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وكالة الأنباء الرو�سية امل�شهورة تغطي �أخبار امل�سلمني يف رو�سيا والعامل.
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اعترب الرئي�س الرو�سي دميرتي
ميدفيديف �أن بناء م�سجد جامع جديد
يف مو�سكو م�س�ألة ذات �أهمية وطنية .جاء
ذلك يف لقائه بقيادات الإدارات الروحية
للم�سلمني والزعماء الدينيني يف مدينة
�أوفا .وقد جاء يف كلمة الرئي�س الرو�سي
قوله� " :أوال �أحب �أن �أعرب مرة �أخرى
عن �سعادتي ب�ش�أن بناء م�سجد جديد يف
مو�سكو .هذا بالطبع حدث كبري ،منظر
امل�سجد ملفت للإنتباه وبنا�ؤه احتاج �إىل
جهود كبرية جدا ".
و �أ�ضاف مديفيديف  " :بالت�أكيد بناء
امل�سجد يعترب عامال مهما جدا يف تطوير
بلدنا ككل ،وبطبيعة احلال ،يخلق ظروفا
طبيعية للمجتمع امل�سلم يف مو�سكو".
يذكر �أنه بح�سب م�صادر يف ال�شرطة
الرو�سية مبو�سكو ،ف�إن عدد امل�صلني
الذين اجتمعوا يف �صالة عيد الأ�ضحى يف
�أربعة م�ساجد بالعا�صمة ،بلغوا ما ال يقل
عن � 170ألف م�صلي ،من بينهم � 80ألفا
ح�ضروا ال�صالة يف امل�سجد اجلامع .ولعل
ذلك ما يفهم من كالم الرئي�س الرو�سي
حول �أهمية بناء م�سجد ي�سع �أكرب عدد
ممكن من امل�صلني الذي يتزايد عددهم
كل �سنة.
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موضوع الغالف

الرئيس واألمة :األسئلة التي وجدت إجابة

الرئي�س الرو�سي دميرتي ميدفيديف خالل زيارته �إىل جمهورية با�شكري�ستان

�أنور �شريبوف
التقى الرئي�س الرو�سي دميرتي ميدفيديف يف
مدينة �أوفا مع الزعماء الدينيني امل�سلمني  ,ويف
االجتماع الذي انعقد يف  19نوفمرب يف جمهورية
با�شكري�ستان  ،مت احلديث فيه عن التدابري
الالزمة ملنع انت�شار الفكر املتطرف والق�ضاء
على الأمية الدينية  ،ف�ضال عن ق�ضايا ال�ساعة
يف املجتمعات امل�سلمة .وكان الرئي�س الرو�سي
قد زار قبل االجتماع �أول م�سجد جامع يف مدينة
�أوفا.
ولدى افتتاح االجتماع �شكر الرئي�س الرو�سي
القادة الدينيني على املواقف االيجابية التي
يتخذونها ل�صالح �أمتهم امل�سلمة فقال�" :إن
املجتمع امل�سلم يتطور بن�شاط كبري كما يتطور
عموما جمتمعنا املدين .ووفقا ملعلوماتي ،ففي
بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي ،كان يف
رو�سيا نحو  90م�سجد� ،أما املدار�س الدينية
فلم تكن موجودة متاما .و يف الوقت احلا�ضر
فهي حوايل  7000م�سجد ودور للعبادة  ،و96
م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات التعليمية اال�سالمية ،مبا
يف ذلك �سبع جامعات  ،وهو ما يظهر الفرق بني
الأم�س واليوم .وقد بنيت يف رو�سيا يف ال�سنوات
الأربع الأخرية فقط،ما اليقل عن  320م�سجد.
هذا العمل يجري يف كل مكان يف رو�سيا ،يف
قلبها كما يف �ضواحيها .لأ�سباب وا�ضحة  ،ف�إن
هذا العمل يجري ب�صفة �أكرث ن�شاطا يف كل من
ب�شكري�ستان وال�شي�شان وداغ�ستان وتتار�ستان
وغريها من جمهوريات القوقاز .لقد مت البدء

يف بناء املراكز الإ�سالمية الكربى الدينية
والتعليمية يف كاباردينو بالكاريا  ،و�إنغو�شيا "
ح�سب قول الرئي�س الرو�سي.
وبعد الكلمة التي �ألقاها ميدفيدف وجه
العديد من امل�شاركني �أ�سئلتهم �إىل الرئي�س
الرو�سي ،حيث طالب �أينور �أر�سالنوف رئي�س
ق�سم ال�شباب يف الإدارة الروحية للم�سلمني يف
با�شكري�ستان ت�شكيل "القائمة الذهبية للكوادر
امل�سلمني"،مذكرا ب�أن الرئي�س ميدفيدف قد
�أن�ش�أ قائمة تخ�صه مبائة كادر احتياطي.
بدوره � ،أ�شار الرئي�س �إىل �أن االحتياطي ينبغي
�أن يكون من بني ال�شباب امل�سلم �أي�ضا .و�أ�ضاف
"لكنني اعتقد انكم بحاجة اىل التفكري يف كيفية
�إن�شاء هذا االحتياط على النطاق اجلمهوري
وعلى جميع انحاء البالد� .إن هذا االحتياطي
ال ينبغي �أن يكون جمرد جمموعة من بع�ض
الأ�سماء  ،والتي تقع حتت �أعني الرئي�س ولكن
ينبغي ا�ستخدامها  ،وينبغي �أن يعينوا يف وظيفة
قيادية و �إال �سي�صبح هذا الإحتياطي جمرد
ورقة للفرجة ".
يف الوقت نف�سه� ،أ�شار الرئي�س �إىل �أنه واعتمادا
على معيار الدولة الرو�سية للتعليم العايل املتعلق
بتخ�ص�ص"علم �أ�صول الدين الإ�سالمي"،فقد
ُ�سمح للجامعات احلكومية الكربى �أن يكون
لديها كليات لإعداد رجال الدين اال�سالمي.
و�أ�ضاف ميدفيديف �" :إن جتهيز متخ�ص�ص
يف التاريخ والثقافة الإ�سالمية يف رو�سيا �سوف
ي�ستمر .ولهذا الغر�ض ف�إن احلكومة �ستخ�ص�ص

يف ال�سنوات الثالث املقبلة حوايل  1مليار روبل،
ولتحقيق هذا الهدف  ،خ�ص�صنا �ضمن خططنا
ويف امليزانية لهذا العام  ،ولعامي  ، 2012و
 2013مبالغ ا�ضافية كبرية اىل حد ما ،تقرب
من مليار روبل "  .وبح�سب الرئي�س الرو�سي ف�أن
اجلهل بالدين هي م�س�ألة يف غاية اخلطورة.
فالأمية الدينية ت�شكل خطرا م�ضاعفا ،لأنها
ال تثري يف كثري من الأحيان م�شاكل يف العقل
فقط ،ولكن �أي�ضا كنتيجة  ،تثري م�شاكل يف
ت�صرفات الرجل " :لقد قمنا با�ستمرار ودون
هوادة و�سنوا�صل الكفاح �ضد هذه الظواهر.
هناك بالطبع نتائج ،ولكن توجد �صعوبات
كبرية وكثرية التعقيد  .وللأ�سف ،ف�إن املنظمات
الإجرامية التي ت�ستخدم العمالها االجرامية
ال�شعارات الدينية،ن�شطة .ميكننا �أن نرى
ذلك يف �أحداث �شمال القوقاز  ،التي قدمت
على مدى ال�شهرين املا�ضيني ب�ضع �شخ�صيات
دينية موثوقة ،وقفوا �إىل �آخر حلظة �ضد انت�شار
الفكر املتطرف بني �سكاننا .لقد ماتوا من �أجل
�شعبهم  ،وال بد يل من االعرتاف �أنهم ماتوا من
�أجل دينهم .هذا يثبت مرة �أخرى مدى �أهمية
مهمة الزعماء الدينيني للم�ساعدة على متييز
االميان احلقيقي من حماولة التالعب بق�ضية
الإميان " كما �أ�شار ميدفيديف .
هذا وطرح امل�شاركون يف االجتماع بحث
�إمكانية زيادة احل�ص�ص للحج  ،وزيادة الوقت
املخ�ص�ص للم�سلمني يف التلفزيونات املركزية ،
باال�ضافة �إىل الو�ضع يف ال�شرق الأو�سط.
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أخبار وتقارير

توريث األفكار واألجيال

انقسام آخر داخل
مجلس المفتيين

�إيليا بارانوف  -م�سئول اجلانب الإ�سالمي يف �إدارة ميدفيديف

حدثت يف �إدارة الرئي�س الرو�سي دمييرتي
ميدفيديف تغيريات يف الكوادر تهدف �إىل
موا�صلة تطوير التعاون بني الدولة والإ�سالم.
فبدال من اليك�سي غري�شني ،الذي غادر من�صبه
ب�سبب انتخابه للمجل�س ال�شعبي العام لالحتاد
الرو�سي ،مت تعيني �إيليا بارانوف للتن�سيق
والإ�شراف على الن�شاط الإ�سالمي ،والذي عني
م�سئوال عن اجلانب الإ�سالمي يف البالد.
ال�شخ�صية اجلديدة يف الإدارة اجلديدة ورثت
تركة غنية .فعلى مدى ت�سع �سنوات قام �أليك�سي
غري�شني بنجاح  ،بتنفيذ عدد من امل�شاريع
اال�سرتاتيجية الكربى التي تهدف �إىل تطوير
الإ�سالم يف رو�سيا ،منها �إن�شاء �صندوق لدعم
الثقافة الإ�سالمية والعلوم والتعليم وتطويرها،
و�إدخال معايري يف العملية التعليمية الإ�سالمية،
كما �أن�ش�أ املركز الرو�سي "للو�سطية"  ...الخ.
وب�شكل عام ،فقد ت�ضاعفت كثافة التفاعل
بني الدولة الرو�سية مع املنظمات الإ�سالمية
يف الداخل واخلارج على حد �سواء .بالإ�ضافة
�إىل امل�ؤ�س�سات الدينية ،تلقت و�سائل االعالم
الإ�سالمية دعما قويا  ،وكذلك امل�ؤ�س�سات
التعليمية ومراكز البحوث والن�شر  .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن العالقة مع الإ�سالم هي

واحدة من �أكرث الأ�شياء ح�سا�سية يف ال�سيا�سة
الداخلية .فهذا النوع من العمل يتطلب
م�ستوى عال من االحرتاف ،والقدرة على
�إقامة الإت�صاالت على امل�ستوى ال�شخ�صي.
وبح�سب ما ذكره ممثلو املنظمات امل�سلمة ،ف�إن
ايليا بارانوف قد بد�أ ي�شارك ب�شكل مكثف يف
العمل ،واثرائه بالأفكار اجلديدة وامل�شاريع
والتقنيات� .إن املجتمع امل�سلم لديه �آمال وا�سعة
ملوا�صلة التعاون البناء مع الدولة ،بالتعاون مع
من َن َّ�صبته لهذا املن�صب اجلديد  ،الذي على
الرغم من الفرتة الق�صرية ن�سبيا من الزمن،
ف�إنه �أبدى لغريه �أنه �سيا�سي ا�سرتاتيجي يف
التفكري ،ويعرف كيفية بناء الثقة مع الزعماء
امل�سلمني ،لت�أمني املكان والدعم من امل�ؤ�س�سات
الدينية ومراكز نفوذ الأمة الرو�سية امل�سلمة.
�أما �سلفه اليك�سي غري�شني� ،سيوا�صل عمله
يف نف�س التوجه الإ�سالمي ،حيث ير�أ�س مركز
"الدين واملجتمع" للمعلومات والدرا�سات ،الذي
يهدف �إىل التوفيق بني العمل الفكري يف الف�ضاء
الإ�سالمي من حيث وجهة نظر املجتمع املدين.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن غري�شني بالتعاون مع
ال�سلطات ،قد بد�أ يف ت�شكيل معهد الدرا�سات
الإ�سالمية.

ا�ستكملت يف وزارة العدل الرو�سية� ،إجراءات
�إعادة ت�سجيل الإدارة الروحية العامة مل�سلمي
حمافظة را�ستوف ،التي كانت �سابقا جزءا
من جمل�س املفتني يف رو�سيا ،وبذلك تكون،
وفقا ملوقع "الإ�سالم واملجتمع" قد �أعلنت
انف�صالها عن جمل�س املفتني .ففي النظام
الأ�سا�سي املُ َعدل ،مت تغيري بع�ض املواد التي
ت�شري �إىل ا�ستقاللية الإدارة ،وعدم ارتباطها
ب�أي من املنظمات الدينية املركزية .واتخذت
الإدارة اجلديدة ا�سم الإدارة الدينية
املركزية " الأدارة الروحية مل�سلمي حمافظة
رو�ستوف(دون�سكوي مفتيات)" .و�أكد املفتي
فلور �أر�سالنوف ح�ضرات لوكالة ا�سالم نيوز
ا�ستقاللية "دون�سكوي مفتيات" التي التندرج
يف الوقت احلا�ضر حتت �إطار �أي م�ؤ�س�سة من
املنظمات اال�سالمية املركزية الكربى.
وبهذا ت�صبح الإدارة الروحية للم�سلمني
يف حمافظة رو�ستوف املنظمة اال�سالمية
اخلام�سة ،التي تنف�صل عن جمل�س املفتني
يف رو�سيا يف عام  .2011و�سبقتها �إىل ذلك
الإدارة الروحية مل�سلمي جمهورية تتار�ستان،
والإدارة الروحية املوحدة للم�سلمني يف منطقة
بينزا ،و الإدارة الروحية مل�سلمي جمهورية
ت�شوفا�شي بعد قرار املحكمة العليا لالحتاد
الرو�سي بغلق ما كان ي�سمى بـمفتيات قازان
 ،التي كانت ممثلة لهم يف جمل�س املفتني يف
رو�سيا.
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012
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الوجوه الجديدة في موسكو
د .ريا�ض م�صطفى
حتديد القوى اال�سالمية الن�شطة يف مو�سكو
�أ�ضحى اليوم �أكرث تعقيدا وارتباكا .بالإ�ضافة
�إىل الإدارة الروحية مل�سلمي منطقة رو�سيا
الأوروبية (دومري) وجمل�س املفتني يف رو�سيا،
التي ير�أ�سها ال�شيخ راوي عني الدين ،ولدت
يف مو�سكو ممثلية للإدارة الروحية املركزية
للم�سلمني يف رو�سيا  ،برئا�سة مفتي ت�شوفا�شيا
البري كرغانوف� .سنوات العمل الطويلة يف
مدينة �شيغريدان جعلت منه �شخ�صية تتارية
معروفة بني املفتني والأئمة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك تن�شط ب�شكل ملحوظ
امل�ؤ�س�سة التي �أن�شئت حديثا وهي الإدارة الروحية
املركزية للتوافق (راي�س)� ،إ�ضافة �إىل املركز
امل�شرتك للمنظمات الإ�سالمية يف رو�سيا .ومع
ذلك ،ف�إن حجم عمل هذه املنظمات وم�ستوى
�شعبيتها ومكانتها بني امل�سلمني لي�س كبريا مبا
يكفي لتقييم عملها بطريقة �أو ب�أخرى .بل �إن
امل�سلمني غالبا ما يتعاطفون مع �أولئك الذين
ي�سبحون بعيدا عن كل هذه الإدرات وامل�ؤ�س�سات
وال يرتبطون ب�أي واحدة منها.
الوجه اجلديد للإ�سالم يف العا�صمة الرو�سية،
�أ�صبح ال�شخ�صية الدينية من نيجني نوفغورود
ال�شيخ دامري حمي الدينوف ،الذي يلعب دورا
هاما يف الدائرة القريبة من ال�شيخ راوي
عني الدين .يف ربيع هذا العام مت تعيينه نائبا
لراوي عني الدين يف دومري .فهو الذي كان
وراء التغطيات الإعالمية وتنظيم العديد من
الأن�شطة كاملنتدى ال�سابع للم�سلمني يف رو�سيا.
وقد لعب حمي الدينوف يف ال�سنوات الأخرية،
دورا هاما وكبريا يف الإدارة الروحية للم�سلمني

