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اإلسالم في روسيا

أبو الفتوح- آفاق   واسعة للتعاون 
بين روسيا ومصر ما بعد الثورة

الكويت تصدر لروسيا الجهاد 
الحقيقي

قرية "إسالمبول" بين الماضي 
والحاضر



احتاد املنظمات الثقافية واالجتماعية
الرو�سي" االإ�سالمي  "املجل�س 

ق�سم االأنباء وو�سائل االإعالم

والعامل.  رو�سيا  يف  امل�سلمني  اأخبار  تغطي  امل�سهورة  الرو�سية  االأنباء  وكالة 
اأهم  لت�سمل  ال�سيقة  الدينية  االأطر  الوكالة متجاوزة  اهتمام  دائرة  وتت�سع 
االأحداث يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية وغريها.

إسالم نيوز
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دميرتي  الرو�سي  الرئي�س  اعترب 
جديد  جامع  م�سجد  بناء  اأن  ميدفيديف 
يف مو�سكو م�ساألة ذات اأهمية وطنية. جاء 
ذلك يف لقائه بقيادات الإدارات الروحية 
مدينة  يف  الدينيني  والزعماء  للم�سلمني 
الرو�سي  الرئي�س  كلمة  يف  جاء  وقد  اأوفا. 
اأخرى  مرة  اأعرب  اأن  اأحب  اأول   " قوله: 
بناء م�سجد جديد يف  ب�ساأن  عن �سعادتي 
منظر  كبري،  حدث  بالطبع  هذا  مو�سكو. 
اإىل  احتاج  وبناوؤه  للإنتباه  ملفت  امل�سجد 

جهود كبرية جدا ". 
بناء  بالتاأكيد   "  : مديفيديف  اأ�ساف  و 
امل�سجد يعترب عامل مهما جدا يف تطوير 
بلدنا ككل، وبطبيعة احلال، يخلق ظروفا 

طبيعية للمجتمع امل�سلم يف مو�سكو". 
ال�سرطة  يف  م�سادر  بح�سب  اأنه  يذكر 
امل�سلني  عدد  فاإن  مبو�سكو،  الرو�سية 
الذين اجتمعوا يف �سلة عيد الأ�سحى يف 
اأربعة م�ساجد بالعا�سمة، بلغوا ما ل يقل 
عن 170 األف م�سلي، من بينهم 80 األفا 
ح�سروا ال�سلة يف امل�سجد اجلامع. ولعل 
ذلك ما يفهم من كلم الرئي�س الرو�سي 
عدد  اأكرب  ي�سع  م�سجد  بناء  اأهمية  حول 
ممكن من امل�سلني الذي يتزايد عددهم 

كل �سنة. 

من محتويات العدد
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الرئيس واألمة: األسئلة التي وجدت إجابة 

اأنور �سريبوف 
يف  ميدفيديف  دميرتي  الرو�سي  الرئي�س  التقى 
مدينة اأوفا مع الزعماء الدينيني امل�سلمني ، ويف 
الجتماع الذي انعقد يف 19 نوفمرب يف جمهورية 
التدابري  عن  فيه  احلديث  مت   ، با�سكري�ستان 
والق�ساء  املتطرف  الفكر  انت�سار  ملنع  اللزمة 
على الأمية الدينية ، ف�سل عن ق�سايا ال�ساعة 
الرو�سي  الرئي�س  وكان  امل�سلمة.  املجتمعات  يف 
قد زار قبل الجتماع اأول م�سجد جامع يف مدينة 

اأوفا.
الرو�سي  الرئي�س  �سكر  الجتماع  افتتاح  ولدى 
التي  اليجابية  املواقف  على  الدينيني  القادة 
"اإن  فقال:  امل�سلمة  اأمتهم  ل�سالح  يتخذونها 
يتطور  كما  كبري  بن�ساط  يتطور  امل�سلم  املجتمع 
ففي  ملعلوماتي،  ووفقا  املدين.  جمتمعنا  عموما 
يف  كان  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  بداية 
الدينية  املدار�س  اأما  م�سجد،   90 نحو  رو�سيا 
احلا�سر  الوقت  يف  و  متاما.  موجودة  تكن  فلم 
و96   ، للعبادة  ودور  م�سجد   7000 حوايل  فهي 
موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات التعليمية ال�سلمية، 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 ليقل عن 320 م�سجد. 
،يف  رو�سيا  يف  مكان  كل  يف  يجري  العمل  هذا 
قلبها كما يف �سواحيها. لأ�سباب وا�سحة ، فاإن 
هذا العمل يجري ب�سفة اأكرث ن�ساطا يف كل من 
وتتار�ستان  وداغ�ستان  وال�سي�سان  ب�سكري�ستان 
البدء  مت  لقد  القوقاز.  جمهوريات  من  وغريها 

الدينية  الكربى  الإ�سلمية  املراكز  بناء  يف 
 " واإنغو�سيا   ، بالكاريا  كاباردينو  يف  والتعليمية 

ح�سب قول الرئي�س الرو�سي.
وجه  ميدفيدف  األقاها  التي  الكلمة  وبعد 
الرئي�س  اإىل  اأ�سئلتهم  امل�ساركني  من  العديد 
رئي�س  اأر�سلنوف  اأينور  طالب  حيث  الرو�سي، 
للم�سلمني يف  الروحية  الإدارة  ال�سباب يف  ق�سم 
للكوادر  الذهبية  "القائمة  ت�سكيل  با�سكري�ستان 
قد  ميدفيدف  الرئي�س  باأن  امل�سلمني"،مذكرا 

اأن�ساأ قائمة تخ�سه مبائة كادر احتياطي.
بدوره ، اأ�سار الرئي�س اإىل اأن الحتياطي ينبغي 
اأن يكون من بني ال�سباب امل�سلم اأي�سا. واأ�ساف 
"لكنني اعتقد انكم بحاجة اىل التفكري يف كيفية 
اجلمهوري  النطاق  على  الحتياط  هذا  اإن�ساء 
الحتياطي  هذا  اإن  البلد.  انحاء  جميع  وعلى 
بع�س  من  جمموعة  جمرد  يكون  اأن  ينبغي  ل 
ولكن  الرئي�س  اأعني  حتت  تقع  والتي   ، الأ�سماء 
ينبغي ا�ستخدامها ، وينبغي اأن يعينوا يف وظيفة 
جمرد  الإحتياطي  هذا  �سي�سبح  اإل  و  قيادية 

ورقة للفرجة ".
يف الوقت نف�سه، اأ�سار الرئي�س اإىل اأنه واعتمادا 
على معيار الدولة الرو�سية للتعليم العايل املتعلق 
الإ�سلمي"،فقد  الدين  اأ�سول  بتخ�س�س"علم 
يكون  اأن  الكربى  احلكومية  للجامعات  �ُسمح 

لديها كليات لإعداد رجال الدين ال�سلمي.
متخ�س�س  جتهيز  "اإن   : ميدفيديف  واأ�ساف 
يف التاريخ والثقافة الإ�سلمية يف رو�سيا �سوف 
ي�ستمر. ولهذا الغر�س فاإن احلكومة �ستخ�س�س 

يف ال�سنوات الثلث املقبلة حوايل 1 مليار روبل، 
ولتحقيق هذا الهدف ، خ�س�سنا �سمن خططنا 
و   ،  2012 ولعامي   ، العام  لهذا  امليزانية  ويف 
تقرب  ما،  ا�سافية كبرية اىل حد  مبالغ   2013
من مليار روبل " . وبح�سب الرئي�س الرو�سي فاأن 
اخلطورة.  غاية  يف  م�ساألة  هي  بالدين  اجلهل 
لأنها  م�ساعفا،  خطرا  ت�سكل  الدينية  فالأمية 
العقل  يف  م�ساكل  الأحيان  من  كثري  يف  تثري  ل 
يف  م�ساكل  تثري   ، كنتيجة  اأي�سا  ولكن  فقط، 
ودون  با�ستمرار  قمنا  "لقد   : الرجل  ت�سرفات 
الظواهر.  هذه  �سد  الكفاح  و�سنوا�سل  هوادة 
�سعوبات  توجد  ولكن  نتائج،  بالطبع  هناك 
كبرية وكثرية التعقيد . وللأ�سف، فاإن املنظمات 
الجرامية  لعمالها  ت�ستخدم  التي  الإجرامية 
نرى  اأن  ميكننا  الدينية،ن�سطة.  ال�سعارات 
قدمت  التي   ، القوقاز  �سمال  اأحداث  يف  ذلك 
�سخ�سيات  ب�سع  املا�سيني  ال�سهرين  على مدى 
دينية موثوقة، وقفوا اإىل اآخر حلظة �سد انت�سار 
الفكر املتطرف بني �سكاننا. لقد ماتوا من اأجل 
�سعبهم ، ول بد يل من العرتاف اأنهم ماتوا من 
اأهمية  اأخرى مدى  اأجل دينهم. هذا يثبت مرة 
متييز  على  للم�ساعدة  الدينيني  الزعماء  مهمة 
بق�سية  التلعب  حماولة  من  احلقيقي  الميان 

الإميان " كما اأ�سار ميدفيديف .
بحث  الجتماع  يف  امل�ساركون  وطرح  هذا 
اإمكانية زيادة احل�س�س للحج ، وزيادة الوقت 
املخ�س�س للم�سلمني يف التلفزيونات املركزية ، 

بال�سافة اإىل الو�سع يف ال�سرق الأو�سط.

الرئي�س الرو�سي دميرتي ميدفيديف خلل زيارته اإىل جمهورية با�سكري�ستان

موضوع الغالف 
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3 أخبار وتقارير

توريث األفكار واألجيال

دمييرتي  الرو�سي  الرئي�س  اإدارة  يف  حدثت 
اإىل  تهدف  الكوادر  يف  تغيريات  ميدفيديف  
والإ�سلم.  الدولة  بني  التعاون  تطوير  موا�سلة 
فبدل من اليك�سي غري�سني، الذي غادر من�سبه 
العام للحتاد  ال�سعبي  للمجل�س  انتخابه  ب�سبب 
للتن�سيق  بارانوف  اإيليا  تعيني  مت  الرو�سي، 
والإ�سراف على الن�ساط الإ�سلمي، والذي عني 

م�سئول عن اجلانب الإ�سلمي يف البلد.
الإدارة اجلديدة ورثت  ال�سخ�سية اجلديدة يف 
تركة غنية. فعلى مدى ت�سع �سنوات قام األيك�سي 
امل�ساريع  من  عدد  بتنفيذ   ، بنجاح  غري�سني 
تطوير  اإىل  تهدف  التي  الكربى  ال�سرتاتيجية 
لدعم  �سندوق  اإن�ساء  منها  رو�سيا،  الإ�سلم يف 
الإ�سلمية والعلوم والتعليم وتطويرها،  الثقافة 
واإدخال معايري يف العملية التعليمية الإ�سلمية، 

كما اأن�ساأ املركز الرو�سي "للو�سطية" ... الخ.  
التفاعل  كثافة  ت�ساعفت  فقد  عام،  وب�سكل 
الإ�سلمية  املنظمات  مع  الرو�سية  الدولة  بني 
بالإ�سافة  �سواء.  حد  على  واخلارج  الداخل  يف 
العلم  و�سائل  تلقت  الدينية،  املوؤ�س�سات  اإىل 
املوؤ�س�سات  وكذلك   ، قويا  دعما  الإ�سلمية 
وجتدر   . والن�سر  البحوث  ومراكز  التعليمية 
هي  الإ�سلم  مع  العلقة  اأن  اإىل  الإ�سارة 

ال�سيا�سة  الأ�سياء ح�سا�سية يف  اأكرث  واحدة من 
يتطلب  العمل  من  النوع  فهذا  الداخلية. 
على  والقدرة  الحرتاف،  من  عال  م�ستوى 
ال�سخ�سي.  امل�ستوى  على  الإت�سالت  اإقامة 
وبح�سب ما ذكره ممثلو املنظمات امل�سلمة، فاإن 
يف  مكثف  ب�سكل  ي�سارك  بداأ  قد  بارانوف  ايليا 
وامل�ساريع  اجلديدة  بالأفكار  واثرائه  العمل، 
والتقنيات. اإن املجتمع امل�سلم لديه اآمال وا�سعة 
بالتعاون مع  الدولة،  البناء مع  التعاون  ملوا�سلة 
على  الذي   ، املن�سب اجلديد  لهذا  بته  َن�سَّ من 
الزمن،  ن�سبيا من  الق�سرية  الفرتة  الرغم من 
يف  ا�سرتاتيجي  �سيا�سي  اأنه  لغريه  اأبدى  فاإنه 
الزعماء  مع  الثقة  بناء  كيفية  ويعرف  التفكري، 
املوؤ�س�سات  والدعم من  املكان  لتاأمني  امل�سلمني، 

الدينية ومراكز نفوذ الأمة الرو�سية امل�سلمة.
عمله  �سيوا�سل  غري�سني،  اليك�سي  �سلفه  اأما 
مركز  يراأ�س  حيث  الإ�سلمي،  التوجه  نف�س  يف 
"الدين واملجتمع" للمعلومات والدرا�سات، الذي 
يهدف اإىل التوفيق بني العمل الفكري يف الف�ساء 
الإ�سلمي من حيث وجهة نظر املجتمع املدين. 
مع  بالتعاون  غري�سني  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
الدرا�سات  معهد  ت�سكيل  يف  بداأ  قد  ال�سلطات، 

الإ�سلمية.

اإيليا بارانوف - م�سئول اجلانب الإ�سلمي يف اإدارة ميدفيديف  

ا�ستكملت يف وزارة العدل الرو�سية، اإجراءات 
اإعادة ت�سجيل الإدارة الروحية العامة مل�سلمي 
جزءا  �سابقا  كانت  التي  را�ستوف،  حمافظة 
تكون،  وبذلك  رو�سيا،  يف  املفتني  جمل�س  من 
اأعلنت  قد  واملجتمع"  "الإ�سلم  ملوقع  وفقا 
النظام  ففي  املفتني.  جمل�س  عن  انف�سالها 
التي  املواد  بع�س  تغيري  مت  املَُعدل،  الأ�سا�سي 
ت�سري اإىل ا�ستقللية الإدارة، وعدم ارتباطها 
باأي من املنظمات الدينية املركزية. واتخذت 
الدينية  الإدارة  ا�سم  اجلديدة  الإدارة 
حمافظة  مل�سلمي  الروحية  " الأدارة  املركزية 
املفتي  واأكد  رو�ستوف(دون�سكوي مفتيات)".  
نيوز  ا�سلم  لوكالة  اأر�سلنوف ح�سرات  فلور 
ا�ستقللية "دون�سكوي مفتيات" التي لتندرج 
يف الوقت احلا�سر حتت اإطار اأي موؤ�س�سة من 

املنظمات ال�سلمية املركزية الكربى. 
للم�سلمني  الروحية  الإدارة  ت�سبح  وبهذا 
ال�سلمية  املنظمة  رو�ستوف  حمافظة  يف 
املفتني  جمل�س  عن  تنف�سل  التي  اخلام�سة، 
اإىل ذلك  يف رو�سيا يف عام 2011.  و�سبقتها 
تتار�ستان،  جمهورية  مل�سلمي  الروحية  الإدارة 
والإدارة الروحية املوحدة للم�سلمني يف منطقة 
جمهورية  مل�سلمي  الروحية  الإدارة  و  بينزا، 
للحتاد  العليا  املحكمة  قرار  بعد  ت�سوفا�سي 
قازان  بـمفتيات  ي�سمى  كان  ما  بغلق  الرو�سي 
التي كانت ممثلة لهم يف جمل�س املفتني يف   ،

رو�سيا. 

