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ّ
ّ
السلفية
حتوالت احلركة
ّ
الرويس
ومستقبلها يف االحتاد
عمرو الديب

الرويس ،يتمثّل يف اإلسالم
األيديولوجي األكرث خطورة عىل نقاء اإلسالم
التح ّدي
ّ
ّ
يل ،الذي يس ّميه املسترشقون و الباحثون الروس «السلف ّية» أو «الو ّهاب ّية» ،فال فرق
الراديكا ّ
األمني .ووفقًا
األكادميي أو املستوى
عندهم بني هذين املفهومني سواء عىل املستوى
ّ
ّ
لدراسة أجراها «أنطون شيكوف» -باحث يف دائرة السجون الروسية -يف عام 2016م ،فإ ّن
 95٪من موظّفي الوحدات التشغيل ّية لنظام تنفيذ القانون يف روسيا ال يستطيعون التفرقة بني
يل»[[[.
مفهوم «السلف ّية» ومفهوم «الو ّهاب ّية» ،فاملفهومان مرادفان ملصطلح «اإلسالم الراديكا ّ
الحركة السلف ّية يف روسيا االتحاديّة متثّل تح ٍّد كبري ألجهزة األمن الروس ّية و للمجتمع
الرويس ككل ،فبصعود الحركة السلفيّة يف روسيا يف العرشة األخرية من القرن العرشين
ّ
ي مع صعود هذه
بعيد تفكّك االتحاد
السوفيتي ،كان عىل القيادة الروس ّية العمل بشكل ج ّد ّ
ّ
الحركة التي كانت تنتمي لها العديد من الحركات االنفصال ّية يف الشيشان وشامل القوقاز
ملنع تأثري الحركة السلف ّية عىل الحياة االجتامع ّية والسياس ّية الروس ّية .و بعد بدء الحرب
السوريّة يف عام 2011م وصعود الجامعات اإلرهابيّة فيها ويف ليبيا -أيضً ا ،-أصبح التح ّدي
يل،
أصعب ّ
مم كان عليه ىف تسعين ّيات القرن املايض والعرشة األوىل من القرن الحا ّ
الرويس ىف مناطق شامل القوقاز ،داغستان ،الشيشان
خصوصا وأ ّن أعدا ًدا كبرية من الشباب
ً
ّ
الجنايئ عىل املنظّامت
ّ
التنفيذي
[[[ـ أنتون شيكوف« ،املسائل املختارة املتعلّقة بتعاون النتائج التشغيليّة للنظام
ّ
الدين ّية الراديكال ّية» ،دوريّة جامعة نيجني نوفغورود الحكوم ّية ،رقم العدد  2لعام 2016م ،الصفحات .187-181
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وحتّى ىف موسكو ذاتها ينض ّمون للحركة السلف ّية بسبب ظروف اقتصاديّة و اجتامع ّية صعبة.
فتسعى هذه الورقة البحث ّية إىل:
الرويس.
 - 1رصد مراحل تشكيل الحركة السلفيّة يف االتحاد
ّ
الرويس املسلم.
 - 2البحث عن أسباب جذب الحركة السلفيّة للعديد من الشباب
ّ
الرويس.
 - 3التط ّرق لسبل مكافحة الحركة السلفيّة ومستقبلها داخل االتحاد
ّ

ّ
ّ
االحتادية
السلفية يف روسيا
مراحل تشكيل احلركة

بدء تغلغل الحركة السلف ّية عىل األرايض الروس ّية يعود إىل نهايات الحقبة السوفيت ّية،
عندما ظهرت بعض الجامعات التابعة لها يف شامل القوقاز .ففي الفرتة ما بني 1984-1982م
قامت السلطات السوفيتيّة وعىل رأسها جهاز «اليك جي يب» و»وزارة الداخليّة» بقمع هذه
تغي الوضع
الجامعات ،إال أ ّن ذلك كان بشكل مؤقّت .فبنهاية مثانين ّيات القرن املايض ّ
السوفيتي بشكل كبري ،عندما أضعفت البرييسرتويكا الحدود الخارج ّية للبالد
داخل االتحاد
ّ
وأضعفت أيضً ا الحالة األمن ّية الداخل ّية للبالد ،فتسلّل أ ّول أمراء السلف ّية -الو ّهاب ّية من خالل

