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   والمسلمين  الحرب الروسية على اإلسالم

 محمد يوسف عدس

 

وهذه الحرب قديمة قدم نشأة الدولة  ، الحرب الروسية في سوريا هي حرب على اإلسالم

أنقاض إمبراطورية إسالمية حكمت روسيا  على  روسيا تُولد نفسها ؛ فقد الروسية 

الروس بمثل هذه الوحشية  ولكنها لم تعامل  -الوسطيالعصورخالل -ن من الزمان  يقرن

ا-التي تقوم بها روسيا  وحصار حلب   .غير المسلحين في سوريا  ضد المسلمين -حالي ًّ

. ولن . أكبر دليل على ذلك -النساء واألطفال وتشريد سكانها رؤوس وهدم بيوتها على 

.  حات عن مأساتهامئات الصفها ، وكتبت تُ أتحدث اآلن عن الحرب الشيشانية التي عاصر

، ال بعض حقائق أخرى على جانب كبير من األهمية  عيد إلى األذهان ولكنى أريد أن أ

المتأصلة للعداء بين روسيا  التاريخيةيمكن تجاوزها ألنها تكشف لنا عن الجذور

 .والمسلمين

ا طويال تحت الحكم اإلسالمي لملوك من القبيلة  هذه من الحقائق أن روسيا ظلت زمنًّ

تار قبل ذلك بقرون قد اعتنقوا تذهبية التي ترجع إلى أصول تترية مسلمة .. وكان الال

 .اإلسالم ، وأنشأوا إمبراطورية مسلمة في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز وأوربا الشرقية

ودمروا مدنه فى  غزوا العالم اإلسالمي من قبل ]فرع منهم[وكلنا يعرف أن المغول والتتار

، ولكن يشاء هللا أن يعتنقوا اإلسالم ، وكانت هذه أول مرة آسيا الوسطى والعراق والشام 

في تاريخ البشرية يعتنق فيها الغزاة المنتصرون دين المنهزم المقهور .. كما يشاء هللا أن 

أن  يأتي من أصالبهم أبناء متحمسون لإلسالم ، وللحضارة اإلسالمية ، وقد استطاعو

لواء اإلسالم من الصين إلى روسيا وبوالندا .. وال تزال جمهورية تترستان ]في    ينشروا

ا على هذا التوسع اإلمبراطوري المهول  .. للمسلمين روسيا[ شاهدًّ

ا إلى األبد وال الضعيف ضعيفًّ  ، إلى األبد  اولكن تشاء الحكمة اإللهية أال يبقى القوي قوي ًّ

نتيجة  تتحلل وتتفكك المسلمة الذى بدأت فيه إمبراطورية التتارفقد شهدنا أنه في الوقت 

امهاللخالفات واالنقسامات بين  ، كانت دولة روسية تتشكل  ]من أبناء القبيلة الذهبية[ ُحكَّ

بين الدولة الروسية الوليدة وبين المسلمين في  صدام أول  حدث.. ووتنمو األيامفي رحم 

وأعنى بها حوض نهر الفولجا ؛ المناطق األوروبية التى تقع اليوم ضمن االتحاد الروسي 

 األوسط .. 

ستتتعاعر روستتيا بقيادة الاها المستتمى  الفاي الرنيت  أي تستتتولي في نلة المرحلة فقد ا 

نة  نة  م وعلى استتتتتتترا اي1552المبارة على قازاي ستتتتتت  نيانعقت كانرم. و1556ستتتتتت

قرنين ان الزان فيما بين القري  للمسلمين طوال اتقعاي في قارة أوروبا..  ضعتن يأسالايت

 ..ينالميالدلالثالث عشر والخااس عشر
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:  أي الروس كانوا ضتتتمن الشتتتعوو األوروبية التي احقيقة تارلخية لصتتتن أي نعيها  يد  نلة 

  .قرنين وكانر عاصمتهم اوساو ضمن نلة السيعرة ضعر للسيعرة اإلسالاية لمدة 

للمستتتلمين ازلجا  ان االحترام الشتتتدلد  وي  ن  لا   ذلك الزان فيا وكان الروساألار أي  فيالعجيت و
نظرا  لتفوقهم الحضتتتارا والعستتتارا ..  ؛ بعقدة النقص –في نفس الوقر  –ولشتتتعروي ازا نم 

سبة نلا و سبالمنا سوفييرحرفي  ا تنتا ا ان عندى ولانى أنقله كالم ليس ا .. وانظر عن اؤر ين 
 تأليف  المستتتتتتلموي المنستتتتتتيوي في اإلتحاد الستتتتتتوفيتي    كتاو ان  16صتتتتتتفحة رقم   نلا في
لى . بيروت : دار القادر ضتتلتر مة عبد  و  شتتانتا لوايرليه كيلاجاا و  ألاستتندر بنييجستتن 

