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 وتش متل عىل الآيت :  املقدمة :

 : أ هداف ادلراسةأ ول : 

ا . -ٔ ًٌ ا , دٌن ًٌ ا , تارٌخ ًٌ  إبراز أهمٌة جمهورٌة أذربٌجان جؽراف

القٌصري والشٌوعً على أذربٌجان خالل فترة التأثٌر  -ٕ

 االستعمار .

األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة واالقتصادٌة بعد  -ٖ

 .االستقالل 

ن التحدٌات محاولة التوصل إلى الرؤٌة المستقبلٌة للحد م -ٗ

 ن فً أذربٌجان .   ٌواجه المسلمتوالصعوبات التً 

ا : أسباب اختٌار الموضوع :  ًٌ  ثان

توجد عدة أسباب أدت إلى اختٌاري هذا الموضوع , وهً     

 كاآلتً :  

التعرؾ على هذه المنطقة اإلسالمٌة باعتبارها جزًءا من  -ٔ

 العالم اإلسالمً فً البر اآلسٌوي .

ا , وعوامل  -ٕ ًٌ ا , ودٌن ًٌ ا , وتارٌخ ًٌ إبراز أهمٌة أذربٌجان جؽراف

 ظهورها .

والشٌوعً , وتأثٌره على االستعمار الروسً القٌصري  -ٖ

األوضاع الدٌنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة لإلسالم 

 والمسلمٌن فً أذربٌجان .

تؽٌٌر البنٌة االجتماعٌة عن طرٌق نشر الفكر الشٌوعً   -ٗ

واإللحادي, وصناعة النخب وتوجٌهها فً سن القوانٌن , والنحل , 

 لمسلمٌن .     والمذاهب الهدامة للقضاء على اإلسالم وا

أن كثًٌرا من أعالم اإلسالم ودعاته وعلمائه أنجبتهم تلك  -٘

البالد وخاصة فٌما ٌعرؾ بتركستان , فكان من حقهم علٌنا 

 أن نترجم لهم ولو بإٌجاز وننوه بفضلهم ولو باقتضاب .
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 ٌنقسم كاآلتً : و: م البحثٌتقسثالًثا : 

َّة الإ  ىل: دور اجملمتع ال رذربيااين يف احلفاظ ع أ ول - سالمية أ جناء الاحتالل الْهُِوي

 .الش يوعي 

َّة الإ يف احلفاظ عالطرق الصوفية واحلراكت الإسالمية : دور  ااثهي - سالمية ىل الْهُِوي

 .الش يوعي أ جناء الاحتالل 
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 متهيد

أذربٌجان اسم لقطعة األرض التً تضم المنحدرات الجنوبٌة لجبال القوقاز فً     

قزوٌن فً الشرق , والمرتفعات األرمنٌة فً الؽرب , وفً الجنوب  الشمال , وبحر

من الهضبة اإلٌرانٌة , وبالد  االحدود الطبٌعٌة , وكانت أذربٌجان فى القدم جزءً 

 . حٌث كثرة العدٌد من المعابد الزرادشتٌة" أرض النار"؛ وأذربٌجان  فارس

من الشمال , وتقع أذربٌجان فً الجزء الشرقً لمنطقة ما وراء جبال القوقاز     

ن , ومن الجنوب الؽربً أرمٌنٌة ستا ٌحدها داؼستان , ومن الشمال الؽربً جورج

نسمة ؛  3ٖٖٓ3ٓٓٙومن الجنوب إٌران , ومن الشرق بحر قازوٌن ؛ عدد سكانها 

ٌات اإلسالمٌة الست من حٌث وتعد أذربٌجان أصؽر الجمهور؛  عاصمتها باكو

مالٌٌن  7السكان حٌث ٌسكنها نحو  , وتحتل المركز الثالث من حٌث عددُ  المساحةُ 

 نسمة .  