يف منطقة نيجني نوفغورود  ،حيث جعلها
واحدة من �أكرث امل�ؤ�س�سات ن�شاطا يف رو�سيا.
لكنه اليوم يجهز نف�سه ملثل هذا الدور ،ولكن
على امل�ستوى االحتادي .رمبا بعد فرتة لي�ست
بالبعيدة �سي�صبح يف مكان ال�شيخ راوي عني
الدين كرئي�س لدومري .
عموما ،وحتى يف املدى البعيد فلي�س من املتوقع
�أن تتوحد املنظمات الإ�سالمية العاملة يف
مو�سكو .وهذا �أمر يدعو للأ�سف ،لأن التفاعل
املثمر بني الدولة وامل�ؤ�س�سات الدينية للم�سلمني
يف مو�سكو ،يتطلب وجود مفتي واحد و�إدارة
روحية موحدة .وينبغي �أن تكون الدولة �أحر�ص
على حتقيق ذلك،لأنه يخدم م�صلحتها بالدرجة
�ألأوىل .وهنا البد من التخلي عن مطلب �أن تكون
للتتار والب�شكري مفتياتهم املوحدة ،وللقوقازيني
مفتياتهم التي جتمعهم .يجب الإقرار �أن مثل
هذه الدعوات التي التي ورثت من مرحلة ما قبل
الثورة ،ال تتنا�سب مع الواقع اجلديد.
الذين يقدمون مثل هذه املقرتحات ،ين�سون �أو
يتنا�سون �أن يف مو�سكو و�سانت بطر�سربغ وو�سط
رو�سيا يعي�ش امل�سلمون بجميع قومياتهم جنبا �إىل
جنب ،بل وي�شكلون مزيجا من الثقافات يجمعها
الدين الواحد .فلو �أ�سقطنا هذا الإفرتا�ض
على مدينة مو�سكو لوحدها ف�سيكون لالوزبك
مفتي وللتتار مفتي وال�شيء نف�سه لل�شي�شانني
والداغ�ستانيني  ...الخ وت�صبح الأمور فو�ضى
 .ولذلك فمن ال�صعب �أن نتفهم كيف ميكن
احلديث عن �أمة م�سلمة واحدة ،ومع ذلك يتجه
البع�ض �إىل تق�سيمها على �أ�س�س عرقية؟ �إن هذا
الأمر يف الوقت احلا�ضر ال ميكن حتقيقه ،ولكن
احلد الأق�صى الذي ميكن �أن يبلغه �أ�صحاب

ال�شيخ دامري حمي الدينوف

هذا امل�شروع ،هو �إثارة ال�صراع بينها من خالل
اللعب على امل�شاعر القومية.
لو حتدثنا عن تتار�ستان ،ف�إن الو�ضع هناك يبدو
�أف�ضل بكثري من مو�سكو ،ولكنه لي�س �أقل �إثارة
بل حافل بالأحداث� .أ�صبح تقليدا يف قازان�،أن
جتري التغريات الهامة بهدوء ،وتتخذ القرارات
الكربى يف غرف هادئة .فعلى �سبيل املثال
مت يف العام املا�ضي تغيري القيادة يف الإدارة
الروحية مل�سلمي تتار�ستان .ويف امل�ؤمتر اخلام�س
اال�ستثنائي مل�سلمي تتار�ستان مت انتخاب املفتي
اجلديد �إلدو�س فائيزوف،الذي �أجرى تغيريات
كبرية يف قيادة الإدارة الروحية للم�سلمني.
ولكن الإجناز الرئي�سي يف الأ�شهر املا�ضية
هو احلفاظ على �سالمة ووحدة املفتيات
يف اجلمهورية .على الرغم من التهديدات
التي �سبقت ب�ش�أن �إن�شاء �إدارة روحية جديدة
للم�سلمني يف �أملاتيف�سك وخروج بع�ض امل�ساجد
يف قازان ورف�ض ان�ضمامها ،كما يف ال�سابق،
عن الإدارة الروحية الرئي�سية� ،إال �أن امل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية (املفتيات) بقيت موحدة ومل تتفكك.

زيادة المنح المخصصة للمسلمين في روسيا
قرر جمل�س �إدارة �صندوق دعم الثقافة الإ�سالمية والعلوم والتعليم تخ�صي�ص منح �إ�ضافية لدعم امل�ؤ�س�سات والأن�شطة امل�صرح بها من خالل القانون
الأ�سا�سي لهذه املنظمات اال�سالمية .ورفع املجل�س عدد املنح �إىل  1200مقارنة بـ  800منحة يف العام املا�ضي.
باال�ضافة اىل ذلك فقد مت النظر يف م�شاريع اجتماعية كبرية متعلقة بتطوير الثقافة الإ�سالمية والعلوم والتعليم ،وامل�شاريع التي ت�شجع التعاون بني
الأديان والأعراق املختلفة .و�سيتم حتويل املبالغ املخ�ص�صة للإدارات الروحية للم�سلمني ،واملدار�س الإ�سالمية وعدد من منظمات املجتمع املحلي لعقد
امل�ؤمترات والندوات والتدريب ،ودعم و�سائل الإعالم الإ�سالمية وغريها .كما �سيتم تقدمي بع�ض املنح كم�ساعدات مالية لل�شباب العاملني يف الإدارات
الروحية للم�سلمني وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية .ويف �إطار دعم برنامج تنمية الرتبية الإ�سالمية الرو�سية وافق املجل�س على تخ�صي�ص  200منحة للأن�شطة يف
املدار�س الإ�سالمية ،وتقدمي منح درا�سية للطالب املتفوقني فيها وكذلك يف عدد من اجلامعات العلمانية �ضمن برنامج تدريب املهنيني مع درا�سة معمقة
يف التاريخ والثقافة الإ�سالمية .وقدمت يف العام املا�ضي تخ�صي�ص  180منحة لهذا الغر�ض.
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012

5

مؤتمر في تتارستان حول سبل مكافحة اإلرهاب

د� .أن�س الأندل�سي
عقدت الإدارة الروحية مل�سلمي جمهورية
تتار�ستان ،ومب�ساعدة من �صندوق دعم الثقافة
الإ�سالمية والعلوم والتعليم ،يف  15دي�سمرب
 ،2011باملركز الثقايف القومي "قازان"،
م�ؤمترا لعموم رو�سيا حتت عنوان "الإ�سالم
�ضد الإرهاب".
ويهدف امل�ؤمتر �إىل زيادة الوعي لدى املواطنني
ال�سيما ال�شباب حول ق�ضية الإرهاب يف املجتمع
والعامل .ولت�أكيد �أن الإ�سالم هو دين ال�سالم
الذي يعزز الت�سامح يف املجتمع ،وي�ساهم يف
تعزيز القيم الروحية .كما يهدف امل�ؤمتر �إىل
حتديد موا�ضع ودور الإرهاب يف املجتمعات،
والأن�شطة الهدامة يف مراحلها املبكرة والتقييم
املو�ضوعي لأثر الإرهاب على احلياة االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واملعنوية والروحية
والبحث عن تدابري م�ضادة ووقائية.
وقد ح�ضر امل�ؤمتر ال�سيد مارات غوتني،
مدير �إدارة التعاون مع اجلمعيات الدينية يف
ديوان رئي�س جمهورية تتار�ستان ،وفالريي
فال�سوف �سكرتري جمل�س الأمن يف اجلمهورية،
و دمييرتي بوندارينكو مدير �صندوق دعم
الثقافة الإ�سالمية والعلوم والتعليم ،و �أليك�سي
غري�شني رئي�س املنظمة امل�ستقلة الغري ربحية
"الدين واملجتمع" ،واملفتي �إيلدو�س فائيزوف
رئي�س الإدارة الروحية يف جمهورية تتار�ستان،
و حممد �صالح الدينوف رئي�س جمل�س �إدارة
املجل�س الإ�سالمي الرو�سي وغريهم من القادة
الدينيني البارزين والعلماء وممثلو احلكومة
وال�صحفيون ورجال الدين وطالب امل�ؤ�س�سات
التعليمية الدينية.
وقد قدمت يف امل�ؤمتر تقارير حول موا�ضيع
متعددة مثل "التعاون بني الدولة وامل�ؤ�س�سات
الدينية للوقاية من التطرف الديني يف
جمهورية تتار�ستان" ،و"املنظمات الإ�سالمية
ودورها يف الكفاح �ضد التطرف والإرهاب"،
و"امل�ستوى العايل للكوادر الإ�سالمية كعقبة
�أمام التطرف" ،و "نظام التعليم الإ�سالمي
باعتباره واحدا من �أجنع �أ�شكال الن�ضال �ضد
التوجهات الراديكالية واملتطرفة ".
وقد اتفقت تقريبا جميع وجهات النظر،
والتقارير املعرو�ضة �أمام اجلمهور �إىل حقيقة

جانب من امل�ؤمتر املخ�ص�ص ملناق�شة ق�ضية الإرهاب

�أن جمهورية تتار�ستان هي واحدة من �أكرث
املناطق ا�ستقرارا يف رو�سيا احلديثة .ومع ذلك،
هناك جماعات تعمل خارج القانون ،بل توجد
خماطر من ظهور منظمات �إرهابية و�أن�شطة
�إرهابية.
وللق�ضاء على كل هذا ،بح�سب امل�شاركني ،فمن
ال�ضروري العمل على و�ضع حواجز متينة حتول
دون دخول الأيديولوجيات الغريبة عن املجتمع،
ومقاومة الظروف التي ت�ؤدي �إىل انت�شار
الإرهاب .ف�ضال عن �ضرورة �أن تت�شكل يف
املجتمع الأفكار واملواقف التي ت�ستهدف تغيري
الوعي القانوين لل�شعب ،ورف�ض جمرد التفكري
يف �إمكانية ا�ستخدام العنف لتحقيق الأهداف
الدينية �أو ال�سيا�سية �أو غريها.
الأ�سا�س لتحقيق ذلك لي�س فقط بالأفكار
العامة الداعية �إىل الت�سامح ،والبعد عن
العنف ،والوئام بني الأعراق ،ولكن �أوال وقبل
�شيء،بالعقائد والتعاليم التي تدعو �إليها جميع
الأديان التقليدية.
الآراء واالقرتاحات التي قدمت يف كلمات
املتداخلني وجدت �صداها يف قرارات امل�ؤمتر،
من بينها الت�صدي للتطرف والإرهاب املعا�صر،
من خالل التفاعل بني املجتمع والدولة
والطوائف الدينية ،ف�ضال عن الدور الفعال
ملنظمات ال�شباب ،وتطوير �آلية متويل امل�شاريع
املدعومة التي تهدف �إىل دعم �أفكار الت�سامح
بني الأعراق وحتقيق الوئام بني الأديان.
وتعزيز دور و�سائل الإعالم الإ�سالمية يف تنفيذ
�سيا�سات مكافحة التطرف ،وا�ستخدام نظام

التعليم الإ�سالمي باعتباره واحدا من �أجنع
�أ�شكال الن�ضال �ضد امل�شاعر املتطرفة واملعادية
للأجانب ،وغريها.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س الإ�سالمي
الرو�سي حممد �صالح الدينوف يف حديثه
لوكالة "�إ�سالم نيوز" على �ضرورة على م�س�ألة
ت�أهيل كوادر �إ�سالمية ذات مهنية عالية ك�أداة
للدعوة �ضد التطرف "انه لي�س �سرا �أن ال�شباب،
الذين ميثلون اليوم اجلزء الأكرب ممن يرتادون
امل�ساجد ،هم الأر�ض اخل�صبة لن�شوء الأفكار
املتطرفة .فال�شباب ال ميلكون ما يكفي من
خربة حياتية ومعرفية ،لذلك هم �أكرث عر�ضة
لت�أثريات الأفكار املتطرفة .وتبعا لذلك ف�إن
امل�س�ؤولية الكربى املبا�شرة تقع على عاتق الأئمة.
وت�ؤثر طريقة توا�صلهم ب�شكل كبري على اجلهة
التي ميكن �أن ي�سلكها ال�شاب .وعليه فمن �أجل
�أن يتوجه ال�شباب يف االجتاه ال�صحيح ،ال بد من
�أن يكون الإمام �صاحب مهنية عالية امل�ستوى،
ميلك تعليما �شرعيا قويا ،وي�سعى دوما لزيادة
معلوماته وجتديدها من وقت لآخر ،و�أن يكون
�صاحب فكر ومثقف ،بالإ�ضافة �إىل امتالكه
ال�صفات املعنوية والأخالقية التي ت�ؤهله ليكون
مثاال للآخرين " ح�سب قول �صالح الدينوف.
ووفقا ل�صالح الدينوف ف�إن رو�سيا حاليا بحاجة
ما�سة �إىل اخلرباء املحليني ،فهناك نق�ص حاد
يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية ،وهو " ما ال
مي ّكننا �أن نقاوم بطريقة علمية الأفكار الهدامة
التي ت�ؤدي �إىل وجهات نظر متطرفة و�إجراءات
�أكرث تطرفا" ح�سب تعبريه.
اإلسالم في روسيا
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أخبار وتقارير

اتحاد المسلمين في روسيا من األورال إلى القوقاز
�أ�س�ست م�ؤخرا منظمة جديدة حتمل ا�سم "احتاد ال�شباب امل�سلم يف رو�سيا" .و�أمام هذه امل�ؤ�س�سة الوليدة خطط كبرية ،وطموحات
تقا�سمها مع جملتنا رئي�س املنظمة ال�شبابية ،ومفتي جمهورية موردوفيا فهيم �شافيف ح�ضرات .وينبغي الت�أكيد على �أن امل�سلمني
يف اجلمهورية مل ي�أتوا من اخلارج ،لكنهم ومنذ �أكرث من �ألف عام يعي�شون يف هذه املنطقة .ويعد ال�شباب املكون الرئي�سي للمجتمع
امل�سلم يف اجلمهورية .واملفتي �شافييف هو واحد من �أ�صغر املفتني يف رو�سيا .ولي�س م�ستغربا �أن تولد لديه هذه الفكرة.
زيال ال�شيخ
§ الأفكار عادة ما ت�أتي من احلياة املحيطة
بال�شخ�ص ،و�إن�شاء منظمة لل�شباب امل�سلم يف
رو�سيا لي�س ا�ستثناء� .ألي�س كذلك؟
*** نعم هذا ما تتطلبه البيئة املحيطة بك
ومتطلبات احلياة .بني �أفراد ال�شعب امل�سلم
يف موردوفيا يوجد الكثري من ال�شباب الذين
ي�شاركون بن�شاط يف حياة الأمة امل�سلمة .غالبية
ه�ؤالء تربوا بني �أ�سرهم على الروح اال�سالمية،
وترعرعوا على القيم الدينية وكانوا ي�ؤدون
فري�ضة ال�صالة ودر�سوا القر�آن� .إذا كان قبل
ع�شر �سنوات غالبية احلا�ضرين يف امل�ساجد هم
من كبار ال�سن ،فاليوم الو�ضع قد تغري فغالبية
من يح�ضر للم�ساجد من ال�شباب .ومع ذلك ف�إن
الإ�سالم لي�س جمرد طقو�س بل هو منهج حياة.
وعليه ف�إنه من ال�ضروري �أن تكون احلياة غري
معزولة عن املحيط ،وامل�شاركة واالندماج يف
احلياة االجتماعية داخل اجلمهورية ويف رو�سيا
عامة ،يعترب �أمرا �ضروريا وهاما.
�ضمن عمل املفتيات قمنا برتتيب �أمورنا بحيث
�أ�صبحنا نعمل يف فريق موحد ،ميثل العمود
الفقري فيه خريجون بدرجات علمية عالية
من املدار�س اال�سالمية ومن النخبة واملثقفني
امل�سلمني .هناك عالقات وطيدة مع جمتمع
التتار القومي داخل اجلمهورية ،وبالتعاون
مع املنظمات العرقية والثقافية الأخرى من
موردوفيا واملناطق املجاورة .هذا العمل بد�أ
يجني ثمارا طيبة ،وما زال هناك الكثري من
امل�سائل التي ي�صعب حلها داخل الإدارة الروحية.
§ يف �أي �شكل من الأ�شكال �سيعمل "احتاد
ال�شباب امل�سلم يف رو�سيا"؟
*** �أوال وقبل كل �شيء ،هذا امل�شروع هو عبارة
عن م�ساحة للجيل اجلديد من امل�سلمني ميكن
االنطالق منها ،وهي �أتاحة املجال للراغبني يف
التعلم والعمل و حتقيق الذات .و�أدوات حتقيق
ذلك ميكن �أن تكون ب�أ�شكال خمتلفة .على �سبيل
املثال ،ال�شباب الرو�سي ي�شارك يف خمتلف