انقسام آخر داخل 
مجلس المفتيين
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الوجوه الجديدة في موسكو

مو�سكو  يف  الن�سطة  ال�سلمية  القوى  حتديد 
بالإ�سافة  وارتباكا.  تعقيدا  اأكرث  اليوم  اأ�سحى 
رو�سيا  منطقة  مل�سلمي  الروحية  الإدارة  اإىل 
رو�سيا،  يف  املفتني  وجمل�س  (دومري)  الأوروبية 
ولدت  الدين،  عني  راوي  ال�سيخ  يراأ�سها  التي 
املركزية  الروحية  للإدارة  ممثلية  مو�سكو  يف 
ت�سوفا�سيا  برئا�سة مفتي   ، رو�سيا  للم�سلمني يف 
يف  الطويلة  العمل  �سنوات  كرغانوف.   البري 
تتارية  �سخ�سية  منه  جعلت  �سيغريدان  مدينة 

معروفة بني املفتني والأئمة.
ملحوظ  ب�سكل  تن�سط  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
املوؤ�س�سة التي اأن�سئت حديثا وهي الإدارة الروحية 
املركز  اإىل  اإ�سافة  (راي�س)،  للتوافق  املركزية 
ومع  رو�سيا.  الإ�سلمية يف  للمنظمات  امل�سرتك 
وم�ستوى  املنظمات  هذه  عمل  حجم  فاإن  ذلك، 
لي�س كبريا مبا  امل�سلمني  �سعبيتها ومكانتها بني 
اإن  بل  باأخرى.  اأو  بطريقة  عملها  لتقييم  يكفي 
الذين  اأولئك  مع  يتعاطفون  ما  غالبا  امل�سلمني 
ي�سبحون بعيدا عن كل هذه الإدرات واملوؤ�س�سات 

ول يرتبطون باأي واحدة منها.
الوجه اجلديد للإ�سلم يف العا�سمة الرو�سية، 
الدينية من نيجني نوفغورود  ال�سخ�سية  اأ�سبح 
دورا  يلعب  الذي  الدينوف،  حمي  دامري  ال�سيخ 
راوي  ال�سيخ  من  القريبة  الدائرة  يف  هاما 
نائبا  تعيينه  العام مت  ربيع هذا  الدين. يف  عني 
كان  الذي  فهو  دومري.  يف  الدين  عني  لراوي 
من  العديد  وتنظيم  الإعلمية  التغطيات  وراء 
للم�سلمني يف رو�سيا.  ال�سابع  الأن�سطة كاملنتدى 
الأخرية،  ال�سنوات  الدينوف يف  لعب حمي  وقد 
دورا هاما وكبريا يف الإدارة الروحية للم�سلمني 

جعلها  حيث   ، نوفغورود  نيجني  منطقة  يف 
رو�سيا.  يف  ن�ساطا  املوؤ�س�سات  اأكرث  من  واحدة 
ولكن  الدور،  هذا  ملثل  نف�سه  يجهز  اليوم  لكنه 
لي�ست  فرتة  بعد  رمبا  الحتادي.  امل�ستوى  على 
عني  راوي  ال�سيخ  مكان  يف  �سي�سبح  بالبعيدة 

الدين كرئي�س لدومري . 
عموما، وحتى يف املدى البعيد فلي�س من املتوقع 
يف  العاملة  الإ�سلمية  املنظمات  تتوحد  اأن 
التفاعل  لأن  للأ�سف،  يدعو  اأمر  وهذا  مو�سكو. 
املثمر بني الدولة واملوؤ�س�سات الدينية للم�سلمني 
واإدارة  واحد  مفتي  وجود  يتطلب  مو�سكو،  يف 
روحية موحدة. وينبغي اأن تكون الدولة اأحر�س 
على حتقيق ذلك،لأنه يخدم م�سلحتها بالدرجة 
األأوىل. وهنا لبد من التخلي عن مطلب اأن تكون 
للتتار والب�سكري مفتياتهم املوحدة، وللقوقازيني 
مثل  اأن  الإقرار  يجب  جتمعهم.  التي  مفتياتهم 
هذه الدعوات التي التي ورثت من مرحلة ما قبل 

الثورة، ل تتنا�سب مع الواقع اجلديد. 
اأو  ين�سون  املقرتحات،  الذين يقدمون مثل هذه 
يتنا�سون اأن يف مو�سكو و�سانت بطر�سربغ وو�سط 
رو�سيا يعي�س امل�سلمون بجميع قومياتهم جنبا اإىل 
جنب، بل وي�سكلون مزيجا من الثقافات يجمعها 
الإفرتا�س  هذا  اأ�سقطنا  فلو  الواحد.  الدين 
للوزبك  ف�سيكون  لوحدها  مو�سكو  مدينة  على 
لل�سي�سانني  نف�سه  وال�سيء  مفتي  وللتتار  مفتي 
فو�سى  الأمور  وت�سبح  الخ   ... والداغ�ستانيني 
ميكن  كيف  نتفهم  اأن  ال�سعب  فمن  ولذلك   .
احلديث عن اأمة م�سلمة واحدة، ومع ذلك يتجه 
البع�س اإىل تق�سيمها على اأ�س�س عرقية؟ اإن هذا 
الأمر يف الوقت احلا�سر ل ميكن حتقيقه، ولكن 
اأ�سحاب  يبلغه  اأن  ميكن  الذي  الأق�سى  احلد 

                                                                       ال�سيخ دامري حمي الدينوف     

قرر جمل�س اإدارة �سندوق دعم الثقافة الإ�سلمية والعلوم والتعليم تخ�سي�س منح اإ�سافية  لدعم املوؤ�س�سات والأن�سطة امل�سرح بها من خلل القانون 
الأ�سا�سي لهذه املنظمات ال�سلمية. ورفع املجل�س عدد املنح اإىل 1200 مقارنة بـ 800 منحة يف العام املا�سي. 

بال�سافة اىل ذلك فقد مت النظر يف م�ساريع اجتماعية كبرية متعلقة بتطوير الثقافة الإ�سلمية والعلوم والتعليم، وامل�ساريع التي ت�سجع التعاون بني 
الأديان والأعراق املختلفة.  و�سيتم حتويل املبالغ املخ�س�سة للإدارات الروحية للم�سلمني، واملدار�س الإ�سلمية وعدد من منظمات املجتمع املحلي لعقد 
املوؤمترات والندوات والتدريب، ودعم و�سائل الإعلم الإ�سلمية وغريها. كما �سيتم تقدمي بع�س املنح كم�ساعدات مالية لل�سباب العاملني يف الإدارات 
الروحية للم�سلمني واملوؤ�س�سات الإ�سلمية. ويف اإطار دعم برنامج تنمية الرتبية الإ�سلمية الرو�سية وافق املجل�س على تخ�سي�س 200 منحة للأن�سطة يف 
املدار�س الإ�سلمية، وتقدمي منح درا�سية للطلب املتفوقني فيها وكذلك يف عدد من اجلامعات العلمانية �سمن برنامج تدريب املهنيني مع درا�سة معمقة 

يف التاريخ والثقافة الإ�سلمية. وقدمت يف العام املا�سي تخ�سي�س 180 منحة لهذا الغر�س.

زيادة المنح المخصصة للمسلمين في روسيا
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د. ريا�س م�سطفى

هذا امل�سروع، هو اإثارة ال�سراع بينها من خلل 
اللعب على امل�ساعر القومية.

لو حتدثنا عن تتار�ستان، فاإن الو�سع هناك يبدو 
اإثارة  اأقل  اأف�سل بكثري من مو�سكو، ولكنه لي�س 
بل حافل بالأحداث.  اأ�سبح تقليدا يف قازان،اأن 
جتري التغريات الهامة بهدوء، وتتخذ القرارات 
املثال  �سبيل  فعلى  هادئة.  غرف  يف  الكربى 
الإدارة  يف  القيادة  تغيري  املا�سي  العام  يف  مت 
الروحية مل�سلمي تتار�ستان. ويف املوؤمتر اخلام�س 
انتخاب املفتي  تتار�ستان مت  ال�ستثنائي مل�سلمي 
اجلديد اإلدو�س فائيزوف،الذي اأجرى تغيريات 

كبرية يف قيادة الإدارة الروحية للم�سلمني.
املا�سية   الأ�سهر  يف  الرئي�سي  الإجناز  ولكن 
املفتيات  ووحدة  �سلمة  على  احلفاظ  هو 
التهديدات  من  الرغم  على  اجلمهورية.  يف 
جديدة  روحية  اإدارة  اإن�ساء  ب�ساأن  �سبقت  التي 
اأملاتيف�سك وخروج بع�س امل�ساجد  للم�سلمني يف 
ال�سابق،  يف  كما  ان�سمامها،  ورف�س  قازان  يف 
املوؤ�س�سة  اأن  اإل  الرئي�سية،  الروحية  الإدارة  عن 
الإ�سلمية (املفتيات) بقيت موحدة ومل تتفكك.
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                                                                       جانب من املوؤمتر املخ�س�س ملناق�سة ق�سية الإرهاب 

د. اأن�س الأندل�سي 
جمهورية  مل�سلمي  الروحية  الإدارة  عقدت 
تتار�ستان، ومب�ساعدة من �سندوق دعم الثقافة 
دي�سمرب   15 يف  والتعليم،  والعلوم  الإ�سلمية 
"قازان"،  القومي  الثقايف  باملركز   ،2011
"الإ�سلم  عنوان  حتت  رو�سيا  لعموم  موؤمترا 

�سد الإرهاب". 
 ويهدف املوؤمتر اإىل زيادة الوعي لدى املواطنني 
ل�سيما ال�سباب حول ق�سية الإرهاب يف املجتمع 
ال�سلم  دين  هو  الإ�سلم  اأن  ولتاأكيد  والعامل. 
يف  وي�ساهم  املجتمع،  يف  الت�سامح  يعزز  الذي 
اإىل  املوؤمتر  يهدف  كما  الروحية.  القيم  تعزيز 
املجتمعات،  يف  الإرهاب  ودور  موا�سع  حتديد 
والأن�سطة الهدامة يف مراحلها املبكرة والتقييم 
املو�سوعي لأثر الإرهاب على احلياة الجتماعية 
والروحية  واملعنوية  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

والبحث عن تدابري م�سادة ووقائية. 
غوتني،  مارات  ال�سيد  املوؤمتر  ح�سر  وقد   
يف  الدينية  اجلمعيات  مع  التعاون  اإدارة  مدير 
وفالريي  تتار�ستان،  جمهورية  رئي�س  ديوان 
فل�سوف �سكرتري جمل�س الأمن يف اجلمهورية، 
دعم  �سندوق  مدير  بوندارينكو  دمييرتي  و 
األيك�سي  و  والتعليم،  والعلوم  الإ�سلمية  الثقافة 
ربحية  الغري  امل�ستقلة  املنظمة  رئي�س  غري�سني 
فائيزوف  اإيلدو�س  واملفتي  واملجتمع"،  "الدين 
تتار�ستان،  الروحية يف جمهورية  الإدارة  رئي�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدينوف  �سلح  حممد  و 
املجل�س الإ�سلمي الرو�سي وغريهم من القادة 
احلكومة  وممثلو  والعلماء  البارزين  الدينيني 
املوؤ�س�سات  وطلب  الدين  ورجال  وال�سحفيون 

التعليمية الدينية. 
موا�سيع  حول  تقارير  املوؤمتر  يف  قدمت  وقد 
واملوؤ�س�سات  الدولة  بني  "التعاون  مثل  متعددة 
يف  الديني  التطرف  من  للوقاية  الدينية 
الإ�سلمية  و"املنظمات  تتار�ستان"،  جمهورية 
والإرهاب"،  التطرف  �سد  الكفاح  يف  ودورها 
كعقبة  الإ�سلمية  للكوادر  العايل  و"امل�ستوى 
الإ�سلمي  التعليم  "نظام  و  التطرف"،  اأمام 
�سد  الن�سال  اأ�سكال  اأجنع  من  واحدا  باعتباره 

التوجهات الراديكالية واملتطرفة ". 
النظر،  وجهات  جميع  تقريبا  اتفقت  وقد 
حقيقة  اإىل  اجلمهور  اأمام  املعرو�سة  والتقارير 

اأكرث  من  واحدة  هي  تتار�ستان  جمهورية  اأن 
املناطق ا�ستقرارا يف رو�سيا احلديثة. ومع ذلك، 
توجد  بل  القانون،  تعمل خارج  هناك جماعات 
واأن�سطة  اإرهابية  منظمات  ظهور  من  خماطر 

اإرهابية. 
وللق�ساء على كل هذا، بح�سب امل�ساركني، فمن 
ال�سروري العمل على و�سع حواجز متينة حتول 
دون دخول الأيديولوجيات الغريبة عن املجتمع، 
انت�سار  اإىل  توؤدي  التي  الظروف  ومقاومة 
يف  تت�سكل  اأن  �سرورة  عن  ف�سل  الإرهاب. 
تغيري  ت�ستهدف  التي  واملواقف  الأفكار  املجتمع 
التفكري  لل�سعب، ورف�س جمرد  القانوين  الوعي 
الأهداف  لتحقيق  العنف  ا�ستخدام  اإمكانية  يف 

الدينية اأو ال�سيا�سية اأو غريها. 
بالأفكار  فقط  لي�س  ذلك  لتحقيق  الأ�سا�س 
عن  والبعد  الت�سامح،  اإىل  الداعية  العامة 
وقبل  اأول  ولكن  الأعراق،  بني  والوئام  العنف، 
�سيء،بالعقائد والتعاليم التي تدعو اإليها جميع 

الأديان التقليدية. 
كلمات  يف  قدمت  التي  والقرتاحات  الآراء 
املوؤمتر،  قرارات  يف  �سداها  وجدت  املتداخلني 
من بينها الت�سدي للتطرف والإرهاب املعا�سر، 
والدولة  املجتمع  بني  التفاعل  خلل  من 
الفعال  الدور  عن  ف�سل  الدينية،  والطوائف 
امل�ساريع  اآلية متويل  وتطوير  ال�سباب،  ملنظمات 
الت�سامح  اأفكار  دعم  اإىل  تهدف  التي  املدعومة 
الأديان.  بني  الوئام  وحتقيق  الأعراق  بني 
وتعزيز دور و�سائل الإعلم الإ�سلمية يف تنفيذ 
نظام  وا�ستخدام  التطرف،  مكافحة  �سيا�سات 

اأجنع  من  واحدا  باعتباره  الإ�سلمي  التعليم 
اأ�سكال الن�سال �سد امل�ساعر املتطرفة واملعادية 

للأجانب، وغريها. 
الإ�سلمي  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكد 
حديثه  يف  الدينوف  �سلح  حممد  الرو�سي 
لوكالة "اإ�سلم نيوز" على �سرورة  على م�ساألة 
كاأداة  عالية  مهنية  ذات  اإ�سلمية  كوادر  تاأهيل 
للدعوة �سد التطرف "انه لي�س �سرا اأن ال�سباب، 
الذين ميثلون اليوم اجلزء الأكرب ممن يرتادون 
الأفكار  لن�سوء  اخل�سبة  الأر�س  هم  امل�ساجد، 
من  يكفي  ما  ميلكون  ل  فال�سباب  املتطرفة. 
اأكرث عر�سة  لذلك هم  خربة حياتية ومعرفية، 
فاإن  لذلك  وتبعا  املتطرفة.  الأفكار  لتاأثريات 
امل�سوؤولية الكربى املبا�سرة تقع على عاتق الأئمة. 
توا�سلهم ب�سكل كبري على اجلهة  وتوؤثر طريقة 
التي ميكن اأن ي�سلكها ال�ساب. وعليه فمن اأجل 
اأن يتوجه ال�سباب يف الجتاه ال�سحيح، ل بد من 
امل�ستوى،  عالية  مهنية  �ساحب  الإمام  يكون  اأن 
لزيادة  دوما  وي�سعى  قويا،  �سرعيا  تعليما  ميلك 
يكون  واأن  لآخر،  وقت  من  وجتديدها  معلوماته 
امتلكه  اإىل  بالإ�سافة  ومثقف،  فكر  �ساحب 
ال�سفات املعنوية والأخلقية التي توؤهله ليكون 
الدينوف.  �سلح  قول  " ح�سب  للآخرين  مثال 
ووفقا ل�سلح الدينوف فاإن رو�سيا حاليا بحاجة 
ما�سة اإىل اخلرباء املحليني، فهناك نق�س حاد 
ل  ما   " وهو  الإ�سلمية،  الدرا�سات  جمال  يف 
ميّكننا اأن نقاوم بطريقة علمية الأفكار الهدامة 
التي توؤدي اإىل وجهات نظر متطرفة واإجراءات 

اأكرث تطرفا" ح�سب تعبريه. 

مؤتمر في تتارستان حول سبل مكافحة اإلرهاب 
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فتيات م�سلمات يف اأحد املخيمات ال�سيفية

اتحاد المسلمين في روسيا من األورال إلى القوقاز

املحيطة  احلياة  من  تاأتي  ما  عادة  § االأفكار 
يف  امل�سلم  لل�سباب  منظمة  واإن�ساء  بال�سخ�س، 

رو�سيا لي�س ا�ستثناء. األي�س كذلك؟
بك  املحيطة  البيئة  تتطلبه  ما  هذا  نعم   ***
امل�سلم  ال�سعب  اأفراد  بني  احلياة.  ومتطلبات 
الذين  ال�سباب  من  الكثري  يوجد  موردوفيا  يف 
ي�ساركون بن�ساط يف حياة الأمة امل�سلمة. غالبية 
هوؤلء تربوا بني اأ�سرهم على الروح ال�سلمية، 
يوؤدون  وكانوا  الدينية  القيم  على  وترعرعوا 
قبل  كان  اإذا  القراآن.  ودر�سوا  ال�سلة  فري�سة 
ع�سر �سنوات غالبية احلا�سرين يف امل�ساجد هم 
من كبار ال�سن، فاليوم الو�سع قد تغري فغالبية 
من يح�سر للم�ساجد من ال�سباب. ومع ذلك فاإن 
الإ�سلم لي�س جمرد طقو�س بل هو منهج حياة. 
اأن تكون احلياة غري  فاإنه من ال�سروري  وعليه 
يف  والندماج  وامل�ساركة  املحيط،  عن  معزولة 
احلياة الجتماعية داخل اجلمهورية ويف رو�سيا 

عامة، يعترب اأمرا �سروريا وهاما. 
�سمن عمل املفتيات قمنا برتتيب اأمورنا بحيث 
العمود  ميثل  موحد،  فريق  يف  نعمل  اأ�سبحنا 
عالية  علمية  بدرجات  خريجون  فيه  الفقري 
واملثقفني  النخبة  ومن  ال�سلمية  املدار�س  من 
جمتمع  مع  وطيدة  علقات  هناك  امل�سلمني. 
وبالتعاون  اجلمهورية،  داخل  القومي  التتار 
من  الأخرى  والثقافية  العرقية  املنظمات  مع 
بداأ  العمل  هذا  املجاورة.  واملناطق  موردوفيا 
من  الكثري  هناك  زال  وما  طيبة،  ثمارا  يجني 
امل�سائل التي ي�سعب حلها داخل الإدارة الروحية.
"احتاد  �سيعمل  االأ�سكال  من  �سكل  اأي  يف   §

ال�سباب امل�سلم يف رو�سيا"؟
*** اأول وقبل كل �سيء، هذا امل�سروع هو عبارة 
امل�سلمني ميكن  للجيل اجلديد من  عن م�ساحة 
النطلق منها، وهي اأتاحة املجال للراغبني يف 
واأدوات حتقيق  الذات.  و حتقيق  والعمل  التعلم 
ذلك ميكن اأن تكون باأ�سكال خمتلفة. على �سبيل 
خمتلف  يف  ي�سارك  الرو�سي  ال�سباب  املثال، 

"ما�سوك"،  منتدى  مثل  واملنتديات  املحافل 
و"دومباي"، و"�سيليغري" وغريها، من املحافل 
املو�سوعات.  خمتلف  ملناق�سة  منربا  تعد  التي 
مفيد  احلوار  من  النوع  وهذا  التجربة  هذه 
خمتلف  بني  اجلمع  نريد  منظمتي  يف  للغاية. 
املجتمعات  بني  امل�سرتك  للتعاون  الأ�ساليب 
اأن جتمع ممثلني  اأين ميكن  امل�سلمة يف رو�سيا، 
يكون  اأن  وميكن  البلد.  مناطق  جميع  من 
وال�سبكات  ال�سلمية  املنتديات  عرب  ذلك 
التعليمية  واملحا�سرات  والتدريب،  الجتماعية، 
تكون  و�سوف  التدريبية.  والدورات  التقليدية، 
الكبار،  املوجهني  قبل  من  ال�سباب  م�ساعدة 
الذين �سوف يتقا�سمون معهم جتاربهم اخلا�سة 
منظمة  كل  فاإن  ذلك  كل  مع  ولكن  وتوجيهم. 
تراه  مو�سوع  اأي  طرح  اإمكانية  �ستعطى  ع�سو 
منا�سبا للمناق�سة، ولتقدمي اأفكارها حول تنفيذ 
هذه امل�ساريع. هيكل وعلقات واأن�سطة الحتاد 
�ستكون متما�سية متاما مع التقاليد الإ�سلمية. 

