن  نزل  لقد   : يقول 
ا�سطنبول, وُقراأ يف القاهرة, وطبع يف قازان". 

الهتمام مب�سحف  اأن  فائيزوف  املفتي  واعترب 
"قازان ب�سما�سي" ل يزال عاليًا �سواء يف العامل 
�سدرت  التي  الطبعات  اأن  كما  رو�سيا.  يف  اأو 
جتد  تزال  ل  الكرمي,  للقراآن  قازان  يف  حديثا 
البالد  يف  الإ�سالمية  املناطق  يف  كبريا  رواجا 

خ�سو�سا يف داغ�ستان. 
وبدوره اأ�سار ممثل ديوان الرئا�سة مارات غاتني, 
الأول  الإ�سدار  هو  ب�سما�سي"  "قازان  اأن  اإىل 
طباعته  متت  الذي  الكرمي  للقراآن  العامل  يف 
ولطباعة  امل�سلمني.  قبل  من  للن�سر  واإعداده 
الطبعة,  لهذه  التتار خطا خا�سا  �سمم  القراآن 
يف  كتبت  التي  املخطوطات  تلك  من  ا�ستخرج 

ذلك الوقت يف اإقليم تتار�ستان.
وعلى  اأنه  �سميغولني,  كميل  حتدث  جهته  من 
مدى اأكرث من ثالثة اأ�سهر من العمل على حترير 
"قازان ب�سما�سي"  طبعة جديدة من م�سحف 
املخطوطات  الفنية يف  الأخطاء  بع�س  , وجدوا 
ال�سابقة من بينها وجود نقط من احلرب تركت 
من  حرف  على  نقطة  فقدان  اأو  املطبعة  ب�سبب 
ن�سخة  تنقيح  اإىل  دعاهم  ما  وهو  احلروف, 

متكاملة. ومت ذلك بالتعاون مع اخلطاط جنيب 
النقا�س, الذي اأ�سار اإىل وجود العديد من ن�سخ 
القراآن القدمية, التي تتواجد يف بيوت امل�سلمني 
يف القرى التتارية املوزعة على خمتلف املناطق 
الرو�سية. بل اإن بع�س الن�سخ يعود تاريخها اإىل ما 
قبل الثورة "لقد مت جمع الكثري من ن�سخ القراآن 
ولكن  اأحرقت,  ثم  ال�سيوعيني  قبل  من  الكرمي 
املوجودة  الن�سخ  على  حافظت  العائالت  بع�س 
لديها باعتبارها اإرثا دينيا مهما, تناقلته الأ�سر 
من جيل اإىل جيل ". ووفقا للخطاط, فاإن اخلط 
اأكرث  يعترب  قازان  لطبعة  اختري  الذي  القراآين 
ب�ساطة, مما يجعلها اأكرث قابلية للقراءة "فلكل 
الكربى  الإ�سالمية  الدول  �سعوب  من  �سعب 
اأ�سلوبه اخلا�س يف اخلط القراآين, والتي ح�سب 
راأيي, تعك�س اإىل حد ما عقلية ذلك ال�سعب. " 

زيارة  يف  كنت  عندما  فوجئت  :"لقد  واأ�ساف 
امل�ستخدم من قبلهم  لبريوت, كيف كان اخلط 
غنيا واأنيقا. كما اأن لالأتراك اأ�سلوبهم اخلا�س 
اأقدار  بهم  مرت  الذين  التتار  اأما  الكتابة.  يف 
والإ�سراف,  الرتف  على  يعتادوا  ومل  �سعبة 
اختاروه  الذي  اخلط  على  كله  ذلك  انعك�س 

لكتابة الكتاب املقد�س (القراآن الكرمي)".
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