أسسوا خالياهم يف طاجيكستان ووادي فرغانة.
أفغانستان الذين ّ

[[[

ومل تعد لجنة أمن الدولة (اليك جي يب) قادرة يف السنوات الخمس األخرية من عمر
مم أعطى الفرصة لظهور
االتحاد
السوفيتي عىل إكامل حركة القمع تجاه هذه الجامعاتّ ،
ّ
السلف ّية -الو ّهاب ّية يف شامل القوقاز .ومن حينها انترشت تعاليم «السلف ّية -الو ّهاب ّية» برسعة
كبرية.
ومن الجدير بالذكر ،أ ّن جهود اململكة العربيّة السعوديّة يف نرش السلفيّة يف االتحاد
الرويس ليست موضع ّ
خاصا بالربامج التعليم ّية املصم ّمة
شك .فأعطت اململكة اهتام ًما
ًّ
ّ
السلفيي وتشكيل جيل جديد من القادة الروح ّيني بينهم .ومنذ عام
لرفع مستوى األمئّة
ّ
1989م ،ذهب شباب مسلمون من جمهوريّات شامل القوقاز ومن مناطق روس ّية أخرى،
[[[ـ فاجابوف ميخائيل فاجابوفيتش ،الوهّابية :التاريخ و الحارض ،الطبعة األوىل ،دار نرش :داغستان الحكوميّة
محج قلعة داغستان2000 ،م ،صفحة .34
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الرويس؛ إذ كان معظم أولئك الشباب
إىل مئات املدارس العرب ّية لتعزيز إحياء اإلسالم
ّ
يعودون وقد اعتنقوا تعاليم النسخة «السلف ّية» من اإلسالم .وارتبط التزايد الواضح يف عدد
السلفيّني خالل منتصف التسعينات بعودة املجموعات األوىل من أولئك الطالب الذين
الفقري للحركة السلف ّية ىف روسيا.
مم شكّل العمود
كانوا يدرسون يف الخارجّ ،
ّ
أسست ع ّدة حركات متط ّرفة «حزب النهضة اإلسالم ّية لعموم االتحاد
 ففي عام 1990م ّ
السوفيتي» الذي انقسم فيام بعد اىل ع ّدة أحزاب لعبت دو ًرا يف بعض النزاعات التي دارت
ّ
[[[
أو ما زالت تدور يف دول االتحاد
السوفيتي السابق .
ّ
و حتّى عام 1994م كانت آسيا الوسطى ،املنطقة ذات األولويّة يف برنامج «تصدير
السعودي .و لكن يف نفس الفرتة ت ّم تحقيق نتائج ملموسة من خالل أنشطة هذا
الو ّهاب ّية»
ّ
املؤسسات الخرييّة السعوديّة
الربنامج عىل األرايض الروس ّية .ففي عام 1991م عرضت
ّ
تقديم مساعدات مال ّية عىل «اإلدارة الروح ّية املركزيّة ملسلمي روسيا» ،إال أ ّن طلعت تاج
املؤسسات.
الدين مفتي روسيا االتحاديّة رفض التعاون مع هذه
ّ
يف عام 1992م حدث انقسام داخل اإلدارة الروحيّة للمسلمني ىف داغستان ،فانفرد
كل مفتي مبجموعة من مسلمي هذه الجمهوريّة ،األمر الذى أ ّدى إىل ضعف املجتمع
ّ
السلفي لنرش العقيدة السلف ّية دون أي
مم أعطى الفرصة للت ّيار
اإلسالمي
التقليديّ ،
ّ
ّ
ّ
عقبات .إال أ ّن األساليب السلف ّية املشهورة يف فرض أحكامهم و التى تبدأ برفض العادات
الخاصة باملجتمع ،دفعت األمور إىل مواجهات مسلّحة بينهم وبني باقي املجتمع
والتقاليد
ّ
ين .واستم ّرت هذه املواجهات يف الفرتة ما بني  1992و1995م يف
اإلسالمي الداغستا ّ
توسع الحركة السلف ّية
مناطق «كيزيليورت»« ،كازبك» و»محج قلعة» .وكانت أه ّم عقبة يف ّ
يف داغستان هو ظهور الحركة الصوف ّية ،التي متثّلت يف الطريقة الشاذل ّية ،الطريقة النقشبنديّة
والطريقة القادريّة.
املناطق السكّانيّة يف «كرماخي»« ،شعبامناخي» و»قادار» يف إقليم «بويناكسيك» كانت
[[[ـ أرتيوم أندرييف« ،ازدهار و اندثار أحزاب الصحوة اإلسالميّة يف طاجيكستان» ،دوريّة جامعة سانت بطرسربج
للعلوم السياس ّية ،العدد رقم  6لعام 2017م ،صفحة .138-134
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يف ،ففي خريف 1998م أت ّم السلف ّيون
ساحة معارك كبرية بني الت ّيار
السلفي والت ّيار الصو ّ
ّ
إجراءات االستيالء عىل هذه املناطق وت ّم تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالم ّية ،من خالل دعم
«سعودي» ومن خالل دعم املقاتلني الشيشانيّني الذين ساعدوا بالسالح.
ي
ّ
ما ّد ّ
حاولت السلطات يف داغستان ـ التي شعرت بقلق بالغ إزاء تط ّور الوضع ـ التفاوض مع
القرى املتم ّردة ،لك ّنها مل تنجح .الحكومة الفيدرال ّية يف موسكو كانت يف موقف ال تحسد
أي
عليه ،بسبب إعالن انفصال القرى الثالث عن الفيدرال ّية الروس ّية ،لك ّنها مل تقدم عىل ّ
خطوة انتقاميّة ،إال بعد يوم  21أغسطس 1998م الذى أغتيل فيه رئيس اإلدارة الروحيّة يف
يب يف الجمهوريّة.
داغستان «محمد سعيد أبو بكر» والذي كان يعارض التيّار
السلفي -الو ّها ّ
ّ
منذ تلك اللحظة ،أطلقت الحكومة الفيدرال ّية بالتعاون مع السلطات يف داغستان والقادة
[[[
السلفي يف الجمهوريّة.
الروحان ّيني املسلمني حملة واسعة النطاق للقضاء عىل الت ّيار
ّ
الرسمي بادرت اإلدارة الدينيّة املحلّيّة للمسلمني يف داغستان بطلب
باعتبارها ممثّل اإلسالم
ّ
ين لحظر السلفيّة -الو ّهابيّة ،وهو ما استجاب له الربملان يف  ١٦سبتمرب
للربملان الداغستا ّ
السلفي يف داغستان .فالحرب بني املسلمني
1999م ،إال أ ّن ذلك مل يعني انتهاء امل ّد
ّ
التقليديّني والصوف ّيني من جانب مع السلف ّية من جانب آخر مستم ّرة حتّى اآلن .واغتيال
يف الشهري يف داغستان الشيخ «سعيد أفندي» يف 2012م شاهد عىل
الزعيم
الديني الصو ّ
ّ
استمراريّة هذه الحرب[[[.
يب بفضل
أ ّما يف الجمهوريّة الشيشان ّية املجاورة لداغستان ،ظهر الت ّيار
السلفي -الو ّها ّ
ّ

رئيسها «جوهر دوداييف» ،الذي راهن عىل املنظّامت اإلسالم ّية الدول ّية يف إحياء اإلسالم.
و رشكاؤه هم املنظّامت اإلسالم ّية املتط ّرفة «اإلخوان املسلمون» و«الجامعة اإلسالم ّية»
اإلسالمي» وغريها من املنظّامت.
و»الشباب
ّ
تسارعت وترية عمليّة التط ّرف بشكل كبري أيّام الحرب الشيشانيّة األوىل ،و التي سارع

[[[ـ رومان سيالنتييف« ،انتشار الوهّابيّة يف روسيا الحديثة» ،دوريّة جامعة والية تشيليابينسك ،العدد رقم  16لعام
2009م ،صفحة .171-165

االلكرتوين:
ّ
طائفي؟ ،روسيا اليوم باللغة العربيّة ،تاريخ النرش ،13.09.2012:العنوان
[[[ـ داغستان ..نحو احتقان
ّ
داغستان_..نحو_احتقان_طائفي؟#/https://arabic.rt.com/prg/telecast/657632
ّ