القانونية قد متت فمتى ميكننا  § ال�سكليات 
اأن ننتظر بداية العمل الن�سط؟

*** على الرغم من حقيقة اأن املوؤمتر التاأ�سي�سي 
لـ "احتاد ال�سباب امل�سلم يف رو�سيا" عقد يف 16 

عا�سمة  �ساران�سك  يف   2011 يونيو/حزيران 
ال�سكليات  بع�س  اأن  اإل  موردوفيا،  جمهورية 
اجلديدة  املنظمة  بت�سجيل  املتعلقة  القانونية 
اأخرتنا ملدة �ستة اأ�سهر. ولكن يف نهاية املطاف 
وت�سلمنا  الر�سمية  الأوراق  جميع  على  ح�سلنا 

جميع الوثائق للت�سجيل الر�سمي للمنظمة. 
يف  تقع  جديدة  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ت�سكيل  يتم  الحتاد  قيادة  وحتت  �ساران�سك. 
نتطلع  امل�ستقبل  يف  الرو�سية.  املناطق  يف  فروع 
اأن نرى فروعا يف كل رو�سيا من نهر الفولغا اإىل 
ال�سرق الأق�سى ومن �سمال القوقاز والأورال اإىل 
غريهما من املناطق الرو�سية. الأمة امل�سلمة يف 
رو�سيا هي ح�سارة ممتدة بتاريخها وتقاليدها 
فاإن  اليوم  اأما  املتعددة.  وثقافاتها  وعقليتها، 
امل�سلمني يف بلدنا، وخ�سو�سا عن�سر ال�سباب، 
حياته.  يف  جدا  ومهمة  حا�سمة  حلظة  يواجه 
للدين،  منظم  نهج  لت�سكيل  حماولة  هناك 
التقليدي،  الرو�سي  وت�سكيل ملا ي�سمى بالإ�سلم 
وله  الآن،  من  �سنة  األف  قبل  عا�س  الذي 
التقليدية،  الديانات  بني  العلقات  يف  تاريخه 
وامل�ساركة الفاعلة من جانب امل�سلمني يف احلياة 
الجتماعية والأكادميية وال�سيا�سية يف وطنهم. 

اأ�س�ست موؤخرا منظمة جديدة حتمل ا�سم "احتاد ال�سباب امل�سلم يف رو�سيا". واأمام هذه املوؤ�س�سة الوليدة خطط كبرية، وطموحات 
تقا�سمها مع جملتنا رئي�س املنظمة ال�سبابية، ومفتي جمهورية موردوفيا فهيم �سافيف ح�سرات. وينبغي التاأكيد على اأن امل�سلمني 
يف اجلمهورية مل ياأتوا من اخلارج، لكنهم ومنذ اأكرث من األف عام يعي�سون يف هذه املنطقة. ويعد ال�سباب املكون الرئي�سي للمجتمع 

امل�سلم يف اجلمهورية. واملفتي �سافييف هو واحد من اأ�سغر املفتني يف رو�سيا. ولي�س م�ستغربا اأن تولد لديه هذه الفكرة. 

أخبار وتقارير

زيال ال�سيخ 
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على  املنديل  وو�سع  ال�سعر  تغطية  م�ساألة  تعد  مل 
فمع  امل�سلمات،  الن�ساء  على  مقت�سرة  الراأ�س 
بدء العديد من الهيئات احلكومية الت�سديد على 
مينع  الذي  اللبا�س  بقواعد  لللتزام  موظفيها 
املراأة من تغطية �سعر راأ�سها، تواجه العديد من 
التي تعرت�س  امل�ساكل  املتدينات ذات  امل�سيحيات 
ل  فيه  يعي�سن  الذي  فاملجتمع  امل�سلمة.  املراأة 
يتفهم رغبتهن يف المتثال للمعتقد الذي يفر�س 

عليهن الحت�سام. 
املراأة  مطالب  اأهم  اأحد  الراأ�س  غطاء  كان  وقد 
ما  ترتدي  اأن  يف  وحقها  رو�سيا  يف  امل�سيحية 
نكتب  املا�سي  يف  كنا  لقد  وقناعاتها.  يتما�سى 
امللتزمة  امل�سلمة  املراأة  له  تتعر�س  عما  كثريا 
باللبا�س ال�سرعي يف البلدان التي يكون امل�سلمون 
فيها  الإ�سلم  ليكون  التي  تلك  اأو  اأقلية  فيها 
بع�س  كانت  واإن  للدولة.  الرئي�سي  الدين  هو 
ت�سذ عن  اأن  امل�سلمة حتاول  الأغلبية  الدول ذات 
اإىل  م�سئوليها  بع�س  يعمد  حيث  القاعدة.  هذه 
من  املحجبات  امل�سلمات  ملنع  قوانني  ا�ست�سدار 
غالبية  بلد  يف  كمواطنات  حقوقهن  اأب�سط  نيل 
�سكانه من امل�سلمني مثل جمهوريات طاجك�ستان 
الواقعة  واأوزبك�ستان،  وكازخ�ستان  وقرغيز�ستان 
فيها  ال�سلطات  حتاول  والتي  الو�سطى،  اآ�سيا  يف 
منع احلجاب بكل طاقتها. وتن�سى هذه ال�سلطات 
لن  واأنها  النفجار  يولد  ال�سغط  اأن  تتنا�سى  اأو 
تكون مبناأى عن موجة م�سابهة "للربيع العربي". 
ما هي امل�سكلة؟ هل ميكن اأن يكون الدين �سرا؟ 
قيودا  تفر�س  ا�ستثناء  بدون  جميعها  الأديان  اإن 
بغر�س  خمتلفة،  باأ�سكال  والإن�سان  املجتمع  على 
التو�سل اإىل الن�سجام يف املجتمع والعلقات بني 
النا�س. لكن مثل هذا الأمر غري مقبول حتى يف 
الدول الدميقراطية التي حترتم حقوق الن�سان. 
تنا�سل  م�سلمة  عن  لي�س  املقالة  هذه  يف  حديثنا 
التي  الدول  تلك  اإحدى  يف  احلجاب  اأجل  من 
ذكرنا، اإمنا هو عن حمامية م�سيحية اأورثوذك�سية 
متدينة ت�سعى جاهدة من اأجل حقها القانوين يف 

و�سع املنديل على راأ�سها اأثناء العمل. 
اإن الوئام الروحي واملعي�سي الذي تعي�سه املحامية 
ناتاليا، تكدره عبارات تكتب على عدد من قاعات 
غطاء  بدون  القاعة  يف  التواجد  "يجب  املحاكم 
لها  يجد  اأن  اأحد  ي�ستطع  مل  عبارات   ." للراأ�س 

تف�سريا واأ�سا�سا، وملاذا و�سعت بالذات للن�ساء. 

" يف كل مرة  ت�سكو من ذلك  ناتاليا وهي  تقول 
اأ�سطر  نواجه مثل هذه املتاعب. وبحكم مهنتي 
للتواجد امل�ستمر يف قاعات املحاكم، واتعر�س يف 
اأي  من  اأو  القا�سي  من  اإما  املرات،  من  العديد 
رجل احلا�سرين، اإىل م�سايقات ب�سبب املنديل 

الذي اأ�سعه على راأ�سي "
تلب�س  امراأة  اأي  �ساألت  اإذا   ": ناتاليا  وت�سيف 
غطاء الراأ�س، مالذي يدفعك لفعل ذلك، فاإنها 
وبكل و�سوح وب�ساطة �ستقول لك لأنه اأمر اإلهي. 
اأن تكون  اأن تدين املراأة ل مينعها من  مع العلم 
حمرتفة يف مهنتها التي تزاولها، والتي غالبا ما 

يقودها الرجال" 
املنديل  ارتداء  يف  الرغبة  اإن  ناتاليا  وتقول 
ع�سر  من  اأكرث  قبل  مرة  اأول  لديها  ظهرت 
يف  طويلة  عمل  رحلة  يف  كانت  عندما  �سنوات، 
التي  الحرتام  من  الهالة  تلك  العربية.  البلدان 
الذي  والإحرتام  املحليات،  الن�ساء  بها  حتظى 
لقته من قبل الرجال، هي واحدة من الذكريات 
وهي  هناك،  ق�ستها  التي  الأيام  لتلك  ال�سعيدة 
اأحد اأهم الأ�سباب التي دفعتها اإىل لب�س املنديل 

اأو ما ي�سميه امل�سلمون باحلجاب. 
املراأة  تخلي  �سبب  عن  �سوؤالنا  على  واإجابة 
قالت  الديني  الزي  عن  الأرثوذك�سية  امل�سيحية 
معيار  هناك  امل�سيحية  يف   " ناتاليا:  املحامية 
الكتاب  يف  عليها  من�سو�س  الن�سائية  للملب�س 
للعفة  اأن تكون امللب�س منا�سبة  ينبغي  املقد�س. 
املتاأ�سلة يف امل�سيحية الأرثوذك�سية. بالتاأكيد فاإن 
ارتداء امللب�س املغرية يعترب ذنبا وخطيئة. اأما 
مت�سي  باأن  املراأة  اأمرت  فقد  للحجاب  بالن�سبة 
وراأ�سها مغطى �سواء يف الكني�سة اأو يف ال�سارع". 
 ": املقد�س  الكتاب  اإىل  اإ�سارة  يف  نتاليا  وتقول 
لقد قال احلواري بول�س: "اأريدكم اأن تعرفوا اأن 
واملراأة  امل�سيح،  لقول  بال�ستماع  مطالب  الرجل 
يدل،  الكلم  هذا  اإن  هلل".  وامل�سيح  لزوجها، 
بح�سب ناتاليا، على اأن قيادة الأ�سرة هي للرجل 
املعا�سربكل  عاملنا  يف  نرى  لكننا  جدال،  بل 

اأ�سف كيف تبدلت هذه الأدوار". 
غطاء الراأ�س بالن�سبة لنتاليا هو تعبري عن القيم 
وتوؤمن  املراأة  حتملها  التي  والأخلقية  الروحية 
املوؤمنة  املراأة  رف�س  عن  تعبري  كذلك  وهو  بها، 
التي  ال�ستهلكية  والقيم  الغربية،  للأخلق 
اإنه:"موؤ�سر  بل  الأرثوذك�سية  للمجتمعات  ر  ُت�سدَّ
على قوة الإميان يف النف�س وموؤ�سر اأخلقي عما 

جتي�س به النف�س املوؤمنة" ح�سب قولها.  
ب�سيء  ناتاليا  عنها  حتدثت  التي  الأ�سياء  ومن 
من العجاب هو ما راأته يف زيارتها الأخرية اإىل 
راأيت  لقد   " تقول  وم�ست  ال�سي�سان،  جمهورية 
الن�ساء يف ال�سي�سان ي�سعن املنديل على روؤو�سهن 
ومل يكن اأحد يتدخل يف اختيارهن. ل اأحد يعلق 
نال  اآخر  واأمر  هناك.  املراأة  لبا�س  طريقة  على 
احرتام  النا�س هناك:  بني  العلقة  وهو  اإعجابي 

فائ�س للكبار، وكرم ال�سيافة لدى النا�س" 
الدور  :"بالطبع  بقولها  كلمها  ناتاليا  وتنهي 
الكبري الذي تقوم به املراأة كان من بني الأ�سياء 
التي لفتت انتباهي، فهي لي�ست ربة بيت من�سية، 
اإمنا تقوم بواجبها على اأف�سل وجه داخل بيتها، 
اخلا�س  راأيها  لها  نف�سها،  من  واثقة  امراأة  وهي 
يف العديد من الق�سايا. اإن هذا الأمر حمل تقدير 

واحرتام ويجب اأن ناأخذه كمثال يحتذى به ".

غطاء الراأ�س يف الأزياء التقليدية الرو�سية

المسيحيات يطالبن بحقهن في لبس غطاء الرأس

أخبار وتقارير

ديانا األييفا
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مقابالت

كليل عبد الواحدوف 
اإذا  و  نحو 80 م�سجد،  تيومن  يوجد يف منطقة 
مناطق  فى  وامل�ساجد  امل�سليات  اإليها  اأ�سفنا 
و  يامال  (مبحافظة  ال�سمالية  الذاتي  احلكم 
ملحافظة  تابعة  ا�سميا  تعترب  والتي   ( يوغرا 

تيوِمن، فاإن عدد امل�ساجد �سي�سل اإىل 150. 
موؤثرة  املنطقة  يف  امل�ساجد  كل  لي�س  بالطبع،   
بنف�س احلجم يف حياة الأمة. ففي بع�سها تقام 
فتغ�س  اجلمعة  �سلة  اأما  اخلم�س  ال�سلوات 
فارغ.  مكان  فيها  يبقى  ول  بامل�سلني  امل�ساجد 
املناطق  يف  معظمها  والتي  الأخرى  امل�ساجد 
الريفية فل تفتح اإل يوم اجلمعة لأداء ال�سلة. 
املعمارية،  الناحية  من  جاذبية  الأكرث  امل�سجد 
هو  لل�سياح  وجاذبا  للزوار  مزارا  يعد  والذي 
اإمبايفا،  الإ�سلمي يف  الأول يف املجمع  امل�سجد 
واملعروف بامل�سجد الكبري. وتعترب مدينة اإمبايفا، 
مدينة قدمية، تقع على بعد 10 كيلومرتات من 
من  املهاجرون  اأ�س�سه  الذي  الإقليمي  املركز 
ما  ال�سنوات  يف  الأول  امل�سجد  بناء  مت  بخارى. 
نعمة اهلل  التاجر  بتمويل من  بني 1888-1884 
املهن�س  من  بت�سميم  كارمي�سكوف،  حاجي 
املعماري غوتليب ت�سينك.  بعد اإغلق امل�ساجد 
يف الع�سر ال�سوفيتي، حول امل�سجد اإىل م�سنع 
اجلماعية،  للمزارع  ومكتب  الألبان،  ملنتجات 
ومدر�سة  ال�سيوعي،  ال�سباب  لطلئع  وق�سر 
يف  ال�سوفيتي  الحتاد  انهيار  مع  للمو�سيقى. 
ذلك  ومنذ  للم�سلمني  امل�سجد  عاد   ،1991 عام 
احلني واإىل اليوم تعمل يف ذلك امل�سجد مدر�سة 
دينية تابعة للإدارة الدينية للم�سلمني يف منطقة 
تيومني. اأما اليوم فاإن الإدارة تخطط لفتح فرع 
بناء  اأعيد  وقد  الرو�سية.  الإ�سلمية  للجامعة 

امل�سجد بالكامل على ح�ساب امليزانية الإقليمية. 
قبل  بني  اآخر  م�سجد  اإمبايفا  مدينة  يف  يوجد 
ال�سغري  بامل�سجد  ي�سمى  البول�سيفية  الثورة 
الثاين. مت بناوؤه يف عام 1871، تقام فيه �سلة 
اجلمعة وال�سلوات اخلم�س كما توجد به مدر�سة 
كل  من  الأحد  يوم  والكبار  الأطفال  فيها  يتعلم 

اأ�سبوع. 
الإقليمية  العا�سمة  يف  زيارة  امل�ساجد  اأكرث   
تيومن هو امل�سجد اجلامع املوجود على م�سارف 
"اأنائول"  القدمية  التتارية  القرية  يف  املدينة، 
التي دخلت اليوم �سمن حدود املدينة. فقد بنيت 
يف الفرتة ما بني 1989-1997، مب�ساعدة مالية 
اخلريية  وال�سناديق  الإقليمية  امليزانية  من 
العاملية الإ�سلمية. يف هذا امل�سجد الذي تت�سع 
م�ساحته لـ 500-600 �سخ�س، ت�سل فيه اأعداد 
امل�سلني يوم اجلمعة اإىل 2000 م�سلم. يتم يوم 
اجلمعة تفريغ جميع الطابق ال�سفلى للم�سلني، 
امل�سلني  فاأعداد  باحلاجة  يفي  ل  ذلك  اأن  اإل 
وي�سطر  لذلك.  املخ�س�سة  امل�ساحات  تفوق 
يف  و  ال�سلمل،  وعلى  الفناء  يف  لل�سلة  النا�س 
ترميم  مت   2010 عام  يف  اخلارجية.  ال�ساحات 
مليني   10 بـ  قدرت  مبيزانية  كامل،  امل�سجد 

روبل. 
واحد.  وم�سلى  م�ساجد   4 تيومني  يف  توجد 
اإدارة  قامت  ذلك  لأجل  مزدحمة.  جميعها 
القليم يف العام احلايل بتخ�سي�س قطعة اأر�س 
على م�سارف مدينة اأوم�سك لبناء م�سجد كبري 

يت�سع لـ3000 م�سل. 
مدينة  يف  يوجد  امل�ساجد  اأحدث  اأحد 
يالوتورف�سك الواقعة على بعد 70 كيلومرتا من 
مدينة تيومني. مت بناوؤه يف عام 2004 عن طريق 

الدولية،  الإ�سلمية  اخلريية  املوؤ�س�سات  اأحد 
وبدعم من امليزانية الإقليمية. اإمام امل�سجد هو 
�سهادة  على  احلا�سل  حمموتوف  رائيل  ال�سيخ 
وله  اأوفا  مدينة  يف  ال�سلمية  اجلامعة  من 
�سهادة من جامعة علم النف�س يف با�سكري�ستان. 
�سيفية  خميمات  بتنظيم  رائيل  ال�سيخ  يقوم 
و�ستوية للأطفال يف العطلت املدر�سية. ويعترب 
م�سجد مدينة يالوتورف�سك واحدا من امل�ساجد 
باملولد  الحتفالت  فيها  تقام  التي  القلئل 
من  العديد  حول  مناق�سات  فيها  وتتم  النبوي، 
ال�سباب  يح�سرها  والتي  الدينية،  املوا�سيع 

املتم�سك بالتقاليد ال�سوفية. 
 اأما مدينة يالوتورف�سك فقد تاأ�س�ست يف القرن 
التتارية  للقلعة  ال�سابق  املوقع  مكان  يف   ،17
"يافلو تورا"، اأين يعي�س اأكرب عدد من امل�سلمني. 
تيومن  بالتاأكيد فاإن 80 م�سجدا جنوب منطقة 
لي�س بالعدد الكبري اإذا ما اأخذنا بعني العتبار 
ت�سكنها  التي  املنطقة  يف  القرى  جمموع  اأن 
غالبية م�سلمة ي�سل اإىل 150 قرية. يف الع�سور 
الو�سطى يف حمافظة تيومني كانت تقع حكومة 
الإ�سلمية  الديانة  وكانت  الإ�سلمية،  �سيبرييا 
وال�سريعة ال�سلمية هي  ال�سائدة،  الديانة  هي 
ال�سيبريية.  املنطقة  تلك  �سعوب  يف  احلاكمة 
ولبد من العرتاف باجلميل ملا تقدمه احلكومة 
حاجة  ل�سد  امل�ساجد  بناء  يف  دعم  من  املحلية 
امل�سلمني، فامل�ساجد ل تزال تبنى �سنة بعد �سنة 
م�ساجد  النور  ترى  وقريبا  تيومن،  اأر�س  على 
" مامتا�سي". ويطمح  "فريخني اإنغال" و  مدن 
امل�سلمون يف تلك املحافظة اأن يروا يف كل قرية 
اأعداد امل�ساجد  م�سلمة م�سجدا جامعا، وتزداد 

يف املدن الكربى. 