فتيات م�سلمات يف �أحد املخيمات ال�صيفية

املحافل واملنتديات مثل منتدى "ما�شوك"،
و"دومباي" ،و"�سيليغري" وغريها ،من املحافل
التي تعد منربا ملناق�شة خمتلف املو�ضوعات.
هذه التجربة وهذا النوع من احلوار مفيد
للغاية .يف منظمتي نريد اجلمع بني خمتلف
الأ�ساليب للتعاون امل�شرتك بني املجتمعات
امل�سلمة يف رو�سيا� ،أين ميكن �أن جتمع ممثلني
من جميع مناطق البالد .وميكن �أن يكون
ذلك عرب املنتديات اال�سالمية وال�شبكات
االجتماعية ،والتدريب ،واملحا�ضرات التعليمية
التقليدية ،والدورات التدريبية .و�سوف تكون
م�ساعدة ال�شباب من قبل املوجهني الكبار،
الذين �سوف يتقا�سمون معهم جتاربهم اخلا�صة
وتوجيهم .ولكن مع كل ذلك ف�إن كل منظمة
ع�ضو �ستعطى �إمكانية طرح �أي مو�ضوع تراه
منا�سبا للمناق�شة ،ولتقدمي �أفكارها حول تنفيذ
هذه امل�شاريع .هيكل وعالقات و�أن�شطة االحتاد
�ستكون متما�شية متاما مع التقاليد الإ�سالمية.
§ ال�شكليات القانونية قد متت فمتى ميكننا
�أن ننتظر بداية العمل الن�شط؟
*** على الرغم من حقيقة �أن امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي
لـ "احتاد ال�شباب امل�سلم يف رو�سيا" عقد يف 16

يونيو/حزيران  2011يف �ساران�سك عا�صمة
جمهورية موردوفيا� ،إال �أن بع�ض ال�شكليات
القانونية املتعلقة بت�سجيل املنظمة اجلديدة
�أخرتنا ملدة �ستة �أ�شهر .ولكن يف نهاية املطاف
ح�صلنا على جميع الأوراق الر�سمية وت�سلمنا
جميع الوثائق للت�سجيل الر�سمي للمنظمة.
اللجنة التنفيذية للمنظمة جديدة تقع يف
�ساران�سك .وحتت قيادة االحتاد يتم ت�شكيل
فروع يف املناطق الرو�سية .يف امل�ستقبل نتطلع
�أن نرى فروعا يف كل رو�سيا من نهر الفولغا �إىل
ال�شرق الأق�صى ومن �شمال القوقاز والأورال �إىل
غريهما من املناطق الرو�سية .الأمة امل�سلمة يف
رو�سيا هي ح�ضارة ممتدة بتاريخها وتقاليدها
وعقليتها ،وثقافاتها املتعددة� .أما اليوم ف�إن
امل�سلمني يف بالدنا ،وخ�صو�صا عن�صر ال�شباب،
يواجه حلظة حا�سمة ومهمة جدا يف حياته.
هناك حماولة لت�شكيل نهج منظم للدين،
وت�شكيل ملا ي�سمى بالإ�سالم الرو�سي التقليدي،
الذي عا�ش قبل �ألف �سنة من الآن ،وله
تاريخه يف العالقات بني الديانات التقليدية،
وامل�شاركة الفاعلة من جانب امل�سلمني يف احلياة
االجتماعية والأكادميية وال�سيا�سية يف وطنهم.
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012

أخبار وتقارير

المسيحيات يطالبن بحقهن في لبس غطاء الرأس
ديانا �ألييفا
مل تعد م�س�ألة تغطية ال�شعر وو�ضع املنديل على
الر�أ�س مقت�صرة على الن�ساء امل�سلمات ،فمع
بدء العديد من الهيئات احلكومية الت�شديد على
موظفيها لاللتزام بقواعد اللبا�س الذي مينع
املر�أة من تغطية �شعر ر�أ�سها ،تواجه العديد من
امل�سيحيات املتدينات ذات امل�شاكل التي تعرت�ض
املر�أة امل�سلمة .فاملجتمع الذي يعي�شن فيه ال
يتفهم رغبتهن يف االمتثال للمعتقد الذي يفر�ض
عليهن االحت�شام.
وقد كان غطاء الر�أ�س �أحد �أهم مطالب املر�أة
امل�سيحية يف رو�سيا وحقها يف �أن ترتدي ما
يتما�شى وقناعاتها .لقد كنا يف املا�ضي نكتب
كثريا عما تتعر�ض له املر�أة امل�سلمة امللتزمة
باللبا�س ال�شرعي يف البلدان التي يكون امل�سلمون
فيها �أقلية �أو تلك التي اليكون الإ�سالم فيها
هو الدين الرئي�سي للدولة .و�إن كانت بع�ض
الدول ذات الأغلبية امل�سلمة حتاول �أن ت�شذ عن
هذه القاعدة .حيث يعمد بع�ض م�سئوليها �إىل
ا�ست�صدار قوانني ملنع امل�سلمات املحجبات من
نيل �أب�سط حقوقهن كمواطنات يف بلد غالبية
�سكانه من امل�سلمني مثل جمهوريات طاجك�ستان
وقرغيز�ستان وكازخ�ستان و�أوزبك�ستان ،الواقعة
يف �آ�سيا الو�سطى ،والتي حتاول ال�سلطات فيها
منع احلجاب بكل طاقتها .وتن�سى هذه ال�سلطات
�أو تتنا�سى �أن ال�ضغط يولد االنفجار و�أنها لن
تكون مبن�أى عن موجة م�شابهة "للربيع العربي".
ما هي امل�شكلة؟ هل ميكن �أن يكون الدين �شرا؟
�إن الأديان جميعها بدون ا�ستثناء تفر�ض قيودا
على املجتمع والإن�سان ب�أ�شكال خمتلفة ،بغر�ض
التو�صل �إىل االن�سجام يف املجتمع والعالقات بني
النا�س .لكن مثل هذا الأمر غري مقبول حتى يف
الدول الدميقراطية التي حترتم حقوق االن�سان.
حديثنا يف هذه املقالة لي�س عن م�سلمة تنا�ضل
من �أجل احلجاب يف �إحدى تلك الدول التي
ذكرنا� ،إمنا هو عن حمامية م�سيحية �أورثوذك�سية
متدينة ت�سعى جاهدة من �أجل حقها القانوين يف
و�ضع املنديل على ر�أ�سها �أثناء العمل.
�إن الوئام الروحي واملعي�شي الذي تعي�شه املحامية
ناتاليا ،تكدره عبارات تكتب على عدد من قاعات
املحاكم "يجب التواجد يف القاعة بدون غطاء
للر�أ�س " .عبارات مل ي�ستطع �أحد �أن يجد لها
تف�سريا و�أ�سا�سا ،وملاذا و�ضعت بالذات للن�ساء.

تقول ناتاليا وهي ت�شكو من ذلك " يف كل مرة
نواجه مثل هذه املتاعب .وبحكم مهنتي �أ�ضطر
للتواجد امل�ستمر يف قاعات املحاكم ،واتعر�ض يف
العديد من املرات� ،إما من القا�ضي �أو من �أي
رجل احلا�ضرين� ،إىل م�ضايقات ب�سبب املنديل
الذي �أ�ضعه على ر�أ�سي "
وت�ضيف ناتاليا � ":إذا �س�ألت �أي امر�أة تلب�س
غطاء الر�أ�س ،مالذي يدفعك لفعل ذلك ،ف�إنها
وبكل و�ضوح وب�ساطة �ستقول لك لأنه �أمر �إلهي.
مع العلم �أن تدين املر�أة ال مينعها من �أن تكون
حمرتفة يف مهنتها التي تزاولها ،والتي غالبا ما
يقودها الرجال"
وتقول ناتاليا �إن الرغبة يف ارتداء املنديل
ظهرت لديها �أول مرة قبل �أكرث من ع�شر
�سنوات ،عندما كانت يف رحلة عمل طويلة يف
البلدان العربية .تلك الهالة من االحرتام التي
حتظى بها الن�ساء املحليات ،والإحرتام الذي
القته من قبل الرجال ،هي واحدة من الذكريات
ال�سعيدة لتلك الأيام التي ق�ضتها هناك ،وهي
�أحد �أهم الأ�سباب التي دفعتها �إىل لب�س املنديل
�أو ما ي�سميه امل�سلمون باحلجاب.
و�إجابة على �س�ؤالنا عن �سبب تخلي املر�أة
امل�سيحية الأرثوذك�سية عن الزي الديني قالت
املحامية ناتاليا " :يف امل�سيحية هناك معيار
للمالب�س الن�سائية من�صو�ص عليها يف الكتاب
املقد�س .ينبغي �أن تكون املالب�س منا�سبة للعفة
املت�أ�صلة يف امل�سيحية الأرثوذك�سية .بالت�أكيد ف�إن
ارتداء املالب�س املغرية يعترب ذنبا وخطيئة� .أما
بالن�سبة للحجاب فقد �أمرت املر�أة ب�أن مت�شي
ور�أ�سها مغطى �سواء يف الكني�سة �أو يف ال�شارع".
وتقول نتاليا يف �إ�شارة �إىل الكتاب املقد�س ":
لقد قال احلواري بول�س�" :أريدكم �أن تعرفوا �أن
الرجل مطالب باال�ستماع لقول امل�سيح ،واملر�أة
لزوجها ،وامل�سيح هلل"� .إن هذا الكالم يدل،
بح�سب ناتاليا ،على �أن قيادة الأ�سرة هي للرجل
بال جدال ،لكننا نرى يف عاملنا املعا�صربكل
�أ�سف كيف تبدلت هذه الأدوار".
غطاء الر�أ�س بالن�سبة لنتاليا هو تعبري عن القيم
الروحية والأخالقية التي حتملها املر�أة وت�ؤمن
بها ،وهو كذلك تعبري عن رف�ض املر�أة امل�ؤمنة
للأخالق الغربية ،والقيم اال�ستهالكية التي
تُ�ص َّدر للمجتمعات الأرثوذك�سية بل �إنه":م�ؤ�شر
على قوة الإميان يف النف�س وم�ؤ�شر �أخالقي عما

غطاء الر�أ�س يف الأزياء التقليدية الرو�سية

جتي�ش به النف�س امل�ؤمنة" ح�سب قولها.
ومن الأ�شياء التي حتدثت عنها ناتاليا ب�شيء
من االعجاب هو ما ر�أته يف زيارتها الأخرية �إىل
جمهورية ال�شي�شان ،وم�ضت تقول " لقد ر�أيت
الن�ساء يف ال�شي�شان ي�ضعن املنديل على ر�ؤو�سهن
ومل يكن �أحد يتدخل يف اختيارهن .ال �أحد يعلق
على طريقة لبا�س املر�أة هناك .و�أمر �آخر نال
�إعجابي وهو العالقة بني النا�س هناك :احرتام
فائ�ض للكبار ،وكرم ال�ضيافة لدى النا�س"
وتنهي ناتاليا كالمها بقولها ":بالطبع الدور
الكبري الذي تقوم به املر�أة كان من بني الأ�شياء
التي لفتت انتباهي ،فهي لي�ست ربة بيت من�سية،
�إمنا تقوم بواجبها على �أف�ضل وجه داخل بيتها،
وهي امر�أة واثقة من نف�سها ،لها ر�أيها اخلا�ص
يف العديد من الق�ضايا� .إن هذا الأمر حمل تقدير
واحرتام ويجب �أن ن�أخذه كمثال يحتذى به ".
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012
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مقابالت

المساجد في منطقة تيومين الروسية

م�سجد يف مركز مدينة تيومني

كليل عبد الواحدوف
يوجد يف منطقة تيومن نحو  80م�سجد ،و �إذا
�أ�ضفنا �إليها امل�صليات وامل�ساجد فى مناطق
احلكم الذاتي ال�شمالية (مبحافظة يامال و
يوغرا ) والتي تعترب ا�سميا تابعة ملحافظة
تيومن ،ف�إن عدد امل�ساجد �سي�صل �إىل .150
ِ
بالطبع ،لي�س كل امل�ساجد يف املنطقة م�ؤثرة
بنف�س احلجم يف حياة الأمة .ففي بع�ضها تقام
ال�صلوات اخلم�س �أما �صالة اجلمعة فتغ�ص
امل�ساجد بامل�صلني وال يبقى فيها مكان فارغ.
امل�ساجد الأخرى والتي معظمها يف املناطق
الريفية فال تفتح �إال يوم اجلمعة لأداء ال�صالة.
امل�سجد الأكرث جاذبية من الناحية املعمارية،
والذي يعد مزارا للزوار وجاذبا لل�سياح هو
امل�سجد الأول يف املجمع الإ�سالمي يف �إمبايفا،
واملعروف بامل�سجد الكبري .وتعترب مدينة �إمبايفا،
مدينة قدمية ،تقع على بعد  10كيلومرتات من
املركز الإقليمي الذي �أ�س�سه املهاجرون من
بخارى .مت بناء امل�سجد الأول يف ال�سنوات ما
بني  1888-1884بتمويل من التاجر نعمة اهلل
حاجي كارمي�شكوف ،بت�صميم من املهن�س
املعماري غوتليب ت�سينك .بعد �إغالق امل�ساجد
يف الع�صر ال�سوفيتي ،حول امل�سجد �إىل م�صنع
ملنتجات الألبان ،ومكتب للمزارع اجلماعية،
وق�صر لطالئع ال�شباب ال�شيوعي ،ومدر�سة
للمو�سيقى .مع انهيار االحتاد ال�سوفيتي يف
عام  ،1991عاد امل�سجد للم�سلمني ومنذ ذلك
احلني و�إىل اليوم تعمل يف ذلك امل�سجد مدر�سة
دينية تابعة للإدارة الدينية للم�سلمني يف منطقة
تيومني� .أما اليوم ف�إن الإدارة تخطط لفتح فرع
للجامعة الإ�سالمية الرو�سية .وقد �أعيد بناء

م�سجد �إميبايفو يف �ضواحي تيومني

امل�سجد بالكامل على ح�ساب امليزانية الإقليمية.
يوجد يف مدينة �إمبايفا م�سجد �آخر بني قبل
الثورة البول�شيفية ي�سمى بامل�سجد ال�صغري
الثاين .مت بنا�ؤه يف عام  ،1871تقام فيه �صالة
اجلمعة وال�صلوات اخلم�س كما توجد به مدر�سة
يتعلم فيها الأطفال والكبار يوم الأحد من كل
�أ�سبوع.
�أكرث امل�ساجد زيارة يف العا�صمة الإقليمية
تيومن هو امل�سجد اجلامع املوجود على م�شارف
املدينة ،يف القرية التتارية القدمية "�أنائول"
التي دخلت اليوم �ضمن حدود املدينة .فقد بنيت
يف الفرتة ما بني  ،1997-1989مب�ساعدة مالية
من امليزانية الإقليمية وال�صناديق اخلريية
العاملية الإ�سالمية .يف هذا امل�سجد الذي تت�سع
م�ساحته لـ � 600-500شخ�ص ،ت�صل فيه �أعداد
امل�صلني يوم اجلمعة �إىل  2000م�سلم .يتم يوم
اجلمعة تفريغ جميع الطابق ال�سفلى للم�صلني،
�إال �أن ذلك ال يفي باحلاجة ف�أعداد امل�صلني
تفوق امل�ساحات املخ�ص�صة لذلك .وي�ضطر
النا�س لل�صالة يف الفناء وعلى ال�سالمل ،و يف
ال�ساحات اخلارجية .يف عام  2010مت ترميم
امل�سجد كامال ،مبيزانية قدرت بـ  10ماليني
روبل.
توجد يف تيومني  4م�ساجد وم�صلى واحد.
جميعها مزدحمة .لأجل ذلك قامت �إدارة
االقليم يف العام احلايل بتخ�صي�ص قطعة �أر�ض
على م�شارف مدينة �أوم�سك لبناء م�سجد كبري
يت�سع لـ 3000م�صل.
�أحد �أحدث امل�ساجد يوجد يف مدينة
يالوتورف�سك الواقعة على بعد  70كيلومرتا من
مدينة تيومني .مت بنا�ؤه يف عام  2004عن طريق