لقد ظلت أذربٌجان محتفظة بالطابع اإلٌرانً لها بعد ؼزو المنطقة من قبل     

, ومع  نحو أربعة قرون المٌالدي العرب واعتناق اإلسالم فً منتصؾ القرن السابع

 وانصهر السكان ,إلٌها انصهروا مع سكانها األصلٌٌن  تدفق األتراك السالجقة

ا محل اللؽة الفارسٌة ٌواألصل ًٌ ن مع البدو المهاجرٌن , وحلت اللهجة التركٌة تدرٌج

                                                                                                               . (أذري أو اللؽة األذربٌجانٌة)لتصبح متمٌزة 

 , وقد تعرضت أذربٌجان للتجزئة جراء ما تعرضت له من مؤامرات خارجٌة   

ذربٌجان السوفٌتٌة أ, فأنشئت جمهورٌة  حٌث قسمت حسبما أراد جٌرانها األقوٌاء

م كجزء من اتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة المحلٌة القائمة 2ٕٓٔأبرٌل سنة  2ٕفً 

م , وأصبحت 2ٖٙٔدٌسمبر سنة ٘وراء القفقاس, ثم ألحقت باالتحاد السوفٌٌتً فً 

 .ٕكم 2ٖٙٙٓأذربٌجان السوفٌٌتٌة تعنً: " أذربٌجان " ومساحتها 

من  , بعد حرب استمرتم 2ٖٔٔقد احتلتها روسٌا القٌصرٌة سنة ف,  أما القوقاز   

االحتالل , هذا مقاومة  حاول األمراء فً منطقة القوقازقد , وم 72ٗٔ حتى 77۱ٔ
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محمد , و (المال)محمد  , وقام الؽازي ولكن القوات القٌصرٌة اكتسحت المنطقة

ا ا فقٌهً كان عالمً بعض الهزائم, وهم لحق بأمقاومة سلطات االحتالل وبالؽمراوي 

 استشهدف, م 2ٖٗٔإلى  2ٖٕٔا, وظل ٌجاهد االحتالل الروسً من ا مجاهدً زاهدً 

 , وتولى الراٌة بعده تلمٌذه حمزة الخراجً وهو أحد األمراء الذٌن فً بداٌة المعركة

األمر  ٌامال محمد الصوفً فقد تول  الأما الشٌخ محمد شامل و؛  لم ٌستسلموا للروس

الحصون والقالع  جمٌع اعادأالهزائم المتتالٌة بالقوات الروسٌة, و اقلحفأبعدهما, 

طاحنة ضد القوات  قاد معاركحٌث ,  التً كان الروس قد سلبوها واقتحموها

ٌحاربها فً  ثم وقؾ ضد القوات الروسٌة,  م2ٗٗٔ -2ٖٗٔالروسٌة خالل العامٌن 

تركٌا حٌث  خرج إلى, ثم  مواقع متعددة لمدة خمس وعشرٌن سنة بسالحه القلٌل

 7ٕٕٔإلخضاع القوقاز من سنة7ٖٔروسٌا القٌصرٌة إلى  تاحتاج؛ لقد  مات فٌها

 .م 2۱2ٔإلى

ة بٌن جمٌع لٌة مشتركة فً أعناقنا , والحفاظ علٌها مسئواإلسالمٌة أمان إن الهوٌة   

بعث فخر , وم عن األمم والشعوب فئات األمة , وهً مصدر تمٌز المسلمٌن

هً الحصانة الواقٌة لنا من المؤثرات الخارجٌة ؛ وفً ظل هذا واعتزاز لنا ؛ بل 

المناخ الدولً ؼٌر المستقر , ٌتعاظم الخطر الذي ٌهدد المجتمعات اإلنسانٌة فً 

خصوصٌاتها الثقافٌة والحضارٌة , وفً أمنها الفكري والعقدي , وفً هوٌتها 

ً تراثها الحضاري ؛ ومن هنا ٌكون الحفاظ على الوطنٌة , وثقافتها القومٌة , وف

ا فً المقام األول؛  ًٌ ا وقوم ًٌ ٌ ة الحضارٌة اإلسالمٌة ضرورة حٌاة , وواجًبا إسالم اْلُهِو

ٌ ة هً الحصانة   الواقٌة ضد التالشً والذوبان .فاْلُهِو

ة اإلسالمٌة كانت      ٌ  دائها,هً الحافز الرئٌس الذي دعم جهاد األمة ضد أع اْلُهِو