المساجد في منطقة تيومين الروسية

م�سجد اإميبايفو يف �سواحي تيومني م�سجد مامتا�سي يف �سواحي تيومنيم�سجد يف مركز مدينة تيومني



اإلسالم في روسيا
العدد 6 يناير / كانون ثاين 2012

9 أخبار وتقارير

مسجد في محطة 
"بايكونور" الفضائية

ت�سييد  من  قريبا  الفراغ  يتم  اأن  املنتظر  من 
م�سجد يف جمهورية كازاخ�ستان بالقرب من 
الأكرب  تعترب  التي  الف�سائية  بايكونور  قاعدة 
يف العامل. ويجري يف املرحلة الراهنة القيام 
حت�سني  و  امل�سجد  يف  الأخرية  بالت�سطيبات 
املنطقة املحيطة به،من ت�سوية للأر�س وو�سع 
البلط على ال�ساحات املتبقية واملمرات، كما 
املنارتني  و�سع  املا�سية  القليلة  الأيام  يف  مت 
والقباب. ووفقا للم�سروع فاإن امل�سجد الواقع 
خارج اأرا�سي حمطة بايكونور �سيكون مبثابة 
 400 لـ  م�سجد  على  يحتوي  ا�سلمي  جممع 
امللحقة  املباين  من  وعدد  ومدر�سة  م�سلي 
يحتاجه  ما  ولبيع  اليومية  للأ�ستعمالت  به 

امل�سلمون الذين يرتددون لل�سلة. 
اأن يكون الفتتاح الر�سمي ملبنى  ومن املتوقع 
القادم،  العام  من  مار�س   21 يف  امل�سجد 
وجمهورية  املنطقة  اأبناء  احتفال  يوم 
ذكرته  ما  بح�سب  النوروز،  بعيد  كازخ�ستان 
بناء  اأن  يذكر  "انرتفاك�س" الرو�سية.  وكالة 
عام  يف  بداأ  بايكونور  مدينة  يف  م�سجد  اأول 
غري  املنظمات  من  وتربعات  باأموال   2008
حوايل  امل�سروع  تكلفة  تبلغ  حيث  احلكومية، 

1. 5 مليون دولر. 

البالغ  عمُره  عبدولني  الطيب  احلاَج  يحجب  مل 
65 عاما، عن اللتحاق باإحدى املدار�س الدينية 
على  كغريه  وجل�س  الرو�سية،  بريم  مدينة  يف 
ليتعلم  الدينية  املدر�سة  يف  الدرا�سة  مقاعد 
يف  امل�سلمني  وليخدم  الإ�سلم  اأ�سا�سيات 
»فريخنايا �ساليانكو« القرية التي ا�ستقر للإقامة 

فيها مع زوجته بعد اإحالته على التقاعد. 
يطلق  كما  اأو  �ساليانكو«  » فريخنايا  قرية  تعترب 
عليها ال�سكان الأ�سليون قرية »ليوك«، ن�سبة اإىل 
التتارية  القرية  بحانبها،تعترب  مير  الذي  النهر 
الوحيدة يف منطقة كي�سريت�سكوم، التي ي�سكنها 
اآبا  را�سيمة  موطن  اأنها  كما  امل�سلمون.  التتار 

زوجة احلاج الطيب. 
قام  القرية،  هذه  اأرا�سي  من  اأر�س  يف  هنا 
من  اأمواله  جمعا  �سغري،  بيت  ببناء  الزوجان 
لقد  م�ست.  التي  ال�سنني  طيلة  جبينيهما  عرق 
كان احلاج الطيب يعمل يف معمل للخ�سب، وهو 
وطريقة  الأخ�ساب  نوعية  يف  خربة  اأك�سبه  ما 

بنائها وكيفية التعامل معها. 
بيت  ببناء  غاليمولني  الطيب  احلاج  يكتِف  مل 
لل�سكن، وقرر بناء م�سجد �سغري ياأوي فيه اأبناء 
اأن غاب �سوت  بعد  للهدى  منارة  ليكون  قريته، 

الآذان عن تلك القرية ملدة زادت عن 70 �سنة. 
تعنى  دينية  موؤ�س�سة  باإن�ساء  املبادرة  فكانت 
اإدارتها.  توىل  القرية،  يف  امل�سلمني  ب�سوؤون 
وعني بعدها من طرف مفتيات حمافظة بريم 
اإماما للقرية، ثم ُكلف بال�سروع يف بناء امل�سجد 
اأ�سول  القرية  اأبناء  تدري�س  على  وال�سراف 
يومها  تقريبا،  منذ عام  كان  كل ذلك  الدين. 
اخل�سبي  امل�سجد  لبناء  احلجرالأ�سا�س  و�سع 
ما  مع  تتما�سى  معمارية  بهند�سة  املوعود، 

تعارفت عليهامل�ساجد التتارية عرب التاريخ. 
عملية البناء التي بداأت باحلجر الأول اإىل اآخر 
احلاج  من  كامل  باإ�سراف  متت  فيها  م�سمار 
يف  اإيلزا  وابنته  زوجته  �ساهمت  بينما  طيب. 

اإعداد وت�سجيل الأوراق الر�سمية. 
الكبري،  هذاال�سيخ  جهود  بف�سل  امل�سجد  بني 
الذي مل حتل �سيخوخته دون اإمتام العمل يوما 
اأن ي�سل الأذان لكل بيت يف  بعد يوم، وغايته 
ال�سنني.  لع�سرات  منه  حرموا  بعدما  قريته 
اأن  و  والعافية  ال�سحة  دوام  له  اهلل  فلن�ساأل 
من  وامل�سلمني  ال�سلم  خدمة  يف  دوما  يكون 
اأ�سرته يف  وجهد  يتقبل جهده  قريته،واأن  اأهل 

بناء م�سجد يذكر فيه ا�سم اهلل ليل ونهارا. 

بعد 65 عاما بنى مسجدا وأصبح إماما فيه 

احلاج الطيب عبدولني  "ميينا " اأثناء بناء امل�سجد
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العام،  قرابة  امل�سرية  الثورة  على  مر  § لقد 
فمالذي تغري منذ ذلك احلني؟

قيام  بعد  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم   ***
اأهم اإجناز لها خلل  الثورة يف 25 يناير، كان 
امل�سري  ال�سعب  تخلي�س  هي  املا�سية  ال�سهور 
الفا�سد.  ونظامه  مبارك  ح�سني  الطاغية  من 
لقد كانت الثورة امل�سرية اإحدى اأعظم الثورات 
العي�س  �سعار  رفعت  والتي  العربي،  العامل  يف 
متت  اأنها  عن  ف�سل  واإن�سانية،  وحرية  بكرامة 
باأقل قدر من الت�سحيات ودون دموية. املرحلة 
الثانية من الثورة هي تاأ�سي�س النظام ال�سيا�سي 
الدميقراطي يف م�سر، القائم على دولة مدنية 
كما  ال�سلمي  والدين  املواطنني،  كل  حترتم 
حترتم الدين امل�سيحي. اإ�سافة اإىل اأنها ت�سمن 
حقوقا مت�ساوية بني جميع املواطنني امل�سريني، 
هو  احلقوق  على  احل�سول  اأ�سا�س  يكون  واأن 
اأو  اجلن�س  اأو  اللون  عن  النظر  بغ�س  املواطنة 
الربملانية،  الإنتخابات  يف  بداأنا  لقد  الدين. 
والتناف�س كبري بني الحزاب امل�ساركة، و�ستنتهي 

الربملان  اع�ساء  باختيار  النتخابات  هذه 
وجمل�س ال�سورى، يتبعها اإن �ساء اهلل انتخابات 
رئا�سية. كل ذلك �سيوؤ�س�س لإيجاد رئي�س مدين 
ويوؤ�س�س  للبلد  د�ستورا  ي�سع  مدين  وبرملان 
لوطن دميقراطي حر على ا�سا�س احرتام حقوق 

الن�سان وامل�ساواة بني املواطنني. 
§ كيف ميكن �سمان نزاهة االنتخابات   بحيث 
تعرب عن طموحات ال�سعب امل�سري ب�سفافية؟ 
م�سر  يف  حت�سل  كانت  التي  النتخابات   ***
�سنة  يف  مرت  التي  تلك  اإىل  عاما  �ستني  منذ 
انتخابات  تكن  ومل  مزورة،  كلها  كانت   ،2010
ال�سعب  طموحات  عن  تعرب  ول  �سحيحة، 
ل�سالح  تزور  كانت  فقد  احلقيقية،  امل�سري 
للفا�سدين.  حزبا  ميثل  الذي  احلاكم،  احلزب 
للعامل  منوذجا  �ستقدم  النتخابات  هذه  لكن 
مثال  و�ستكون  كله،  وللعامل  وال�سلمي  العربي 
يف  امل�سبوق  غري  والتناف�س  للنزاهة  حقيقيا 
تزور  ان  امل�سري  ال�سعب  ي�سمح  لن  م�سر. 

اإرادته بعد الثورة. 

هذه  باأن  املراقبني  لدى  حديث  هناك   §
و�سيكون  باال�سالميني،  جاءت  الثورات 
فكيف  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  قوي  تاأثري  لهم 

تنظرون اإىل مثل هذه االقوال؟
العربي ي�سكل بطبيعته  العامل  *** يف احلقيقة 
عنوانها  يعترب  اإنه  بل  ال�سلمية،  احل�سارة 
الرئي�سي. واحل�سارة ال�سلمية بناها كل العرب 
جميع  فاإن  وبالتايل  وم�سيحيني.  م�سلمني  من 
املواطنني العرب يحرتمون قيم هذه احل�سارة. 
وعليه فاإنه من الطبيعي جدا ان تكون الأحزاب 
ال�سلمية  احل�سارة  مبادئ  على  تعتمد  التي 
ال�سعوب  غالبية  مب�ساندة  حتظى  كمرجعية 
انتخابات  يف  ظهر  ما  بالفعل  وهذا  العربية. 
النه�سة"  حركة   " حزب  حت�سل  حيث  تون�س، 
ذو التوجه ال�سلمي على م�ساندة حوايل %50 
هذا  اأن  والأكيد  التون�سي.  ال�سعب  اأ�سوات  من 
العامل  كل  يف  و�سيح�سل  م�سر  يف  �سيح�سل 
العربي. يجب علينا احرتام اإرادة ال�سعوب، فاإذا 
كانت ال�سعوب متوجهة نحو ال�سلم فل بد اأن 

أبو الفتوح- آفاق واسعة للتعاون بين روسيا 
ومصر ما بعد الثورة

يف حوار مع ال�سيد عبد املنعم اأبو الفتوح املر�سح املحتمل لرئا�سة جمهورية م�سر العربية بعد ثورة 25 يناير، 
اأكد اأبو الفتوح اأن ال�سلطات اجلديدة بعد الثورة حري�سة على تطوير العلقات ال�سيا�سية والقت�سادية مع 
املتحدة  الوليات  نحو  الكامل  توجهه  كان  الذي  مبارك  ح�سني  املخلوع  الرئي�س  نظام  عك�س  على  رو�سيا 
الأمريكية. وقد كان ملجلة " ال�سلم يف رو�سيا" حوار مع اأبو الفتوح الذي يعد اأحد اأبرز �سخ�سيات النخبة 

ال�سيا�سية امل�سرية جاء فيه:

حوار خاص
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نحرتم ذلك. اإن توجه ال�سعوب نحو ال�سلم ل 
يعني قيام دولة دينية، بل هي دولة دميقراطية 
مدنية حترتم قيم ومبادئ ال�سلم، كما حترتم 
يف  موجودة  هي  التي  امل�سيحية  ومبادئ  قيم 
احرتم  دين  اأعظم  هو  فال�سلم  اأي�سا.  م�سر 
واحرتم  الن�سانية  الكرامة  واحرتم  احلريات 
النا�س. هذه كلها قيم  العدالة املطلقة بني  قيم 
اإن�سانية عظيمة تلتف حولها كل الن�سانية. فقيم 
جتدها  الن�سانية  والرفاهية  واحلرية  العدالة 
مبادئ  و�سع  ال�سلم  اإن  العظيم،  ال�سلم  يف 
لل�سريعة  العامة  واملقا�سد  القيم،  لهذه  عامة 
ال�سلمية تركز على حقوق الن�سان واحلريات 
وعلى العدالة والتنمية وحماربة الفقر. فحينما 
يقول �سيدنا علي ر�سي اهلل عنه: " لوكان الفقر 
رجل لقتلته"، فهو يحث امل�سلمني على حماربة 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يقول  وحينما  الفقر 
وجاره  �سبعان  بات  من  بي  ءامن  "ما   : و�سلم 
جائع اىل جنبه وهو يعلم به"، فاإمنا هي دعوة 
يرفق  اأن  يجب  فالغني  الجتماعي،  للتكافل 
الفقراء.  يراعي  اأن  يجب  واملجتمع  بالفقري، 
باملال  املجتمع متخمة  تكون فئة يف  اأن  ل ميكن 
نتحدث عن  ثم  يومها  قوت  اأخرى ل جتد  وفئة 
على  يحث  ال�سلم  املجتمعات.  يف  العدالة 
فكل  والنتاج،  العمل  وعلى  الجتماعي  التكافل 
هذه القيم �ستنمو مع ال�سلم وهي قيم اإن�سانية 
اأيا  العامل  يف  اإن�سان  اأي  عليها  يختلف  ل  عامة 

كانت ديانته اأو فكره اأو عقيدته. 
هم  فمن  احلزب  �سعبية  عن  حتدثنا  اإذا   §

الذين ي�ساندونكم ؟
*** نحن التيار الأ�سا�سي والرئي�سي الذي يلتف 
تعتمد  الجتاهات.  بكل  امل�سريني  جميع  حوله 
ولكن  ال�سلمية  املرجعية  على  واآرائنا  اأفكارنا 
ذلك ل يعني انف�سال عن بقية �سرائح ال�سعب. 
النتخابية  احلملة  يف  مرت�سحون  معنا  يوجد 
وي�ساريون  وليبرياليون  وم�سيحيون  م�سلمون 
فاأن  ويقدرها.  ال�سلم  قيم  يحرتم  وجميعهم 
ل  فهذا  ي�ساريا  اأو  ليبرياليا  ال�سخ�س  يكون 

يتنايف مع احرتامه للقيم ال�سلمية. 
§ ذكرمت اأن العالقات الرو�سية امل�سرية مرت 
يف  ننتظره  اأن  ميكن  فمالذي  ركود،  مبرحلة 

حال اأ�سبحتم رئي�سا مل�سر ؟ 
برناجمي  ويف  اجلديد  و�سعنا  يف  نحن   ***
على  نوؤكد  لل�سعب  اأقدمه  الذي  النتخابي 
اأن تكون علقاتنا طيبة مع كل العامل،  �سرورة 
اأو  معينة  دول  على  علقاتنا  نق�سر  ل  واأن 

ال�سابق،  الرئي�س  يفعل  كان  كما  حمددة،  دولة 
نريد  اإننا  امريكا.  مع  علقته  على  ركز  حيث 
رو�سيا  مع  ووطيدة  طيبة  علقة  لنا  تكون  ان 
اللتينية  واأمريكا  اأي�سا  واأمريكا  وال�سني 
و�سيكون  وال�سلمي،  العربي  والعامل  وافريقيا 
لنا علقات قوية بالدول املجاورة لنا مثل تركيا 
وغريها. علقاتنا �ستنفتح على العامل كله دون 
اأي تعقيد ولكن على مبداأ احرتام �سيادة الدول، 
واأن تكون العلقة ل�سالح م�سر ولن ن�سمح لأي 
�سوؤوننا  يف  تتدخل  اأن  اأمريكا،  ومنها  طرف، 

الداخلية. 
رو�سيا  مع  عالقات  حزبكم  لدي  هل   §

وموؤ�س�سات املجتمع املدين الرو�سي ؟
املجل�س  مع  علقات  لدينا  احلقيقة  يف   ***
ال�سلمي الرو�سي الذي يرعى �سوؤون امل�سلمني 
رئي�سه  مع  طيبة  علقة  وتربطنا  رو�سيا،  يف 
الظروف  ولعل  الدينوف.  �سلح  حممد  ال�سيد 
رو�سيا.  لزيارة  فر�سة  اأقرب  يف  �سانحة  تكون 
تعاون  برتوكول  بتوقيع  اهلل،  �ساء  اإن  �سنقوم، 
الرو�سي  ال�سلمي  املجل�س  وبني  بيننا  ثقايف 
نعطي  اأو  وحما�سرين،  دعاة  لهم  نر�سل  حتى 
املعارف  ويف  ال�سلمية  الدعوة  يف  حما�سرات 