م�سجد مامتا�سي يف �ضواحي تيومني

�أحد امل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية الدولية،
وبدعم من امليزانية الإقليمية� .إمام امل�سجد هو
ال�شيخ رائيل حمموتوف احلا�صل على �شهادة
من اجلامعة اال�سالمية يف مدينة �أوفا وله
�شهادة من جامعة علم النف�س يف با�شكري�ستان.
يقوم ال�شيخ رائيل بتنظيم خميمات �صيفية
و�شتوية للأطفال يف العطالت املدر�سية .ويعترب
م�سجد مدينة يالوتورف�سك واحدا من امل�ساجد
القالئل التي تقام فيها االحتفاالت باملولد
النبوي ،وتتم فيها مناق�شات حول العديد من
املوا�ضيع الدينية ،والتي يح�ضرها ال�شباب
املتم�سك بالتقاليد ال�صوفية.
�أما مدينة يالوتورف�سك فقد ت�أ�س�ست يف القرن
 ،17يف مكان املوقع ال�سابق للقلعة التتارية
"يافلو تورا"� ،أين يعي�ش �أكرب عدد من امل�سلمني.
بالت�أكيد ف�إن  80م�سجدا جنوب منطقة تيومن
لي�س بالعدد الكبري �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار
�أن جمموع القرى يف املنطقة التي ت�سكنها
غالبية م�سلمة ي�صل �إىل  150قرية .يف الع�صور
الو�سطى يف حمافظة تيومني كانت تقع حكومة
�سيبرييا الإ�سالمية ،وكانت الديانة الإ�سالمية
هي الديانة ال�سائدة ،وال�شريعة اال�سالمية هي
احلاكمة يف �شعوب تلك املنطقة ال�سيبريية.
والبد من االعرتاف باجلميل ملا تقدمه احلكومة
املحلية من دعم يف بناء امل�ساجد ل�سد حاجة
امل�سلمني ،فامل�ساجد ال تزال تبنى �سنة بعد �سنة
على �أر�ض تيومن ،وقريبا ترى النور م�ساجد
مدن "فريخني �إنغال" و " مامتا�سي" .ويطمح
امل�سلمون يف تلك املحافظة �أن يروا يف كل قرية
م�سلمة م�سجدا جامعا ،وتزداد �أعداد امل�ساجد
يف املدن الكربى.
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أخبار وتقارير

بعد  65عاما بنى مسجدا وأصبح إماما فيه

مسجد في محطة
"بايكونور" الفضائية
من املنتظر �أن يتم الفراغ قريبا من ت�شييد
م�سجد يف جمهورية كازاخ�ستان بالقرب من
قاعدة بايكونور الف�ضائية التي تعترب الأكرب
يف العامل .ويجري يف املرحلة الراهنة القيام
بالت�شطيبات الأخرية يف امل�سجد و حت�سني
املنطقة املحيطة به،من ت�سوية للأر�ض وو�ضع
البالط على ال�ساحات املتبقية واملمرات ،كما
مت يف الأيام القليلة املا�ضية و�ضع املنارتني
والقباب .ووفقا للم�شروع ف�إن امل�سجد الواقع
خارج �أرا�ضي حمطة بايكونور �سيكون مبثابة
جممع ا�سالمي يحتوي على م�سجد لـ 400
م�صلي ومدر�سة وعدد من املباين امللحقة
به للأ�ستعماالت اليومية ولبيع ما يحتاجه
امل�سلمون الذين يرتددون لل�صالة.
ومن املتوقع �أن يكون االفتتاح الر�سمي ملبنى
امل�سجد يف  21مار�س من العام القادم،
يوم احتفال �أبناء املنطقة وجمهورية
كازخ�ستان بعيد النوروز ،بح�سب ما ذكرته
وكالة "انرتفاك�س" الرو�سية .يذكر �أن بناء
�أول م�سجد يف مدينة بايكونور بد�أ يف عام
 2008ب�أموال وتربعات من املنظمات غري
احلكومية ،حيث تبلغ تكلفة امل�شروع حوايل
 5 .1مليون دوالر.

احلاج الطيب عبدولني "ميينا " �أثناء بناء امل�سجد

احلاج الطيب عبدولني عم ُره البالغ
مل يحجب
َ
 65عاما ،عن االلتحاق ب�إحدى املدار�س الدينية
يف مدينة بريم الرو�سية ،وجل�س كغريه على
مقاعد الدرا�سة يف املدر�سة الدينية ليتعلم
�أ�سا�سيات الإ�سالم وليخدم امل�سلمني يف
«فريخنايا �ساليانكو» القرية التي ا�ستقر للإقامة
فيها مع زوجته بعد �إحالته على التقاعد.
تعترب قرية « فريخنايا �ساليانكو» �أو كما يطلق
عليها ال�سكان الأ�صليون قرية «ليوك» ،ن�سبة �إىل
النهر الذي مير بحانبها،تعترب القرية التتارية
الوحيدة يف منطقة كي�شريت�سكوم ،التي ي�سكنها
التتار امل�سلمون .كما �أنها موطن را�سيمة �آبا
زوجة احلاج الطيب.
هنا يف �أر�ض من �أرا�ضي هذه القرية ،قام
الزوجان ببناء بيت �صغري ،جمعا �أمواله من
عرق جبينيهما طيلة ال�سنني التي م�ضت .لقد
كان احلاج الطيب يعمل يف معمل للخ�شب ،وهو
ما �أك�سبه خربة يف نوعية الأخ�شاب وطريقة
بنائها وكيفية التعامل معها.
يكتف احلاج الطيب غاليمولني ببناء بيت
مل ِ
لل�سكن ،وقرر بناء م�سجد �صغري ي�أوي فيه �أبناء
قريته ،ليكون منارة للهدى بعد �أن غاب �صوت

الآذان عن تلك القرية ملدة زادت عن � 70سنة.
فكانت املبادرة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دينية تعنى
ب�ش�ؤون امل�سلمني يف القرية ،توىل �إدارتها.
وعني بعدها من طرف مفتيات حمافظة بريم
�إماما للقرية ،ثم ُكلف بال�شروع يف بناء امل�سجد
واال�شراف على تدري�س �أبناء القرية �أ�صول
الدين .كل ذلك كان منذ عام تقريبا ،يومها
و�ضع احلجرالأ�سا�س لبناء امل�سجد اخل�شبي
املوعود ،بهند�سة معمارية تتما�شى مع ما
تعارفت عليهامل�ساجد التتارية عرب التاريخ.
عملية البناء التي بد�أت باحلجر الأول �إىل �آخر
م�سمار فيها متت ب�إ�شراف كامل من احلاج
طيب .بينما �ساهمت زوجته وابنته �إيلزا يف
�إعداد وت�سجيل الأوراق الر�سمية.
بني امل�سجد بف�ضل جهود هذاال�شيخ الكبري،
الذي مل حتل �شيخوخته دون �إمتام العمل يوما
بعد يوم ،وغايته �أن ي�صل الأذان لكل بيت يف
قريته بعدما حرموا منه لع�شرات ال�سنني.
فلن�س�أل اهلل له دوام ال�صحة والعافية و �أن
يكون دوما يف خدمة اال�سالم وامل�سلمني من
�أهل قريته،و�أن يتقبل جهده وجهد �أ�سرته يف
بناء م�سجد يذكر فيه ا�سم اهلل ليال ونهارا.
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أبو الفتوح -آفاق واسعة للتعاون بين روسيا
ومصر ما بعد الثورة

يف حوار مع ال�سيد عبد املنعم �أبو الفتوح املر�شح املحتمل لرئا�سة جمهورية م�صر العربية بعد ثورة  25يناير،
�أكد �أبو الفتوح �أن ال�سلطات اجلديدة بعد الثورة حري�صة على تطوير العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية مع
رو�سيا على عك�س نظام الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك الذي كان توجهه الكامل نحو الواليات املتحدة
الأمريكية .وقد كان ملجلة " اال�سالم يف رو�سيا" حوار مع �أبو الفتوح الذي يعد �أحد �أبرز �شخ�صيات النخبة
ال�سيا�سية امل�صرية جاء فيه:
§ لقد مر على الثورة امل�صرية قرابة العام،
فمالذي تغري منذ ذلك احلني؟
*** ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،بعد قيام
الثورة يف  25يناير ،كان �أهم �إجناز لها خالل
ال�شهور املا�ضية هي تخلي�ص ال�شعب امل�صري
من الطاغية ح�سني مبارك ونظامه الفا�سد.
لقد كانت الثورة امل�صرية �إحدى �أعظم الثورات
يف العامل العربي ،والتي رفعت �شعار العي�ش
بكرامة وحرية و�إن�سانية ،ف�ضال عن �أنها متت
ب�أقل قدر من الت�ضحيات ودون دموية .املرحلة
الثانية من الثورة هي ت�أ�سي�س النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي يف م�صر ،القائم على دولة مدنية
حترتم كل املواطنني ،والدين اال�سالمي كما
حترتم الدين امل�سيحي� .إ�ضافة �إىل �أنها ت�ضمن
حقوقا مت�ساوية بني جميع املواطنني امل�صريني،
و�أن يكون �أ�سا�س احل�صول على احلقوق هو
املواطنة بغ�ض النظر عن اللون �أو اجلن�س �أو
الدين .لقد بد�أنا يف الإنتخابات الربملانية،
والتناف�س كبري بني االحزاب امل�شاركة ،و�ستنتهي

هذه االنتخابات باختيار اع�ضاء الربملان
وجمل�س ال�شورى ،يتبعها �إن �شاء اهلل انتخابات
رئا�سية .كل ذلك �سي�ؤ�س�س لإيجاد رئي�س مدين
وبرملان مدين ي�ضع د�ستورا للبالد وي�ؤ�س�س
لوطن دميقراطي حر على ا�سا�س احرتام حقوق
االن�سان وامل�ساواة بني املواطنني.
§ كيف ميكن �ضمان نزاهة االنتخابات بحيث
تعرب عن طموحات ال�شعب امل�صري ب�شفافية؟
*** االنتخابات التي كانت حت�صل يف م�صر
منذ �ستني عاما �إىل تلك التي مرت يف �سنة
 ،2010كانت كلها مزورة ،ومل تكن انتخابات
�صحيحة ،وال تعرب عن طموحات ال�شعب
امل�صري احلقيقية ،فقد كانت تزور ل�صالح
احلزب احلاكم ،الذي ميثل حزبا للفا�سدين.
لكن هذه االنتخابات �ستقدم منوذجا للعامل
العربي واال�سالمي وللعامل كله ،و�ستكون مثاال
حقيقيا للنزاهة والتناف�س غري امل�سبوق يف
م�صر .لن ي�سمح ال�شعب امل�صري ان تزور
�إرادته بعد الثورة.

§ هناك حديث لدى املراقبني ب�أن هذه
الثورات جاءت باال�سالميني ،و�سيكون
لهم ت�أثري قوي يف ال�ش�أن ال�سيا�سي فكيف
تنظرون �إىل مثل هذه االقوال؟
*** يف احلقيقة العامل العربي ي�شكل بطبيعته
احل�ضارة اال�سالمية ،بل �إنه يعترب عنوانها
الرئي�سي .واحل�ضارة اال�سالمية بناها كل العرب
من م�سلمني وم�سيحيني .وبالتايل ف�إن جميع
املواطنني العرب يحرتمون قيم هذه احل�ضارة.
وعليه ف�إنه من الطبيعي جدا ان تكون الأحزاب
التي تعتمد على مبادئ احل�ضارة اال�سالمية
كمرجعية حتظى مب�ساندة غالبية ال�شعوب
العربية .وهذا بالفعل ما ظهر يف انتخابات
تون�س ،حيث حت�صل حزب " حركة النه�ضة"
ذو التوجه اال�سالمي على م�ساندة حوايل %50
من �أ�صوات ال�شعب التون�سي .والأكيد �أن هذا
�سيح�صل يف م�صر و�سيح�صل يف كل العامل
العربي .يجب علينا احرتام �إرادة ال�شعوب ،ف�إذا
كانت ال�شعوب متوجهة نحو اال�سالم فال بد �أن
اإلسالم في روسيا
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نحرتم ذلك� .إن توجه ال�شعوب نحو اال�سالم ال
يعني قيام دولة دينية ،بل هي دولة دميقراطية
مدنية حترتم قيم ومبادئ اال�سالم ،كما حترتم
قيم ومبادئ امل�سيحية التي هي موجودة يف
م�صر �أي�ضا .فاال�سالم هو �أعظم دين احرتم
احلريات واحرتم الكرامة االن�سانية واحرتم
قيم العدالة املطلقة بني النا�س .هذه كلها قيم
�إن�سانية عظيمة تلتف حولها كل االن�سانية .فقيم
العدالة واحلرية والرفاهية االن�سانية جتدها
يف اال�سالم العظيم� ,إن اال�سالم و�ضع مبادئ
عامة لهذه القيم ،واملقا�صد العامة لل�شريعة
اال�سالمية تركز على حقوق االن�سان واحلريات
وعلى العدالة والتنمية وحماربة الفقر .فحينما
يقول �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه " :لوكان الفقر
رجال لقتلته" ،فهو يحث امل�سلمني على حماربة
الفقر وحينما يقول الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم " :ما ءامن بي من بات �شبعان وجاره
جائع اىل جنبه وهو يعلم به" ،ف�إمنا هي دعوة
للتكافل االجتماعي ،فالغني يجب �أن يرفق
بالفقري ،واملجتمع يجب �أن يراعي الفقراء.
ال ميكن �أن تكون فئة يف املجتمع متخمة باملال
وفئة �أخرى ال جتد قوت يومها ثم نتحدث عن
العدالة يف املجتمعات .اال�سالم يحث على
التكافل االجتماعي وعلى العمل واالنتاج ،فكل
هذه القيم �ستنمو مع اال�سالم وهي قيم �إن�سانية
عامة ال يختلف عليها �أي �إن�سان يف العامل �أيا
كانت ديانته �أو فكره �أو عقيدته.
§ �إذا حتدثنا عن �شعبية احلزب فمن هم
الذين ي�ساندونكم ؟
*** نحن التيار الأ�سا�سي والرئي�سي الذي يلتف
حوله جميع امل�صريني بكل االجتاهات .تعتمد
�أفكارنا و�آرائنا على املرجعية اال�سالمية ولكن
ذلك ال يعني انف�صاال عن بقية �شرائح ال�شعب.
يوجد معنا مرت�شحون يف احلملة االنتخابية
م�سلمون وم�سيحيون وليبرياليون وي�ساريون
وجميعهم يحرتم قيم اال�سالم ويقدرها .ف�أن
يكون ال�شخ�ص ليبرياليا �أو ي�ساريا فهذا ال
يتنايف مع احرتامه للقيم اال�سالمية.
§ ذكرمت �أن العالقات الرو�سية امل�صرية مرت
مبرحلة ركود ،فمالذي ميكن �أن ننتظره يف
حال �أ�صبحتم رئي�سا مل�صر ؟
*** نحن يف و�ضعنا اجلديد ويف برناجمي
االنتخابي الذي �أقدمه لل�شعب ن�ؤكد على
�ضرورة �أن تكون عالقاتنا طيبة مع كل العامل،
و�أن ال نق�صر عالقاتنا على دول معينة �أو