,  , أو ؼٌرها , أو حروب الفرنجة , أو ؼزو التتار سواء فً الحروب الصلٌبٌة

 , فسرعان ما تنهزم حٌث كانت األمة تندفع بهوٌتها اإلسالمٌة لتقدم قدراتها القوٌة

 , ونشر كلمة هللا فً , وبناء أمتهم قوى الباطل وٌعود المسلمون إلى امتالك إرادتهم

فقد )أثبت لنا تارٌخ صراع  وأما درس الواقع عبرة التارٌخهذه هً ؛  العالمٌن

األفكار والمذاهب فً القرن األخٌر فً المجتمعات اإلسالمٌة أن األمة اإلسالمٌة 
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وأنها ال تزال  , النهائً أمام األمم األخرى وحضاراتها رفضت محاوالت إسقاطها

, على  لذاتٌة المستؽلةفً مقوماتها اإلسالمٌة وخصائصها ا تحتفظ بجوانب من القوة

الؽربٌة لقٌمها وحٌاتها وسلوك أفرادها( , وال تزال ترى  الرؼم من ؼزو الحضارة

الذي ٌمثل خصائصها, وٌحدد هوٌتها, وٌرسم الطرٌق األمثل  أن اإلسالم هو المنهج

,  ولٌس أدل على ذلك من هذه الصحوة اإلسالمٌة,  الحضارٌة والوحٌد إلى أهدافها

الساعٌة إلى إخراج األمة اإلسالمٌة ,  بالفكر والسلوك؛  الساجدة هلل وتلك الجحافل

 . البشرٌة من التبعٌة إلى الرٌادة وقٌادة

 إن اإلسالم وحده هو )هوٌة األمة اإلسالمٌة( وهو عصب حركتها ومحور   

 وهو القوى الدافعة التً تفجر طاقات األمة وتقوي وقفتها فً مواجهة اجتماعها

, كان المسلمون هم سادة  وٌوم أن كان اإلسالم هو هوٌة هذه األمة,  أعدائها

وبؽٌره ستظل األمة تلهث وراء المظاهر الحضارٌة ,  بحق وصدق وعدل األرض

 . , وهً القشور والخداع التقدم سهابتح
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َّة الإسالمية أ ول :   :دور اجملمتع ال رذربيااين يف احلفاظ عىل الْهُِوي

م مع تزاٌد نفوذ القوى 2ٕٗٔمارس  ٖفً  عثمانٌةأدى إلؽاء الخالفة اللقد       

الؽربٌة فً العالم اإلسالمً إلى فراغ سٌاسً أدى إلى انهٌار جذري فً العالم 

ستانبول دوٌر مهم فً الناحٌتٌن إاإلسالمً , حٌث كان لوجودها ووجود الخلٌفة فً 

ٌاكل السٌاسٌة فً العالم اإلسالمً النفسٌة والدٌنٌة , مما أدى أًٌضا إلى ظهور اله

أن  ( , وأهم هذه العوامل هً :ٔالتً تهدؾ إلى بناء نماذج علمانٌة للدولة القومٌة )

دى إلى فقدان المرجعٌة الكبرى للمسلمٌن مما فتح الباب أسقوط الخالفة العثمانٌة 

لكثٌر على مصراعٌه أمام االجتهادات الشخصٌة والجماعٌة , التً نتج عنها ظهور ا

, أًٌضا فشل الدعوات القومٌة التً نشأت فً المتشددة اإلسالمٌة  جماعاتمن ال

والتً شهدت تقلبات وتناقضات عدٌدة , , مطلع القرن العشرٌن عقب االستقالل 

 ( . ٕوعجزت عن صٌاؼة عقٌدة أو أٌدٌولوجٌة ثابتة وواضحة )

