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والصالة و السالم على اشرف المرسلٌن محمد صل هللا علٌه وسلم و على 

 .. أجمعٌن أصحابهآله و 

 إما بعد ..

قصص قادة الجهاد  السلسلة المباركة هذهفً الجزء السابق من  رأٌناقد 

ٌرفعون راٌة الحق  اإلسالم إبطالفً ارض القوقاز و كٌف كان  اإلسالمً

، فقد قاموا شرع  الروسً واإللحاددولة الكفر  أذلواعالٌة و كٌف كسروا و 

الدماء الذكٌة من اجل نصرة اإلسالم و الدفاع  ٌزلوا د واالجهب نادواهللا و 

 . اإلسالمٌة األمةعنه فً هذا الثغر المهم من 

َضى َولَن   ٌقول عز من قائل " كَ  َتر  ُهودُ  َعن  ٌَ بِعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوال ال   ِملََّتُهم   َتتَّ

ِ  ُهَدى إِنَّ  قُل   تَ  َولَئِنِ  ال ُهَدى ُهوَ  هللاَّ َبع  َواَءُهم   اتَّ دَ  أَه   َما ال ِعل مِ  ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي َبع 

ِ  ِمنَ  لَكَ  ً   ِمن   هللاَّ ، وهذا ما وعدنا  021" .. سورة البقرة آٌة  َنِصٌر   َوال َولِ

ه ، فالحقد هللا علٌه وسلم ، وصدق هللا ورسولهللا ورسوله محمد صل 

من قوة ،  أوتىحتى وقتنا هذا بكل ما  لإلسالمالملحد كاد و ٌكٌد  الصلٌبً

مرة و القضاء علٌه  اإلسالمفاخذ باستخدام جمٌع الوسائل الممكنة لمحاربة 

لنفً و الحبس و التعذٌب و ا فاستخدموا باإللحاد أخريبالنصرانٌة ، مرة 

الوعود الزائفة والكلمات  و القتل و ارتكاب المجازر وحتى االغتٌاالت

 ..و الدٌن إلى جانبهم  اإلٌمانضعاف  واالمعسولة استخدمها لٌجذب

 

وان فً تسلٌط الكافرٌن على العباد ، ابتالء و اختبار من هللا عز وجل ، كما 

هللا عنه قال : قال  رضًهرٌرة  أبًروي عن  الذيذكر فً الحدٌث الشرٌف 

مثل المؤمن كمثل خامة الزرع ، ٌفًء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : 

وكذلك المؤمن ورقه ، من حٌث أتتها الرٌح تكفئها ، فإذا سكنت اعتدلت ، 

ومثل الكافر كمثل األرزة ، صماء معتدلة ، حتى ٌقصمها هللا  . البالءٌكفأ ب

خالصة   –المصدر : الجامع الصحٌح  –" المحدث : البخاري  إذا شاء
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هللا  إلىلٌرجعوا دٌنهم ، و إلىبالء ، حتى ٌفٌقوا المسلمٌن بال أٌضاوٌصاب 

ال وكان النصر و التمكٌن لها ، إهللا ،  شرعبعز وجل ، فما من امة حكمة 

كل تمكٌن ٌاتى قبله  إنوللناظر للتارٌخ اإلسالمً على مر العصور نجد 

،  شرع هللااتى قبله ترك لتحكٌم ٌ، وكل انكسار للمسلمٌن هللا  لشرعتحكٌم 

عندما حكمت بشرع هللا و لم تتبع  األندلسفعل سبٌل المثال ال الحصر دولة 

حتى صارت فرنسا و  أوروباالهوى و الشهوات صار لها التمكٌن فً غرب 

،  ألهوي اتبعوابرٌطانٌا تدفع الجزٌة و هم صاغرٌن ، فلما ركنوا للدنٌا و 

 ما كانوا ٌعملون ، وذاقواهللا حسرة ما بعدها حسرة فضٌعوا اإلسالم  أذاقهم

المسلمٌن فتح فرنسا ، حتى  أرادفما معركة بالط الشهداء ببعٌد ، عندما 

قاربوا إلى العاصمة الفرنسٌة ، و التقً الجٌشٌن ، فركن المسلمٌن للهوي ، 

الجٌوش الكافرة خٌم الغنائم للمسلمٌن ، فهرع المسلمٌن لنجدت  فهاجمت

) المعركة .  هذهالغنائم و تركوا الصفوف ، فانكسر المسلمٌن وانهزموا فً 

للدكتور راغب من الفتح إلى السقوط  األندلسٌنصح باالستماع إلى سلسلة 

 (حفظه هللا  –السرجانً 

 . الحسابوٌاتى ٌوم  ٌأذنى سنة هللا فً الكون ال تبدٌل لها حت فهذه 

 

 حتى ٌمٌز هللا الخبٌث من الطٌب 

ِمٌزَ  ٌقول هللا عز وجل فً كتابه الكرٌم  )) ٌَ ُ  لِ
ٌِّبِ  ِمنَ  ال َخبٌِثَ  هللاَّ َعلَ  الطَّ ج  ٌَ  َو

َضهُ  ال َخبٌِثَ  ض   َعلَى َبع  ُكَمهُ  َبع  ر  ٌَ َعلَهُ  َجِمًٌعا َف ج  ٌَ مَ  فًِ َف  ُهمُ  أُولَئِكَ  َجَهنَّ

َتُهوا إِن   َكَفُروا لِلَِّذٌنَ  قُل   *  ال َخاِسُرونَ  ن  َفر   ٌَ ُعوُدوا َوإِن   َسلَفَ  َقد   َما لَُهم   ٌُغ  ٌَ 

ةُ  َمَضت   َفَقد   لٌِنَ  ُسنَّ  73-76(( سورة االنفال اٌة   األَوَّ

هللا عز وجل ٌمٌز الكافرٌن من المؤمنٌن  إناالٌة ،  هذهوقد جاء فً تفسٌر 

، وجاء  األعلى، فٌنذر الكافر بجهنم و ٌبشر المؤمن بالجنان و الفردوس 

و ٌهلك  أنبٌاءههللا عز وجل ٌنصر  أن(( اى  األولٌنفً تفسٌر )) سنة 

 . أعداءه
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: لم عٌة تحارب اإلسالم " ٌوبد القادر احمد تحت عنوان " الشٌقول : محمد ع

تكتف الشٌوعٌة بأسلوب واحد لمحاربة اإلسالم بل اتخذت أشكال كثٌرة ، من 

ذلك على سبٌل المثال نشر مبات الكتب و النشرات المعادٌة للدٌن والموجهة 

ضد اإلسالم ، وتجنٌد عدد من الكوادر الملحدة الستخدامهم فً حمالتهم 

 المعادٌة لإلسالم .