دولة حمددة ،كما كان يفعل الرئي�س ال�سابق،
حيث ركز على عالقته مع امريكا� .إننا نريد
ان تكون لنا عالقة طيبة ووطيدة مع رو�سيا
وال�صني و�أمريكا �أي�ضا و�أمريكا الالتينية
وافريقيا والعامل العربي واال�سالمي ،و�سيكون
لنا عالقات قوية بالدول املجاورة لنا مثل تركيا
وغريها .عالقاتنا �ستنفتح على العامل كله دون
�أي تعقيد ولكن على مبد�أ احرتام �سيادة الدول،
و�أن تكون العالقة ل�صالح م�صر ولن ن�سمح لأي
طرف ،ومنها �أمريكا� ،أن تتدخل يف �ش�ؤوننا
الداخلية.
§ هل لدي حزبكم عالقات مع رو�سيا
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الرو�سي ؟
*** يف احلقيقة لدينا عالقات مع املجل�س
اال�سالمي الرو�سي الذي يرعى �ش�ؤون امل�سلمني
يف رو�سيا ،وتربطنا عالقة طيبة مع رئي�سه
ال�سيد حممد �صالح الدينوف .ولعل الظروف
تكون �سانحة يف �أقرب فر�صة لزيارة رو�سيا.
�سنقوم� ،إن �شاء اهلل ،بتوقيع برتوكول تعاون
ثقايف بيننا وبني املجل�س اال�سالمي الرو�سي
حتى نر�سل لهم دعاة وحما�ضرين� ،أو نعطي
حما�ضرات يف الدعوة اال�سالمية ويف املعارف
الثقافية الأخرى.
§ هذا بالن�سبة للمجتمع املدين ولكن هل
لكم عالقات مع احلكومة وال�سلطة الرو�سية؟
*** طبعا العالقات بني م�صر كحكومة وبني
رو�سيا قدمية ،بد�أت منذ بناء ال�سد العايل
وتطورت ولكن يف الفرتة الأخرية ،نتيجة توجه
ح�سني مبارك نحو �أمريكا بالكلية ،فقد �أهمل
هذه العالقات املتينة بني رو�سيا وم�صر ،ولذلك
نرى يف هذه العالقات نوعا من ال�ضعف،
وننوي�،إن �شاء اهلل� ،أن نعيد هذه العالقات �إىل
عمقها ،مبنية على ال�صداقة والتعاون امل�شرتك
بيننا وبني رو�سيا حكومة و�شعبا.
§ �أنتم تعلمون �أننا قدمنا يف وفد ا�ستثماري
رو�سي �إىل م�صر ،فهل لديكم فكرة حول
تطوير هذا اجلانب نظرا �إىل انه كان �شبه
جممد بني البلدين ؟
*** لقد و�ضعنا يف برناجمنا خطوات لتحفيز
اال�ستثمار ،ولذلك ف�إننا نرحب باالخوة
امل�ستثمرين الرو�س �سواء يف اال�ستثمارات
ال�صناعية �أو الزراعية �أو يف اال�ستثمارات
املتعلقة بالأدوية والطب ب�شكل عام� .سن�سهل لهم
فر�ص اال�ستثمار يف م�صر لأنها كبرية ومت�شعبة
وعائدها كبري على امل�ستثمرين .وبالتايل ف�إننا

�سن�ضع حزمة من احلوافز لقدوم امل�ستثمرين
�إىل م�صر ونتمنى �أن يكون امل�ستثمرون الرو�س
�سواء يف ال�صناعة �أو الزراعة او ال�سياحة بني
ه�ؤالء .ال�سياحة الرو�سية يف م�صر كبرية ونحن
نعلم �أن حجمها كبري و الظروف ال�سياحية
جيدة ومالئمة لل�سياح ب�صفة عامة ،فال�شم�س
موجودة على مدار العام .من جهتنا نرحب
باال�ستثمار الرو�سي يف ال�سياحة �أو قدوم ال�سياح
الرو�س الذين �سيجدون كل الرتحاب يف كل
وقت� .أحب �أن �أنوه بان م�صر �آمنة ،فبع�ض
�أعداء م�صر يحاولون ن�شر معلومات مغر�ضة
عن �أن م�صر غري �آمنة ،لكنني �أ�ؤكد على عدم
�صحة هذه الإ�شاعات� ،إن ما يح�صل يف م�صر
يح�صل يف كل دول العامل� .أعيد ت�أكيدي على
�أن البالد �آمنة ولي�س هناك خوف على �أمن
و�سالمة من يزورها.
§ هل هناك نية لزيارة رو�سيا قبل االنتخابات
�أو بعدها؟
*** �إن �شاء اهلل �سنزور رو�سيا قبل االنتخابات
–�إن �سنحت الفر�ص -وذلك بالرتتيب مع
املجل�س اال�سالمي الرو�سي ومع احلكومة
الرو�سية نف�سها من �أجل �أن نلتقي بامل�ستثمرين
الرو�س� .أرجو �أن يكون يف �أقرب وقت ممكن.
�أحب �أن �ألتقي خالل رحلتي لرو�سيا مع
امل�صريني املقيمني هناك ،على اعتبار �أنهم
�سي�شاركون يف االنتخابات القادمة طبقا لقرار
املحكمة العليا.
§ اخلالف بني امل�سلمني وامل�سيحيني الذي
يتحدث عنه يف العديد من املنابر ،تعترب
م�س�ألة ح�سا�سة بالن�سبة للمجتمع الرو�سي
فما تعليقكم على ذلك ؟
*** من خالل هذه الفر�صة �أحب �أن �أطمئن
اجلميع يف رو�سيا ب�أن امل�سلمني وامل�سيحيني
يف م�صر يعي�شون جنبا �إىل جنب منذ مئات
ال�سنني .و�أن ما يحدث من خالفات بني
امل�سلمني وامل�سيحني� ،إمنا يحدث بني فئة �صغرية
من املتطرفني امل�سلمني وفئة من املتطرفني
امل�سيحيني ،الذين ميثلون قلة قليلة يف املجتمع
امل�صري .توجد بني عموم ال�شعب امل�صري
من امل�سيحيني وامل�سلمني �أوا�صر تعاون ومودة.
والأحزاب ذات املرجعية اال�سالمية مثل حزب
الو�سط واحلرية والعدالة وحزب النور لديها
من بني �أع�ضائها �إخوة م�سيحيون .فبالرغم من
�أنها �أحزاب ذات مرجعية �إ�سالمية �إال �أن ذلك
مل مينع امل�سيحيني من دخولها وهذا دليل على
اإلسالم في روسيا
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حوار خاص
العالقة الطيبة بني امل�سلمني وامل�سيحيني .بل يف
قوائم بع�ض هذه االحزاب اال�سالمية مر�شحون
م�سيحيون للربملان� .أنا �أرجو من االخوة الرو�س
�أن ين�أوا ب�أنف�سهم عن اال�ستماع �إىل ما ي�شاع
من معلومات تقع بني املتطرفني من اجلانبني،
ويتم ت�صويرها للمجتمع الرو�سي على �أنها بني
امل�سلمني وامل�سيحيني عامة .قليل جدا �أن جتد يف
بالد العامل امل�سجد بجوار الكني�سة ،لكن م�صر
تختلف عن بقية دول العامل يف ذلك .فم�سجد
عمرو بن العا�ص الذي يعترب �أقدم م�سجد يف
م�صر ،توجد بجواره الكني�سة املعلقة ،وجتد
بجوار هذا وذاك مقابر للم�سلمني وللم�سيحيني.
هذه هي م�صر منذ قدمي تاريخها من الفراعنة
قبل �سبعة �آالف عام و�إىل اليوم .اجلميع من
م�سلمني وم�سيحيني يعي�شون جنبا �إىل جنب بكل
معتقداتهم لي�س بينهم م�شاكل تذكر.
§ نريد �أن نخرج قليال عن م�صر لن�س�ألكم عن
وجهة نظركم عما يحدث يف �سوريا اليوم ؟
*** نحن نرى ب�أن النظام يف �سوريا ومنذ �شهور
يقوم ب�ضرب �شعبه وقتله ،بل تطور قتل ال�شعب
ال�سوري �إىل �ضربه باملدافع والطائرات .نحن
ن�أمل ونرجو من النظام ال�سوري �أن يكف عن
�إراقة الدماء .نقدر املوقف الرو�سي يف دعمه
حلقوق االن�سان ونتمنى من املوقف الرو�سي
�أن يكون وا�ضحا يف هذه امل�س�ألة �سواء ما
يتعلق ب�سوريا �أو �أي موقع يف العامل� .إننا نثق
ب�أن ال�شعب الرو�سي وال�سلطة الرو�سية تقدر
احلريات وترعى حقوق االن�سان وال �أعتقد �أنه
من املمكن ال�سكوت عن �ضرب النا�س باملدافع
وال�سكوت عن �إراقة الدماء ليال ونهارا .وبالتايل
نتمنى ون�أمل من النظام الرو�سي ،الذي وقف يف
معظم تاريخه مع العدالة واحلرية� ،أن يراجع
موقفه مما يحدث يف �سوريا و�أن يتخذ موقفا
منحازا �إىل ال�شعوب.
§ وماذا عن غزة واحل�صار املفرو�ض عليها؟
*** بعد الثورة مت فتح معرب رفح �أمام
الفل�سطينيني للدخول واخلروج منه ،على
اعتبار �أنه منفذ الفل�سطينيني على العامل
اخلارجي .نحن هنا نقدر املوقف الرو�سي جتاه
الق�ضية الفل�سطينية ،كان موقفا م�ؤيدا للحق
الفل�سطيني عرب تاريخه ،لكننا نرجو �أن يوا�صل
يف هذا املنهج لرفع كافة القيود على ال�شعب
الفل�سطيني حتى يقيم دولته وعا�صمتها القد�س
ال�شريف �إن �شاء اهلل.

صدمة في الكويت من هدم المسجد
الجامع في موسكو
ذكر م�س�ؤول بارز يف مركز الو�سطية الكويتي ال�شيخ الدكتور عبد الرحيم عثمان ،الذي يزور رو�سيا
يف زيارة عمل� ،أن القائمني على املركز قد �صدموا بخرب الهدم غري امل�صرح به للم�سجد الكبري يف
العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،الذي مت منذ �سنوات قليلة ،باالحتفال بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سه.
ويتمتع القائمون يف مركز الو�سطية الكويتي مبعرفة جيدة بالأو�ضاع يف رو�سيا عامة والإ�سالمية منها
خا�صة ،حيث يتعاون املركز ،منذ عدة �سنوات ،مع العديد من املنظمات الرو�سية ،ويقوم العديد
من خرباء املركز بزيارة العا�صمة مو�سكو ،وغريها من املدن واملناطق يف البالد ،لإلقاء الدرو�س
واملحا�ضرات واالطالع عن قرب عن �أو�ضاع امل�سلمني يف تلك الربوع.
وقال ال�شيخ عثمان عبد الرحيم لوكالة ا�سالم نيوز � ":إن هدم امل�سجد الرئي�سي يف مو�سكو ،الذي بني
منذ مائة �سنة م�ضت ،يعترب خطوة غري مدرو�سة للغاية ،حتى لو مت بناء م�سجد �آخر يف مكانه .لقد
فقد الإ�سالم يف رو�سيا تاريخيا يعود �إىل قرن من الزمان� .إن ما �سيقوله اجلميع الآن ب�أن امل�سجد
املركزي يف مو�سكو ظهر م�ؤخرا ،وهو ما ي�شري �إىل حمو تاريخه العريق "ح�سب قوله.
و�أ�ضاف ال�شيخ عثمان  ":لقد �صدمنا بنب�أ هدم امل�سجد غري املرخ�ص يف مو�سكو".
يذكر �أن امل�سجد املركزي يف مو�سكو بناه التاجر التتاري �صالح �إيرزين يف عام  .1904ويف عام
 2011مت هدمه من دون موافقة ال�سلطات يف مو�سكو ،و دون طرح هذه امل�س�ألة للمناق�شة العامة
�أمام امل�سلمني ،بل قبل �أيام قليلة من عملية الهدم �أكد رئي�س جمل�س املفتني ال�شيخ راوي عني الدين،
للم�سلمني �أنه لن يتم هدم امل�سجد ،ولكن �سيتم �إعادة بنائه.
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الكويت تصدر لروسيا الجهاد الحقيقي
�أ�صبحت زيارة امل�سلمني الرو�س لدولة الكويت تقليدا يف ال�سنوات الأخرية ،حيث تعقد دورات حول
مفهوم الإ�سالم املعتدل الو�سطي ،وذلك يف �إطار التعاون بني احلكومة الرو�سية والدولة اخلليجية.
�أنور �شريبوف
*** �أكرث الذين تركوا ب�صمتهم و �أعجبت �أ�سئلة تهم العديد منا ك�شباب .باخت�صار ،كانت
يف �أواخر �شهر نوفمرب  /ت�شرين الثاين ،بهم هو الباحث يف املركز الدويل للو�سطية رحلة حافلة بالأحداث .لقد تزودنا بالكثري
ا�ست�ضاف املركز العاملي للو�سطية وفدا من ال�شيخ عثمان عبد الرحيم .وهو دكتور يف علوم من املعلومات املفيدة ،ونحن على ا�ستعداد
"احتاد ال�شباب امل�سلم من رو�سيا" الذي ير�أ�سه ال�شريعة وكانت حما�ضرته بعنوان "اجلهاد يف لتقا�سمها مع �إخواننا و�أخواتنا وجميع النا�س
مفتي جمهورية ماردوفيا ال�شيخ فهيم �شافييف� .سبيل اهلل" .بالإ�ضافة �إىل املحا�ضرات فقد الذين ي�ؤيدون فكرة الإ�سالم املعتدل.
وي�ضم الوفد جمموعة من ن�شطاء منظمات حت�صلنا منه على �إجابات على الأ�سئلة الكثرية § ما هي اخل�صو�صية التي يوليها املركز لدى
�شبابية من �أقاليم ومناطق خمتلفة من رو�سيا .التي كانت ت�شغلنا حول اجلهاد .ما هو اجلهاد؟ توجيه خطابه �إىل ال�شباب امل�سلم يف رو�سيا ؟
و قد مثل منطقة بنزا ُ
رئي�س م�ؤ�س�سى ال�شباب مالذي يجوز وما الذي ال يجوز يف اجلهاد؟
*** يف احلقيقة مل �أالحظ �أن هناك تركيزا
التتاري ملحافظة بينوا ال�سيد دينار عي�سايف .ومبا �أن الأدلة التي كان يقدمها الدكتور عثمان خا�صا على ال�شباب ،على الرغم من �أنه
وكان ملجلة " اال�سالم يف رو�سيا " احلوار التايل :تعتمد على القر�آن وال�سنة ،ثم على �آراء علماء �سيكون رائعا �إىل حد كبري ،لو ركز املركز
§ ما هو الغر�ض الرئي�سي من الزيارة التي قام الدين الإ�سالمي املعتربين ،فقد �أخذنا فكرة يف جمال الدعوة على ال�شباب الرو�سي ،فهم
بها ال�شباب امل�سلم من رو�سيا �إىل دولة الكويت؟ جيدة عن املفاهيم الأ�سا�سية للجهاد .وعلى يتمتعون ب�سرعة ا�ستيعاب كبرية للحركات
*** الغر�ض الرئي�سي من رحلتنا ارتبط وجه اخل�صو�ص� ،أنه حتى لو كان هناك ما يدعو الدينية اجلديدة ويت�شربون ب�سرعة ال�سلبيات
باحل�صول على معرفة متعمقة عن الإ�سالم �إىل اجلهاد ف�إن ال�شريعة ميكن �أن حترمه� ،إذا التي فيها وبالتايل يكون بعد ذلك من ال�صعب
املعتدل ،ورفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي بق�ضايا كان �ضرره على الأمة �أكرث من نفعه .مثل هذه تنقيتهم من تلك الروا�سب ال�سلبية� .إن �شباب
اال�سالم .لقد كان الربنامج املخ�ص�ص للزيارة الأقوال ميكن �إيجادها حتى يف كتب العامل رو�سيا يحتاج �إىل التعليم ،كما �أنه بحاجة �إىل
م�ضغوطا للغاية .و�صلنا �إىل الكويت يف ال�ساعة الكبري �شيخ اال�سالم ابن تيمية� .أتذكر �أي�ضا �أن يعطي الفر�صة للتطور ب�شكل �صحيح ،بعيدا
اخلام�سة فجرا ويف امل�ساء يف الفندق عقدت حما�ضرات �ألقاها ال�شيخ يو�سف عبد اهلل .عن مظاهر التع�صب ،التي ،للأ�سف ،وجدت لها
�أول حما�ضرة متهيدية عن الق�ضايا الرئي�سية لقد كانت خم�ص�صة للحديث عن مفاهيم مكان يف �صفوف ال�شباب.
يف الإ�سالم.
فقه الو�سطية الذي يعترب الو�سطية الذهبية و�أود الإ�شارة هنا �إىل التما�سك الذي عرف به
خالل الندوة متت مناق�شة موا�ضيع هامة للإ�سالم وال�شريعة الإ�سالمية.
فريق �شباب جمهورية موردوفيا ،حيث كان كل
مثل التعاون بني الأديان ،وبني �أتباع الديانات §ما هي وجهة نظر النخبة الكويتية عن رو�سيا ؟ ع�ضو يف الفريق يتفهم الآخر .لقد وجدت معهم
املختلفة داخل املجتمع الواحد ،وطرق و�أ�ساليب *** لقد الحظت �أن العلماء الكويتيني على ب�سرعة لغة م�شرتكة ،وكنت على ات�صال دائم
تنمية املجتمعات املحلية يف البلدان التي ميثل دراية جيدة عن الإ�سالم يف رو�سيا ،خا�صة ما معهم .لقد تقا�سمنا معا انطباعاتنا حول الكثري
امل�سلمون فيها �أقلية .وقد مت الرتكيز ب�شكل يتعلق مب�شاكل امل�سلمني الداخلية .وقد قدمت من الق�ضايا وو�ضعنا خططا للتعاون امل�شرتك
خا�ص على حقيقة �أن يف دول ال�شرق الأو�سط جميع املحا�ضرات ،لتطبيق ،ما حت�صل فيها بني امل�سلمني يف موردوفيا ومنطقة بنزا .وجتدر
يوجد اهتمام متزايد بالفكر الو�سطي الذي من معارف ،يف رو�سيا مع الأخذ بعني االعتبار الإ�شارة �إىل �أن عدم معرفة اللغة العربية خلقت
يدين مظاهر العنف والتجاوزات �ضد �أبناء فهم العقلية املحلية و�إنزال حقائق الإ�سالم حاجزا �أمامنا للتوا�صل مع ال�شيوخ و الأكادمييني
الديانات الأخرى.
على بيئتنا لأننا ال نعي�ش يف بلد م�سلم .الفكرة الكويتيني .ولكن بف�ضل مفتي ماردوفيا فهيم
العملية التعليمية مت تنظيمها على �أعلى م�ستوى .الرئي�سية التي و�صلت �إلينا من املحا�ضرين ح�ضرات الذي كان يرتجم ب�صفة متوا�صلة و
جميع املحا�ضرات قدمتها �شخ�صيات معروفة تتمثل يف �أهمية جتنب القيام ب�شيء يكون فيه ب�سرعة كبرية ،ا�ستطاع اجلميع احل�صول على
يف العامل الإ�سالمي ،يدر�سون يف اجلامعات �ضرر على الدعوة الإ�سالمية.
كافة املعلومات الالزمة ،ولذلك توجه �إليه
الإ�سالمية املرموقة ولديهم درجة دكتوراة يف هذا املو�ضوع مت تناوله يف اللقاء الذي جمعنا �أع�ضاء الوفد بال�شكر على اجلهود التي قدمها.
علوم ال�شريعة ،باال�ضافة �إىل الأعمال العلمية بالنائب الأول لوزير الأوقاف وال�ش�ؤون �أنا �شخ�صيا ممنت ملركز الو�سطية الدويل
والأدبية التي تتناول عددا كبريا من املوا�ضيع الإ�سالمية يف دولة الكويت د .عادل الفالح .حل�سن ال�ضيافة ولفرع املركز يف رو�سيا على
ذات االهتمام العام واخلا�ص والتي ت�ستعمل يف و على الرغم من �شدة ان�شغاله �إال �أنه دعانا تنظيمه تلك الفعاليات الرتبوية يف مو�سكو ويف
الربامج التعليمية والتدري�س.
�إىل منزله لعدة �ساعات ،وخالل الطعام �أتيح العا�صمة الكويتية .كما �أنني ممنت جدا لالدارة
§ ما هي املحا�ضرات الأكرث ح�ضورا يف املجال �أمام اجلميع للحديث املبا�شر وغري الدينية للم�سلمني يف منطقة بينزا الذين
ذهنك بعد الدورة ؟
الر�سمي مع ال�شبوخ احلا�ضرين معنا وطرح �أر�سلوين �إىل هذه الدورة.
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متابعات