 .  1989الفار المعاصر ، 
يةلم تان   لدولة الروستتتتتت فاي الرنيت أو في عهد الو   ،ل  آل   ستتتتتتوا  في عهد الاها ال

اا كانر تهتم بتنظيم عالقاتها اع  ونادرا ، قواية واضتتتتتتحةاألوائل ستتتتتتياستتتتتتة  رواانوف 

الشعوو المغلوبة .. وانما كانر تمارس الغزو والقهر واإلدااج .. وان ثم عوال المسلموي 

 في قازاي واسترا اي كرعالا ان الدر ة الثانية ال حقوق لهم ..

 عاال.. وقد التصفية الجسدلة  االالللن لتصدوي للسلعة الروسية بالمقاواة ولم لان  زا  

نداوا  ميع الروس الدلن اإلستتتالاي اعاالة اهينة وستتتلعوا عليه  بروتهم في المدي حيث 

ا المسا د ونفوا المشالخ   في القرى بين الفالحين .. وأصبن اإلسالم احاصر 

 

رض على استتتتتتلمي المدي أي لختاروا بين اعتناق المستتتتتتيحية أو القتل .. وقد حققر نلة ف  

 الثرل ةحيث قبلر قل ة ان العائالت التترلة  الظانرا في أول األار ؛ الستتتياستتتة بعا النجا 

سياسة االندااج الروسية .. ولان غالبية النبال  التتار رفضوا الترولس و رفضوا اعتناق 

أاا الللن أ كرنوا على اعتناق المستتيحية وصتتودرت أراضتتيهم .. ارت امتلااتهم المستتيحية فد  

كانوا لضتتتتتتمروي الحقد على لدلن المعرودوي الى القرى  فقد  الروس، بينما ذنت ر ال ا

 في أوساط الفالحين .ليلوبوا 

ندأت او ة التوسع اإلابرلالي لروسيا  الل القري السابع عشر والنصف األول ان القري 

، ألاسندر الثاني  ، حتى  ا  القيصرالثاان عشر طوال حام بعرس األكبر وكاترلن الثانية 

على لقيصر سعا اوا ه المسلموي التتار في القرم أكبر كارثة دارت اجتمعاتهم .. فقد حيث 

ضيهم وانحها ألارا  األسرة الحاكمة، ورا  لجلت الى القرم استوطنين ان  أاوالهم  وأرا

ي .. وظل نؤال  وي واأللماي والروس واألوكرانيوشتتتتتى بالد أوروبا كاي ان بينهم اليوناني

، ي المستتتلمين الى األراضتتتي القاحلة الجردا  دا ل شتتتبه  زلرة القرم المستتتتوطنوي لدفعو

 رج انهم  وقد.. وى الهجرة الى الدولة العثمانية ولحاصتتتتتترونهم حتى لم لعد أاااهم ستتتتتت

استتتتتتتقروا في تركيا واألقاليم العثمانية األ رى اثل ؛  م1893و  1873اليوناي بين عام 

م 1917شتتتتتية انعالق الثورة البشتتتتتلفية في أكتوبر رواانيا وبلغارلا .. ولم لبق في القرم ع

تحاصرنا كتل ساانية ان المستوطنين الروس واألوروبيين ..  فقيرة سوى  الية صغيرة 

 . كااال استالين تداير  الس فا  رنا دا  الى أي 

ربما لاوي القوقاز الشمالي نو المنعقة اإلسالاية التي وا ه فيها االستعمار الروسي أعتى 

 :بالجهاد اللا أعلنه اإلاام  1773على ادى القروي .. بلغر ذروتها سنة اقاواة 
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ا  35عب ر .. ثم تواصلر المقاواة الضارلة   انصور أوشوراا  بقيادة اإلاام شاال )ان عاا 

و  1877ثم استؤنفر بعد ذلك بثورة داغستاي في عااي  ، (1859حتى عام  1824

في الشيشاي  عاصرناة  م .. ثم تواصلر ثورات القوقاز الشمالي .. وليس المشهد اللا1878

اال حلقة في سلسلة طوللة ان المقاواة الضارلة .. والموا هات البربرلة التي تشنها القوات 

 م.2000سنة صيل نلة الحرو في كتاو كاال تفا لر  وقد سج   الروسية ضد نلة المقاواة ..

برزت في أواخر القرن الثامن عشيييييير واحدة من قد  روسييييييياومما هو جدير بالذكر هنا أن 

من الشيييييييعوب  ر  كبي عييدد  ، فقييد امتييدت سييييييييطرتهييا على  براطوريييات في العييالمأكبر اإلم

كاثوليك، مع أقليات من ال ؛ ففي الغرب مسيييحيون أرثوذكس  والقوميات واألديان المختلفة

يهود، وفي الجنوب والشرق مسلمون يشكلون األغلبية الساحقة من السكان إلى جانب الو

 البوذيين والوثنيين.