ذلك كونت الشٌوعٌة جماعات اإلعالم السٌاسً الملحد لجانب  من أجل    

لجان الحزب المختلفة ، وجمعٌة " بٌلٌم " فً أوزبكستان ، وأعضاء 

الكوموسمول ، و العمال و المدرسٌن ، وأساتذة الجامعات ، ورجال اإلدارة 

فً الكولخوزات ، والعاملٌن فً التخصصات المختلفة ، وكل هؤالء دربوا 

عاٌة ضد اإلسالم ، وكانت الحكومة الشٌوعٌة تبعث بتوجٌهاتها دابما على الد

التحادات الكتاب كً تكون الموضوعات الملحدة من أبرز موضوعات 

الموضوعات ما ٌحارب الطقوس الدٌنٌة  هذهكتاباتهم بحٌث ٌخصص من بٌن 

و التً كانت باقٌة فً المناطق اإلسالمٌة ، وإحالل الطقوس العلمانٌة محلها ، 

 محاربة االحتفاالت الدٌنٌة و منعها .

وقد عقدت لجأن الحزب الشٌوعً و الكوموسمول المركزٌة واإلقلٌمٌة منذ     

م العدٌد من الندوات حول الدعاٌة الملحدة ، والتعلٌم الملحد ، من 1980سنة 

ذلك اجتمع اللجنة المركزٌة للكوموسمول فً تركمانٌا السوفٌتٌة ) أشخباد 

م ( ، 1983ً " الندوة الخاصة بالمنطقة " فً أندٌزان ) ٌناٌر م ( وف1983

والمخصصة أساسا لتشكٌل جماعات نشطة ضد الدٌن فً وادي قرغانة ، 

م ( لمساعدة 1983وندوة أخري خاصة بالمنطقة فً ذات المدٌنة ) مارس 

المناضلٌن ضد الدٌن فً أذربٌجان ، وقٌرغٌرسٌتان ، وطاجٌكستان ، 

م ( 1982مؤتمر لجنة حزب مدٌنة أشخباد ) سبتمبر وتركمنستان ، و

وخصص لتحسٌن الدعاٌة الملحدة فً تركمانٌا السوفٌتٌة ـ وندوة اللجنة 

م ( وكان 1982المركزٌة للحزب الشٌوعً ألذربٌجان )باكو دٌسمبر 
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موضوعها " أسالٌب تحسٌن الدعاٌة و التعلٌم للملحدٌن " ، وأنشا فً سنة 

د للدٌن فً جمهورٌة آسٌا الوسطً باسم " بٌت م معبد جدٌد معا19832

اإللحاد العلمً ألوزبكستان " ومقره فً طشقند وله فروع فً جمٌع أماكن 

المؤسسة نشر الكتب  هذه، ومن أهداف  أوزبكستانالعبادة فً جمهورٌة 

 المعادٌة للدٌن وفتح المدارس اإللحادٌة و الجامعات الشعبٌة .

انات وقومٌات أخري غٌر اإلسالم إال أن و على الرغم من وجود دٌ    

عدابهم لإلسالم كان أشد ، وكان شغلهم الشاغل القضاء علٌه ، فلم ٌنظروا 

إلٌه على أنه مجرد دٌن فحسب ، وإنما حركة لها قوتها و فاعتلٌتها السٌاسٌة 

 نظرا ألنها تمثل مالٌٌن من المسلمٌن .

ر ، وكانوا ٌطلقون على لقد كانت نظرة الشٌوعً للمسلم نظرة احتقا    

المسلمٌن اسم " الكالب المختونٌن " وكانوا ٌسخرون من إتمام زواجهم على 

م طالب 1917دٌسمبر  21ٌد المأذون الشرعً ، لذلك صدر مرسوم 

للزواج بدال من التوثٌق الدٌنً ، وقضى انعدام أي قانونً  التوثٌق المدنًب

ناء إذا اكتفً الزوجان بالتوثٌق للعالقة بٌن الزوجٌن أو بٌن اآلباء و األب

الشرعً لعقد الزواج ، ثم ألغٌت المحاكم الشرعٌة نهابٌا ألنها تعطً للمسلمٌن 

سلطة على حٌاتهم الٌومٌة ، وتقوي كٌانهم كمسلمٌن ) سعد عبد العزٌز 

( كما حرمت القوانٌن الشٌوعٌة على المسلمٌن  44، ص 1980مصلوح ، 

سبب ، ونص دستور الدولة على ذلك ، لذلك حق تعدد الزوجات مهما كان ال

م 1991وجدنا المسلمٌن فً جمهورٌة كازاخستان بعد قٌام انقالب أغسطس 

ٌطالبون بإلغاء هذا القانون الذي ٌحرمهم من حق ٌكفله لهم دٌنهم ) األهرام 

 ( . 4م ، ص 15/10/1991بتارٌخ 

الشٌوعٌٌن ما لقد القً المسلمٌن من أصناف القهر و العنف على أٌدي     

فً مقال نشر  الكاتبة هٌلٌن كرٌرر اتكوسٌعجز عنه تحمله غٌرهم ، تقول 

م ، " لقد حل المسلمٌن الكثٌر 1980بصحٌفة " لوموند الفرنسٌة : فً ٌناٌر 

بأعرافهم  واستهزاءعلً أٌدي زعماء الثورة البلشفٌة ، فقد خربت مساجدهم ، 

 و معتقداتهم من جانب الشٌوعٌٌن " .
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كان الشٌوعٌون وفً أٌدٌهم الجٌش األحمر ٌقبضون على المسلمٌن لقد 

وٌقتلونهم قتال جماعٌا ، كما صادروا محاصٌلهم و مواشٌهم وسلبوا ونهبوا 

 ممتلكاتهم .