الثقافية الأخرى. 
هل  ولكن  املدين  للمجتمع  بالن�سبة  هذا   §
لكم عالقات مع احلكومة وال�سلطة الرو�سية؟
وبني  كحكومة  م�سر  بني  العلقات  طبعا   ***
العايل  ال�سد  بناء  منذ  بداأت  قدمية،  رو�سيا 
وتطورت ولكن يف الفرتة الأخرية، نتيجة توجه 
اأهمل  فقد  بالكلية،  اأمريكا  نحو  مبارك  ح�سني 
هذه العلقات املتينة بني رو�سيا وم�سر، ولذلك 
ال�سعف،  من  نوعا  العلقات  هذه  يف  نرى 
وننوي،اإن �ساء اهلل، اأن نعيد هذه العلقات اإىل 
عمقها، مبنية على ال�سداقة والتعاون امل�سرتك 

بيننا وبني رو�سيا حكومة و�سعبا. 
ا�ستثماري  اأننا قدمنا يف وفد  تعلمون  § اأنتم 
حول  فكرة  لديكم  فهل  م�سر،  اإىل  رو�سي 
�سبه  كان  انه  اإىل  نظرا  اجلانب  هذا  تطوير 

جممد بني البلدين ؟
*** لقد و�سعنا يف برناجمنا خطوات لتحفيز 
بالخوة  نرحب  فاإننا  ولذلك  ال�ستثمار، 
ال�ستثمارات  يف  �سواء  الرو�س  امل�ستثمرين 
ال�ستثمارات  يف  اأو  الزراعية  اأو  ال�سناعية 
املتعلقة بالأدوية والطب ب�سكل عام. �سن�سهل لهم 
فر�س ال�ستثمار يف م�سر لأنها كبرية ومت�سعبة 
فاإننا  وبالتايل  امل�ستثمرين.  وعائدها كبري على 

امل�ستثمرين  لقدوم  احلوافز  من  حزمة  �سن�سع 
الرو�س  امل�ستثمرون  اأن يكون  اإىل م�سر ونتمنى 
بني  ال�سياحة  او  الزراعة  اأو  ال�سناعة  �سواء يف 
هوؤلء. ال�سياحة الرو�سية يف م�سر كبرية ونحن 
ال�سياحية  الظروف  و  كبري  حجمها  اأن  نعلم 
فال�سم�س  عامة،  ب�سفة  لل�سياح  وملئمة  جيدة 
نرحب  جهتنا  من  العام.  مدار  على  موجودة 
بال�ستثمار الرو�سي يف ال�سياحة اأو قدوم ال�سياح 
كل  يف  الرتحاب  كل  �سيجدون  الذين  الرو�س 
فبع�س  اآمنة،  م�سر  بان  اأنوه  اأن  اأحب  وقت. 
مغر�سة  معلومات  ن�سر  يحاولون  م�سر  اأعداء 
عن اأن م�سر غري اآمنة، لكنني اأوؤكد على عدم 
اإن ما يح�سل يف م�سر  الإ�ساعات،  �سحة هذه 
على  تاأكيدي  اأعيد  العامل.  دول  كل  يف  يح�سل 
اأمن  على  خوف  هناك  ولي�س  اآمنة  البلد  اأن 

و�سلمة من يزورها. 
§ هل هناك نية لزيارة رو�سيا قبل االنتخابات 

اأو بعدها؟
*** اإن �ساء اهلل �سنزور رو�سيا قبل النتخابات 
مع  بالرتتيب  وذلك  الفر�س-  �سنحت  –اإن 
احلكومة  ومع  الرو�سي  ال�سلمي  املجل�س 
الرو�سية نف�سها من اأجل اأن نلتقي بامل�ستثمرين 
ممكن.  وقت  اأقرب  يف  يكون  اأن  اأرجو  الرو�س. 
مع  لرو�سيا  رحلتي  خلل  األتقي  اأن  اأحب 
اأنهم  اعتبار  على  هناك،  املقيمني  امل�سريني 
القادمة طبقا لقرار  �سي�ساركون يف النتخابات 

املحكمة العليا. 
الذي  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  اخلالف   §
تعترب  املنابر،  من  العديد  يف  عنه  يتحدث 
الرو�سي  للمجتمع  بالن�سبة  ح�سا�سة  م�ساألة 

فما تعليقكم على ذلك ؟
اأطمئن  اأن  اأحب  الفر�سة  هذه  خلل  من   ***
وامل�سيحيني  امل�سلمني  باأن  رو�سيا  يف  اجلميع 
مئات  منذ  جنب  اإىل  جنبا  يعي�سون  م�سر  يف 
بني  خلفات  من  يحدث  ما  واأن  ال�سنني. 
امل�سلمني وامل�سيحني، اإمنا يحدث بني فئة �سغرية 
املتطرفني  من  وفئة  امل�سلمني  املتطرفني  من 
املجتمع  قليلة يف  قلة  الذين ميثلون  امل�سيحيني، 
امل�سري  ال�سعب  عموم  بني  توجد  امل�سري. 
ومودة.  تعاون  اأوا�سر  وامل�سلمني  امل�سيحيني  من 
ال�سلمية مثل حزب  املرجعية  والأحزاب ذات 
لديها  النور  وحزب  والعدالة  واحلرية  الو�سط 
من بني اأع�سائها اإخوة م�سيحيون. فبالرغم من 
اأنها اأحزاب ذات مرجعية اإ�سلمية اإل اأن ذلك 
مل مينع امل�سيحيني من دخولها وهذا دليل على 
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العلقة الطيبة بني امل�سلمني وامل�سيحيني. بل يف 
قوائم بع�س هذه الحزاب ال�سلمية مر�سحون 
م�سيحيون للربملان. اأنا اأرجو من الخوة الرو�س 
ي�ساع  ما  اإىل  ال�ستماع  عن  باأنف�سهم  يناأوا  اأن 
من معلومات تقع بني املتطرفني من اجلانبني، 
اأنها بني  ويتم ت�سويرها للمجتمع الرو�سي على 
امل�سلمني وامل�سيحيني عامة. قليل جدا اأن جتد يف 
بلد العامل امل�سجد بجوار الكني�سة، لكن م�سر 
فم�سجد  ذلك.  العامل يف  دول  بقية  تختلف عن 
يف  م�سجد  اأقدم  يعترب  الذي  العا�س  بن  عمرو 
وجتد  املعلقة،  الكني�سة  بجواره  توجد  م�سر، 
بجوار هذا وذاك مقابر للم�سلمني وللم�سيحيني. 
هذه هي م�سر منذ قدمي تاريخها من الفراعنة 
من  اجلميع  اليوم.  واإىل  عام  اآلف  �سبعة  قبل 
م�سلمني وم�سيحيني يعي�سون جنبا اإىل جنب بكل 

معتقداتهم لي�س بينهم م�ساكل تذكر. 
§ نريد اأن نخرج قليال عن م�سر لن�ساألكم عن 
؟  اليوم  �سوريا  يف  يحدث  عما  نظركم  وجهة 
*** نحن نرى باأن النظام يف �سوريا ومنذ �سهور 
يقوم ب�سرب �سعبه وقتله، بل تطور قتل ال�سعب 
نحن  والطائرات.  باملدافع  �سربه  اإىل  ال�سوري 
عن  يكف  اأن  ال�سوري  النظام  من  ونرجو  ناأمل 
دعمه  يف  الرو�سي  املوقف  نقدر  الدماء.  اإراقة 
الرو�سي  املوقف  من  ونتمنى  الن�سان  حلقوق 
ما  �سواء  امل�ساألة  هذه  يف  وا�سحا  يكون  اأن 
نثق  اإننا  العامل.  يف  موقع  اأي  اأو  ب�سوريا  يتعلق 
تقدر  الرو�سية  وال�سلطة  الرو�سي  ال�سعب  باأن 
اأنه  اأعتقد  ول  الن�سان  حقوق  وترعى  احلريات 
باملدافع  النا�س  ال�سكوت عن �سرب  املمكن  من 
وال�سكوت عن اإراقة الدماء ليل ونهارا. وبالتايل 
نتمنى وناأمل من النظام الرو�سي، الذي وقف يف 
يراجع  اأن  واحلرية،  العدالة  مع  تاريخه  معظم 
موقفا  يتخذ  واأن  �سوريا  يف  يحدث  مما  موقفه 

منحازا اإىل ال�سعوب. 
عليها؟ املفرو�س  واحل�سار  غزة  عن  § وماذا 
اأمام  رفح  معرب  فتح  مت  الثورة  بعد   ***
على  منه،  واخلروج  للدخول  الفل�سطينيني 
العامل  على  الفل�سطينيني  منفذ  اأنه  اعتبار 
اخلارجي. نحن هنا نقدر املوقف الرو�سي جتاه 
للحق  موؤيدا  موقفا  كان  الفل�سطينية،  الق�سية 
الفل�سطيني عرب تاريخه، لكننا نرجو اأن يوا�سل 
ال�سعب  على  القيود  كافة  لرفع  املنهج  هذا  يف 
الفل�سطيني حتى يقيم دولته وعا�سمتها القد�س 

ال�سريف اإن �ساء اهلل. 

ذكر م�سوؤول بارز يف مركز الو�سطية الكويتي ال�سيخ الدكتور عبد الرحيم عثمان، الذي يزور رو�سيا 
يف زيارة عمل، اأن القائمني على املركز قد �سدموا بخرب الهدم غري امل�سرح به للم�سجد الكبري يف 

العا�سمة الرو�سية مو�سكو، الذي مت منذ �سنوات قليلة، بالحتفال بالذكرى املئوية لتاأ�سي�سه. 
ويتمتع القائمون يف مركز الو�سطية الكويتي مبعرفة جيدة بالأو�ساع يف رو�سيا عامة والإ�سلمية منها 
العديد  ويقوم  الرو�سية،  املنظمات  العديد من  مع  �سنوات،  منذ عدة  املركز،  يتعاون  خا�سة، حيث 
من خرباء املركز بزيارة العا�سمة مو�سكو، وغريها من املدن واملناطق يف البلد، لإلقاء الدرو�س 

واملحا�سرات والطلع عن قرب عن اأو�ساع امل�سلمني يف تلك الربوع. 
وقال ال�سيخ عثمان عبد الرحيم لوكالة ا�سلم نيوز :" اإن هدم امل�سجد الرئي�سي يف مو�سكو، الذي بني 
منذ مائة �سنة م�ست، يعترب خطوة غري مدرو�سة للغاية، حتى لو مت بناء م�سجد اآخر يف مكانه. لقد 
فقد الإ�سلم يف رو�سيا تاريخيا يعود اإىل قرن من الزمان. اإن ما �سيقوله اجلميع الآن باأن امل�سجد 

املركزي يف مو�سكو ظهر موؤخرا، وهو ما ي�سري اإىل حمو تاريخه العريق "ح�سب قوله. 
واأ�ساف ال�سيخ عثمان :" لقد �سدمنا بنباأ هدم امل�سجد غري املرخ�س يف مو�سكو". 

عام  ويف   .1904 عام  يف  اإيرزين  �سالح  التتاري  التاجر  بناه  مو�سكو  يف  املركزي  امل�سجد  اأن  يذكر 
العامة  للمناق�سة  امل�ساألة  دون طرح هذه  و  مو�سكو،  ال�سلطات يف  موافقة  دون  2011 مت هدمه من 
اأمام امل�سلمني، بل قبل اأيام قليلة من عملية الهدم اأكد رئي�س جمل�س املفتني ال�سيخ راوي عني الدين، 

للم�سلمني اأنه لن يتم هدم امل�سجد، ولكن �سيتم اإعادة بنائه. 

صدمة في الكويت من هدم المسجد 
الجامع في موسكو
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الكويت تصدر لروسيا الجهاد الحقيقي

الثاين،  ت�سرين   / نوفمرب  �سهر  اأواخر  يف 
من  وفدا  للو�سطية  العاملي  املركز  ا�ست�ساف 
"احتاد ال�سباب امل�سلم من رو�سيا" الذي يراأ�سه 
مفتي جمهورية ماردوفيا ال�سيخ فهيم �سافييف. 
منظمات  ن�سطاء  من  جمموعة  الوفد  وي�سم 
�سبابية من اأقاليم ومناطق خمتلفة من رو�سيا. 
ال�سباب  موؤ�س�سى  رئي�ُس  بنزا  مثل منطقة  قد  و 
عي�سايف.  دينار  ال�سيد  بينوا  ملحافظة  التتاري 
وكان ملجلة " ال�سلم يف رو�سيا " احلوار التايل:
§ ما هو الغر�س الرئي�سي من الزيارة التي قام 
بها ال�سباب امل�سلم من رو�سيا اإىل دولة الكويت؟
ارتبط  رحلتنا  من  الرئي�سي  الغر�س   ***
الإ�سلم  عن  متعمقة  معرفة  على  باحل�سول 
املعتدل، ورفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي بق�سايا 
ال�سلم. لقد كان الربنامج املخ�س�س للزيارة 
م�سغوطا للغاية. و�سلنا اإىل الكويت يف ال�ساعة 
عقدت  الفندق  يف  امل�ساء  ويف  فجرا  اخلام�سة 
الرئي�سية  الق�سايا  عن  متهيدية  حما�سرة  اأول 

يف الإ�سلم. 
هامة  موا�سيع  مناق�سة  متت  الندوة  خلل 
الديانات  اأتباع  وبني  الأديان،  بني  التعاون  مثل 
املختلفة داخل املجتمع الواحد، وطرق واأ�ساليب 
ميثل  التي  البلدان  يف  املحلية  املجتمعات  تنمية 
ب�سكل  الرتكيز  مت  وقد  اأقلية.  فيها  امل�سلمون 
الأو�سط  ال�سرق  دول  يف  اأن  حقيقة  على  خا�س 
الذي  الو�سطي  بالفكر  متزايد  اهتمام  يوجد 
اأبناء  �سد  والتجاوزات  العنف  مظاهر  يدين 

الديانات الأخرى. 
العملية التعليمية مت تنظيمها على اأعلى م�ستوى. 
معروفة  �سخ�سيات  قدمتها  املحا�سرات  جميع 
اجلامعات  يف  يدر�سون  الإ�سلمي،  العامل  يف 
يف  دكتوراة  درجة  ولديهم  املرموقة  الإ�سلمية 
العلمية  الأعمال  اإىل  بال�سافة  ال�سريعة،  علوم 
املوا�سيع  من  كبريا  عددا  تتناول  التي  والأدبية 
ذات الهتمام العام واخلا�س والتي ت�ستعمل يف 

الربامج التعليمية والتدري�س. 
يف  ح�سورا  االأكرث  املحا�سرات  هي  ما   §

ذهنك بعد الدورة ؟

اأعجبت  و  ب�سمتهم  تركوا  الذين  اأكرث   ***
للو�سطية  الدويل  املركز  يف  الباحث  هو  بهم 
ال�سيخ عثمان عبد الرحيم. وهو دكتور يف علوم 
"اجلهاد يف  بعنوان  ال�سريعة وكانت حما�سرته 
فقد  املحا�سرات  اإىل  بالإ�سافة  اهلل".  �سبيل 
حت�سلنا منه على اإجابات على الأ�سئلة الكثرية 
التي كانت ت�سغلنا حول  اجلهاد. ما هو اجلهاد؟ 

مالذي يجوز وما الذي ل يجوز يف اجلهاد؟
ومبا اأن الأدلة التي كان يقدمها الدكتور عثمان 
اآراء علماء  تعتمد على القراآن وال�سنة، ثم على 
فكرة  اأخذنا  فقد  املعتربين،  الإ�سلمي  الدين 
وعلى  للجهاد.  الأ�سا�سية  املفاهيم  عن  جيدة 
وجه اخل�سو�س، اأنه حتى لو كان هناك ما يدعو 
اإىل اجلهاد فاإن ال�سريعة ميكن اأن حترمه، اإذا 
اأكرث من نفعه. مثل هذه  كان �سرره على الأمة 
العامل  كتب  يف  حتى  اإيجادها  ميكن  الأقوال 
اأي�سا  اأتذكر  تيمية.  ابن  ال�سلم  �سيخ  الكبري 
اهلل.  عبد  يو�سف  ال�سيخ  األقاها  حما�سرات 
مفاهيم  عن  للحديث  خم�س�سة  كانت  لقد 
الذهبية  الو�سطية  يعترب  الذي  الو�سطية  فقه 

للإ�سلم وال�سريعة الإ�سلمية. 
§       ما هي وجهة نظر النخبة الكويتية عن رو�سيا ؟
على  الكويتيني  العلماء  اأن  لحظت  لقد   ***
الإ�سلم يف رو�سيا، خا�سة ما  دراية جيدة عن 
قدمت  وقد  الداخلية.  امل�سلمني  مب�ساكل  يتعلق 
فيها  حت�سل  ما  لتطبيق،  املحا�سرات،  جميع 
من معارف، يف رو�سيا مع الأخذ بعني العتبار 
الإ�سلم  حقائق  واإنزال  املحلية  العقلية  فهم 
على بيئتنا لأننا ل نعي�س يف بلد م�سلم. الفكرة 
املحا�سرين  من  اإلينا  و�سلت  التي  الرئي�سية 
فيه  يكون  ب�سيء  القيام  جتنب  اأهمية  يف  تتمثل 

�سرر على الدعوة الإ�سلمية. 
جمعنا  الذي  اللقاء  يف  تناوله  مت  املو�سوع  هذا 
وال�سوؤون  الأوقاف  لوزير  الأول  بالنائب 
الفلح.  عادل  د.  الكويت  دولة  يف  الإ�سلمية 
دعانا  اأنه  اإل  ان�سغاله  �سدة  من  الرغم  على  و 
اأتيح  الطعام  وخلل  �ساعات،  لعدة  منزله  اإىل 
وغري  املبا�سر  للحديث  اجلميع  اأمام  املجال 
وطرح  معنا  احلا�سرين  ال�سبوخ  مع  الر�سمي 