تىن وهذا سيي  د  كل هؤالء الرعايا من غير األرثوذكس كان يطلق عليهم اسييم جامع هو نإنور  

م أقوام يختلفون اختالفا وه، [ غير المسيحي وغير الروسي]المصطلح يعنى في آن واحد 

، فالروس  ال يشيييييييتركون معهم في أصيييييييول عرقية أو دينية أو لغوية: عن الروس كامال

المسييتعمرون ينحدرون من سييالالت سييالفية أوروبية بيضيياء ويدينون باألرثوذكسييية ولهم 

 لغتهم وأبجديتهم الخاصة.

لى أنهم حيوانات برية ع والقوقاز كانت روسييييييا تنظر إلى هؤالء األغيار من أبناء آسيييييياو

حادة لعالم منقسييم  عنصييرية ، وهذه نظرة  وقبائل بدائية همجية ال عهد لها وال أمان معها

، بينما يمثل الروس األرثوذكس قيم  ينفرد فيه غير المسييييييييحي بكل خصيييييييائ  االنحطاط

 الحضارة واألخالق والنظام والدين الوحيد الصحيح.

وصيييورة اآلخر، وتحددت بالتبعية رسيييالة روسييييا هكذا تحددت عند الروس صيييورة الذات 

تجاه األغيار، فلكي يصبح هؤالء رعايا صالحين البد من نترويسهمن أي جعلهم روسيين، 

الخاصييية ،  وال يتم ذلك إال بحملهم على اعتناق األرثوذكسيييية واسيييتئصيييال لغتهم وثقافاتهم

ار لالندماج في النظام بذلك فقط يتأهل األغي وإجبارهم على التعامل باللغة الروسيييييييية ،

 القانوني واالقتصادي للدولة الروسية.

قد ضيييمنت تنصيييير المسيييلمين وتخل يهم عن  -بذلك القمع-وظنت السيييلطان القيصيييرية بأنها 

لغتهم ، ولكن بعد سييينوات طويلة أرسيييل القسيييس األرثوذكس إلى القيصييير يشيييكون إهمال 

ى في اعتقادهم-السيييييلطات الروسيييييية المحلية الذى  لى أن المسيييييلمين الذين تظاهروا إ -أد 

 ..في الكنيسييية وال يراعون القوانين المسييييحيةباعتناق المسييييحية ال يحضيييرون الصيييالة  

وا يبنون مساجد جديدة مخالفين أبد هم بل إن .. وظلوا يعيشون في كنف أقاربهم المسلمين

 بذلك قوانين الحكومة.

م يقضى بضرورة تدبير مساكن 1593عام  لهذه الشكاوي أصدر القيصر فرمانااستجابة 

للمتنصيييييييرين خارج مدينة قازان ليعيشيييييييوا بين الروس المسييييييييحيين، وأن يراقب الحكام 
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، وأن يمنعوا الزواج بينهم  المحل يون حسيين مراعاة هؤالء المتنصييرين للقوانين المسيييحية

وعلى القسيييياوسيييية أن يقوموا بتعميد األطفال الذين ولدوا من الزيجات  ..وبين المسييييلمين

، وجميع العبيد الذين هم في حوزة المسيييييييلمين، أما أولئك الذين ال يخضيييييييعون  المختلطة

ألسييلوب الحياة المسيييحية فيقيدون بالسييالسييل ويقذف بهم في السييجون حتى ينسييوا دين 

وينتهي . . يثبتوا إيمانهم القوى بالمسييييييح، وال ُيفرج عنهم حتى [اإلسيييييالم]يقصيييييد التتار 

 : أن يقوم حكام المنطقة بهدم المساجد على الفور. الفرمان القيصري باألمر

 [439 – 436فحاترج، المجلد األول: صمن أرشيف الوثائق الروسية في بطرسبو]

وظلوا يحملون هذا سييم نكرياشييينن إ المتنصييرين المسييلمين كان الروس يطلقون على فئة

لهم عن الروس األوربيين البيض الذين يشييييييار إليهم باسييييييم  االسييييييم جيال بعد جيل تمييزا

مقطوع  ن كانوا في الواقع يشيييييييكلون مجتمعا منبوذاناألرثوذكسن. هؤالء نالكرياشيييييييين

رغم مرور  يبدو أن التنصييييير بين المسييييلمين لم ينجح ،لكن و . الصييييلة بجذوره الحقيقية