فً كتابه أعمال العنف التً  رٌمون شارل الكاتب الفرنسًوٌحكً     

غضون عدة باشرها الحكم السوفٌٌت ضد المسلمٌن فً اإلسالم بقوله " فً 

سنوات حولت أالف المساجد إلى مواخٌر ونواد و إسطبالت ، كما حولت 

 جامعة سمرقند إلى ناد للملحدٌن ، وأغلقت المدارس الدٌنٌة .

فأخذ هؤالء الشٌوعٌون ثم انطلقت ٌد الشٌوعٌٌن فً مسلمً آسٌا الوسطً     

و ارتكاب  فً ذبح المسلمٌن بالجملة ، و إحراق المنازل ، و قتل المواشً ،

لم ٌعرف لها التارٌخ مثٌال ، وقد قتل فً  التًالمجازر و الفظابع و الجرابم 

المجازر ما ٌزٌد على ملٌون و نصف ملٌون مسلم من رجال الدٌن ، وما  هذه

مالٌٌن مسلم من غٌر رجال الدٌن ، هذا عدا الذٌن هربوا إلى  أربعةٌزٌد على 

 البلدان المجاورة .

القبض على آالف من الرجال و النساء  األحمروعٌٌن لقد ألقً جٌش الشٌ

األبرٌاء الذٌن لم ٌتركوا أرضهم و منازلهم و ٌنفذوا أوامر النفً إلى سٌبٌرٌا 

كما ٌزعم العدو بسبب تطلعاتهم الوطنٌة و تمنٌاتهم القومٌة ، و  ، و ذلك

الدٌنٌة و السٌاسٌة ، وقد أعدم كل هؤالء بصفة عاجلة دون  أٌدٌولوجٌتهم

سربها شهود عٌان بأن الجٌش  التًمحاكمة أو تحقٌق ، وأفادت األخبار 

األحمر كان ٌدفن المسلمٌن من الرجال و النساء و األطفال بالجرارات و هم 

على قٌد الحٌاة ، وقد كرر الجٌش األحمر هذا األسلوب أٌضا مع  مازالوا

 المسلمٌن فً أفغانستان فً أعقاب احتالله الوحشً الغاشم له .
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 المسلمة : األسرالشٌوعٌة داخل 

 

حرص السوفٌت على تغلٌب شعور التضامن الطبقً على الشهور القومً ، 

ومن هنا حاربوا القومٌات حربا ال هوادة فٌها ، ولم ٌتورعوا فً ان ٌصفوا 

أفرادا ٌنادون بالقومٌة ، و ابتدعوا نظام إشراف الحزب الشٌوعً  أوجماعة 

الروسً على جمٌع أعمال الدولة االتحادٌة فً كل جمهورٌة ، وقدموا فٌها 

المصالح االتحادٌة على آٌة مصلحة محلٌة ، وخاصة فً الثقافة و االقتصاد ، 

ت الروسٌة ) الشٌوعٌة قام جهاز االستخبارا بالمبادئو ألجل ضمان االلتزام 

خاصة فً المناطق اإلسالمٌة ، و  مكانكً جً بً ( الجاسوسٌة فً كل 

و صار عمالء الحزب الشٌوعً موجودٌن فً  أبٌهأصبح االبن ٌتجسس على 

الواحدة ، مما جعل المسلمٌن ٌتظاهرون بأنهم ال  األسرةكل مكان حتى داخل 

بلة الواحدة ال تقام ٌؤدون الشعابر اإلسالمٌة أمام الناس ، ففً صفوف العا

الصالة إال إذا تأكد الجمٌع انه ال ٌوجد بٌن أعضاء األسرة عمالء للدولة أو 

 . الشٌوعًللحزب 

 

 داخل صفوف المجاهدٌن :

 

حرص البالشفة على أن ٌضعوا عٌونهم و ٌبثوا جواسٌسهم فً صفوف 

المجاهدٌن و الثابرٌن من المسلمٌن ضد حكمهم و تعالٌمهم ، وكان جواسٌسهم 

ٌنتشرون فً صفوف الثابرٌن أن قادتهم ٌعملون لصالحهم و لٌس لصالح 

المسلمٌن ككل و أطلقوا على حركة البسماجٌة الثابرة ضد فظابع السوفٌٌت 

اسم قطاع الطرق الباغٌن ، لكن المخلصٌن من  اإلسالمٌةفً المناطق 

المسلمٌن لم ٌنصتوا لدعاٌة هؤالء المغرضٌن و كان لفظ السمجً فً نظرهم 

 ٌعنى المجاهد الثابر ضد قوي البغً و الشر و العدوان .
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ركز الكتاب السوفٌٌت فً كتابتهم على وصف البسماجٌن بأنهم من فقراء 

ذٌن استغل رجال الدٌن بساطتهم و فقرهم نجد ذلك فً كتابات المسلمٌن ال

هؤالء لٌسوا مجاهدٌن إنما قاموا للضغط على  أنٌري  الذيواسٌلفسكً 

 الحكومة لتعطٌهم الغذاء و األموال .