ّ
ّ
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دوداييف إىل إعالنها كجهاد ض ّد الحكومة الفيدرال ّية مبساعدة املئات من املرتزقة من
أفغانستان وبلدان الرشق األوسط .و كان من بني هؤالء ،األمري «سيف اإلسالم خطاب»[[[.
ويف غضون سنتني أو ثالث -بجهود خطاب وأنصاره -أصبح معظم القادة الشيشان من أتباع
السلف ّية -الو ّهاب ّية .عرض السلف ّيون عىل أتباعهم املحتملني ليس فقط أيديولوجية جديدة،
بل ك ّم ّيات كبرية من املال حسب املعايري املحلّ ّية .دخل املئات من الش ّبان الشيشان عن
طيب خاطر إىل املعسكرات الو ّهاب ّية للتدريب الشامل ،بعد إضفاء الرشع ّية عليها بعد توقيع
اتفاقات خاسافيورت التي أنهت الحرب الشيشانيّة األوىل .ومن أشهر هذه املخيّامت،
مخ ّيم «القوقاز» يف منطقة سريزين ـ يورت.
الرئيس الثاين للشيشان «أصالن مسخادوف» ومفتي الجمهوريّة «أحمد قاديروف»،
راقب بقلق شديد تسارع وترية نرش السلف ّية ـ الو ّهاب ّية .وعىل الرغم من موقعهم الرفيع بشكل
رسمي ،إال أنّهم مل يكن لديهم الق ّوة الكافية لوقف هذا امل ّد بطريقة أو بأخرى .يف 15
ّ
ين «آرباي باراييف» ،أحد أتباع «السلفيّة -الو ّهابيّة»،
يوليو 1998م ،هاجم مقاتلو القائد امليدا ّ
ين .كان هذا العمل مبثابة بداية
ثكنات كتيبة «مسخادوف» التابعة للحرس
الوطني الشيشا ّ
ّ
مرحلة مسلّحة يف املواجهة بني الو ّهاب ّيني والطرق الصوف ّية يف الشيشان .وقامت الحرب
ين إىل مسلمني تقليديّني (من
الشيشانيّة الثانية ـ يف نهاية املطاف ـ بتقسيم املجتمع الشيشا ّ
بينهم الحركة الصوفيّة) كانوا قد انحازوا إىل الحكومة الفيدراليّة وإىل السلفيّني ـ الو ّهابيّني.
أي مثار إيجاب ّية ملحوظة.
والكفاح ض ّد هذا الت ّيار املتط ّرف ما زال مستم ًّرا ،لكّنه ال يحمل ّ
وكان ضحايا الرصاع مع السلف ّية ـ الو ّهاب ّية اآلالف من الشيشان ،مبا يف ذلك العرشات من
األمئّة ومفتي الشيشان السابق نفسه ،أحمد قديروف.
عامل
ً
تظل الخاليا النامئة التابعة للحركة السلفيّة يف منطقة القوقاز،
حتّى وقتنا هذا ّ
رئيس ًّيا لزعزعة االستقرار ،ليس فقط بسبب األيدلوج ّية التى يعتنقها هؤالء ،لكن بسبب
والسيايس الصعب .هذه الخاليا غري مقترصة عىل داغستان أو الشيشان
االقتصادي
الوضع
ّ
ّ
ولك ّنها متت ّد إىل إنغوشيا وقربدينو بلقاريا .ويف هذه املناطق يرتكب السلف ّيون بشكل
االلكرتوين:
ّ
الفيدرايل يصل إىل خطاب ،جازيتا الربملان ،تاريخ النرش 22 :أكتوبر  ،1999العنوان
ّ
[[[ـ األمن
https://www.neweurasia.info/archive/1999/extrem/10_22_pg22.10.htm
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فضل عن شخص ّيات دين ّية إسالم ّية ،موالية
ً
متقطّع «أعامل تخويف» ،ويقتلون املسؤولني،
للسلطات الفيدرال ّية الروس ّية .كام أنّهم يقومون بأنشطة تخريب عسكريّة ،ويهاجمون مراكز
الرشطة ،ونقاط تفتيش تابعة للجيش ،وما إىل ذلك .باإلضافة إىل العمليّات االنتحاريّة،
مم يعرض موسكو لهجامت انتحاريّة .األمثلة هنا
التي نقلت مسارحها إىل وسط روسياّ ،
كثرية :تفجريات الشقق يف موسكو عام 1999م ،وأخذ الرهائن أثناء عرض مرسحي «نورد
يل
أوست» يف 2002م ،تفجريات مرتو موسكو يف عام 2010م ،انفجارات املطار الدو ّ
«دوموديدوفو» يف عام 2011م .من الواضح متا ًما أ ّن جميع الهجامت املذكورة أعاله سعت
السيايس املتمثّل يف إظهار ضعف العاصمة «موسكو» وضعف السلطة
إىل تحقيق الهدف
ّ
[[[
يب.
الروس ّية أمام الت ّيار
السلفي -الو ّها ّ
ّ
أ ّما يف مناطق محيط نهر الفولجا ،انترشت السلف ّية بشكل ف ّعال يف الفرتة ما بني 1990م
وحتّى مطلع األلف ّية الجديدة .فتع ّرضت جمهوريّة «تتارستان» للعديد من الهجامت اإلرهاب ّية
الفرتة من 2004م وحتّى اآلن عن طريق أعضاء الجامعات السلف ّية .عىل سبيل املثال19 :
نوفمرب 2004م انفجار أنبوب غاز مبنطقة كريوف؛  30يناير 2005م انفجار أنبوب غاز يف
[[[
منطقة أوليانوفسك ،وصولً إىل محاولة اغتيال مفتي جمهوريّة تتارستان يف عام 2012م.
إ ّن الحديث عن أعداد السلف ّيني يف روسيا أو غريها أمر صعب ،حيث ال توجد آل ّيات
السلفي يف روسيا .يف األساس نجد
الحقيقي املنتمي للت ّيار
معرتف بها لتحديد العدد
ّ
ّ
أي أرقام عن أعداد
صعوبة يف تحديد أعداد املسلمني يف روسيا بشكل دقيق ،لذلك ّ
السلف ّيني سواء يف بعض الكتب أو يف بعض املقاالت العلم ّية ،ال أساس لها .يك نصل إىل
الرويس ،كان علينا دراسة أعداد الجرائم ذات
السلفي داخل املجتمع
حجم توغّل الت ّيار
ّ
ّ
جلة يف مكتب النائب العام يف روسيا االتحاديّة .فإذا نظرنا للجدول
الطبيعة اإلرهاب ّية املس ّ
التايل ،سنجد أ ّن جمهوريّة الشيشان ،يف عام 2009م وصل عدد الجرائم ذات الطبيعة
جلة .إال أ ّن عدد الجرائم يف هذه الجمهوريّة بدأ ىف الهبوط
اإلرهاب ّية إىل  437جرمية مس ّ
[[[ـ سيالنتييف رومان ،التاريخ الحديث لإلسالم يف روسيا ،الطبعة األوىل ،دار نرش :ألجورتم ،موسكو2007 ،م،
صفحة .424
[[[ـ أليكيس ماالشينكو« ،التحدّيات اإلسالميّة لروسيا :من القوقاز إىل الفولجا واألورال» ،مجلس السياسة الخارجيّة
ين/http://svop.ru/main/19318 :
والدفاع
الرويس ،تاريخ النرش2016-03-15 :م ،العنوان االلكرتو ّ
ّ