مفتي تشوفاشيا -نحن بحاجة إلى
شخصيات متجددة ونشطة

يف نهاية �أكتوبر عام  2005مت ت�أ�سي�س الإدارة الروحية املركزية مل�سلمي ت�شوفا�شيا ،التي ير�أ�سها ال�شيخ �أيرات حبيبولوف.
ووفقا له ،ف�إن املهمة الرئي�سية للهيكل اجلديد هو توحيد امل�سلمني يف جميع �أنحاء املحافظة من �أجل حل امل�شاكل امللحة
يف املجتمع .وقد عملت املنظمة لفرتة طويلة �ضمن الإدارة الروحية مل�سلمي ق�سم رو�سيا الأوروبي"دومري" .لكن يف الآونة
الأخرية،اتخذ قرار داخل الإدارة الروحية يف ت�شوفا�شيا العمل با�ستقاللية عن �إدارة "دومري" .حول �أ�سباب هذا القرار
وم�ستقبل العمل يف جمهورية ت�شوفيا�شيا ،التقت جملة " اال�سالم يف رو�سيا " مع �أيرات ح�ضرات للح�صول على التفا�صيل.
§ ال�شيخ �أيرات ،هل �صحيح �أنكم خرجتم من
عباءة "دومري"؟ و �إذا كان الأمر كذلك ،فما
هو �سبب هذا القرار؟
*** ب�صراحة ،نحن منذ فرتة طويلة على �أر�ض
الواقع نعمل ب�شكل م�ستقل متاما� .أما ان�ضوا�ؤنا
حتت �إدارة "دومري" فقد كان يف حقيقة الأمر
ورقيا فقط .من حيث املبد�أ ،ذلك الو�ضع �ساهم
يف �إن�شاء نظام م�ستقل وفعال للتفاعل على جميع
م�ستويات �أن�شطتنا .ال�سبب الآخر لالنف�صال
عن " دومري" وعن جمل�س املفتني كذلك،هو �أن
جميع تلك املنظمات التي مت �إن�شا�ؤها يف فرتة ما
بعد الربي�سرتويكا ،مل تعد تلبي املطالب امللحة
للم�سلمني .كما تعلمون �أن الوقت مي�ضي ،ونحن
اليوم بحاجة �إىل �شخ�صيات متجددة ون�شطة،
كما �أننا بحاجة �إىل قادة حقيقيني� ،أ�صحاب
تعليم جيد و�أ�صحاب خلق م�ستقر ،ومطلوب
منهم عمل حقيقي ميثل م�صالح امل�سلمني يف
رو�سيا على كل امل�ستويات .ه�ؤالء الذين يجب
علينا البحث عنهم وتربيتهم ب�أنف�سنا .نحن
ممتنون لعدد من �أفراد �إدارة "دومري" ،الذين
عملنا معهم طويال وال زلنا نوا�صل التعاون
معهم .انهم حقا مهنيون فيما يعملون ل�صالح
امل�سلمني.
§ ما هي القيمة التي ت�ضعونها يف امل�صطلح
الذي ذكرمتوه "مهنيون فيما يعملون"
وكيف ت�سقط ذلك على الن�شاط اال�سالمي؟
*** �أعتقد �أن املهني احلقيقي هو ال�شخ�ص
الذي لديه تعليم عايل علماين و�إ�سالمي .يجب
�أن يكون �أكرث �شبابا وحيوية من �أجل اال�ستجابة
على نحو كاف لتحديات الزمان .وال�شخ�ص
الذي كرب به ال�سن ،لي�س قادرا على الت�أقلم مع
الواقع ،بل الأهم من ذلك� ،أنه ال يريد �أن يغري
�شيئا تعود عليه.

املركز الإ�سالمي يف ت�شوفا�شيا

§ هل ميكنك ان تقول بان ال�شبابية هي
ال�سمة املميزة للمفتيات اخلا�صة بكم؟
*** �أكرب داعية من بني الدعاة العاملني يف
املفتيات �سنه  45عاما .كثري من الأئمة هم من
خريجي اجلامعة الإ�سالمية الرو�سية بقازان.
�أي �أن هناك عمل د�ؤوب لت�أهيل وتدريب
املوظفني واملفتني يف املكتب املركزي ويف املدن
واملناطق التي تتبعنا .التعليم اجليد ي�ساعدك
على العمل مع جميع الفئات العمرية،لي�س فقط
يف جمال تعليم الإ�سالم ،ولكن يف املقام الأول
يف جمال التعليم الأخالقي للمجتمع .ويف هذا
اجلانب نحن نقوم بالرتكيز على ال�شباب.
م�ؤخرا ا�ستطعنا �أن نبني هيكال مايل واقت�صادي
قوي .هناك عمل مثمر وجاد مع املنظمات التي
ت�شكل املجل�س اال�سالمي الرو�سي ،وهناك تعاون
جيد مع �صندوق دعم الثقافة الإ�سالمية والعلوم
والتعليم.
على مدى �سنوات ،مت بجهود م�شرتكة تنفيذ
م�شاريع اجتماعية خمتلفة ،ال ي�ستفيد منها

فقط امل�سلمون .فكرتنا تتمثل يف �أن ال�شخ�ص،
بغ�ض النظر عن دينه ،يجب �أن يعي�ش وفقا لقيم
ثابتة :ال ت�شرب ،ال تدخن ،ال تقم ب�أعمال حمرمة
�شرعا ،وبالتايل ال يقم ب�أعمال تتعار�ض مع
حياة ومنو غري امل�سلمني ،وال غريهم من �أفراد
جمتمعنا .لدينا ميزة �أخرى وهي املوقف من
بناء امل�ساجد .نحن ال ندعو �إىل بناء امل�ساجد
فقط ،لأن امل�سجد ي�ستعمل فقط لل�صالة. .
لكننا ندعو �إىل بناء املراكز اال�سالمية متعددة
اال�ستعمال ،فهي ت�شتمل قاعة لل�صالة ،ووحدة
اقت�صادية و�إدارية ،وت�شمل الف�صول الدرا�سية،
واملقهى ،وغرف ًا للأطفال ،و �صاالت ريا�ضية،
مثل املركز الذي لدينا يف مدينة �أالتور.
خالل عملنا ا�ستطاعات املفتيات �أن تبني
اثنني من املراكز املماثلة :واحدا يف مدينة
ت�شيبوك�ساري والثاين يف �أالتور .هناك اهتمام
بالغ مب�شروعنا من طرف الزعماء امل�سلمني
كلهم تقريبا يف خمتلف املناطق يف رو�سيا.
ونحن م�ستعدون لتبادل اخلربات مع اجلميع.
اإلسالم في روسيا
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متابعات
§ كيف تعملون مع ال�شباب؟
*** نحن ن�سعى جاهدين الي�صال الدين
الإ�سالمي لعامة النا�س ،وخ�صو�صا ال�شباب
منهم .فبح�سب النهج الذي ن�سلكه يف عملنا
و�صدقنا تكون النتيجة� .أرجو �أن تتوافق معي،
ب�أن قرن التكنولوجيا واملعلومات يتطلب منا
الإبداع ،والبحث عن اجلديد اجليد� .إذا �أردنا
مواكبة الع�صر ،وكانت لدينا القدرة الفكرية
والتعليم الكايف ف�ستكون الثقفة بنا ومبا نقوم به
�أكرب ف�أكرب ،وخا�صة من ال�شباب.
نحن نقدم ال�سكن املجاين يف املركز الإ�سالمي
يف مدينة ت�شيبوك�ساري للطالب امل�سلمني الذين
يدر�سون يف اجلامعات العلمانية .وبذلك يعي�ش
حتت �سقف مركزنا �أطباء امل�ستقبل واملعلمون،

واملهند�سون واملحامون . . .الخ .يتلقون املعارف
الإ�سالمية يف املركز ،وعندما ينهون اجلامعة
�سيكون مبقدورهم �أن يعملوا �إئمة ،جنبا �إىل
جنب مع مهنتهم الأ�سا�سية التي يعملون بها.
وباملنا�سبة فهذه واحدة من االبتكارات الرئي�سية
لدينا.
§ ملاذا تعتقدون �أنه من املهم للزعيم الديني
�أن يكون له تعليم عايل ،ورمبا مهنة �أخرى
غري مهنة الإمام �أو الداعية؟
*** قيمة التعليم العايل �أن ال�شاب يتعلم كيفية
اكت�ساب املعرفة ،والأ�ساليب العلمية ال�ستك�شاف
العامل ،باال�ضافة �إىل تنظيم طريقة احل�صول
على املعرفة وكيفية تقدميها للمتعلمني .و�إذا

كان لديك �أي معرفة �أ�سا�سية ،فمن املهم البناء
عليها ملزيد من تطوير القدرات و تثقيف النف�س.
الآن للح�صول على املعلومات هناك م�ستودع
كبري للمعارف ،وهناك العديد من الو�سائل مبا
يف ذلك الإنرتنت .كما �أنه لي�س من ال�ضروري
�أن يجل�س الإمام يف امل�سجد ينتظر �صدقة من
هذا �أو من ذاك .الداعية احلق هو من ي�ستطيع
�أن يفيد غريه ،لي�س فقط يف الناحية الروحية،
ولكن ماديا �أي�ضا .ومن الأمثلة على ذلك رئي�س
جمعيتنا يف �أالتور ،فهو �أف�ضل مدرب يف املالكمة
حيث يتدرب لديه ريا�ضيون من امل�سلمني ومن
�أهل الديانات الأخرى� .إذا امل�س�ألة متعلقة بنا
ك�أ�شخا�ص ،كيفما نكون �سيكون قبول الآخرين
وتعاملهم معنا.

اإلسالم في روسيا :من هم الموجهون لبوصلته؟
داني�س قاراييف
رمبا يكون العام الذي ودعناه من �أكرث الأعوام
زخما بالأحداث و�أ�شدها تعقيدا وثراء يف التاريخ
املعا�صر للإ�سالم يف رو�سيا ،ويف تتار�ستان على
وجه اخل�صو�ص� .إن هدم امل�سجد اجلامع يف
مو�سكو والكلمات القا�سية للمفتي راوي عني
الدين ،جعلت املفتي مو�ضع انتقاد من املجتمع
امل�سلم بعمومه .وهناك جدل حول �أن هدم
امل�سجد التتاري هو عالمة على تو�سع ما ي�سمى
بالإ�سالم "القوقازي" �إىل املناطق املركزية
يف رو�سيا ،والتي عرفت تقليديا بنموذجها
الإ�سالمي ال َّل ِني .ومع ذلك ،وبح�سب ر�أيي ،ف�إننا
نحتاج �إىل التفكري يف الأ�سباب الداخلية دون
ن�سيان العوامل املحتملة اخلارجية ،التي �أدت
�إىل فقدان �أحد املعامل الأكرث �أهمية يف تاريخ
التتار مبو�سكو.
من �أهم هذه الأ�سباب هي التجزئة الداخلية،
التي ال ت�سمح بتحديد الأولويات ب�شكل جماعي
ومناق�شة الق�ضايا الرئي�سية التي تهم الأمة
التتارية الرو�سية والبحث عن حلول لها.
�إن العجز عن التوحد متعلق يف املقام الأول
بالت�سي�س املفرط لرجال الدين الإ�سالمي يف
البالد .العديد من املفتني والأئمة ،بدال من
االنخراط يف م�سائل االميان و الدعوة ينغم�سون
يف املعارك ال�سيا�سية (وبعبارة �أخرى بال�صراع
على ال�سلطة) .هذه التحركات هي لتحقيق

م�صاحلهم ال�شخ�صية ،وهو ما يجعلهم يف
الكثري من احلاالت دمى يف �أيدي اجلهات
الأجنبية التي غالبا ما تكون معادية.
فمن جهة تقوم الدولة بجهود كبرية جدا ملنع
انت�شار ودخول احلركات الهدامة التي تتقنع
براية الإ�سالم �إىل البالد .ومن ناحية �أخرى
 ،ف�إن بع�ض امل�س�ؤولني االقليميني ،مينعون �أي
مظهر من مظاهر الن�شاط الإ�سالمي يف املناطق
التي ي�سيطرون عليها .املثال ال�صارخ على ما
نقوله هو الو�ضع املعقد يف مدينة كو�سرتوما ،
حيث مل يتمكن املجتمع املحلي امل�سلم ول�سنوات
عديدة من االنتهاء من بناء امل�سجد الوحيد
يف املدينة ،ب�سبب رف�ض ال�سلطات املحلية
ومنذ �أكرث من عامني متديد ت�صريح البناء.
وبح�سب ما �أ�شار ممثلون عن املجتمع امل�سلم يف
كو�سرتوما  ،ف�إن هذا الت�صرفات ارتبطت بتغري
ر�أ�س ال�سلطة يف املنطقة .فاحلكومة اجلديدة
ال تريد �أ�سا�سا �أن ترى امل�آذن يف املدينة ،على
الرغم من �أن كو�سرتوما تاريخيا كانت تعرف
بن�شاط امل�ؤ�س�سة الدينية التتارية عرب م�سجدها
الذي دمر خالل بناء خزان املياه  .فلماذا الآن
منع بناء امل�ساجد ،وخا�صة �أننا نلحظ منو
املجتمعات امل�سلمة يف املدينة؟
ويف الواقع ،ف�إن ال�سلطات املحلية تقو�ض كل
اجلهود التي بذلتها ال�سلطة العليا يف رو�سيا
االحادية� .إن مثل هذه القرارات التع�سفية