ولقد نجح جواسٌس البالشفة فً زرع الفتن بٌن قادة البسامجٌة الثابرة فً 

 لم ٌقف بعضهم بجانب بعض .تركستان فدب بٌنهم الخالف و تفرقوا و

 

كما نجحوا فً تشكٌك أمر بخاري فً نواٌا الثابر المجاهد أنور باشا عندما 

طلب منه المساعدة فً قتال الشٌوعٌٌن و رجاه ان ٌؤسس حكومة إسالمٌة 

فً روع أمٌر  فأوقعوامحلٌة لكً تمد جٌش المسلمٌن بالمؤن و العتاد ، 

حكومة إسالمٌة فً وسط أسٌا لكً ٌؤسس  أنأنور باشا ٌرٌد  إنبخارى 

 ٌستولً على بخارى بعد ذلك هو و من معه من المجاهدٌن فً جٌشه .

 

ونجح جواسٌس السوفٌٌت فً اختراق صفوف المجاهدٌن و نشر الخالف 

بٌنهم و كونوا من المنشفٌن جماعة " البسماجٌون السوفٌٌت " وكان أكثر 

هم السوفٌٌت ، وزودوهم الجماعة من فرغانة الذٌن استمال هذهأعضاء 

الجماعة فً نشر الفرقة ، و االضطراب فً  هذهباألموال ، و قد نجح أعضاء 

جٌش أنور باشا ، وحولوا محبة جنده له إلى عداوة ، بل امتد نجاحهم إلى 

استمالة المجاهدٌن كً ٌتركوا جٌش أنوار باشا لٌنضموا إلى الجٌش األحمر 

 . السوفٌتً

 

 الذي، ٌجد ان ما حدث فً العراق من مشروع الصحوة  فالناظر لواقع الٌوم

كرر و زوده بالمال و السالح لمنع المجاهدٌن من الجهاد ، ت األمرٌكانتبناه 

 عداء هللا ، ال تتغٌر بتغٌر الزمان و المكان .!!أ فأسالٌب،  الماضًفً 



المدٌنة   

حرب السوفٌت لإلسالم تقسٌم المنطقة اإلسالمٌة إلى دوٌالت ،  أسالٌبومن 

القبابل  هذهالمنطقة تضم قبابل متعددة و كانت تقع بٌن  هذهنعم لقد كانت 

منازعات و أحٌانا حروب ، لكنهم كانوا جمٌعا أمام عدو اإلسالم ٌدا واحدة 

الشٌوعٌون أن سٌطرتهم  أدركسرعان ما ٌنسون خالفاتهم و شقاقهم ، لقد 

على المسلمٌن لن تكون إال إذا أوقعوا بٌنهم الخالف و العداوة و البغضاء و 

قسموهم إلى دوٌالت و لم ٌقف تقسٌمهم عند الحدود الجغرافٌة إنما امتد حتى 

شمل اللغة و هذا ما فعلوه مع جمهورٌة ) داغستان فقد قسموها إلى سرع 

خمسة أقالٌم : داغستان و روسٌا الشمالٌة ،  لغات ( كما قسموا القوقاز إلى

 وكبردٌن ، وسركش ، وادٌكًٌ .

القبابل كانت متحدة من ناحٌة  هذهوفعلوا هذا التقسٌم من قبابل مختلفة لكن 

اإلسالم ، و قد نجح الشٌوعٌون فً تطبٌق منهج  إخوةالثقافة و اللغة و 

المنطقة  هذهأورال فقسموا  التفرٌق و التقسٌم الذى اتبعوه فً القوقاز ، و أٌدل

 : التركمان ، و التاجاك ، و الكرغان ، و األزبك . هًإلى خمس قبابل 

وقد سارع الشٌوعٌون بترحٌل أعداد كبٌرة من الٌهود السوفٌت و وطنوهم فً 

 المناطق اإلسالمٌة لٌفتتوا التكتالت اإلسالمٌة و ٌقللوا من تماسكها و نفوذها .

 

آلسٌـــــا الوسطً بتقسٌم سٌاسً ، فبدال من األمة  ارياإلدواتبعوا التقسٌم 

المنطقة أسست السلطات السوفٌتٌة  هذهكانت تضم شعوب  التًالتركستانٌة 

 عدة شعوب و قومٌات لكل منها إقلٌم خاص و لغة مكتوبة خاصة .

تضم أبناء المنطقة  التًوٌعد شعب األوزبك أكبر المجموعات الست الربٌسٌة 

ٌنما ٌمثل شعب كاركالباكس أصغر الشعوب اإلسالمٌة وجمٌع األصلٌٌن ، ب

الشعوب فٌما عدا شعب التاجك من أصل تركً ، و ٌشكل األوزبك غالبٌة  هذه

السكان فً جمهورٌتهم ، بٌنما ٌعد الكازال أقلٌة فً جمهورٌتهم إذ ٌتقدم علٌهم 



المدٌنة   

خص الروس من الناحٌة العددٌة بعد أن فقد الكازاك ما ٌقرب من ملٌون ش

م بسبب مقاومتهم إلجراءات األنظمة الجماعٌة ، و  1936-1926فٌما بٌن 

 التًكذلك ٌعد القرغٌز أقلٌة فً جمهورٌتهم ، وإن كانوا أكبر المجموعات 

تعٌش فٌها مع الشعوب التركٌة األخرى ، وهى األوزبك و التتار ، و اإلٌغور 

أما التركمان و التاجك و الكازاك ، حٌث ٌشكلون فٌها  أغلبٌة السكان هناك ، 

و التاجك فٌهم أغلبٌة فً بالدهم ، كما توجد أعداد كبٌرة من التاجل فً 

 ( . 438ك ص  1986أوزبكستان ) نادر دولت ، 

 

لقد كان شغل الشٌوعٌٌن الشاغل إبعاد المسلمٌن عن دٌنهم و هدم أركان 

 عقٌدتهم فمنهوهم من الصالة و الزكاة و الصوم و الحج .