ّ
ّ
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ومؤش الهبوط هذا و الذي يعكس انحسار
حتّى وصل إىل  93جرمية فقط ىف 2018م.
ّ
ين ،السبب الوحيد فيه هو اإلجراءات األمن ّية الشديدة التى
الت ّيار
السلفي يف املجتمع الشيشا ّ
ّ
تحسن
ين «رمضان قديروف» يف مواجهة الت ّيار
السلفي ،باإلضافة إىل ّ
يتّبعها الرئيس الشيشا ّ
ّ
املعييش يف هذه الجمهوريّة.
الوضع
ّ
وعىل العكس ،نجد أ ّن جمهوريّة داغستان ،كان عدد الجرائم فيها ال يتع ّدى  44جرمية
مؤش صعود خطري يف هذه الجمهوريّة من حيث عدد
فقط يف عام 2009م .إال أ ّن هناك
ّ
الجرائم ،فنجد أ ّن عدد الجرائم وصل إىل  966جرمية يف عام 2016م و إىل  531جرمية يف
املؤش
2017م ،حتّى وصل يف الفرتة ما بني يناير إىل يونيو 2018م إىل  262جرمية .بهذا
ّ
التصاعدي من حيث عدد الجرائم ذات الطبيعة اإلرهاب ّية ىف داغستان ،نرى أ ّن توغّل الت ّيار
ّ
السلفي فيها أخذ يف االزدياد ،وأ ّن املداهامت األمن ّية املستم ّرة ال تجدي نف ًعا.
ّ
أ ّما بالنسبة ملدينتي موسكو وسانت بطرسربج ،نرى أ ّن عدد الجرائم يزداد عا ًما بعد عام.
السلفي يف هاتني املدينتني حتّى اآلن .لكن
وذلك يعكس دو ًرا وإن كان غري خطري للت ّيار
ّ
عندما يكون عدد الجرائم قد وصل إىل  120جرمية يف 2017م وإىل  80جرمية يف عام
السلفي يف العاصمة السياس ّية والعاصمة الروح ّية
2018م ،فذلك يعكس خطورة تنامي الت ّيار
ّ
لروسيا االتحاديّة.
إقليم

2009

جمهوريّة داغستان

44

جمهوريّة قباردينو – باليكاريا

4

جمهوريّة الشيشان

2010
36

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

220

295

365

472

679

966

531

262

48

67

93

157

110

139

143

69

437

320

218

جمهوريّة قراتشاي  -تشريكيسيا

41
6

35

67

إقليم ستافروبول

0

3

جمهوريّة شامل أوسيتيا وأالنيا

1

موسكو وسانت بطرسربج

18

جمهوريّة إنغوشتيا

جمهوريّة تتارستان

3

26
13
4

10

17

يناير حتّى

19
2
2

2

11

127
38
30
8
0

6

15

66

34
16
4
1

10

11

121
64
41
21
7

32

27

208
54
69

187

105

67

50

41

90

38

35

10

43

45

43

جدول رقم ( -)1هذا الجدول من تصميم املؤلّف.

256

80

57
51

37

112

يونيو2018
93
32
37
27
15

33

80

[[[

[[[ـ مصادر املعلومات ت ّم جمعها من عىل موقع «ب ّوابة اإلحصاءات القانونيّة ملكتب املدّعي العام لالتحاد
ينhttp://crimestat.ru/offenses_chart :
الرويس» ،العنوان االلكرتو ّ
ّ
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ّ
عوامل انتشار ّ
ّ
االحتادية
السلفي يف روسيا
التي�ار
لدراسة العوامل التي أث ّرت بشكل كبري يف انتشار السلفيّة يف روسيا االتحاديّة ،نجد
الخارجي،
أ ّن هناك عوامل خارجيّة وأخرى داخليّة .بالفعل كان هناك دور ملموس للتأثري
ّ
ّ
السوفيتي،
تفكك االتحاد
السوفيتي .يف روسيا االتحاديّة بعيد
خصوصا بعد انهيار االتحاد
ً
ّ
ّ
التقليدي
أيديولوجي كبري ،بعد إلغاء األيديولوجيّة الشيوعيّة .حتّى اإلسالم
حدث فراغ
ّ
ّ
مل يستطع س ّد هذا الفراغ يف املناطق السكّانيّة اإلسالميّة يف شامل القوقاز ومحيط نهر
التقليدي كان عبارة عن خليط من الشعائر اإلسالميّة الرئيسيّة والتقاليد
الفولجا؛ أل ّن اإلسالم
ّ
روحي
أي مركز
والعادات الشعبيّة ،ففي هذه الفرتة مل يكن عىل الساحة اإلسالميّة الروسيّة ّ
ّ
ف ّعال قادر عىل ص ّد التأثريات السلبيّة القادمة من الخارج.
العوامل الخارجيّة التي أث ّرت يف انتشار العقيدة السلفيّة يف روسيا ،متثّلت يف نشاط
هياكل تنظيميّة أجنبيّة عىل األرايض الروسيّة وأيضا يف نشاط املفتني القادمني من الخارج
من برامج تعليميّة وتدريبيّة سعوديّة.
يف السنوات األوىل من التجربة الدميوقراطيّة الروسيّة يف بدايات التسعينيّات ،ت ّم افتتاح
العديد من املكاتب التمثيليّة والفروع ملختلف الصناديق اإلسالميّة واملراكز واملنظّامت الخرييّة
ي ال
عىل أرايض روسيا االتحاديّة .ومن خالل هذه الصناديق واملنظّامت ت ّم تقديم دعم ما ّد ّ
يل بني هؤالء ،من ناحية ،وإىل
محدود لرجال الدين يف هذه الفرتةّ ،
مم أ ّدى إىل ظهور فساد ما ّ
خارجي عىل أولئك الذين يتلقّون هذا الدعم ،من ناحية أخرى.
ظهور عوامل ضغط
ّ
تعليم أو تدري ًبا يف املدارس واملعاهد
أ ّما بالنسبة لنشاط املفتني ،الذين تلقّوا
ً
اإلسالم ّية يف اململكة السعوديّة ،مرص ،وسوريا .فنجد أ ّن هؤالء ،كان لهم دور كبري يف
الرويس املسلم ،بعد عودتهم .ففي روسيا حواىل
نرش األيدلوج ّية السلف ّية بني الشباب
ّ
تعليم أو تدري ًبا يف الخارج .ففي عام 2011م ،كان هناك
 2000إمام يف املساجد ،تلقّوا
ً
أكرث من  3000طالب رويس يف جامعات ومعاهد إسالم ّية يف بعض الدول العرب ّية ،إال أ ّن
[[[
األه ّم هنا أ ّن الجزء األكرب من هؤالء الطالب ،ترتاوح أعامرهم بني  25-20عا ًما.
[[[ـ شولتز فالدميري ،اإلرهاب يف العامل الحديث ،الطبعة الثانية ،دار نرش :مركز أبحاث املشكالت األمنيّة ،أكادمييّة
العلوم الروس ّية ،موسكو2011 ،م ،صفحة رقم .389
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ومع ذلك ،ليس من الصواب متا ًما أن نحرص أسباب انتشار السلف ّية يف روسيا االتحاديّة يف
مم ال ّ
شك فيه أ ّن هناك عوامل داخل ّية خلقت أرض ّية «خصبة» النتشارها.
العوامل الخارج ّيةّ .
يف رأينا ،هناك عدد من العوامل الداخل ّية التي أث ّرت -بشكل واضح -عىل انتشار الفكر
السلفي داخل املجتمعات اإلسالمية يف روسيا االتحاديّة .ومن هذه العوامل )1 ،انخفاض
ّ