واملغامرة التي تتخذها ال�سلطات املحلية ،تفتح
الباب على م�صراعيه �أمام القوى املتطرفة
وتخلق مناخا مالئما لتعزيز م�شاعر الكراهية
املعادية للحكومة و�ستنعك�س بطبيعة احلال على
عدد من ال�شباب امل�سلم هناك.
وتتفاقم هذه ال�صورة،عندما نعلم �أن النخبة
من رجال الدين الإ�سالمي يف البالد ،بدال من
العمل معا من �أجل حل هذه امل�شاكل ،تن�شغل
اليوم �أكرث ف�أكرث بتو�ضيح العالقة بينهم .لذا
ميكننا القول ب�أن هدم امل�سجد اجلامع يف
مو�سكو هي م�شكلة عامة ،بل هي عالمة وا�ضحة
عن الو�ضع العام للأمة الإ�سالمية يف البالد.
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012
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قضية وموقف

جولناز :أنا لم أخرج من اإلسالم حتى أعود إليه!!
عندما تغو�ص يف �أعماق كل م�سلم وم�سلمة يف رو�سيا تت�أكد �أن
فرتة ال�شيوعية الطويلة مل ت�ستطع بكل �آالتها و�إيديولوجيتها� ،أن
متحو من قلوب امل�سلمني نب�ض الإميان الذي نبت يف قلوبهم على
مر الع�صور .حديثنا اليوم ي�ؤكد ما ذكرناه وما حولته قلوب الآالف
من الذين ربطوا حياتهم بالإ�سالم كدين ومنهج حياة .حماورتنا
اليوم هي جولناز بدر الدين ال�صحافية التتارية التي تعمل يف
احدى ال�صحف مبدينة قازان ،ن�ستذكر معها عالقتها وعالقة
�أ�سرتها بالدين اال�سالمي ،وحلظة التزامها ومعرفتها بالدين.
§ منذ متى �أح�س�ست �أنك عدت �إىل الإ�سالم؟
*** هذا النوع من الأ�سئلة يقودين �إىل االرتباك
منذ تلك اللحظة التي لب�ست فيها احلجاب لأول
مرة.
§ ومتى بد�أت تلك اللحظة؟
*** رمبا منذ �أن كنت طفلة ،يومها كنت �أ�ضع
�أذين على باب الغرفة املغلقة ،لأ�ستمع �إىل ذلك
ال�صوت ال�شجي ب�آيات القر�آن الكرمي ،حماول ًة
متييز �صاحب ذلك ال�صوت ،هل هي جدتي �أم
�أختها؟!
والدهما كان �إماما ،وقبل �أن ميوت يف ظروف
غام�ضة عام  ،1926زرع حب القر�آن يف قلوب
�أطفاله ،وعلمهم احلروف الأبجدية العربية.
وبذلك كانت جدتي و�شقيقتها حت�سنان قراءة
القر�آن باللغة العربية .وعالوة على ذلك،
ف�إن �شقيقة جدتي ،وبحكم عدم وجود �إمام
يف القرية ،كانت تقوم بكل ما يقوم به الإمام
من ت�سمية املولود وقراءة القر�آن والأذان يف
�أذن املولود و�إحياء املجال�س يف املولد النبوي
ال�شريف ،وكذلك طقو�س اجلنازة وما يتعلق
بهذا اجلانب من حت�ضري للميت والقراءة عليه.
لقد كان �سكان القرية ي�سمونها "�أبي�ستاي"،
�أي زوجة الإمام واملر�شدة واملعلمة التي تقوم
بتعليم الن�ساء �أمور دينهن .وبحكم �أن اجلميع
كان ال يناديها �إال بهذا اال�سم فكنت ب�سذاجتي
ال�صبيانية ،اعتقد ان هذا هو ا�سمها احلقيقي.

ومل �أتعرف على ا�سمها احلقيقي �إال عندما
كربت نوعا ما ،فعرفت �أنها ت�سمى بزينب� ،أما
ابي�ستاي فهي ت�سمية كنوع من االحرتام ال�شديد
جتاهها وجتاه ما كانت تقوم به مع �أهل القرية.
رمبا بداية تلك اللحظة التي �أعادتني للإ�سالم
بد�أت منذ ذلك احلني الذي نطقت فيه لأول
مرة بكلمة (اهلل �أكرب) �أو (ب�سم اهلل) عند
بداية الطعام �أو قبل النوم!! هذه العبارات التي
يتعلمها الطفل يف الأ�سر التتارية قبل �أن يبد�أ
الكالم .بل هناك لعبة خا�صة للأطفال ت�سمى
"الدو�شكا " يتعلم الأطفال فيها كيفية الثناء
على اهلل �سبحانه وتعاىل بعد تناول الطعام.
رمبا "تعمقت" يف الإ�سالم ،عندما َعبرَ ت
قدماي لأول مرة عتبة امل�سجد لدفع �أول �صدقة
يف حياتي!! على الرغم من �أن ت�سمية ذلك
املكان بامل�سجد يومها �أمر �صعب .ففي البيت
الذي ن�سكنه �سكن يف �أحد ال�شقق �إمام وعائلته،
�أين بد�أت زوجته تعليم الن�ساء �أ�سا�سيات
الإ�سالم� ،أما زوجها فكان يقوم بدور الإمام يف
القرية� .أتذكر �أنه كان النا�س يومها يحتفلون
بعيد الفطر املبارك .يومها حدث اجلريان
والدتي عن افتتاح "م�سجد" يف �شقة من ثالث
غرف ،تقع يف املدخل املجاور لبيتنا .قررنا ان
نذهب اىل هناك ،حيث متت �ضيافة جميع
احلا�ضرين بعد �أداء ال�صالة .من قدر اهلل
�أنني التقيت بذلك الإمام بعد مرور ع�شرين

�سنة .حدث ذلك يف املنتدى الثاين لعموم رو�سيا
لقادة التتار الدينيني يف قازان ،على بعد �ألف
ميل من م�سقط ر�أ�سي .يومها �شاركته ذكريات
طفولتي وكل االنطباعات التي ل�صقت يف ذهني
من زيارة ذلك امل�سجد ،الذي افتتحه يف تلك
ال�شقة ،وما تركه ذلك املكان من ذكريات حلوة
يف نف�سي .على مر تلك ال�سنوات ا�ستطاع الإمام
حتقيق الكثري من التقدم :مت افتتاح م�سجد
متكامل ،وتخ�صي�ص قطعة �أر�ض كمقربة
للم�سلمني� ،أما زوجته فال زالت م�ستمرة يف
تعليم الن�ساء �أ�سا�سيات الإ�سالم.
ل�ست �أدري متى كانت تلك اللحظة ،رمبا
بد�أت مع �أول مرة يف حياتي �صمت فيه �شهر
رم�ضان !! �إنني �أ�ستذكر اليوم كم من اخطاء
ارتكبتها عندما �صمت لأول مرة .لكن ذلك
ال�صيام ات�سم باالخال�ص ال�شديد هلل ،لدرجة
�أنني يف بع�ض الأحيان كنت �أح�سد نف�سي على
تلك الأيام .كما يبدو �أنه يف نف�س ذلك الوقت،
�أي قبل حواىل خم�سة ع�شر عاما ا�شرتيت
�أول مرتديال حالل من املتجر ،يومها كانت
�صناعة اللحم احلالل يف مهدها ،والنوعية مل
تكن باجليدة متاما .ومنذ ذلك اليوم و�ضعت
عائلتي �أمام الأمر الواقع وطالبت ب�أن ال ن�أكل �إال
اللحم احلالل ،بالرغم من �أن مطلبي كان غري
واقعي وم�ستغرب جدا من �أ�سرتي .حينها كانت
الأزمة االقت�صادية يف نهاية فرتة حكم االحتاد
اإلسالم في روسيا
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قضية وموقف
ال�سوفيتي .يومها كانت رفوف املحالت فارغة
و البحث عن الطعام ي�أخذ منا جهدا كبريا،
والوقوف �ساعات يف طوابري �أمام املحالت
التجارية .يومها كان املبد�أ الوحيد ال�ساري  :هو
ُك ْل ما هو موجود ومتوفر!!
�إذا كنت بالفعل تريد �أن تعرف اللحظة
احلقيقية التي رجعت فيها للدين ،و�أح�س�ست
�أنني دخلت يف الإ�سالم من جديد ،فرمبا تكون
تلك اللحظة التي �أديت فيها �أول �صالة يل !!
كنت �أم�سك يف يدي ورقة ،و�أقوم بكل احلركات
واحدة تلو الأخرى و�أنا يف حالة خوف �شديد �أن
�أخطئ يف حركة هنا �أو هناك .مل �أكن حينها
�أ�صلي كل ال�صلوات اخلم�س ،لكنني كنت
�أقت�صر على �صالة الفجر .لكن التوا�صل مع
اخلالق عز وجل ،كان ي�شعرين بفرحة عارمة،
لقد بعثت تلك اللحظات يف داخلي اخلوف
من تفويت �صالة ال�صبح يف �أوقاتها ،وقد بقي
اخلوف من تفويت ال�صالة عن وقتها� ،إىل اليوم
يالزمني و يعي�ش يف داخلي.
�أمر �آخر وحمطة اخرى يف حياتي ،رمبا كان
احلجاب .على الرغم من �أنني �أعتقد �أن
احلجاب هو �أكرث عالمة بارزة يف َ�سريي على
طريق الإ�سالم ،بل هو مبثابة اخلرز يف ِعقد
الإميان باهلل ،وقراءة القر�آن ،وح�ضور امل�سجد،
وال�صيام ،والزكاة وال�صالة و طريقة عي�ش
الرجل ال�صالح .احلجاب هو مظهر خارجي
بالرغم من �أهميته يف حياة املر�أة امل�سلمة.
كما تعلمون �أن ما يف النف�س وم�ستوى التقوى
والإميان ال يتطابق دائما مع املظهر اخلارجي
للإن�سان ،و لذلك ال تتعجل يف امل�ساواة بني
الإميان باهلل ،والإخال�ص يف االعتقاد وبني لب�س
احلجاب. . .
يف اخلتام �أود �أن �أ�شري� ،أن على املرء �أن ال ين�سى
�أنه ي�أتي �إىل هذا العامل م�سلما �أي على الفطرة،
ومن �ساقه اهلل �إىل طريق احلق ف�سيبقى عليه
�إىل �أن يخرج من هذه الدنيا .وكما ات�ضح يل
فيما بعد� ،أن �صديقاتي عندما يوجه �إليهن
هذا ال�س�ؤال ،فغالبا ما كن يجنب عليه ب�إجابة
خمت�صرة وبليغة� " :أنا مل �أخرج منه حتى �أعود
�إليه "!!

ليونيرا :الحجاب ليس عائقا أمام
التواصل مع المجتمع

التقينا بها يف �أحد �أن�شطة ممثلية جمهورية
تتار�ستان يف مو�سكو ،حيث تعمل ليونريا
عبدولينا .تقول ليونريا �أنها بد�أت رحلتها مع
احلجاب منذ خم�س �سنوات.
لدى حديثها ملجلة "الإ�سالم يف رو�سيا" عن
حياتها الأ�سرية ومبن ت�أثرت يف حياتها ذكرت
ليونريا �أنها ن�ش�أت يف عائلة حمافظة تتم�سك
بالتقاليد الوطنية والدينية التتارية  ":لقد
تربيت على يد �أمي ،مثلي الأعلى يف حياتي.
لقد كانت تذهب �إىل امل�سجد ،وتقيم ال�صلوات
اخلم�س ،ويف الوقت نف�سه كانت تعي�ش حياة
ن�شطة فهي بني العمل والقراءة والريا�ضة".
و�أ�ضافت � ":أن تكوين م�سلمة فهذا ال يعني
االنعزال عن النا�س واملجتمع كما يعتقد
الكثريون ،بل على العك�س من ذلك ،ف�إنه من
ال�ضروري احل�صول على تعليم جيد ،ومعرفة
لغة �أجنبية واحدة على الأقل و�أن تكوين مثقفة.
عندها فقط �سيتقرب �إليك النا�س ويتوا�صلون
معك وال ينظرون �إليك ك�شخ�ص غريب من دين
�آخر".
وحول عملها تقول� " :إن عملي يرتبط بال�سلك
احلكومي وهذا يجعلني �أتوا�صل مع خمتلف
الفئات من الب�شر .واملفرح �أنني مل �أ�شعر �أبدا
بنظرات مزرية" .وكل هذا يتوقف -بح�سب
ما عربت" : -على نظرة ال�شخ�ص لنف�سه �أوال
وطريقة تعامله مع الآخر و�إ�شعاره ب�أنك و�إن
اختلفت معه قليال يف طريقة اللبا�س ،لكنك
ال تختلف عنه يف طريقة التفكري والهموم
والطموحات" .ولذلك ت�ؤكد ليونريا ب�أن
احلجاب مل يعقها من التوا�صل والتعامل مع
خمتلف �شرائح املجتمع � ":إن املنديل يزين
املر�أة امل�سلمة ،بل املر�أة ب�صفة عامة .واملر�أة
يف حجابها ت�صبح �أكرث �أنوثة ،ولذلك لي�س من
العجيب �أن ترى الن�ساء يف املا�ضي حتى من غري
امل�سلمات يرتدين احلجاب".
وب�ش�أن �أهمية التعليم يف حياة امل�سلمني والن�ساء
على وجه اخل�صو�ص ،فقد �أجابت باهتمام
وا�ضح بدا على مالمح وجهها ":يف هذا املو�ضوع
ف�إنني �أ�ستطيع التحدث بدون كلل ،ودون توقف.
فالقول �أن الدمج بني امل�سلمة والتعليم غري

ممكن ،هو �أمر غري �صحيح بل خرافة .دعونا
ننطلق من حقيقة �أن املر�أة امل�سلمة لي�س فقط
م�سموح لها بالتعلم بل يعترب �ضرورة توجبه
ال�شريعة "
وباملنا�سبة ،ووفقا لليونريا  ":ف�إن العلماء
امل�سلمني ا�شتهروا يف جميع ميادين العلوم .وقد
بد�أت �أوروبا نه�ضتها العلمية بف�ضل العلماء
امل�سلمني .ومنذ الع�صور القدمية ،كان من
الوا�ضح �أن التقدم العلمي بحاجة �إىل الورق،
وهو ما دعا امل�سلمني يف عام  794م� ،إىل بناء
�أول م�صنع للورق يف بغداد ،بناه حينها الرجل
امل�سلم بن فا�ضل".
�أما عن الطب فت�شري حمدثتنا �إىل �أن الطبيب
املعروف والفيل�سوف العاملي ابن �سينا ،قدم
الكثري من اجلديد يف علوم الطب .وكان كتابه
"القانون" م�صدرا رئي�سيا لدرا�سة الطب ،لي�س
فقط يف العامل الإ�سالمي ،ولكن يف جميع �أنحاء
�أوروبا.
والأمثلة على ما قدمه امل�سلمون يف املجال
العلمي وما تركوه وراءهم من ذخرية علمية
مهمة ،اعتمد عليها الغرب لتحقيق تقدم يف
املجاالت العلمية ،جتعلنا ،كما تقول ليونريا :
" ال ميكننا �أن نكتفي مبا حقق ،بل يجب علينا
كم�سلمني �أن نتتطور وننمو با�ستمرار .عندها
فقط �سوف يتعامل معنا الآخر الذي يحيطنا
بكل احرتام و رغبة يف التعاي�ش والتقارب ،بل
�سيدفعهم �إىل االفتخار بهذا النوع من العالقة
التي تربطهم بامل�سلمني".
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012

17

18

أوراق إسالمية

قرية "إسالمبول" بين الماضي والحاضر

كليل عبد الواحدوف
ا�سالمبول هي قرية تتارية تقع يف غابات
التايغا على بعد  180كيلومرتا �شمال مدينة
توم�سك .ت�أ�س�ست يف بداية القرن  20من قبل
م�ستوطنني من والية قازان ،جاءوا ين�شدون
حياة �أف�ضل يف �سيبرييا بعد الإ�صالحات التي
قام بها �ستوليبني .ال�سكان القدامى يقولون �إن
امل�ستوطنني الأوائل �أن�ش�أوا قريتني هما قرية
تابتان ونوركاي .ومع مرور الزمن وال�سنوات
الطوال ،قرر قادة احلزب يف املقاطعة دمج
القريتني يف ما ي�سمى بالكوخلوز �أي التعا�ضدية
الزراعية املوحدة .القرية اجلديدة بناء على
طلب من كبار ال�سن مت ت�سميتها ب�إ�سالمبول ما
يعني باللغة التتارية "كن يف اال�سالم".
بالت�أكيد مل يكن من ال�سهل ت�سميتها بهذا
اال�سم خا�صة يف تلك ال�سنوات التي كان
احلكم ال�شيوعي هو امل�سيطر على زمام
الأمور .يومها كانت �أ�سماء الكوخلوز الأكرث

�شعبية هي لينين�سكي بوت "الطريق اللينيني"
�أو بوت �إليت�ش "طريق اليت�ش ن�سبة للينني" �أو
غريها من الأ�سماء التي لها رمزيتها يف احلكم
ال�شيوعي �آنذاك.
بني املا�ضي واحلا�ضر
لقد حاول �شيوخ القرية �أن يكون اال�سم
اجلديد حمطة ال�ستذكار الأيام اخلوايل التي
تربطهم بالدين الكامن يف ال�صدور ،وذلك
احلنني وال�شوق لتلك الربوع التي عا�شوا فيها
يف �صباهم .كانوا يبحثون يف اال�سم عن وطن
مفقود ورغبة يف �أن يكون اجليل القادم مع
الإ�سالم و�أن يبقى امل�سلمون يف بيئة ا�سالمية
داخل جمتمع غري م�سلم بل �إحلادي حارب
الأديان واعترب الدين �أفيونا لل�شعوب .لقد
كانت ا�سالمبول القرية التتارية يف حمافظة
توم�سك ترفع با�سمها تاريخا وحنينا وحبا
للدين اال�سالمي ،الزم قلوب �سكانها �إىل �أن
فارقوا احلياة.