من طهارة المسلمٌن من نعهم المسلمٌن من الصالة سخرٌتهم وٌتصل بم

الحدثٌن األكبر و األصغر ، و هدم مساجدهم و تدمٌرها ، و ٌروي التارٌخ أن 

 مساجدهاالشٌوعٌٌن الروس هدموا عند دخولهم قازان سبعمابة مسجد من 

كانت تعلم  التًالشهٌرة ، كما  حطموا وحولوا آالف المدارس اإلسالمٌة 

المسلمٌن أمور دٌنهم إلى مدارس لتعلٌم الشٌوعٌة ، كما حطموا المطبعة 

 كانت تطبع القرآن الكرٌم ، ومبات الكتب اإلسالمٌة . التًاإلسالمٌة 

 

نجح الشٌوعٌون فً القضاء على كل المدارس الدٌنٌة اإلسالمٌة بحث صار ال 

 كٌلو متر مربع 22,271,000 مساحتهتبلغ  الذي السوفٌتًٌوجد فً االتحاد 

ملٌون سوى مدرستٌن  70ٌبلغ عدد المسلمٌن فٌه حسب آخر تقدٌر  والذي

 األخرىرسمٌتٌن لتعلٌم القرآن الكرٌم و الدٌن اإلسالمً واحدة فً بخاري و 

 فً طشقند .

 أفغانستانب، ، نراه الٌوم فً واقع  أمسعن تارٌخ  هنسردما  هللا،فسبحان 

 !! و العراق ، منا ببعٌد .



المدٌنة   

 

 

 

سٌا االتحادٌة روتدخل فى نطاق  ذاتًٌضم إقلٌم القوقاز جمهورٌات ذات حكم 

انجوشٌا ، وداغستان ، و أسٌتٌا الشمالٌة ، كباردٌا بلكارٌا  –الشٌشان  هً، و 

 فهًجورجٌا ، و أذربٌجان ، و ارمٌنٌا  إما الشمالًالقوقاز  فً، و تقع جمٌعا 

 السوفٌٌتًجمهورٌات ما وراء القوقاز ، نالت استقاللها بعد انهٌار االتحاد 

 المتحدة .. األمم فًالسابق ، و أصبحت دوال أعضاء 

 

 



المدٌنة   

ن منطقة القوقاز غنٌة اقتصادٌا البد من ذكر أ : منطقة القوقاز أهمٌة

 الطبٌعًتحتوى على النفط و الغاز  ولوجًالجٌفتركٌبها بالموارد الطبٌعٌة ، 

و الفحم و الحدٌد الخام ، و النحاس و المنجنٌز و الرواسب المحتوٌة على 

 االسمنت .

 
 الطبٌعًالبترول و الغاز  أنابٌبخرٌطة لمواقع حقول البترول و خطوط 

 

و المالحة ،  للرعًتصلح  التً باألنهارتعتبر منطقة القوقاز غنٌة  أٌضا

ومنها ما ٌصب فى بحر قزوٌن مثل أنهار كوما و ترك و كورا و فرغة 

ثل انهار رٌونى و انجورى و م األسودالبحر  فًاراكس ، ومنها ما ٌصب 

 كوبان و تعتبر المنطقة سلة الخبز للروس لوجود االراضى الزراعٌة الخصبة 

 

،  أذربٌجانمنطقة القوقاز غنٌة بالنفط خاص جمهورتى الشٌشان و  أٌضا

أهمٌة بترول الشٌشان لكونها تزود روسٌا  و أدت أذربٌجانوبعد استقالل 

بترول جمهورٌة  أنبمعظم وقود الطابرات المدنٌة و العسكرٌة ، بالرغم من 



المدٌنة   

حقول النفط الكازاكستان ،  أو بأذربٌجانالشٌشان قلٌل من حٌث الكمٌة مقارنة 

 كبٌرة أهمٌةالنفط ٌجعلها ذات  مصافًنوعٌة بترول الشٌشان ووجود  أن إال

الغاز تصدٌر النفط االذربٌجانى وكذلك نفط  أنابٌبلروسٌا ، و تمر 

 أنالبحر األسود ، كمان  مواناكازاخستان و سٌبٌرٌا و تتارستان عبر 

تفتقر  الذي الطبٌعًضخمة من الغاز جمهورٌة الشٌشان لدٌها كمٌات كبٌرة و 

بقٌة جمهورٌات شمال القوقاز ، تتفرد روسٌا باستغالله لتجعل  إلٌه

 تحت رحمتها من حٌث مصدر الطاقة األخرىالجمهورٌات 

 

 

الشرقٌة من جبال القوقاز ،  األجزاءبالد جبلٌة تقع على 

، و تشكل  الغربًتطلع على ساحل بحر قزوٌن  التً

تبلغ نحو  التً% من مساحتها ،  66جبال نحو ال

، و تقطعها عدة انهار أهمها  متر مربعكٌلو  56366

نهر ترك ، الذى ٌصب فى بحر قزوٌن ، قادما من 

جمهورٌة كباردٌنو بلكار ، و نهر صوالق وٌمر شمال 

ودٌانها شدٌدة مدٌنة محج قلعة العاصمة الداغستانٌة ، و

سهل ساحلً ضٌق بٌن بحر  االنحدار ضٌقة ،و هناك

 قزوٌن و جبال القفقاس .

 

م ٌنتمون إلى 0989 إحصاءنسمة حسب  008660666ٌبلغ عدد سكانها 

% 85القوقازى و التركى و االٌرانى و السالفً ، و  أهمهاقومٌات  عددت

% من جملة 03، وٌمثل الروس األرثوذكس  السنًمنهم مسلمون للمذهب 



المدٌنة   

إلى اللغة العربٌة لغة العلوم  باإلضافةعدة السكان ، و ٌتحدثون بلغات 

اإلسالم و تعالٌمه من  إحكامٌتعلمها المسلمون بهدف دراسة  التً اإلسالمٌة

 القران و الحدٌث . الربٌسٌةمصادره 

 

لبحر قزوٌن ، و تشترك  الغربًوتطل داغستان بساحل طوٌل على الساحل 

لشٌشان و جورجٌا و فً حدودها البرٌة مع أذربٌجان من الجنوب ، ومع ا

حدود بحرٌة مع إٌران و  فًسنتافربول الروسٌة من الغرب و تشترك 

 تركمانستان و كازاكستان .