مستوى التنمية االجتامعيّة واالقتصاديّة -بشكل عا ّم -يف روسيا ،وبشكل خاص يف مناطق

شامل القوقاز ،ارتفاع نسبة البطالة بني الشباب ،باإلضافة إىل وجود نسبة كبرية من سكّان
هذه املناطق تحت خ ّ
ط الفقر .لذلك انترشت السلفيّة ،كقاعدة عا ّمة ،بني الرشائح املحرومة

مال ًّيا واجتامع ًّيا من السكّان يف شامل القوقاز ومنطقة الفولغا؛  )2ارتفاع مستوى أ ّم ّية سكّان

التقليدي يف حياة املجتمع ،فليس أمام الشباب
شامل القوقاز؛  )3انخفاض تأثري دور الدين
ّ

الرويس املسلم سوى طريقني ،األ ّول :الصوفية ،والثاين :السلف ّية .ومبا أ ّن الطرق الصوف ّية،
ّ
مق ّربة ج ًّدا للسلطة الفيدراليّة يف موسكو ،فال يجد الشباب املسلم سوى السلفيّة كمالذ،

السلفي
نظ ًرا لعدم ثقة الشباب يف السلطة السياس ّية املحلّ ّية والفيدرال ّية ،ونظ ًرا لبساطة الفكر
ّ
مم يولّد عدم فهم
وسهولة تداركه؛  )4جهل اللغة العربيّة ،لغة القرآن واألحاديث النبويّةّ .

كامل ملعاين اآليات القرآن ّية واألحاديث النبويّة؛  )5مستوى عال من السخط عىل السلطة يف

والسيايس؛
االجتامعي
أوساط املجتمعات املسلمة يف شامل القوقاز ،بسبب االضطهاد
ّ
ّ
 )6ضعف هياكل الدولة ،ال س ّيام وكاالت إنفاذ القانون واألجهزة املخابرات ّية يف مناطق

شامل القوقاز؛  )7وجود نسبة كبري من سكّان هذه املناطق دون س ّن الثالثني؛  )8بسبب

الظروف االقتصاديّة واالجتامع ّية يف مناطق شامل القوقاز ،تزداد نسب الهجرة الداخل ّية
مم يجعل انتشار
من هذه املناطق إىل املدن الكربى (موسكو ،سانت بطرسربج وقازان)ّ ،
الرويس غري صعب.
السلف ّية يف عموم االتحاد
ّ

مهم يؤث ّر عىل مسألة
عامل
ً
يف بدايات 2010م أصبحت الهجرة من آسيا الوسطى
ًّ
انتشار األفكار السلفيّة يف روسيا االتحاديّة .فوفقًا ملصادر مختلفة ترتاوح أعداد املهاجرين

األوزبكستان ّيني من  800ألف مهاجر إىل  1.2مليون .أ ّما املهاجرون الطاجيك تصل أعدادهم

إىل مليون مهاجر ،يف حني يصل أعداد املهاجرين القرقيزين إىل حوايل  500ألف مهاجر.
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ويستق ّر هؤالء املهاجرون يف محيط نهر الفولغا ،يف جبال األورال ،وكذلك يف شامل البالد

وحتّى يف الرشق األقىص[[[.

وال تتوقّف األمور عىل ح ّد األعداد الكبرية ملهاجري آسيا الصغرى ،لكن تشهد نسب
فمثل يف تتارستان
طبيعي باملقارنة إىل السكّان الروسً .
املواليد داخل هذه األرس ارتفا ًعا غري
ّ
[[[
فقط ،وفقًا للبيانات الرسميّةّ ،
كل عام يولد حوايل  1000طفل يف األرس املهاجرة .
أيضً ا هناك عامل مه ّم يف زيادة تأثري األفكار السلف ّية يف مناطق شامل القوقاز .وهو عامل
هجرة السكّان الروس من هذه املناطق ،ففي الفرتة ما بني  1989و 2002م انخفض عدد
السكّان الروس بنسبة تصل إىل  ،27%هناك تقديرات أخرى تق ّر بهجرة حوايل  420ألف
رويس من من هذه املناطق ،لتتح ّول املجتمعات يف شامل القوقاز إىل مجتمعات إسالم ّية
ّ
[[[
خالصة ،لتكون تربة خصبة لزيادة تأثري الت ّيار
السلفي .
ّ
ّ
ّ
الرويس
السلفية ومستقبلها داخل االحتاد
مكافحة احلركة

كل
الوسطي ،البعيد ّ
اإلسالم املسموح به داخل حدود روسيا االتحاديّة ،هو اإلسالم
ّ
الديني
الرويس .فالنشاط
يل يه ّدد االتحاد
أي فكر متط ّرف أو ّ
البعد عن ّ
أي فكر انفصا ّ
ّ
ّ
إسالمي عىل أرايض
والسيايس للحركة السلفيّة يف روسيا يهدف إىل تأسيس منوذج حكم
ّ
ّ
الرويس ،مستخدمة يف ذلك أساليب التخويف ،فهي بالفعل تش ّن حربًا حقيقيّة ض ّد
االتحاد
ّ
كل
كل من داغستان وأنغوشيا ،يف حني تتمتّع بحضور طاغي يف ٍّ
الحكومة الفيدراليّة يف ٍّ
كل من تتارستان
من قباردينو -بلقاريا .باإلضافة لذلك تع ّززت مواقفهم بشكل واضح يف ٍّ
و بشكرييا ،أ ّما يف اآلونة األخرية ،متتلك هذه الحركة بالفعل وجود يف موسكو .لذلك
اإلسالمي الذي متثّله الحركة السلفيّة،
السلطات الروسيّة تعمل عىل مكافحة الفكر املتط ّرف
ّ
الرويس أو عىل مستوى
ليس عىل مستوى الترشيعات القانونيّة املعمول بها داخل االتحاد
ّ
األيدلوجي أيضً ا.
األجهزة األمنيّة فقط ،بل عىل املستوى
ّ
ّ
الثقايف لألنشطة املجتمع ّية يف منطقة األورال ،الطبعة األوىل ،النارش:
االجتامعي
[[[ـ مخمتزيانوف أيرات ،البعد
ّ
جامعة قازان الحكوميّة ،قازان2013 ،م ،صفحة .299
العرقي للمهاجرين ،الطبعة األوىل ،النارش :جامعة قازان الحكوم ّية2013 ،م،
[[[ـ فايزولينا ألبينا ،مشاكل التك ّيف
ّ
قازان ،صفحة .161
الرويس ،الطبعة األوىل ،النارش :روسينفورماروتيخ ،موسكو2007 ،م ،صفحة .176 - 174
[[[ـ تيشكوف فالريي ،القوقاز
ّ