اأ�سئلة تهم العديد منا ك�سباب. باخت�سار، كانت 
بالكثري  تزودنا  لقد  بالأحداث.  حافلة  رحلة 
ا�ستعداد  على  ونحن  املفيدة،  املعلومات  من 
النا�س  وجميع  واأخواتنا  اإخواننا  مع  لتقا�سمها 

الذين يوؤيدون فكرة الإ�سلم املعتدل. 
§ ما هي اخل�سو�سية التي يوليها املركز لدى 
اإىل ال�سباب امل�سلم يف رو�سيا ؟ توجيه خطابه 
تركيزا  هناك  اأن  األحظ  مل  احلقيقة  يف   ***
اأنه  من  الرغم  على  ال�سباب،  على  خا�سا 
املركز  ركز  لو  كبري،  حد  اإىل  رائعا  �سيكون 
فهم  الرو�سي،  ال�سباب  على  الدعوة  جمال  يف 
للحركات  كبرية  ا�ستيعاب  ب�سرعة  يتمتعون 
ال�سلبيات  ب�سرعة  ويت�سربون  اجلديدة  الدينية 
التي فيها وبالتايل يكون بعد ذلك من ال�سعب 
�سباب  اإن  ال�سلبية.  الروا�سب  تلك  من  تنقيتهم 
اإىل  بحاجة  اأنه  كما  التعليم،  اإىل  يحتاج  رو�سيا 
اأن يعطي الفر�سة للتطور ب�سكل �سحيح، بعيدا 
عن مظاهر التع�سب، التي، للأ�سف، وجدت لها 

مكان يف �سفوف ال�سباب. 
التما�سك الذي عرف به  اإىل  الإ�سارة هنا  واأود 
فريق �سباب جمهورية موردوفيا، حيث كان كل 
ع�سو يف الفريق يتفهم الآخر. لقد وجدت معهم 
دائم  ات�سال  على  وكنت  م�سرتكة،  لغة  ب�سرعة 
معهم. لقد تقا�سمنا معا انطباعاتنا حول الكثري 
امل�سرتك  للتعاون  خططا  وو�سعنا  الق�سايا  من 
بني امل�سلمني يف موردوفيا ومنطقة بنزا. وجتدر 
الإ�سارة اإىل اأن عدم معرفة اللغة العربية خلقت 
حاجزا اأمامنا للتوا�سل مع ال�سيوخ و الأكادمييني 
فهيم  ماردوفيا  مفتي  بف�سل  ولكن  الكويتيني. 
و  متوا�سلة  ب�سفة  يرتجم  كان  الذي  ح�سرات 
على  اجلميع احل�سول  ا�ستطاع  كبرية،  ب�سرعة 
اإليه  توجه  ولذلك  اللزمة،  املعلومات  كافة 
اأع�ساء الوفد بال�سكر على اجلهود التي قدمها. 
الدويل  الو�سطية  ملركز  ممنت  �سخ�سيا  اأنا 
على  رو�سيا  يف  املركز  ولفرع  ال�سيافة  حل�سن 
تنظيمه تلك الفعاليات الرتبوية يف مو�سكو ويف 
العا�سمة الكويتية. كما اأنني ممنت جدا للدارة 
الذين  بينزا  منطقة  يف  للم�سلمني  الدينية 

اأر�سلوين اإىل هذه الدورة. 

اأ�سبحت زيارة امل�سلمني الرو�س لدولة الكويت تقليدا يف ال�سنوات االأخرية، حيث تعقد دورات حول 
مفهوم االإ�سالم املعتدل الو�سطي، وذلك يف اإطار التعاون بني احلكومة الرو�سية والدولة اخلليجية. 
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§ ال�سيخ اأيرات، هل �سحيح اأنكم خرجتم من 
فما  االأمر كذلك،  كان  اإذا  و  "دومري"؟  عباءة 

هو �سبب هذا القرار؟
*** ب�سراحة، نحن منذ فرتة طويلة على اأر�س 
الواقع نعمل ب�سكل م�ستقل متاما. اأما ان�سواوؤنا 
"دومري" فقد كان يف حقيقة الأمر  اإدارة  حتت 
ورقيا فقط. من حيث املبداأ، ذلك الو�سع �ساهم 
يف اإن�ساء نظام م�ستقل وفعال للتفاعل على جميع 
للنف�سال  الآخر  ال�سبب  اأن�سطتنا.  م�ستويات 
عن " دومري" وعن جمل�س املفتني كذلك،هو اأن 
جميع تلك املنظمات التي مت اإن�ساوؤها يف فرتة ما 
بعد الربي�سرتويكا، مل تعد تلبي املطالب امللحة 
للم�سلمني. كما تعلمون اأن الوقت مي�سي، ونحن 
ون�سطة،  اإىل �سخ�سيات متجددة  اليوم بحاجة 
اأ�سحاب  حقيقيني،  قادة  اإىل  بحاجة  اأننا  كما 
ومطلوب  م�ستقر،  خلق  واأ�سحاب  جيد  تعليم 
يف  امل�سلمني  م�سالح  ميثل  حقيقي  عمل  منهم 
يجب  الذين  هوؤلء  امل�ستويات.  كل  على  رو�سيا 
نحن  باأنف�سنا.  وتربيتهم  عنهم  البحث  علينا 
ممتنون لعدد من اأفراد اإدارة "دومري"، الذين 
التعاون  نوا�سل  زلنا  ول  طويل  معهم  عملنا 
ل�سالح  يعملون  فيما  مهنيون  حقا  انهم  معهم. 

امل�سلمني. 
امل�سطلح  ت�سعونها يف  التي  القيمة  § ما هي 
يعملون"  فيما  "مهنيون  ذكرمتوه  الذي 

وكيف ت�سقط ذلك على الن�ساط اال�سالمي؟
ال�سخ�س  هو  احلقيقي  املهني  اأن  اأعتقد   ***
الذي لديه تعليم عايل علماين واإ�سلمي. يجب 
اأن يكون اأكرث �سبابا وحيوية من اأجل ال�ستجابة 
وال�سخ�س  الزمان.  لتحديات  كاف  نحو  على 
الذي كرب به ال�سن، لي�س قادرا على التاأقلم مع 
الواقع، بل الأهم من ذلك، اأنه ل يريد اأن يغري 

�سيئا تعود عليه. 

هي  ال�سبابية  بان  تقول  ان  ميكنك  هل   §
ال�سمة املميزة للمفتيات اخلا�سة بكم؟

يف  العاملني  الدعاة  بني  من  داعية  اأكرب   ***
املفتيات �سنه 45 عاما. كثري من الأئمة هم من 
بقازان.  الرو�سية  الإ�سلمية  اجلامعة  خريجي 
وتدريب  لتاأهيل  دوؤوب  عمل  هناك  اأن  اأي 
املدن  املركزي ويف  املكتب  واملفتني يف  املوظفني 
ي�ساعدك  اجليد  التعليم  تتبعنا.  التي  واملناطق 
على العمل مع جميع الفئات العمرية،لي�س فقط 
الأول  الإ�سلم، ولكن يف املقام  تعليم  يف جمال 
للمجتمع. ويف هذا  الأخلقي  التعليم  يف جمال 
ال�سباب.  على  بالرتكيز  نقوم  نحن  اجلانب 
موؤخرا ا�ستطعنا اأن نبني هيكل مايل واقت�سادي 
قوي. هناك عمل مثمر وجاد مع املنظمات التي 
ت�سكل املجل�س ال�سلمي الرو�سي، وهناك تعاون 
جيد مع �سندوق دعم الثقافة الإ�سلمية والعلوم 

والتعليم. 
تنفيذ  م�سرتكة  بجهود  مت  �سنوات،  مدى  على 
منها  ي�ستفيد  ل  خمتلفة،  اجتماعية  م�ساريع 

اأن ال�سخ�س،  فقط امل�سلمون. فكرتنا تتمثل يف 
بغ�س النظر عن دينه، يجب اأن يعي�س وفقا لقيم 
ثابتة: ل ت�سرب، ل تدخن، ل تقم باأعمال حمرمة 
مع  تتعار�س  باأعمال  يقم  ل  وبالتايل  �سرعا، 
حياة ومنو غري امل�سلمني، ول غريهم من اأفراد 
من  املوقف  وهي  اأخرى  ميزة  لدينا  جمتمعنا.  
امل�ساجد  بناء  اإىل  ندعو  ل  نحن  امل�ساجد.  بناء 
 . لل�سلة.  فقط  ي�ستعمل  امل�سجد  لأن  فقط، 
لكننا ندعو اإىل بناء املراكز ال�سلمية متعددة 
لل�سلة، ووحدة  ت�ستمل قاعة  ال�ستعمال، فهي 
اقت�سادية واإدارية، وت�سمل الف�سول الدرا�سية، 
ريا�سية،  �سالت  و  للأطفال،  وغرفًا  واملقهى، 

مثل املركز الذي لدينا يف مدينة األتور. 
تبني  اأن  املفتيات  ا�ستطاعات  عملنا  خلل 
مدينة  يف  واحدا  املماثلة:  املراكز  من  اثنني 
اهتمام  هناك  األتور.  يف  والثاين  ت�سيبوك�ساري 
امل�سلمني  الزعماء  طرف  من  مب�سروعنا  بالغ 
رو�سيا.  يف  املناطق  خمتلف  يف  تقريبا  كلهم 

ونحن م�ستعدون لتبادل اخلربات مع اجلميع. 

مفتي تشوفاشيا- نحن بحاجة إلى 
شخصيات متجددة ونشطة

يف نهاية اأكتوبر عام 2005 مت تاأ�سي�س الإدارة الروحية املركزية مل�سلمي ت�سوفا�سيا، التي يراأ�سها ال�سيخ اأيرات حبيبولوف. 
ووفقا له، فاإن املهمة الرئي�سية للهيكل اجلديد هو توحيد امل�سلمني يف جميع اأنحاء املحافظة من اأجل حل امل�ساكل امللحة 
يف املجتمع. وقد عملت املنظمة لفرتة طويلة �سمن الإدارة الروحية مل�سلمي ق�سم رو�سيا الأوروبي"دومري". لكن يف الآونة 
الأخرية،اتخذ قرار داخل الإدارة الروحية يف ت�سوفا�سيا العمل با�ستقللية عن اإدارة "دومري". حول اأ�سباب هذا القرار 
وم�ستقبل العمل يف جمهورية ت�سوفيا�سيا، التقت جملة " ال�سلم يف رو�سيا " مع اأيرات ح�سرات للح�سول على التفا�سيل. 

متابعات

املركز الإ�سلمي يف ت�سوفا�سيا
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15 متابعات

داني�س قاراييف
رمبا يكون العام الذي ودعناه من اأكرث الأعوام 
زخما بالأحداث واأ�سدها تعقيدا وثراء يف التاريخ 
املعا�سر للإ�سلم يف رو�سيا، ويف تتار�ستان على 
يف  اجلامع  امل�سجد  هدم  اإن  اخل�سو�س.  وجه 
عني  راوي  للمفتي  القا�سية  والكلمات  مو�سكو 
انتقاد من املجتمع  الدين، جعلت املفتي مو�سع 
هدم  اأن  حول  جدل  وهناك  بعمومه.  امل�سلم 
امل�سجد التتاري هو علمة على تو�سع ما ي�سمى 
املركزية  املناطق  اإىل  "القوقازي"  بالإ�سلم 
بنموذجها  تقليديا  عرفت  والتي  رو�سيا،  يف 
الإ�سلمي اللَّنِي. ومع ذلك، وبح�سب راأيي، فاإننا 
دون  الداخلية  الأ�سباب  يف  التفكري  اإىل  نحتاج 
اأدت  التي  اخلارجية،  املحتملة  العوامل  ن�سيان 
تاريخ  يف  اأهمية  الأكرث  املعامل  اأحد  فقدان  اإىل 

التتار مبو�سكو. 
الداخلية،  التجزئة  هي  الأ�سباب  هذه  اأهم  من 
التي ل ت�سمح بتحديد الأولويات ب�سكل جماعي 
الأمة  تهم  التي  الرئي�سية  الق�سايا  ومناق�سة 
لها.  حلول  عن  والبحث  الرو�سية  التتارية 
الأول  املقام  يف  متعلق  التوحد  عن  العجز  اإن 
يف  الإ�سلمي  الدين  لرجال  املفرط  بالت�سي�س 
من  بدل  والأئمة،  املفتني  من  العديد  البلد. 
النخراط يف م�سائل الميان و الدعوة ينغم�سون 
يف املعارك ال�سيا�سية (وبعبارة اأخرى بال�سراع 
لتحقيق  هي  التحركات  هذه  ال�سلطة).  على 

يف  يجعلهم  ما  وهو  ال�سخ�سية،  م�ساحلهم 
اجلهات  اأيدي  يف  دمى  احلالت  من  الكثري 

الأجنبية التي غالبا ما تكون معادية.
ملنع  جدا  كبرية  بجهود  الدولة  تقوم  جهة  فمن 
تتقنع  التي  الهدامة  احلركات  ودخول  انت�سار 
اأخرى  ناحية  ومن  البلد.  اإىل  الإ�سلم  براية 
اأي  مينعون  القليميني،  امل�سوؤولني  بع�س  فاإن   ،
مظهر من مظاهر الن�ساط الإ�سلمي يف املناطق 
ما  على  ال�سارخ  املثال  عليها.  ي�سيطرون  التي 
 ، كو�سرتوما  مدينة  يف  املعقد  الو�سع  هو  نقوله 
حيث مل يتمكن املجتمع املحلي امل�سلم ول�سنوات 
الوحيد  امل�سجد  بناء  من  النتهاء  من  عديدة 
املحلية  ال�سلطات  رف�س  ب�سبب  املدينة،  يف 
البناء.  ت�سريح  متديد  عامني  من  اأكرث  ومنذ 
وبح�سب ما اأ�سار ممثلون عن املجتمع امل�سلم يف 
كو�سرتوما ، فاإن هذا الت�سرفات ارتبطت بتغري 
اجلديدة  فاحلكومة  املنطقة.  يف  ال�سلطة  راأ�س 
املدينة، على  املاآذن يف  ترى  اأن  اأ�سا�سا  تريد  ل 
تعرف  كانت  تاريخيا  كو�سرتوما  اأن  من  الرغم 
بن�ساط املوؤ�س�سة الدينية التتارية عرب م�سجدها 
الذي دمر خلل بناء خزان املياه . فلماذا الآن 
منو  نلحظ  اأننا  وخا�سة  امل�ساجد،  بناء  منع 

املجتمعات امل�سلمة يف املدينة؟ 
كل  تقو�س  املحلية  ال�سلطات  فاإن  الواقع،  ويف 
رو�سيا  يف  العليا  ال�سلطة  بذلتها  التي  اجلهود 
التع�سفية  القرارات  هذه  مثل  اإن  الحادية. 

اإلسالم في روسيا: من هم الموجهون لبوصلته؟

ال�سباب؟ مع  تعملون  § كيف 
الدين  لي�سال  جاهدين  ن�سعى  نحن   ***
ال�سباب  وخ�سو�سا  النا�س،  لعامة  الإ�سلمي 
عملنا  يف  ن�سلكه  الذي  النهج  فبح�سب  منهم. 
معي،  تتوافق  اأن  اأرجو  النتيجة.  تكون  و�سدقنا 
منا  يتطلب  واملعلومات  التكنولوجيا  قرن  باأن 
اأردنا  اإذا  الإبداع، والبحث عن اجلديد اجليد. 
الفكرية  القدرة  لدينا  وكانت  الع�سر،  مواكبة 
والتعليم الكايف ف�ستكون الثقفة بنا ومبا نقوم به 

اأكرب فاأكرب، وخا�سة من ال�سباب. 
نحن نقدم ال�سكن املجاين يف املركز الإ�سلمي 
يف مدينة ت�سيبوك�ساري للطلب امل�سلمني الذين 
يدر�سون يف اجلامعات العلمانية. وبذلك يعي�س 
امل�ستقبل واملعلمون،  اأطباء  حتت �سقف مركزنا 

واملهند�سون واملحامون. . . الخ. يتلقون املعارف 
اجلامعة  ينهون  وعندما  املركز،  يف  الإ�سلمية 
اإىل  جنبا  اإئمة،  يعملوا  اأن  مبقدورهم  �سيكون 
بها.  يعملون  التي  الأ�سا�سية  مهنتهم  مع  جنب 
وباملنا�سبة فهذه واحدة من البتكارات الرئي�سية 

لدينا. 

اأنه من املهم للزعيم الديني  § ملاذا تعتقدون 
اأخرى  مهنة  ورمبا  عايل،  تعليم  له  يكون  اأن 

غري مهنة االإمام اأو الداعية؟
*** قيمة التعليم العايل اأن ال�ساب يتعلم كيفية 
اكت�ساب املعرفة، والأ�ساليب العلمية ل�ستك�ساف 
احل�سول  طريقة  تنظيم  اإىل  بال�سافة  العامل، 
واإذا  للمتعلمني.  تقدميها  وكيفية  املعرفة  على 

كان لديك اأي معرفة اأ�سا�سية، فمن املهم البناء 
عليها ملزيد من تطوير القدرات و تثقيف النف�س. 
م�ستودع  هناك  املعلومات  على  للح�سول  الآن 
كبري للمعارف، وهناك العديد من الو�سائل مبا 
ال�سروري  لي�س من  اأنه  الإنرتنت. كما  يف ذلك 
ينتظر �سدقة من  امل�سجد  الإمام يف  يجل�س  اأن 
هذا اأو من ذاك. الداعية احلق هو من ي�ستطيع 
اأن يفيد غريه، لي�س فقط يف الناحية الروحية، 
ولكن ماديا اأي�سا. ومن الأمثلة على ذلك رئي�س 
جمعيتنا يف األتور، فهو اأف�سل مدرب يف امللكمة 
ومن  امل�سلمني  ريا�سيون من  لديه  يتدرب  حيث 
بنا  متعلقة  امل�ساألة  اإذا  الأخرى.  الديانات  اأهل 
الآخرين  قبول  �سيكون  نكون  كيفما  كاأ�سخا�س، 

وتعاملهم معنا. 