 

 

 

العرب المسلمون فتح بالد فارس و توجه سراقة بن عمر و عبر  أتم أنبعد 

أذربٌجان إلً مدٌنة دربند التى سماها العرب باب األبواب ، و فتحها عبد 

عام  فًهللا عنه ،  رضًالرحمن بن ربٌعة الباهلً بعد مقتل سراقة بن عمرو 

م ، ثم توالت فتوحات المسلمٌن فً بالد القفقاس ـ و لكن 643من الهجرة  22

هجرٌة  35معارك المسلمٌن مع ٌهود الخرز استمرت بٌن كل و فر حتى عام 

طقة ما بٌن م و استشهد عدد من الصحابة رضوان هللا علٌهم فً المن656

دربند و ناركو ، و أجبر الخرز على الخروج من المنطقة .. استشهد أربعون 

من قادة الفتح العظام ، منهم أمراء الفتح عبد الرحمن بن ربٌعة و أخٌه الشهٌد 

سلمان بن ربٌعة ، و سراقة بن عمرو ، و كذا أسٌد بن خضٌر ، و بكٌر بً 

مدٌنة دربند ، ٌزورها المسلمون من  عبد هللا ، و دفنوا فً مقبرة بالقرب من

 شتى البلدان .

 



المدٌنة   

 عامًبفتحها فٌما بٌن  اإلسالمًالجدٌر بالذكر ، أن داغستان ، قام الجٌش 

مرحلة الحقة من  فًم فً عهد الخلٌفة عمرو بن الخطاب ، و 646و  636

انتصر  أنبعد  األموٌٌنعهد  فً  اإلسالمٌة ، استقر الحكم اإلسالمًالفتوح 

 007أمر القفقاس عام  محمدمون على ٌهود الخرز ، و تولى مروان بن المسل

م ، و عمل على توطٌد حكمه بتعزٌز فتوحاته و توطٌن 734من الهجرة 

 24المسلمٌن ، ووصل إلى دربمد مسلمة بن عبد الملك ، و أسكن فٌها نحو 

و إلى أحٌاء للوافدٌن من الشام و حمص  المدٌنةالف من سكان سورٌا ، وقسم 

 دمشق و عرب الجزٌرة .

 

داغستان خاصة بعد زٌارة الخلٌفة هارون  ازدهرتفً عهد العباسٌٌن  

من الهجرة  073عام  األبوابالرشٌد و زوجته السٌدة زبٌدة ، مدٌنة باب 

لٌه ، ثم عم ، و فً فترات الحقة بسط األتراك السالجقة سٌطرتهم 739

م بعد حروب شدٌدة و 0223غزتها قوات المغول و احتلت القفقاس عام 

و  إٌرانالمنطقة فٌما بعد مسرحا للمعارك بٌن الصفوٌٌن الشٌعة فً  أصبحت

العثمانٌٌن السنة فً تركٌا ، وقد ارتكب الصفوٌٌن مذابح كبٌرة ضد سكان 

قفقاس لالتصال بالدولة بالد القفقاس السنٌٌن إلجبارهم على التشٌع مما دفع ال

 من ظلم الصفوٌٌن . إلنقاذهمالعثمانٌة 

 

 : اإلسالميالغزَ السَسي َ اجلًاد 

 

م ، قام الروس بضمها إلى الدولة الروسٌة 0723وبعد تخلى عنها الفرس عام 

م ، فخاض الداغستانٌون حرب العصابات ضد القوات الروسٌة 0803عام 

تعمرٌن الروس أثناء حكم القٌاصرة م و دوخوا المس0864م : 0807من عام 

،  إسالمٌةلبالد القفقاس إلى اندالع حركة وطنٌة  الروسً، إذ أدى الغزو 



المدٌنة   

محمد ،  الغازيعرفت بالمرٌدٌة تولى زعامتها ثالثة من األبمة العلماء هم : 

و حمزات محمد و اإلمام شامل األفاري ، و التفت الشعوب القفقاسٌة حولهم ، 

، و ترسٌخ أحكام اإلسالم فً  الروسًٌة البالد من العدوان و كان هدفهم حما

 نفوس المسلمٌن و تربٌة روح الجهاد .

 

واستمرت ثورات الداغستانٌون ضد البالشفة ابعد قٌام الثورة الشٌوعٌة عام 

م للدفاع عن القفقاس بقٌادة الشٌخ سعٌد شامل ، و الشٌخ أوزون حاجً 0927

شٌوعٌة فً تطبٌق سٌاسة التروٌس بقتال رجال الحكومة السوفٌتٌة ال فبدأت، 

على الثقافة و  التروسالدٌن و الزعماء الوطنٌٌن ، و تنفٌذ سٌاسة  اعلماء

التعلٌم و عملٌات التهجٌر و نفى المسلمٌن إلى سٌبرٌا و توطٌن الروس 

 ببالدهم .

 

م  جمهورٌة 0990الروسٌة عام  اإلمبراطورٌةداغستان بعد تفكك  أصبحت

 روسٌا الفٌدرالٌة . إطارذات حكم ذاتً فً 

 

و تربٌة الماشٌة و  الخضرواتوتشتهر داغستان بزراعة الحبوب و الفاكهة و 

و الفحم و الثروات المعدنٌة من أهم  الطبٌعًتعد الثروة النفضٌة و الغاز 

رحمه هللا ،  –شامل  بلد اإلمام هًالجمهورٌة  هذهالموارد االقتصادٌة ، و 

مقر اإلدارة الدٌنٌة  هًالبطل الذى قاد حرب ضارٌة ضد الروس ، و 

 ما وراء القفقاز .. لمسلمً

 



المدٌنة   

 القادمة  األجزاء يفسهتحدث عهًا بالتفصيل 

 

تقع على المنحدرات الشمالٌة للقوقاز الكبٌر ) جبل البروز أعلى قمة فً 

منطقة  هًو  الشمالًمن القوقاز  األوسط( و تشغل القسم  5642القوقاز 

على ثالثة مستوٌات مختلفة االرتفاع ، ودٌان ، وسفوح المرتفعات ثم 

 705666كٌلو متر مربع ، وعدد سكانها نحو  02566المرتفعات ، مساحتها

م ، و معظم الكاباردٌٌن 0936عام  ذاتًنسمة و أصبحت جمهورٌة ذات حكم 

، و أبعد  الروسًم لالضطهاد الستالٌنى 0944مسلمون ، و تعرضوا عام 

أوا ٌعدون إلى جمهورٌتهم هم جمهورٌات آسٌا الوسطى ، ثم بدفرٌقا كبٌرا من

ادة م فً عهد خرتشوف ، و تضطروا إلى دفع تعوٌضات الستع0957عام 

 بٌوتهم و ممتلكاتهم ..