ّ
ّ
ّ
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الرويس «يُحظر إنشاء الجمع ّيات العا ّمة ذات األهداف
ـ فوفقًا للام ّدة  13من الدستور
ّ
الدستوري وانتهاك سالمة االتحاد
القرسي ألساس النظام
جهة نحو التغيري
ّ
ّ
واألنشطة املو ّ
الرويس ،أو تقويض أمنه ،أو إنشاء وحدات مسلّحة ،أو التحريض عىل الفتنة االجتامع ّية
ّ
أو العرق ّية أو القوم ّية أو الدين ّية ،وكذلك ت ُحظر أنشطتها» .أ ّما الفقرة الثانية من املا ّدة 29
العرقي أو
االجتامعي أو
من الدستور «الدعاية أو التحريض اللذان يثريان الكراهية والعداء
ّ
ّ
الديني
الوطني أو
العرقي أو
االجتامعي أو
الديني محظوران .والدعاية للتف ّوق
القومي أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
[[[
أو
الفيدرايل رقم  125الصادر يف  26سبتمرب 1997م»
ّ
اللغوي محظورة أيضً ا» .أ ّما القانون
ّ
الرويس
فينص يف املا ّدة الرابعة عىل «االتحاد
قانون ح ّريّة الضمري والجمع ّيات الدين ّية»
ّ
ّ
إجباري .يت ّم فصل الجمع ّيات الدين ّية
أي دين للدولة أو دين
ّ
دولة علامن ّية .ال ميكن تأسيس ّ
عن الدولة وتكون متساوية أمام القانون» .ويف الفقرة الخامسة من نفس املا ّدة «يحظر عىل
ومؤسسات
الجمع ّيات الدين ّية أن تؤ ّدي وظائف السلطات العا ّمة والهيئات الحكوم ّية األخرى
ّ
يت املحلّ ّية؛ ال تشارك يف االنتخابات للسلطات العا ّمة وهيئات
الدولة وهيئات الحكم الذا ّ
يت املحلّ ّية ؛ ال تشارك يف أنشطة األحزاب السياس ّية والحركات السياس ّية وال
الحكم الذا ّ
تق ّدم لها مساعدات ما ّديّة أو غريها»[[[.
يل رقم  25الصادر يف  11يوليو 2001م «قانون األحزاب
وبالنسبة للقانون الفيدرا ّ
ينص أيضً ا قانون
دينيّ [[[.
السياس ّية» فيحظر يف ما ّدته التاسعة تأسيس األحزاب عىل أساس ّ
أي جرمية جنائ ّية ترتكب بدافع الكراهية الدين ّية،
العقوبات
الرويس يف ما ّدته « »63عىل أ ّن ّ
ّ
تعامل كظرف مش ّدد للعقوبة.

الرويس التي س ّنت ملكافحة
هناك أيضً ا بعض القوانني املحلّ ّية يف جمهوريّات االتحاد
ّ
الديني (قانون جمهوريّة داغستان املتعلّق بحظر الو ّهاب ّية الصادر يف  22سبتمرب 1999م،
التط ّرف
ّ
قانون قربدينو -بلقاريا الصادر يف  1يونيه عام 2001م بشأن حظر األنشطة الدين ّية املتط ّرفة).
وبتحليل هذه الترشيعات نجد أنّها تركّز فقط عىل مكافحة األنشطة وليس مكافحة
األيدلوج ّية ،لذلك نجد برغم صدور قانون حظر الو ّهاب ّية يف داغستان يف عام 1999م ،إال
الرويس الصادر عام 1994م شامل تعديالته حتّى عام 2014م.
[[[ـ دستور االتحاد
ّ

الفيدرايل رقم  125الصادر بشأن «ح ّريّة الضمري والجمعيّات الدينيّة» يف  26سبتمرب 1997م.
ّ
[[[ـ القانون

الفيدرايل رقم  25الصادر بشأن «األحزاب السياس ّية» يف  11يوليو 2001م.
ّ
[[[ـ القانون
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يب يتزايد بشكل مخيف يف هذه الجمهوريّة .أيضً ا نجد غياب حظر
أ ّن التغلغل
السلفي-الو ّها ّ
ّ
يل ،فالسلطات الروس ّية تهاب
يب عىل املستوى
نشاط الت ّيار
السلفي-الو ّها ّ
الترشيعي الفيدرا ّ
ّ
ّ
القدوم عىل هذه الخطوة خوفًا من أن يؤث ّر ذلك عىل العالقات الروس ّية ـ السعوديّة.
ـ أ ّما عىل مستوى األجهزة األمنيّة ،فمنذ عام 1999م ،بدأت وكاالت إنفاذ القانون الروسيّة
الرويس ملنظّمة «الحرمني»
يل ،يف سياقها ت ّم إغالق الفرع
حملة واسعة ض ّد اإلسالم الراديكا ّ
ّ
ملؤسسة «سلميانديجار»
املؤسسات التعليم ّية الرتك ّية التابعة
و»طيبة» ،وت ّم إغالق شبكة من
ّ
ّ
و»نوردجوالر» .ت ّم وقف نشاط أكرث من دور نرش كانت تطبع كت ًبا متط ّرفة ،باإلضافة لعمل ّيات
اعتقال جامعيّة ألتباع حزب التحرير.
الرويس ،بنا ًء عىل
ويف  14فرباير 2003م يف جلسة مغلقة يف املحكمة العليا لالتحاد
ّ
الرويس ،ت ّم حظر نشاط العديد من املنظّامت اإلرهاب ّية.
طلب من امل ّدعي العام لالتحاد
ّ
أ ّما يف  2أبريل 2004م محكمة «سافيلوفسيك» اعرتفت بتط ّرف «كتاب التوحيد» ملح ّمد بن
عبد الو ّهاب ،صدر يف  21مايو 2007م يف محكمة «كوبتيفسيك» حكم مامثل ض ّد كتب
الكردي «سعيد النوريس» التي تس ّمى «رسائل النور»[[[.

و منذ عام 1999م وحتّى اآلن وأجهزة األمن الروسيّة تقوم بعمليّات عسكريّة متواصلة
يب يف مناطق شامل القوقاز .وكانت آخر هذه العمل ّيات
من أجل استئصال الخطر اإلرها ّ
يف أبريل 2018م يف خمس أقاليم روس ّية (داغستان ،ستفاربول ،أومسك ،أوليانوفسك،
وترتستان) ض ّد أعضاء منظّمة «جبهة التحرير»[[[.