ورغم االضطهاد المتواصل  .. إلمبراطورية الروسيةم اتحت حك وجودهمعلى  مائتي عام 

  .ضدهم

ا    رن ودونفي وقد بلغ األمر أن أحد القياصييرة واسييمه  ين عن أصييدر فرمانًّ بسييجن المرتد 

شين بعيدًّ   خذتاكما ،  المسيحية وضربهم وربطهم بسالسل حديدية  ا إجراءات لعزل الكريا

لتفريق بين الكرياشيييييني  وزوجته غير المسيييييحية. وصييييدر ا، و عن المجتمعات المسييييلمة

تثبت عليه تهمة تحويل أي روسيييييييي عن لى أي مسيييييييلم عم كان يحكم 1649قانون سييييييينة 

ا وفي  .. ا على الخازوقشد ًّ  و أ ية إلى اإلسالم باإلعدام حرقااألرثوذكس القرن الثامن عشر ]تحديدًّ

إدارة خاصة بالكرياشين ، كانت تعاقب المرتدين إلى اإلسالم  أت روسياأنش [ م1740سنة 

،  األديرة والحبس فى،  والفصييييل بين األزواج في الزواج المختلط ، بالغرامات والضييييرب

 والذين يبدون مقاومة أكثر كانوا ُينفون إلى سيبيريا.

ثبت في يقين ، فقد  على العودة إلى اإلسيييييالم اهذا اإلرهاب لم يزد الكرياشيييييين إال إصيييييرارًّ 

 .قتل منهم فإنه يموت شهيداأن من يُ المضطهدين والمنفيين أنهم مجاهدون في سبيل هللا و

العودة إلى  ممن بعده مم على الكرياشين وعلى ذريتهحر  ت ةن الروسييانوالقوهكذا رغم أن 

ا من األجداد هذا التنصير اإلجباري كراهية المسلمين لإال أن  ،  اإلسالم ا ثابتًّ ، انتقلت ميراثًّ

الصيييييحوة الكبرى في أوائل القرن التاسيييييع عشييييير  جاءت األحفاد جيالًّ بعد جيل ، حتى إلى

رة  حيث بدأ هؤالء  فقد؛ تعاظمت حركة العودة إلى اإلسيييييييالم  ، وأصيييييييبحت ظاهرة متفج 

ة الجماعية حدثت هذه العودوقد ،  من األرثوذكسيييييية إلى اإلسيييييالم يرجعون أفواجااألحفاد 

ها ،  بأكمل ناء قرية  مل كل موجة أب بأعداد كبيرة تشييييييي بة  عاق ئة موجات مت خالل على هي

 م.1905، وفي سنة 1870إلى  1865 من و 1830إلى  1827، ومن 1803سنوات: 

المتنصرون من ذوى يتخل ى  م  ـييييييي: ل  هذه الظاهرة دهشة وتساؤالت لدى الباحثينوقد أثارت 

المسيييحية وهي دين القوى  الغالب، ويعودون إلى اإلسييالم وهو دين عن  األصييول المسييلمة
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هذا اإلصرار على العقيدة اإلسالمية والرغبة العارمة  م  ـي.. ف   !؟..المقهورين والمستضعفين

 ؟ وما هي تلك اآلليات التي كانت تعمل في هذا المجال؟...في العودة إلى اإلسالم

ظ حدث  باحثين أن ت ما زاد في دهشيييييييية ال طات وم يا كل القوانين واالحت اهرة العودة رغم 

االضيييييطهاد التي اتخذتها السيييييلطات الروسيييييية على مر العصيييييور لمنع و القمع وإجراءات

 ..الكرياشين من العودة إلى اإلسالم

: خبيرة في الدراسيييييات نأجنيس كيفلين لقد جذبت هذه الظاهرة الفريدة باحثة أمريكية هي

جامعة أريزونا، ومتخرجة من جامعة السيييييييربون ومن معهد التتارية وتقوم بالتدريس في 

. أثارتها ظاهرة العودة المكثفة للتتار الكرياشييين . اللغات والحضييارات الشييرقية في باريس

ية وراء هذه إلى اإلسيييالم وأرادت أن تكشيييف عن العوامل االجتماعية واالقتصيييادية والثقاف

مثيرة للدهشيية لما تناولته وما كشييفت عنه  المذهلة .. فكانت دراسيية بالغة األهمية الظاهرة

من حقائق مفصييييييلة لوقائع هذه العودة الجماعية إلى اإلسييييييالم وما صييييييحبها من تحديات 

وصيييراعات بين السيييلطة الروسيييية والمسيييلمين العائدين..! ونواصيييل هذه الرحلة في حلقة 

 قادمة بإذن هللا.

myades34@gmail 

 م(2017يناير 18 فيشر المقال بجريدة الشعب ن)

 

 

 