يقول املال خليل م�صطفني �إمام قرية
"ت�شورنايا ريت�شكا" ومن مواليد ا�سالمبول ":
لقد تعلمنا القراءة والكتابة باللغة العربية يف
مرحلة الطفولة� .أما الآن فللأ�سف ال�شديد،
مل يبق يف القرية رجال متفقهون وعلى دراية
باللغة العربية وحروفها .لقد ذهب كل ذلك
مع الزمن بوفاة �أولئك الذين حملوا لنا ذلك
الرتاث".
عندما تقلب ال�صور العائلية القدمية لفرتة
الأربعينات واخلم�سينات من القرن املا�ضي،
تقع عينك على �أولئك الأطفال الذين يجل�سون
وعلى ر�ؤو�سهم القلن�سوة التتارية ،التي كانت
عالمة على مد اجل�سور مع تقاليد وثقافة
عا�ش عليها القدامى و مت احلفاظ عليها
ونقلها �إىل الأجيال القادمة.
يقول املال خليل � ":إنني �أقوم برفقة الزوجة
بزيارة جدتها .كما نقوم بزيارة املقربة لقراءة
الفاحتة والدعاء على �أرواح الأقارب ،ولأولئك
امل�سنني الذين تركوا لنا قرية بهذا اال�سم ".
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012
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لكن يبدو ،كما يالحظ الزائر �إىل القرية� ،أن
دعوة الآباء والأجداد مل ت�صل بعد �إىل الأوالد
والأحفاد .فال زال اال�سالم حم�صورا على
بع�ض كبار ال�سن من الأجداد واجلدات .فمع
انهيار الكوخلوزات مل يعد يف القرية عمل،
فهجرها ال�شباب ومل يبقى فيها غري امل�سنني
واملر�ضى.
مل يعد �أحد يعرف ما �سبب ت�سمية القرية بهذا
اال�سم ؟ وما هو الدافع الذي دعا �شيوخ القرية
�إىل ت�سميتها با�سم له عالقة بالدين الإ�سالمي.
لقد �ضاع هذا التاريخ مع مر الأيام ،بل �إن
�أحد �سكان القرية يقول �ضاحكا وهو يتحدث
عن �سبب الت�سمية  " :لقد عا�ش ذات مرة يف
هذه الأجزاء من القرية رجل ا�سمه �إ�سالم.
ذات يوم م�شى بجانب النهر خممورا و�سقط
يف املياه .فناداه �أحدهم لينقذه "�إ�سالم. .
�إ�سالم!" .فكان الرد " :بول بول " ثم غرق
ومات ولذلك ت�سمى قريتنا "اال�سالمبول"".
هكذا تغريت الأيام وحمي التاريخ من عقول
الأحفاد� ،أ�صبح اال�سالم يذكر برجل خممور
ولي�س برجل كان و�سيكون مع اال�سالم.
قبل نحو عامني و�صل �إىل قرية �إ�سالمبول
جمموعة من امل�سلمني من مدينة توم�سك،
وكانت لديهم رغبة يف فتح م�سجد و�إحياء
الرتاث الديني يف القرية امليتة .عر�ضوا على
�سكان القرية ترميم �أحد البيوت املهجورة
وا�ستغالله كم�سجد ،لكن املعار�ضني يف القرية
كانوا �أكرث من امل�ؤيدين و�أغلق ملف امل�سجد �إىل
اليوم.
يقول نظام الدين جومايف �إمام امل�سجد الأحمر
يف توم�سك  " :لقد كان لدينا �شخ�ص ا�سمه
عكا�ش رجل �أعمال من قومية القرغيز،و�أحد
�سكان قرية كرفا�شينو الواقعة على بعد 12
كيلومرتا عن قرية ا�سالمبول .كان عكا�ش على
ا�ستعداد للذهاب لتعليم �سكان قرية ا�سالمبول
�أ�سا�سيات الإ�سالم وبدون مقابل لكن ال�سكان
املحليني رف�ضوه ".
مل يكن �أحد يفهم ما يدور يف عقول �سكان
القرية ،لكن جومايف يعتقد �أن �سبب عدم
قبول ال�سكان املحليني للإمام لأنه من قومية

مالب�س تقليدية لتتار حمافظة توم�سك

القرغيز ،كما �أنه مرتبط بغ�سيل الأدمغة الذي
تقوم به و�سائل الإعالم املغر�ضة ،التي تقدم
امل�سلمني القادمني من �آ�سيا الو�سطى ب�صورة
�سلبية .فو�سائل الإعالم ت�صور الأئمة القادمني
من قريغيز�ستان و�أوزبك�ستان وطاجيك�ستان
�إما متطرفني� ،أو جهلة ب�أمور الدين والدنيا،
هكذا يعتقد الكثريون من �سكان القرية.
ويتابع نظام الدين " �إن عكا�ش رجل حمرتم
جدا ،متزوج من م�سلمة رو�سية وله طفل .يريد
�أن يعلم النا�س الإ�سالم على اعتبار �أن ذلك
واجب على كل م�سلم .لكنه مل يجد الت�أييد من
طرف ال�سكان املحليني".
ولدى حديثه عن ما تعي�شه القرية من
متناق�ضات يقول نظام الدين " يف �أوائل
�أكتوبر ومن �أجل �إجراء الطقو�س الدينية
يف قرية ا�سالمبول ،متت دعوة املال خليل
م�صطفني من قرية ت�شورنايا ريكا( النهر
الأ�سود)" الواقعة يف �إحدى �ضواحي مدينة
توم�سك .وكما تعلمون �أن املتقاعدين يجدون
�صعوبة بالغة يف التحرك من مكان �إىل مكان
مل�سافات بعيدة ".
"�إن الأمر لي�س �سهال -يتابع الإمام -فالقرية
ال يوجد بها من يعرف الأمور الأ�سا�سية
للدين .ويزيد يف الطني بلة ،عندما تعلم �أن

�أبناء و�أحفاد م�ؤ�س�سي ا�سالمبول يتزوجون
على نحو متزايد من الرو�سيات الأرثوذك�سيات
من القرى الرو�سية املجاورة ،ثم يرتدي
بع�ضهم متفاخرا على رقابهم ال�صلبان
الذهبية تاركني ورائهم تاريخ وجمال ونبل
�إميان �أجدادهم".
قرية ا�سالمبول هي قرية كبرية نوعا ما ،متتد
على طول �أربعة كيلومرتات .تقع بالقرب من
بحرية كبرية حول الغابات الكثيفة ،والتوت
الربي وغريها من هدايا الطبيعة اخلالبة.
ومع البيوت الكثرية التي تعم �أحياء القرية،
�إال �أن احلركة فيها تكاد تكون معدومة
وك�أن التاريخ قد توقف فيها منذ زمن بعيد.
املدر�سة الوحيدة يف القرية مت �إغالقها يف
هذه ال�سنة الدرا�سية لعدم وجود �أعداد من
التالميذ يكفي للعملية التعليمية .لقد كان
ذلك مبثابة ناقو�س خطر على القرية وما
ينتظرها من م�ستقبل مظلم ،قد تذهب فيه
�آمال وجهود الآباء والأجداد ،الذين �أ�س�سوا
مدينة �أرادوها منارة ي�شع ا�سمها على القرى
الرو�سية املجاورة .وليكون ا�سمها متطابقا مع
معناه الذي غر�سوه فيه " كونوا يف اال�سالم"
�أي دوروا �أينما تدور رحى الإ�سالم فهو دينكم
وح�ضارتكم وتاريخكم.
اإلسالم في روسيا
العدد  6يناير  /كانون ثاين 2012
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منوعات

هدية من سلطنة
عمان لمسلمي
ستافروبول

املفتي حممد حاجي رحيموف

تربعت �سفارة �سلطنة عمان يف رو�سيا
االحتادية ،بـ  300ن�سخة من القر�آن الكرمي
للمجتمع امل�سلم يف �إقليم �ستافروبول .وبح�سب
ما ذكرت وكالة "ا�سالم نيوز" فقد �أ�شار
رئي�س الإدارة الروحية املركزية ،املفتي حممد
حاجي رحيموف ،ب�أن ع�شرات امل�ؤ�س�سات
االجتماعية والدينية �سجلت يف العام املا�ضي
يف منطقة �ستافروبول ،والتي "من خاللها
نقوم بعمل تعليمي د�ؤوب .وبهذا ال�صدد،
ف�إننا ا�ست�شعرنا النق�ص احلاد يف املراجع
والكتب الإ�سالمية وبخا�صة القر�آن الكرمي.
نحن اليوم بحاجة �إىل حوايل  1000ن�سخة
من القر�آن الكرمي" ح�سب املفتي
و�أ�ضاف املفتي حاجي رحيموف ":مبجرد
معرفة �سعادة �سفري �سلطنة عمان ال�سيد
حممد احل�سان بحاجتنا ،بادر �إىل تلبية
طلبنا وقدم لنا هدية عبارة  300ن�سخة من
القر�آن".
و�أعرب رحيموف عن امتنانه ل�سعادة ال�سفري
على هذه اال�ستجابة ال�سريعة والهدية القيمة
وجاء على ل�سانه "�إن عمر م�ؤ�س�ستنا اجلديدة
�سنة واحدة فقط ،ومع ذلك ف�إننا ن�ست�شعر
الدعم الفعلي من امل�سلمني .من بني ذلك
الدعم هدية �سعادة �سفري �سلطنة عمان".

منتجع للتزلج في الشيشان

نظم رجل الأعمال الرو�سي رو�سالن بي�ساروف
والرئي�س التنفيذي ملنتجع "فيدوت�شي" ايغور
بريوغوف�سكي عر�ضا تقدمييا عن منتجع التزلج
يف جمهورية ال�شي�شان "فيدوت�شي" .مت خالله
التطرق للخطة الرئي�سية للبناء والنموذج
امل�صغر للم�شروع.
ووفقا لبريوغوف�سكي ف�إن جممع الفنادق املزمع
بنا�ؤه يف املنتجع م�صمم لـ  400غرفة من فئة
العادي ولوك�س ف�ضال عن اجلناح الرئا�سي.
ولتحقيق كامل ظروف الراحة للزوار �سيتم
جتهيز امل�صاعد التي �ستنقلهم مبا�شرة من
الفندق �إىل �أعلى نقطة يف املنحدرات اجلبلية
املخ�ص�صة للتزلج .املنحدرات الرئي�سية للتزلج
�ستكون على تالل جبل "دونيدوخ " ،حيث
�ست�صل �أعدادها ،بح�سب امل�شروع� ،إىل ت�سعة
ع�شر طريقا بطول �إجمايل يبلغ  46كم .بينما
�سيبلغ ارتفاع �أعلى نقطة يف املنتجع  3500مرت
فوق م�ستوى �سطح البحر.
وبح�سب برياغوف�سكي ف�إن "هذا االرتفاع هو
�أعلى مما عليه طرق التزلج يف دورة االلعاب
االوملبية يف �سوت�شي .نحن نقدم جمموعة متنوعة
من امل�سارات ،منها م�سار حتت ا�سم "امل�سار
االخ�ضر" خم�ص�ص للمبتدئني مع منحدر بـ
 8درجات ،وهناك �أي�ضا  4م�سارات �سميت
"بامل�سار االزرق" و 11م�سار �سميت "بامل�سارات
احلمراء" ،والتي من املنتظر �أن تكون الأكرث
�شعبية لدى املتزجلني� .أما حمبي االنحدارات
ال�صعبة ف�إننا �أعددنا ثالثة م�سارات �سميت
"بال�سوداء" م�سارات ،خم�ص�صة للمحرتفني".
و�أكد برياغوف�سكي �أن امل�صممني راعو
خ�صو�صيات الطبيعة اجلبلية حيث �سيتم بناء
نحو � 20شاليه جبلي على منط البيوت التقليدية
للبالد اال�سكندنافية .ويف و�سط ال�شاليهات
�سيتم بناء جممع �صحي كبري.
ووفقا لبي�ساروف "ف�إن املفاو�ضات جتري الآن

مع �شركة (العواطف ال�سبعة) العاملية امل�شهورة
املتخ�ص�صة يف جمال بناء املجمعات ال�صحية
(.")SPA
وا�ضاف بي�ساروف "اننا نريد �أن تقوم هذه
ال�شركة بتقدمي اخلدمة لنا .و�سي�شمل برنامج
اال�ست�شفاء تخفيف الوزن ،وعالج اجللد،
وعمليات جتديد الب�شرة . . .الخ .نحن نتوقع
�إقباال هائال من ال�سياح ،مبا يف ذلك ال�سكان
املحليون الذين يرغبون باال�ستجمام مع
عائالتهم يف عطلة نهاية الأ�سبوع .كما �سيتم
تخ�صي�ص مكان خا�ص لركوب اخليل ،واملقاهي
واملطاعم ،ف�ضال عن حلبة للتزلج على اجلليد
يف الهواء الطلق .وعلى ارتفاع  3000قدم تقريبا
�سنقوم ببناء مطعم جميل ب�سعة  300مكان"
ح�سب قوله.
وا�شار باي�ساروف اىل ان املنتجع �سيعمل طوال
العام بغ�ض النظر عن املو�سم" ،الظروف
املناخية �ست�ضمن ا�ستمرار مو�سم التزلج
من نوفمرب �إىل ابريل .و�إذا لزم الأمر ففي
املنحدرات توجد �أنظمة قوية ميكنها �أن تغطي
املنحدرات بالثلج حتى قبل بداية املو�سم.
هناك م�سارن �سيعمالن يف ف�صل ال�صيف
عند درجة حرارة ت�صل �إىل  25درجة� .سيتم
حتويل امل�سارات الثلجية يف ف�صل ال�صيف
�إىل م�سارات لركوب الدراجات .وهذا يعني
�أن املنتجع �سي�صبح مق�صدا لل�سياح على مدار
ال�سنة".
يذكر �أن بناء منتجع " فيدوت�شي" �سيت�ستغرق
عامني ،و�سيوفر للجمهورية ما اليقل عن
 2000وظيفة ،وهو ما يعترب مهما بالن�سبة
ملنطقة القوقاز ككل وجلمهورية ال�شي�شان على
اخل�صو�ص.
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