لحل مشكلة الو ّهاب ّية والسلف ّية ،تعطي نتائج مرضية
إال أ ّن أساليب العمل ّيات القتال ّية ّ
عىل املدى القصري ،لكن تكون يف نفس الوقت سب ًبا من أسباب انتشار هذا الت ّيار .فيجب
االستخباري ،إعادة هيكلة
التح ّول إىل تقن ّيات أكرث استجابة ،مثل :الرتكيز عىل النشاط
ّ
أسس تطبيق األساليب العسكريّة يف البالد ودراسة اإلنجازات الحديثة للعلوم وخربات
الخاصة يف العامل ،التي تشهد عىل إمكان ّية استخدام أساليب أخرى سلم ّية
الخدمات
ّ
وتعطي نفس النتائج.
النوريس ،وكالة أنباء ريا نوفستي ،تاريخ النرش 23 :يوليو 2007م،
الرتيك سعيد
ّ
[[[ -اعرتاف املحكمة بتط ّرف كتب
ّ
ينhtml.65959691/https://ria.ru/society/20070523 :
العنوان االلكرتو ّ

الرويس ،تاريخ النرش 27 :أبريل 2018م،
[[[ـ يف عدّة مناطق متّ ت عمليّات ملكافحة اإلرهاب ،موقع يت يف سينرت
ّ
ينhttp://www.tvc.ru/news/show/id/136777 :
العنوان االلكرتو ّ

ّ
ّ
ّ
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السلفي عىل أراضيها.
ـ هناك مستوى آخر تكافح به الحكومة الروس ّية انتشار الفكر
ّ
الوسطي ودعم الحركة الصوف ّية يف شامل القوقاز،
وذلك من خالل دعم أفكار اإلسالم
ّ
الرويس وأمئّته.
لتمثّل أيدلوج ّية مناوئة لألفكار السلف ّية .و يقوم بهذا الدور شيوخ اإلسالم
ّ
فرنى مفتي جمهوريّة الشيشان «صالح مجييف» ،يقول« :األ ّمة املسلمة الروس ّية تعيش
أوقات ًا صعبة؛ أل ّن الو ّهاب ّية تنترش ،ووصف مفتي الشيشان التهديد الذي يواجه مسلمي روسيا
صحفي« .إنّهم يطلقون عىل أنفسهم اسم السلف ّيني ،لك ّننا نس ّميهم «السلف ّيني
يف مؤمتر
ّ
كل املسلمني يف روسيا يجب أن يتّحدوا ،يجب
الزائفني» ويضيف «نحن نقول وسنقول إ ّن ّ
عىل جميع املفتني والعلامء أن يتّحدوا ملحاربة السلف ّيني»[[[.
نجد أيضً ا أ ّن مفتي جمهوريّة تتارستان «كامل سميع الله» طالب برضورة منع نشاط الحركة
الرويس يف مارس 2018م،
يل خالل جلسات مجلس األديان
السلف ّية عىل املستوى الفيدرا ّ
ّ
وص بحظر نشاط السلف ّيني يف روسيا .إال أ ّن مجلس شورى املفتني يف روسيا عارض
الذي ّ
الختامي ملؤمتر «أهل الس ّنة و الجامعة» الذي عقد يف
هذه التوصية بش ّدة [[[.أيضً ا يف البيان
ّ
العاصمة الشيشان ّية «جروزين»  25أغسطس 2016م ،الذي حرضه شيخ األزهر وعدد كبري من
العلامء املسلمني ،برعاية رئيس جمهوريّة الشيشان «رمضان قاديروف» ،ت ّم استبعاد السلف ّيني
من أهل الس ّنة والجامعة .حيث أكّد البيان أ ّن أهل الس ّنة والجامعة هم «األشاعرة واملاتريديّة
علم وأخالقًا وتزكيةً»[[[.
يف االعتقاد وأهل املذاهب األربعة يف الفقه ،وأهل التص ّوف الصايف ً
كل هذه السبل التي تقوم بها الحكومة الروس ّية من خالل ترشيعات فيدرال ّية
إال أ ّن ّ
ومحلّ ّية ،من خالل عمل ّيات عسكريّة ومداهامت أمن ّية أو من خالل أصوات رجال الدين
السلفي-
املسلمني املحسوبني عىل الحكومة الفيدرال ّية مل تستطع الح ّد من انتشار الت ّيار
ّ
حد ض ّد الوهّابيّة ،موقع اليف الرويس ،تاريخ النرش 27 :أكتوبر 2016م،
[[[ـ دعا مفتي الشيشان املسلمني إىل التو ّ
ين:
العنوان االلكرتو ّ
https://life.ru/t//922944/muftii_chiechni_prizval_musulman_obiedinitsia_protiv_vakhkhabizma

الرويس يعارض حظر الوهّاب ّية ،وكالة أنباء إنرتفاكس الروس ّية ،تاريخ النرش 2 :أبريل
[[[ـ مجلس شورى املفتني
ّ
ينhttps://www.interfax.ru/russia/606486 :
2018م ،العنوان االلكرتو ّ

[[[ـ مؤمتر لتعريف الس ّنة بالشيشان يستثني السلف ّيني ويثري الغضب بالسعوديّة ،يس أن أن بالعرب ّية ،تاريخ النرش30 :
ين:
أغسطس 2016م ،العنوان االلكرتو ّ
https://arabic.cnn.com/middleeast/201630/08//grozny-conference-islam
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السلفي يف روسيا أو غريها من بالد العامل ،يجب أن
يب يف روسيا ،فمواجهة الفكر
الو ّها ّ
ّ
تكون من خالل وجود سياسة اجتامع ّية واقتصاديّة مدروسة تحقّق للشباب الذات عىل
التعليمي لألمئّة
ين .من الرضوري ،رفع املستوى
املستوى
االجتامعي واملا ّدي والروحا ّ
ّ
ّ
املحلّ ّيني« ،تنظيف» صفوفهم من العنارص السلف ّية -الو ّهاب ّية الرصيحة .يجب عىل الحكومة
التقليدي
الفيدرال ّية دعم مجلس املفتني يف روسيا وغريها من الهياكل التي تدعو إىل اإلسالم
ّ
لتعميم أنشطتهم وجهودهم .باإلضافة إىل ذلك ،فمن الرضوري الح ّد من إرسال الطالب
يف املراكز التعليم ّية يف الخارج .أيضً ا ينبغي إعطاء املزيد من االهتامم بالعمل مع وسائل
اإلعالم ،التي لديها الفرصة لتعميم املعتقدات الدين ّية التقليديّة.
السلفي يف روسيا أن يكون له دور يف الحياة السياس ّية الروس ّية ،بل
وال يعني انتشار الت ّيار
ّ
مقابل هذا االنتشار يتولّد تح ٍّد أكرب من جانب األجهزة األمن ّية يف القضاء عليه .وهكذا منذ
فكل هياكل السلطة الفيدرال ّية واملحلّ ّية تقاوم
الرويسّ ،
السلفي يف االتحاد
أن ظهر الت ّيار
ّ
ّ
بكل السبل ،سواء ترشيع ّية أو أمن ّية أو أيدلوج ّية .فهناك رفض واضح لهذا الت ّيار.
هذا الوجود ّ
وهذا الرفض مستم ّر ما دامت الديانة املسيح ّية األرثوذكس ّية الروس ّية متثّل أكرث من 80%
الرويس .فروسيا ال تحارب السلف ّية -الو ّهاب ّية فقط عىل األرايض الروس ّية ،لكن
من الشعب
ّ
الرويس يف سوريا القضاء عىل
العسكري
تحاربها أيضً ا يف سوريا ،فأه ّم أسباب التدخّل
ّ
ّ
الجامعات اإلرهاب ّية.
وينتظر يف املستقبل القريب ،أن يكون هناك سبل أكرث وحش ّية يف تعامل السلطات
يل العهد السعودي
الروس ّية مع هذه الحركة،
ً
خصوصا بعد السياسة الجديدة التي يتّبعها و ّ
مم سريفع
«مح ّمد بن سلامن» يف مواجهة الت ّيار
يب يف اململكة السعوديّةّ ،
السلفي -الو ّها ّ
ّ
الحرج عن الكرملني يف مواجهته مع السلف ّيني الروس .لذلك سيكون عىل الجامعات
سعودي.
يل
السلف ّية -الو ّهاب ّية الروس ّية أن تستم ّر بدون دعم
ّ
سيايس وما ّ
ّ