واملغامرة التي تتخذها ال�سلطات املحلية، تفتح 
املتطرفة  القوى  اأمام  م�سراعيه  على  الباب 
الكراهية  م�ساعر  لتعزيز  مناخا ملئما  وتخلق 
املعادية للحكومة و�ستنعك�س بطبيعة احلال على 

عدد من ال�سباب امل�سلم هناك. 
النخبة  اأن  نعلم  ال�سورة،عندما  هذه  وتتفاقم 
من رجال الدين الإ�سلمي يف البلد، بدل من 
تن�سغل  امل�ساكل،  هذه  حل  اأجل  من  معا  العمل 
لذا  بينهم.  العلقة  بتو�سيح  فاأكرث  اأكرث  اليوم 
يف  اجلامع  امل�سجد  هدم  باأن  القول  ميكننا 
مو�سكو هي م�سكلة عامة، بل هي علمة وا�سحة 

عن الو�سع العام للأمة الإ�سلمية يف البلد.
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§ منذ متى اأح�س�ست اأنك عدت اإىل االإ�سالم؟ 
*** هذا النوع من الأ�سئلة يقودين اإىل الرتباك 
منذ تلك اللحظة التي لب�ست فيها احلجاب لأول 

مرة. 
اللحظة؟ تلك  بداأت  § ومتى 

*** رمبا منذ اأن كنت طفلة، يومها كنت اأ�سع 
اأذين على باب الغرفة املغلقة، لأ�ستمع اإىل ذلك 
باآيات القراآن الكرمي، حماولًة  ال�سوت ال�سجي 
متييز �ساحب ذلك ال�سوت، هل هي جدتي اأم 

اأختها؟! 
اأن ميوت يف ظروف  وقبل  اإماما،  كان  والدهما 
غام�سة عام 1926،  زرع حب القراآن يف قلوب 
العربية.  الأبجدية  احلروف  وعلمهم  اأطفاله، 
قراءة  حت�سنان  و�سقيقتها  جدتي  كانت  وبذلك 
ذلك،  على  وعلوة  العربية.  باللغة  القراآن 
اإمام  وجود  عدم  وبحكم  جدتي،  �سقيقة  فاإن 
الإمام  به  يقوم  ما  بكل  تقوم  كانت  القرية،  يف 
يف  والأذان  القراآن  وقراءة  املولود  ت�سمية  من 
النبوي  املولد  يف  املجال�س  واإحياء  املولود  اأذن 
يتعلق  وما  اجلنازة  طقو�س  وكذلك  ال�سريف، 
بهذا اجلانب من حت�سري للميت والقراءة عليه. 
"اأبي�ستاي"،  ي�سمونها  القرية  �سكان  كان  لقد 
تقوم  التي  واملعلمة  واملر�سدة  الإمام  زوجة  اأي 
اأن اجلميع  وبحكم  دينهن.  اأمور  الن�ساء  بتعليم 
كان ل يناديها اإل بهذا ال�سم فكنت ب�سذاجتي 
ال�سبيانية، اعتقد ان هذا هو ا�سمها احلقيقي. 

عندما  اإل  احلقيقي  ا�سمها  على  اأتعرف  ومل 
كربت نوعا ما، فعرفت اأنها ت�سمى بزينب، اأما 
ابي�ستاي فهي ت�سمية كنوع من الحرتام ال�سديد 
جتاهها وجتاه ما كانت تقوم به مع اأهل القرية. 
رمبا بداية تلك اللحظة التي اأعادتني للإ�سلم 
لأول  فيه  نطقت  الذي  احلني  ذلك  منذ  بداأت 
عند  اهلل)  (ب�سم  اأو  اأكرب)  (اهلل  بكلمة  مرة 
بداية الطعام اأو قبل النوم!! هذه العبارات التي 
يبداأ  اأن  قبل  التتارية  الأ�سر  يف  الطفل  يتعلمها 
ت�سمى  للأطفال  لعبة خا�سة  بل هناك  الكلم. 
الثناء  كيفية  فيها  الأطفال  يتعلم   " "لدو�سكا 

على اهلل �سبحانه وتعاىل بعد تناول الطعام. 
َعرَبت  عندما  الإ�سلم،  يف  "تعمقت"  رمبا 
قدماي لأول مرة عتبة امل�سجد لدفع اأول �سدقة 
ذلك  ت�سمية  اأن  من  الرغم  على  حياتي!!  يف 
البيت  ففي  �سعب.  اأمر  يومها  بامل�سجد  املكان 
الذي ن�سكنه �سكن يف اأحد ال�سقق اإمام وعائلته، 
اأ�سا�سيات  الن�ساء  تعليم  زوجته  بداأت  اأين 
الإ�سلم، اأما زوجها فكان يقوم بدور الإمام يف 
يحتفلون  يومها  النا�س  كان  اأنه  اأتذكر  القرية. 
اجلريان  حدث  يومها  املبارك.  الفطر  بعيد 
والدتي عن افتتاح "م�سجد" يف �سقة من ثلث 
لبيتنا. قررنا ان  غرف، تقع يف املدخل املجاور 
جميع  �سيافة  متت  حيث  هناك،  اىل  نذهب 
اهلل  قدر  من  ال�سلة.  اأداء  بعد  احلا�سرين 
ع�سرين  مرور  بعد  الإمام  بذلك  التقيت  اأنني 

�سنة. حدث ذلك يف املنتدى الثاين لعموم رو�سيا 
األف  بعد  على  قازان،  يف  الدينيني  التتار  لقادة 
ميل من م�سقط راأ�سي. يومها �ساركته ذكريات 
طفولتي وكل النطباعات التي ل�سقت يف ذهني 
تلك  يف  افتتحه  الذي  امل�سجد،  ذلك  زيارة  من 
ال�سقة، وما تركه ذلك املكان من ذكريات حلوة 
يف نف�سي. على مر تلك ال�سنوات ا�ستطاع الإمام 
م�سجد  افتتاح  مت  التقدم:  من  الكثري  حتقيق 
كمقربة  اأر�س  قطعة  وتخ�سي�س  متكامل، 
يف  م�ستمرة  زالت  فل  زوجته  اأما  للم�سلمني، 

تعليم الن�ساء اأ�سا�سيات الإ�سلم. 
رمبا  اللحظة،  تلك  كانت  متى  اأدري  ل�ست 
�سهر  فيه  �سمت  حياتي  يف  مرة  اأول  مع  بداأت 
اخطاء  من  كم  اليوم  اأ�ستذكر  اإنني   !! رم�سان 
ذلك  لكن  مرة.  لأول  �سمت  عندما  ارتكبتها 
لدرجة  هلل،  ال�سديد  بالخل�س  ات�سم  ال�سيام 
على  نف�سي  اأح�سد  كنت  الأحيان  بع�س  اأنني يف 
تلك الأيام. كما يبدو اأنه يف نف�س ذلك الوقت، 
ا�سرتيت  عاما  ع�سر  خم�سة  حواىل  قبل  اأي 
كانت  يومها  املتجر،  من  حلل  مرتديل  اأول 
والنوعية مل  اللحم احللل يف مهدها،  �سناعة 
و�سعت  اليوم  ذلك  ومنذ  متاما.  باجليدة  تكن 
عائلتي اأمام الأمر الواقع وطالبت باأن ل ناأكل اإل 
اللحم احللل، بالرغم من اأن مطلبي كان غري 
واقعي وم�ستغرب جدا من اأ�سرتي. حينها كانت 
الأزمة القت�سادية يف نهاية فرتة حكم الحتاد 

جولناز: أنا لم أخرج من اإلسالم حتى أعود إليه!!

اأن  تتاأكد  رو�سيا  يف  وم�سلمة  م�سلم  كل  اأعماق  يف  تغو�س  عندما 
اأن  واإيديولوجيتها،  اآلتها  بكل  ت�ستطع  مل  الطويلة  ال�سيوعية  فرتة 
على  قلوبهم  نبت يف  الذي  الإميان  نب�س  امل�سلمني  قلوب  من  متحو 
مر الع�سور. حديثنا اليوم يوؤكد ما ذكرناه وما حولته قلوب الآلف 
حماورتنا  حياة.  ومنهج  كدين  بالإ�سلم  حياتهم  ربطوا  الذين  من 
يف  تعمل  التي  التتارية  ال�سحافية  الدين  بدر  جولناز  هي  اليوم 
وعلقة  علقتها  معها  ن�ستذكر  قازان،  مبدينة  ال�سحف  احدى 
بالدين.  ومعرفتها  التزامها  وحلظة  ال�سلمي،  بالدين  اأ�سرتها 

قضية وموقف 
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ليونيرا:  الحجاب ليس عائقا أمام 
التواصل مع المجتمع

قضية وموقف 

فارغة  املحلت  رفوف  كانت  يومها  ال�سوفيتي. 
كبريا،  جهدا  منا  ياأخذ  الطعام  عن  البحث  و 
املحلت  اأمام  طوابري  يف  �ساعات  والوقوف 
التجارية. يومها كان املبداأ الوحيد ال�ساري : هو 

ُكْل ما هو موجود ومتوفر!! 
اللحظة  تعرف  اأن  تريد  بالفعل  كنت  اإذا   
واأح�س�ست  للدين،  فيها  رجعت  التي  احلقيقية 
اأنني دخلت يف الإ�سلم من جديد، فرمبا تكون 
 !! يل  �سلة  اأول  فيها  اأديت  التي  اللحظة  تلك 
كنت اأم�سك يف يدي ورقة، واأقوم بكل احلركات 
واحدة تلو الأخرى واأنا يف حالة خوف �سديد اأن 
حينها  اأكن  مل  هناك.  اأو  هنا  حركة  يف  اأخطئ 
كنت  لكنني  اخلم�س،  ال�سلوات  كل  اأ�سلي 
مع  التوا�سل  لكن  الفجر.  �سلة  على  اأقت�سر 
عارمة،  بفرحة  ي�سعرين  كان  وجل،  اخلالق عز 
اخلوف  داخلي  يف  اللحظات  تلك  بعثت  لقد 
اأوقاتها، وقد بقي  من تفويت �سلة ال�سبح يف 
اخلوف من تفويت ال�سلة عن وقتها، اإىل اليوم 

يلزمني و يعي�س يف داخلي. 
كان  رمبا  حياتي،  يف  اخرى  وحمطة  اآخر  اأمر 
اأن  اأعتقد  اأنني  من  الرغم  على  احلجاب. 
على  �َسريي  يف  بارزة  علمة  اأكرث  هو  احلجاب 
ِعقد  يف  اخلرز  مبثابة  هو  بل  الإ�سلم،  طريق 
الإميان باهلل، وقراءة القراآن، وح�سور امل�سجد، 
عي�س  طريقة  و  وال�سلة  والزكاة  وال�سيام، 
خارجي  مظهر  هو  احلجاب  ال�سالح.  الرجل 
امل�سلمة.  املراأة  حياة  يف  اأهميته  من  بالرغم 
التقوى  وم�ستوى  النف�س  يف  ما  اأن  تعلمون  كما 
اخلارجي  املظهر  مع  دائما  يتطابق  ل  والإميان 
بني  امل�ساواة  يف  تتعجل  ل  لذلك  و  للإن�سان، 
الإميان باهلل، والإخل�س يف العتقاد وبني لب�س 

احلجاب. . . 
يف اخلتام اأود اأن اأ�سري، اأن على املرء اأن ل ين�سى 
اأنه ياأتي اإىل هذا العامل م�سلما اأي على الفطرة، 
اإىل طريق احلق ف�سيبقى عليه  �ساقه اهلل  ومن 
يل  ات�سح  وكما  الدنيا.  هذه  من  يخرج  اأن  اإىل 
اإليهن  يوجه  عندما  �سديقاتي  اأن  بعد،  فيما 
باإجابة  عليه  يجنب  كن  ما  فغالبا  ال�سوؤال،  هذا 
خمت�سرة وبليغة: " اأنا مل اأخرج منه حتى اأعود 

اإليه "!!

جمهورية  ممثلية  اأن�سطة  اأحد  يف  بها  التقينا 
ليونريا  تعمل  حيث  مو�سكو،  يف  تتار�ستان 
مع  رحلتها  بداأت  اأنها  ليونريا  تقول  عبدولينا.  

احلجاب منذ خم�س �سنوات.
عن  رو�سيا"  يف  "الإ�سلم  ملجلة  حديثها  لدى 
تاأثرت يف حياتها ذكرت  الأ�سرية ومبن  حياتها 
تتم�سك  حمافظة  عائلة  يف  ن�ساأت  اأنها  ليونريا 
لقد   ": التتارية  والدينية  الوطنية  بالتقاليد 
حياتي.   يف  الأعلى  مثلي  اأمي،  يد  على  تربيت 
لقد كانت تذهب اإىل امل�سجد، وتقيم ال�سلوات 
حياة  تعي�س  كانت  نف�سه  الوقت  ويف  اخلم�س، 

ن�سطة فهي بني العمل والقراءة والريا�سة". 
يعني  ل  فهذا  م�سلمة  تكوين  اأن   ": واأ�سافت 
يعتقد  كما  واملجتمع  النا�س  عن  النعزال 
من  فاإنه  ذلك،  من  العك�س  على  بل  الكثريون، 
ومعرفة  جيد،  تعليم  على  احل�سول  ال�سروري 
لغة اأجنبية واحدة على الأقل واأن تكوين مثقفة.  
ويتوا�سلون  النا�س  اإليك  �سيتقرب  فقط  عندها 
معك ول ينظرون اإليك ك�سخ�س غريب من دين 

اآخر".  
بال�سلك  " اإن عملي يرتبط  وحول عملها تقول: 
خمتلف  مع  اأتوا�سل  يجعلني  وهذا  احلكومي 
الفئات من الب�سر.  واملفرح اأنني مل اأ�سعر اأبدا 
-بح�سب  يتوقف  هذا  وكل  مزرية".   بنظرات 
اأول  لنف�سه  ال�سخ�س  "على نظرة   : ما عربت- 
واإن  باأنك  واإ�سعاره  الآخر  مع  تعامله  وطريقة 
لكنك  اللبا�س،  طريقة  يف  قليل  معه  اختلفت 
والهموم  التفكري  طريقة  يف  عنه  تختلف  ل 
باأن  ليونريا  توؤكد  ولذلك  والطموحات". 
مع  والتعامل  التوا�سل  من  يعقها  مل  احلجاب 
يزين  املنديل  اإن   ": املجتمع  �سرائح  خمتلف 
واملراأة  عامة.   ب�سفة  املراأة  بل  امل�سلمة،  املراأة 
يف حجابها ت�سبح اأكرث اأنوثة، ولذلك لي�س من 
العجيب اأن ترى الن�ساء يف املا�سي حتى من غري 

امل�سلمات يرتدين احلجاب".
وب�ساأن اأهمية التعليم يف حياة امل�سلمني والن�ساء 
باهتمام  اأجابت  فقد  اخل�سو�س،  وجه  على 
وا�سح بدا على ملمح وجهها:" يف هذا املو�سوع 
فاإنني اأ�ستطيع التحدث بدون كلل، ودون توقف.  
غري  والتعليم  امل�سلمة  بني  الدمج  اأن  فالقول 

ممكن، هو اأمر غري �سحيح بل خرافة.   دعونا 
لي�س فقط  امل�سلمة  املراأة  اأن  ننطلق من حقيقة 
توجبه  �سرورة  يعترب  بل  بالتعلم  لها  م�سموح 

ال�سريعة "
العلماء  فاإن   ": لليونريا  ووفقا  وباملنا�سبة، 
امل�سلمني ا�ستهروا يف جميع ميادين العلوم.  وقد 
العلماء  بف�سل  العلمية  نه�ستها  اأوروبا  بداأت 
من  كان  القدمية،  الع�سور  ومنذ  امل�سلمني.  
الورق،  اإىل  بحاجة  العلمي  التقدم  اأن  الوا�سح 
بناء  اإىل  وهو ما دعا امل�سلمني يف عام 794 م، 
للورق يف بغداد، بناه حينها الرجل  اأول م�سنع 

امل�سلم بن فا�سل". 
اأن الطبيب  اإىل  اأما عن الطب فت�سري حمدثتنا 
قدم  �سينا،  ابن  العاملي  والفيل�سوف  املعروف 
الكثري من اجلديد يف علوم الطب.  وكان كتابه 
"القانون" م�سدرا رئي�سيا لدرا�سة الطب، لي�س 
فقط يف العامل الإ�سلمي، ولكن يف جميع اأنحاء 

اأوروبا. 
املجال  يف  امل�سلمون  قدمه  ما  على  والأمثلة 
علمية  ذخرية  من  وراءهم  تركوه  وما  العلمي 
يف  تقدم  لتحقيق  الغرب  عليها  اعتمد  مهمة، 
 : ليونريا  تقول  كما  جتعلنا،  العلمية،  املجالت 
" ل ميكننا اأن نكتفي مبا حقق، بل يجب علينا 
عندها  با�ستمرار.  وننمو  نتتطور  اأن  كم�سلمني 
يحيطنا  الذي  الآخر  معنا  يتعامل  �سوف  فقط 
بل  والتقارب،  التعاي�س  يف  رغبة  و  احرتام  بكل 
�سيدفعهم اإىل الفتخار بهذا النوع من العلقة 

التي تربطهم بامل�سلمني".
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قرية "إسالمبول" بين الماضي والحاضر

كليل عبد الواحدوف

غابات  يف  تقع  تتارية  قرية  هي  ا�سلمبول 
مدينة  �سمال  كيلومرتا   180 بعد  على  التايغا 
توم�سك. تاأ�س�ست يف بداية القرن 20 من قبل 
ين�سدون  جاءوا  قازان،  ولية  من  م�ستوطنني 
حياة اأف�سل يف �سيبرييا بعد الإ�سلحات التي 
قام بها �ستوليبني. ال�سكان القدامى يقولون اإن 
قرية  هما  قريتني  اأن�ساأوا  الأوائل  امل�ستوطنني 
وال�سنوات  الزمن  مرور  ومع  ونوركاي.  تابتان 
دمج  املقاطعة  يف  احلزب  قادة  قرر  الطوال، 
القريتني يف ما ي�سمى بالكوخلوز اأي التعا�سدية 
على  بناء  اجلديدة  القرية  املوحدة.  الزراعية 
طلب من كبار ال�سن مت ت�سميتها باإ�سلمبول ما 

يعني باللغة التتارية "كن يف ال�سلم". 
بهذا  ت�سميتها  ال�سهل  من  يكن  مل  بالتاأكيد 
كان  التي  ال�سنوات  تلك  يف  خا�سة  ال�سم 
زمام  على  امل�سيطر  هو  ال�سيوعي  احلكم 
الأكرث  الكوخلوز  اأ�سماء  كانت  يومها  الأمور. 