 

 

تقع على السفوح الشمالٌة من جبال القوقاز الكبٌر جنوب روسٌا ، تتجاورها 

كٌلومتر مربع ، و عدد  04066من الجنوب جمهورٌة جورجٌا ، و مساحتها 

نسمة ، و ٌنتمون غلى قومٌات ، و أعراق و لغات  436666سكانها نحو 

ضٌها ثروات زراعٌة و حٌوانٌة و غابٌة متعددة ، و تقوم مختلفة ، و تضم أر

 بها صناعات عدة ، و تتوفر بها منابع المٌاه المعدنٌة .



المدٌنة   

ٌجعلها منها مكانا للعالج و االستجمام  الذيوالطبٌعة الجذابة و المناخ الشافً 

 و السٌاحة .

 

ضمن روسٌا  ذاتًم جمهورٌة ذات حكم 0990وأصبحت كراتشٌا عام 

االتحادٌة ، وكان الكرتشاى ممن اتهمهم ستالٌٌن بالخٌانة و الحالف مع االلمان 

االعتبار  أعٌدم 0957الحرب العالمٌة و نفاهم إلى سٌبرٌا ، و فى عام  فً

 . رأسهمإلى مسقط  أبناؤهلشعب الكرتشاى و عاد 

 

 

وسط شمال القوقاز ، و تنحصر  ًفتقع فً أول سلسلة جبال القوقاز الكبٌر 

 8666بٌن الشٌشان من الشرق و كباردٌا من الغرب ، و تبلغ مساحتها نحو 

من نصفهم مسلمون ،  أكثرنسمة  634666كٌلو متر مربع ، و عدد سكانها 

روسٌا الفدرالٌة ، وقد قسم  إطارفً  ذاتً هً الٌوم جمهورٌة ذات استقاللو 

و أوستٌنٌا  السوفٌتًالشمالٌة و تتبع االتحاد  الروس أوستٌنٌا إلى أوستٌنٌا

 النصرانٌة . األغلبٌةالجنوبٌة  و تتبع جورجٌا االتحادٌة ذات 

، مساحتها  األسودقرب ساحل البحر  السهلًاألدٌغٌا : تقع شمال القوقاز 

 025666نسمة منهم  456666كٌلو متر مربع ، و عدد سكانها نحو  7666

ن من الروس و األوكرانٌٌن و القوزاق و االرمن نسمة من الشركس و الباقو

 م .0990فً ٌناٌر  ذاتًجمهورٌة ذات استقالل  أصبحت، و 
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،  أراضٌهاٌمكن قً  الذي الطبٌعًوتتمثل ثروة أدٌغٌا الربٌسٌة فى الغاز 

ملٌار متر مكعب ، و تقوم علٌه صناعات استخراج النفط و  86وتنتج نحو 

الكهربابٌة ، و تنتج المقاطعة الحبوب و النباتات الزٌتٌة و العنب و  األجهزة

 و الفاكهة المعلبة . الخضرواتو التبغ ، و تصدر كثٌر من  الشاي

 

، و  األسودسكنت منذ غابر الزمان ساحل البحر  التًقبابل األدٌغ من القبابل 

م ، و بعد 0552جبال القفقاز ، وودٌانها ، فرضت روسٌا حماٌتها علٌها عام 

و االرثوذكسٌة الروسٌة ، طردت السلطات  اإلسالممواجهة عنٌفة بٌن 

إلى تركٌا و الدول اإلسالمٌة  فانتقلواالروسٌة الجزء االكبر من أبناء األدٌغة ، 

عام  أصبحتالمجاورة ، و استوطن الروس البالد ، وبعد الثورة البلشفٌة 

 م جمهورٌة ذاتٌة الحكم .0922

 

، عام  التً كانت مفروضة على الدٌن اإلسالمًوبعد أن رفعت القٌود 

، فبعد أن كانت المساجد تعد على أصابع  اإلسالمٌةم انطلقت النهضة 0989

 ورشات عمل لبناء المساجد و ترمٌمها . إلىالٌد تحولت المنطقة 
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، و أرمٌنٌا ، جورجٌا  أذربٌجان ٌطلق على ما وراء القوقاز على جمهورٌات

جمهورٌات اتحادٌة كانت تتكون من اثنى عشرة جمهورٌة أخرى ما  هً، و 

، و عقب انفراط عقده و تفككه و انهٌاره عام  السوفٌٌتًٌسمى باالتحاد 

 م ، نالت استقاللها .0990

 

 

نقع أذربٌجان إلى جنوب من داغستان و جورجٌا على الحافة الجنوبٌة 

لبحر القوقاز ، تبلغ  الغربًلمرتفعات القوقاز الصغرى ، وتطل على الساحل 

نسمة ،  7629666كٌلو متر مربع ، و عدد سكانها  86666مساحتها 

% من أهل الشٌعة ، و 75العاصمة باكو ، و معظم سكانها من األتراك 

 ة الباقٌة من أهل السنة و ٌتحدثون اللغة التركٌة .النسب

 

افقدها الجٌش  أن، بعد  السوفٌتًم إلى االتحاد 0926انضمت أذربٌجان عام 

 كانت تتمتع به . الذياستقاللها التام  الروسًاألحمر 
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شرٌط  أرمٌنٌاأذربٌجان ، و ٌفصله عن  جمهورٌةٌتبع إقلٌم ناجورنو كاراباح 

نسمة  266666مٌل مربع ، وعدد سكانه  0766بري ضٌق ، و تبلغ مساحته 

فً هذا  فقد وطن الحكم اإلسالمً –، وٌشكل المسلمون نحو ربع السكان 

إسالمٌة حتى عام  اإلقلٌممن الهجرة ، و ظلت هوٌة هذا  25اإلقلٌم منذ عام 

أرمٌنٌا و أذربٌجان  نصارى لذلك ٌقوم الصراع بٌن أرمن الباقًم و 0923

 لرغبة أرمٌنٌا فً انتزاعه من أذربٌجان .