ّ
ّ
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قائمة املصادر واملراجع

ّ
التشريعية:
املصادر

الرويس الصادر عام 1994م شامل تعديالته حتى عام 2014م.
 - 1دستور االتحاد
ّ
يل رقم  125الصادر بشأن «ح ّريّة الضمري والجمعيّات الدينيّة» يف  26سبتمرب 1997م.
 - 2القانون الفيدرا ّ
يل رقم  25الصادر بشأن «األحزاب السياسيّة» يف  11يوليو 2001م.
 - 3القانون الفيدرا ّ

الكتب:

 - 4فاجابوف ،ميخائيل فاجابوفيتش .الوهّاب ّية :التاريخ والحارض ،الطبعة األوىل ،دار نرش داغستان
الحكوم ّية ،محج قلعة داغستان2000 .م.
 - 5سيالنتييف ،رومان ،التاريخ الحديث لإلسالم يف روسيا ،الطبعة األوىل ،دار نرش :ألجورتم.
موسكو2007 ،م.
 - 6شولتز ،فالدميري ،اإلرهاب يف العامل الحديث ،الطبعة الثانية ،دار نرش :مركز أبحاث املشكالت
األمنيّة ،أكادمييّة العلوم الروسية ،موسكو2011 ،م.
االجتامعي الثقايفّ لألنشطة املجتمع ّية يف منطقة األورال ،الطبعة
 - 7مخمتزيانوف ،أيرات ،البعد
ّ
األوىل ،النارش :جامعة قازان الحكومية ،قازان2013 ،م.
العرقي للمهاجرين ،الطبعة األوىل ،النارش :جامعة قازان الحكوم ّية،
 - 8فايزولينا ،ألبينا ،مشاكل التك ّيف
ّ
2013م ،قازان.
الرويس ،الطبعة األوىل ،النارش :روسينفورماروتيخ ،موسكو2007 ،م.
 - 9تيشكوف ،فالريي ،القوقاز
ّ
الدوريات:
يئ
 - 10أنتون ،شيكوف« ،املسائل املختارة املتعلّقة بتعاون النتائج التشغيل ّية للنظام
ّ
التنفيذي الجنا ّ
عىل املنظّامت الدينيّة الراديكاليّة» ،دوريّة جامعة نيجني نوفغورود الحكوم ّية ،رقم العدد  2لعام 2016م.
 - 11أرتيوم ،أندرييف« ،ازدهار واندثار أحزاب الصحوة اإلسالم ّية يف طاجيكستان» ،دوريّة جامعة
سانت بطرسربج للعلوم السياس ّية ،العدد رقم  6لعام 2017م.
 - 12رومان ،سيالنتييف« ،انتشار الو ّهابيّة يف روسيا الحديثة» ،دوريّة جامعة والية تشيليابينسك ،العدد
رقم  16لعام 2009م.
ّ
الكرتوني�ة:
مصادر

طائفي؟ ،روسيا اليوم باللغة العرب ّية ،تاريخ النرش ،13.09.2012:العنوان
 - 13داغستان ..نحو احتقان
ّ
ين:
االلكرتو ّ
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/#داغستان_..نحو_احتقان_طائفي؟ https://arabic.rt.com/prg/telecast/657632-
ّ
يل يصل إىل خطاب ،جازيتا الربملان ،تاريخ النرش  22أكتوبر 1999م ،العنوان
 - 14األمن الفيدرا ّ
ين:
االلكرتو ّ
https://www.neweurasia.info/archive/1999/extrem/10_22_pg22.10.htm
 - 15أليكيس ماالشينكو« ،التحدّيات اإلسالم ّية لروسيا :من القوقاز إىل الفولجا واألورال» ،مجلس
ينhttp://svop.ru/ :
السياسة الخارجيّة والدفاع
الرويس ،تاريخ النرش2016-03-15 :م ،العنوان االلكرتو ّ
ّ
/main/19318
ين 16 -
:موقع «ب ّوابة اإلحصاءات القانون ّية ملكتب املدّ عي العام لالتحاد
الرويس» ،العنوان االليكرتو ّ
ّ
http://crimestat.ru/offenses_chart
النوريس ،وكالة أنباء ريا نوفستي ،تاريخ النرش23 :
 - 17اعرتاف املحكمة بتط ّرف كتب الرتيكّ سعيد
ّ
ين:
يوليو 2007م ،العنوان االلكرتو ّ
https://ria.ru/society/20070523/65959691.html
 - 18يف عدّة مناطق متّت عمليّات ملكافحة اإلرهاب ،موقع يت يف سينرت الرويس ،تاريخ النرش27 :
ين:
أبريل 2018م ،العنوان االلكرتو ّ
http://www.tvc.ru/news/show/id/136777
حد ض ّد الو ّهابيّة ،موقع اليف الرويس ،تاريخ النرش27 :
 - 19دعا مفتي الشيشان املسلمني إىل التو ّ
ين:
أكتوبر 2016م .العنوان االلكرتو ّ
_https://life.ru/t/922944/muftii_chiechni_prizval_musulman_obiedinitsia_protiv
vakhkhabizma
الرويس يعارض حظر الو ّهابيّة ،وكالة أنباء إنرتفاكس الروسيّة ،تاريخ
 - 20مجلس شورى املفتني
ّ
ين:
االلكرتو
النرش 2 :أبريل 2018م ،العنوان
ّ
https://www.interfax.ru/russia/606486
 - 21مؤمتر لتعريف الس ّنة بالشيشان يستثني السلفيّني ويثري الغضب بالسعوديّة ،يس أن أن بالعرب ّية،
ين:
تاريخ النرش 30 :أغسطس 2016م ،العنوان االلكرتو ّ
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/08/30/grozny-conference-islam