�سعبية هي لينين�سكي بوت "الطريق اللينيني" 
اأو بوت اإليت�س "طريق اليت�س ن�سبة للينني" اأو 
غريها من الأ�سماء التي لها رمزيتها يف احلكم 

ال�سيوعي اآنذاك. 

بني املا�سي واحلا�سر
ال�سم  يكون  اأن  القرية  �سيوخ  حاول  لقد 
اجلديد حمطة ل�ستذكار الأيام اخلوايل التي 
وذلك  ال�سدور،  يف  الكامن  بالدين  تربطهم 
احلنني وال�سوق لتلك الربوع التي عا�سوا فيها 
يف �سباهم. كانوا يبحثون يف ال�سم عن وطن 
مع  القادم  اجليل  يكون  اأن  يف  ورغبة  مفقود 
واأن يبقى امل�سلمون يف بيئة ا�سلمية  الإ�سلم 
حارب  اإحلادي  بل  م�سلم  غري  جمتمع  داخل 
لقد  لل�سعوب.  اأفيونا  الدين  واعترب  الأديان 
حمافظة  يف  التتارية  القرية  ا�سلمبول  كانت 
وحبا  وحنينا  تاريخا  با�سمها  ترفع  توم�سك 
اأن  اإىل  �سكانها  قلوب  لزم  ال�سلمي،  للدين 

فارقوا احلياة. 

قرية  اإمام  م�سطفني  خليل  املل  يقول 
"ت�سورنايا ريت�سكا" ومن مواليد ا�سلمبول :" 
لقد تعلمنا القراءة والكتابة باللغة العربية يف 
ال�سديد،  فللأ�سف  الآن  اأما  الطفولة.  مرحلة 
مل يبق يف القرية رجال متفقهون وعلى دراية 
ذلك  كل  ذهب  لقد  وحروفها.  العربية  باللغة 
اأولئك الذين حملوا لنا ذلك  مع الزمن بوفاة 

الرتاث". 
لفرتة  القدمية  العائلية  ال�سور  تقلب  عندما 
املا�سي،  القرن  من  واخلم�سينات  الأربعينات 
تقع عينك على اأولئك الأطفال الذين يجل�سون 
كانت  التي  التتارية،  القلن�سوة  روؤو�سهم  وعلى 
وثقافة  تقاليد  مع  اجل�سور  مد  على  علمة 
عليها  احلفاظ  مت  و  القدامى  عليها  عا�س 

ونقلها اإىل الأجيال القادمة. 
الزوجة  برفقة  اأقوم  :" اإنني  خليل  املل  يقول 
بزيارة جدتها. كما نقوم بزيارة املقربة لقراءة 
الفاحتة والدعاء على اأرواح الأقارب، ولأولئك 

امل�سنني الذين تركوا لنا قرية بهذا ال�سم ". 

أوراق إسالمية
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لكن يبدو، كما يلحظ الزائر اإىل القرية، اأن 
دعوة الآباء والأجداد مل ت�سل بعد اإىل الأولد 
على  حم�سورا  ال�سلم  زال  فل  والأحفاد. 
فمع  واجلدات.  الأجداد  ال�سن من  كبار  بع�س 
عمل،  القرية  يف  يعد  مل  الكوخلوزات  انهيار 
امل�سنني  غري  فيها  يبقى  ومل  ال�سباب  فهجرها 

واملر�سى. 
مل يعد اأحد يعرف ما �سبب ت�سمية القرية بهذا 
ال�سم ؟ وما هو الدافع الذي دعا �سيوخ القرية 
اإىل ت�سميتها با�سم له علقة بالدين الإ�سلمي. 
اإن  بل  الأيام،  مر  مع  التاريخ  هذا  �ساع  لقد 
يتحدث  وهو  �ساحكا  يقول  القرية  �سكان  اأحد 
عن �سبب الت�سمية : " لقد عا�س ذات مرة يف 
اإ�سلم.  ا�سمه  رجل  القرية  من  الأجزاء  هذه 
و�سقط  خممورا  النهر  بجانب  م�سى  يوم  ذات 
 . "اإ�سلم.  لينقذه  اأحدهم  فناداه  املياه.  يف 
غرق  ثم   " بول  "بول   : الرد  فكان  اإ�سلم!". 

ومات ولذلك ت�سمى قريتنا "ال�سلمبول"". 
عقول  من  التاريخ  وحمي  الأيام  تغريت  هكذا 
خممور  برجل  يذكر  ال�سلم  اأ�سبح  الأحفاد، 

ولي�س برجل كان و�سيكون مع ال�سلم. 
اإ�سلمبول  قرية  اإىل  و�سل  عامني  نحو  قبل 
توم�سك،  مدينة  من  امل�سلمني  من  جمموعة 
واإحياء  م�سجد  فتح  يف  رغبة  لديهم  وكانت 
على  امليتة. عر�سوا  القرية  الديني يف  الرتاث 
املهجورة  البيوت  اأحد  ترميم  القرية  �سكان 
وا�ستغلله كم�سجد، لكن املعار�سني يف القرية 
كانوا اأكرث من املوؤيدين واأغلق ملف امل�سجد اإىل 

اليوم. 
يقول نظام الدين جومايف اإمام امل�سجد الأحمر 
ا�سمه  �سخ�س  لدينا  كان  " لقد   : توم�سك  يف 
القرغيز،واأحد  قومية  من  اأعمال  رجل  عكا�س 
 12 بعد  على  الواقعة  كرفا�سينو  قرية  �سكان 
كيلومرتا عن قرية ا�سلمبول. كان عكا�س على 
ا�ستعداد للذهاب لتعليم �سكان قرية ا�سلمبول 
ال�سكان  الإ�سلم وبدون مقابل لكن  اأ�سا�سيات 

املحليني رف�سوه ".  
�سكان  عقول  يف  يدور  ما  يفهم  اأحد  يكن  مل 
عدم  �سبب  اأن  يعتقد  جومايف  لكن  القرية، 
قومية  من  لأنه  للإمام  املحليني  ال�سكان  قبول 

القرغيز، كما اأنه مرتبط بغ�سيل الأدمغة الذي 
تقدم  التي  املغر�سة،  الإعلم  و�سائل  به  تقوم 
ب�سورة  الو�سطى  اآ�سيا  من  القادمني  امل�سلمني 
�سلبية.  فو�سائل الإعلم ت�سور الأئمة القادمني 
وطاجيك�ستان  واأوزبك�ستان  قريغيز�ستان  من 
والدنيا،  الدين  باأمور  جهلة  اأو  متطرفني،  اإما 

هكذا يعتقد الكثريون من �سكان القرية. 
" اإن عكا�س رجل حمرتم  الدين  نظام  ويتابع 
جدا، متزوج من م�سلمة رو�سية وله طفل. يريد 
ذلك  اأن  اعتبار  على  الإ�سلم  النا�س  يعلم  اأن 
واجب على كل م�سلم. لكنه مل يجد التاأييد من 

طرف ال�سكان املحليني". 
من  القرية  تعي�سه  ما  عن  حديثه  ولدى 
اأوائل  يف   " الدين  نظام  يقول  متناق�سات 
الدينية  الطقو�س  اإجراء  اأجل  ومن  اأكتوبر 
خليل  املل  دعوة  متت  ا�سلمبول،  قرية  يف 
النهر  ريكا(  ت�سورنايا  قرية  من  م�سطفني 
مدينة  �سواحي  اإحدى  يف  الواقعة  الأ�سود)" 
يجدون  املتقاعدين  اأن  تعلمون  وكما  توم�سك. 
اإىل مكان  التحرك من مكان  بالغة يف  �سعوبة 

مل�سافات بعيدة ". 
"اإن الأمر لي�س �سهل -يتابع الإمام -فالقرية 
الأ�سا�سية  الأمور  يعرف  من  بها  يوجد  ل 
اأن  تعلم  عندما  بلة،  الطني  يف  ويزيد  للدين. 

يتزوجون  ا�سلمبول  موؤ�س�سي  واأحفاد  اأبناء 
على نحو متزايد من الرو�سيات الأرثوذك�سيات 
يرتدي  ثم  املجاورة،  الرو�سية  القرى  من 
ال�سلبان  رقابهم  على  متفاخرا  بع�سهم 
ونبل  وجمال  تاريخ  ورائهم  تاركني  الذهبية 

اإميان اأجدادهم". 
قرية ا�سلمبول هي قرية كبرية نوعا ما، متتد 
من  بالقرب  تقع  كيلومرتات.  اأربعة  طول  على 
والتوت  الكثيفة،  الغابات  حول  كبرية  بحرية 
اخللبة.  الطبيعة  هدايا  من  وغريها  الربي 
القرية،  اأحياء  تعم  التي  الكثرية  البيوت  ومع 
معدومة  تكون  تكاد  فيها  احلركة  اأن  اإل 
بعيد.   زمن  منذ  فيها  توقف  قد  التاريخ  وكاأن 
يف  اإغلقها  مت  القرية  يف  الوحيدة  املدر�سة 
من  اأعداد  وجود  لعدم  الدرا�سية  ال�سنة  هذه 
كان  لقد  التعليمية.  للعملية  يكفي  التلميذ 
وما  القرية  على  خطر  ناقو�س  مبثابة  ذلك 
فيه  تذهب  قد  مظلم،  م�ستقبل  من  ينتظرها 
اأ�س�سوا  الذين  والأجداد،  الآباء  وجهود  اآمال 
القرى  ا�سمها على  ي�سع  اأرادوها منارة  مدينة 
الرو�سية املجاورة. وليكون ا�سمها متطابقا مع 
" كونوا يف ال�سلم"  الذي غر�سوه فيه  معناه 
اأي دوروا اأينما تدور رحى الإ�سلم فهو دينكم 

وح�سارتكم وتاريخكم. 

ملب�س تقليدية لتتار  حمافظة توم�سك

أوراق إسالمية



20

اإلسالم في روسيا
العدد 6 يناير / كانون ثاين 2012

هدية من سلطنة 
عمان لمسلمي 

ستافروبول

رو�سيا  يف  عمان  �سلطنة  �سفارة  تربعت 
الكرمي  القراآن  من  ن�سخة   300 بـ  الحتادية، 
للمجتمع امل�سلم يف اإقليم �ستافروبول. وبح�سب 
اأ�سار  فقد  نيوز"  "ا�سلم  وكالة  ذكرت  ما 
رئي�س الإدارة الروحية املركزية، املفتي حممد 
املوؤ�س�سات  ع�سرات  باأن  رحيموف،  حاجي 
الجتماعية والدينية �سجلت يف العام املا�سي 
خللها  "من  والتي  �ستافروبول،  منطقة  يف 
ال�سدد،  وبهذا  دوؤوب.   تعليمي  بعمل  نقوم 
املراجع  يف  احلاد  النق�س  ا�ست�سعرنا  فاإننا 
الكرمي.  القراآن  وبخا�سة  الإ�سلمية  والكتب 
ن�سخة   1000 حوايل  اإىل  بحاجة  اليوم  نحن 

من القراآن الكرمي" ح�سب املفتي 
:"مبجرد  رحيموف  حاجي  املفتي  واأ�ساف 
ال�سيد  عمان  �سلطنة  �سفري  �سعادة  معرفة 
تلبية  اإىل  بادر  بحاجتنا،  احل�سان  حممد 
طلبنا وقدم لنا هدية عبارة  300 ن�سخة من 

القراآن". 
 واأعرب رحيموف عن امتنانه ل�سعادة ال�سفري 
القيمة  ال�سريعة والهدية  على هذه ال�ستجابة 
وجاء على ل�سانه "اإن عمر موؤ�س�ستنا اجلديدة 
ن�ست�سعر  فاإننا  ذلك  ومع  فقط،  واحدة  �سنة 
ذلك  بني  من  امل�سلمني.  من  الفعلي  الدعم 

الدعم هدية �سعادة �سفري �سلطنة عمان". 

منوعات

املفتي حممد حاجي رحيموف 

بي�ساروف  الرو�سي رو�سلن  الأعمال  نظم رجل 
ايغور  "فيدوت�سي"  ملنتجع  التنفيذي  والرئي�س 
بريوغوف�سكي عر�سا تقدمييا عن منتجع التزلج 
خلله  مت  "فيدوت�سي".  ال�سي�سان  جمهورية  يف 
والنموذج  للبناء  الرئي�سية  للخطة  التطرق 

امل�سغر للم�سروع. 
ووفقا لبريوغوف�سكي فاإن جممع الفنادق املزمع 
فئة  من  غرفة   400 لـ  املنتجع م�سمم  بناوؤه يف 
الرئا�سي.  اجلناح  عن  ف�سل  ولوك�س  العادي 
�سيتم  للزوار  الراحة  ظروف  كامل  ولتحقيق 
من  مبا�سرة  �ستنقلهم  التي  امل�ساعد  جتهيز 
اجلبلية  املنحدرات  نقطة يف  اأعلى  اإىل  الفندق 
املخ�س�سة للتزلج. املنحدرات الرئي�سية للتزلج 
حيث   ،" "دونيدوخ  جبل  تلل  على  �ستكون 
ت�سعة  اإىل  امل�سروع،  بح�سب  اأعدادها،  �ست�سل 
بينما  كم.  يبلغ 46  اإجمايل  بطول  ع�سر طريقا 
�سيبلغ ارتفاع اأعلى نقطة يف املنتجع  3500 مرت 

فوق م�ستوى �سطح البحر. 
هو  الرتفاع  "هذا  فاإن  برياغوف�سكي  وبح�سب 
اللعاب  دورة  يف  التزلج  طرق  عليه  مما  اأعلى 
الوملبية يف �سوت�سي. نحن نقدم جمموعة متنوعة 
"امل�سار  ا�سم  حتت  م�سار  منها  امل�سارات،  من 
بـ  منحدر  مع  للمبتدئني  خم�س�س  الخ�سر" 
�سميت  م�سارات   4 اأي�سا  وهناك  درجات،   8
"بامل�سار الزرق" و11 م�سار �سميت "بامل�سارات 
الأكرث  تكون  اأن  املنتظر  من  والتي  احلمراء"، 
النحدارات  حمبي  اأما  املتزجلني.  لدى  �سعبية 
�سميت  م�سارات  ثلثة  اأعددنا  فاإننا  ال�سعبة 
"بال�سوداء" م�سارات، خم�س�سة للمحرتفني". 
راعو  امل�سممني  اأن  برياغوف�سكي  واأكد 
بناء  �سيتم  اجلبلية حيث  الطبيعة  خ�سو�سيات 
نحو 20 �ساليه جبلي على منط البيوت التقليدية 
ال�ساليهات  و�سط  ويف  ال�سكندنافية.  للبلد 

�سيتم بناء جممع �سحي كبري. 
الآن  جتري  املفاو�سات  "فاإن  لبي�ساروف  ووفقا 

مع �سركة (العواطف ال�سبعة) العاملية امل�سهورة 
ال�سحية  املجمعات  بناء  جمال  يف  املتخ�س�سة 

 ."(SPA)
هذه  تقوم  اأن  نريد  "اننا  بي�ساروف  وا�ساف 
برنامج  و�سي�سمل  لنا.  اخلدمة  بتقدمي  ال�سركة 
اجللد،  وعلج  الوزن،  تخفيف  ال�ست�سفاء  
نتوقع  نحن  الخ.   .  . الب�سرة.  جتديد  وعمليات 
ال�سكان  ذلك  يف  مبا  ال�سياح،  من  هائل  اإقبال 
مع  بال�ستجمام  يرغبون  الذين  املحليون 
�سيتم  كما  الأ�سبوع.   نهاية  عائلتهم يف عطلة 
تخ�سي�س مكان خا�س لركوب اخليل، واملقاهي 
للتزلج على اجلليد  واملطاعم، ف�سل عن حلبة 
يف الهواء الطلق. وعلى ارتفاع 3000 قدم تقريبا 
مكان"   300 ب�سعة  جميل  مطعم  ببناء  �سنقوم 

ح�سب قوله. 
وا�سار باي�ساروف اىل ان املنتجع �سيعمل طوال 
"الظروف  املو�سم،  عن  النظر  بغ�س  العام 
التزلج  مو�سم  ا�ستمرار  �ست�سمن  املناخية 
ففي  الأمر  لزم  واإذا  ابريل.  اإىل  نوفمرب  من 
اأن تغطي  اأنظمة قوية ميكنها  املنحدرات توجد 
املو�سم.  بداية  قبل  حتى  بالثلج  املنحدرات 
ال�سيف  ف�سل  يف  �سيعملن  م�سارن  هناك 
�سيتم  درجة.   25 اإىل  ت�سل  حرارة  درجة  عند 
ال�سيف  ف�سل  يف  الثلجية  امل�سارات  حتويل 
يعني  وهذا  الدراجات.  لركوب  م�سارات  اإىل 
اأن املنتجع �سي�سبح مق�سدا لل�سياح على مدار 

ال�سنة". 
" فيدوت�سي" �سيت�ستغرق  منتجع  بناء  اأن  يذكر 
عن  ليقل  ما  للجمهورية  و�سيوفر  عامني، 
بالن�سبة  مهما  يعترب  ما  وهو  وظيفة،   2000
ال�سي�سان على  ككل وجلمهورية  القوقاز  ملنطقة 

اخل�سو�س.

منتجع للتزلج في الشيشان