 

 األراضًشنت أرمٌنٌا هجماتها على اإلقلٌم و احتلت بمساعدة الروس 

، مما جعل  األسلحة، بعد أن أمدت روسٌا األرمن بأحدث  األذربٌجانٌة

ٌٌن ، وٌعمدون إلى سٌاسة األرمن ٌحققون انتصارات كبٌرة على اآلذر

احتلوها فً أذربٌجان ،  التً األراضًالعرقً و طرد المسلمٌن من التطهٌر 

 ومازال التوتر قابما .

 

 الروسًالمنطقة ، فالعداء  فًلقد التقت المصالح الروسٌة مع األمرٌكٌة 

و  العلنًعداء موروث عن الشٌوعٌة المنهارة ، لذلك كان الدعم  األذربٌجانً

تتلقاه أرمٌنٌا من روسٌا ، ووجدت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  الذي السري

 فًتعمل على إٌجاد مرتكزات جدٌدة  هًحلٌفا طبٌعٌا لها ، و  أرمٌنٌا فً

 المنطقة لٌستمر استنزاف طاقات المسلمٌن .

 



المدٌنة   

 

شمال غرب جورجٌا ، و تطل على البحر  فً الذاتًتقع ابخازٌا ذات الحكم 

الموصلة إلى جورجٌا ، وهى إقلٌم ذات موقع  الساحلًاألسود على الطرٌق 

شهٌر بمنتجعاته و استراحاته السوفٌٌتٌة ، ضمتها روسٌا عام  استراتٌجً

الغزو الروسً لغرب القوقاز فً  إثناءم وفر الكثٌر منهم على تركٌا 0806

كٌلو متر مربع ، عدد سكانها  8666لغ مساحتها التاسع عشر ، وتب القرن

% من جملة السكان و هم من أهل 86نسمة ، و ٌشكل المسلمون  53766

 فً األرض هذهمن سكان العرب ، فتح العرب  أصالالسنة ، و األبخاز 

 و نشروا اإلسالم بٌنهم . المٌالديالقرن الثامن 

 

خازٌا عن روسٌا و أعلنت م انفصلت أب0907بعد قٌام الثورة البلشفٌة عام 

ضم األدٌغة و القبراطى و الشٌشان و  الذي الجبلًباتحاد القوقاز  ارتباطها

بخازٌا ، تحت ضغوط من م احتلت جورجٌا أ0926داغستان ، و فى عام 

، وبقى الوضع على حاله  ذاتًجمهورٌة ذات حكم  إلىستالٌن ، ثم تحولت 

م دخلت القوات الجورجٌة 0992عام  فًحتى انهٌار االتحاد السوفٌتى ، 

الربٌس خمسا خوردٌا ،  أنصارسوخومى عاصمة أبخازٌا بحجة القضاء على 

فقاوم األبخازٌون و سقط المبات من الجرحى ، توافد المتطوعٌن من كل 

أنحاء شمال القوقاز ، وعلنوا حالة التعببة العامة لنجدتهم وشاركوا فً 

وا حرب استقالل أدت الى المعارك ضد الجورجٌن وضد الروس ، وشن

 األقلٌاتمن أبخازٌا ، و تدخل الروس بحجة حماٌة  الشمالًاسترجاع النصف 

،  الروسًإلى حضن االتحاد  أبخارٌاو لكنهم ٌسعون إلى إرجاع  الروسٌة

القابمة  إلستراتٌجٌتهالوقوعها على الطرٌق الموصلة إلى جورجٌا ، وتنفٌذ 
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تت تعٌش على فوهة بركان ٌنذر بانفجار على إحاطة منطقة القوقاز التى با

 كبٌر .

 

 

،  األسودجنوب غرب جورجٌا ، تطل على البحر  فًاألجار  جمهورٌةتقع 

نسمة ، و  393666كٌلو متر مربع ، و عدد سكانها  3666تبلغ مساحتها 

بٌنهم عن طرٌق العثمانٌٌن ، و  اإلسالماالجار سكان القوقاز القدٌم ، انتشر 

 هم مسلمون على المذهب السنً .

 

 

حدودها الشرقٌة مع  فًٌران و تشترك إتقع أرمٌنٌا غلى الشمال من 

أذربٌجان ، و مع جورجٌا من الشمال و مع تركٌا من الغرب ، تبلغ مساحتها 

 اإلسالممة ، دخلها نس ملٌونًكٌلو متر ، وٌقدر عدد سكانها بنحو  36666

هللا عنه ، بأمر من معاوٌة بن أبى  رضًعلى ٌد حبٌب بن مسلمة الفهري 

الفتح كل من  فًهللا عنهم ، وشارك  رضًسٌفان ، فى عهد عثمان بن عفان 

شوطىء  إلىسعٌد بن العاص ، وسلمان الباهلى ، حٌث نجحوا فى الوصول 

 روم و األرمن .، بعد جهاد طوٌل ضد الصلٌبٌن ال األسودالبحر 
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 أرمٌنٌاجمهورٌة أرمٌنٌا السوفٌتٌة على أجزاء من أراضى  تأسستم 0926

 من أراضٌها . المتبقًالتارٌخٌة بٌنما ضمت تركٌا القسم 
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