القٌاصرة قبل الثورة الشٌوعٌة , وحاربوا فً الجبال  المسلمون حكام قاوملقد       

بعثات التنصٌر تقوم بواجبها تنشر  كانت ؛والسهول , وسقط عدد كبٌر من الشهداء 

لم تأت بأٌة نتٌجة صؽٌرة كانت أو  ولكنهاصرة سمومها بٌن المسلمٌن أٌام القٌا

الة من الصالبة عالٌة من الوعً , فً ح درجةعلى  كبٌرة, فقد كان المسلمون هناك

, وكان هناك العلماء األجالء الذٌن ٌجمعون حولهم التالمٌذ ,  ومن التمسك بالدٌن

أضؾ إلى  , على نشر التراث اإلسالمً ونسخه وتوزٌعه بٌن المسلمٌن وٌقومون

اإلسالمٌة الكبٌرة التً كانت منتشرة فً طول البالد وعرضها ,  المدارسذلك 

ا عن على حماٌة عقل المجتمع وثقافته , بعٌدً  عملوت, الفقه والتفسٌر  ةسالدر

ولم ٌكن ,  القٌاصرة فً القضاء على اإلسالم والمسلمٌن المقوالت النصرانٌة وإرادة

 أقٌمت بعد  مثل ما حدث بعد ذلك فً إمبراطورٌة الشر التً اوبالؽ اهم شدٌدً تأثٌر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Cambridge Scholars Publishing : Transformation of the Muslim World in the 21st Century, 
Edited by Muhammed , Hüseyin  Mercan ,Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, 

NE6 2PA, UK , 2016 , p.1. 
 سنة ة مدبولً , القاهرة ,, مكتب 1: اإلسالم السٌاسً فً الشرق األوسط وجنوب شرق آسٌا , ط  نهى السدمً (2) 

 . 44ص , م 2114هـ / 1435
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من حٌث لم  الشٌوعٌة والتً أعلنت الحرب على هللا سبحانه وتعالى , فأتاهمالثورة 

جاءت ؛ لقد  هم من القواعد , وخر علٌهم السقؾ من فوقهمنى بنٌاتٌحتسبوا وأ

,  شًء ٌقؾ أمامهً الذي ال تالشٌوعٌة إلى العالم وإلى تلك البالد كاإلعصار العا

 ال تتفق مع طبٌعة البشر وفطرة هللا التً سوقد اعتمد فالسفتها ومنظروها على أس

ولعل هذا من رحمة هللا سبحانه وتعالى , فقد كانت تحمل فً  خلق الناس علٌها ,

من الناحٌة الفلسفٌة اإللحاد ,  تهاكان أساس نظرٌ,  القضاء علٌها طٌاتها عوامل

وأن األدٌان هً اختراع صنعه بعض األقوٌاء  وإنكار وجود هللا سبحانه وتعالى ,

وكان الدٌن من ؛  مصالحهم وتجارتهم للسٌطرة على البشر من الضعفاء ولحماٌة

 وقد نجحوا فً هذا إلى حد كبٌر !, ا مبرمً  األشٌاء التً ٌنبؽً القضاء علٌها قضاءً 

ثم  اإللحاد ٌدرس كمادة منفصلة فً جمٌع مراحل التعلٌم بدرجات مختلفة , وصار

,  والكٌمٌاء, فً كل العلوم كأساس ال ٌنفصل عنها مثل علوم الطب  وهأدخل

وؼٌر ذلك من مواد مختلفة , وعلى من ٌطلب النجاح  ,والرٌاضة, والطبٌعة 

اهج , بل علٌه أن ٌجٌب على الدرجات العلمٌة أال ٌخالؾ ما تقوم به المن والحصول

 ( .ٔ) ا فً كل العلومالفلسفة السائدة فى المجتمع , والتً صارت نسٌجً فً  علٌها بما

ة اإلسالمٌة : ٌَّ  أوالً : محاوالت الروس للقضاء على اْلُهِو

إن حكومات االتحاد السوفٌتً المتعاقبة قد بذلت جهدها لتطمس المعالم اإلسالمٌة    

أوطانهم إلى أماكن مبعثرة فً االتحاد السوفٌتً كما ٌرهم من هؤالء المسلمٌن بتهجل

ٌعٌش هؤالء فعلوا مع التتار فً القرم , أو ٌنقلون الشعوب الروسٌة إلى حٌث 

المسلمون فٌحولونهم إلى أقلٌة مسلمة فً دٌارهم كما فً جمهورٌات وسط آسٌا 

إقامة الشعائر الدٌنٌة فً اإلسالمٌة , باإلضافة إلى هدم المساجد والتضٌٌق علٌهم فً 

تعطل النمو  المساجد , وصٌام رمضان الذي كان الروس ٌعدونه عادة بربرٌة قذرة

 االقتصادي , وكذلك الحج إلى بٌت هللا الحرام وإلؽاء ٌوم الجمعة  كإجازة رسمٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الزهراء لإلعالم العربً ,القاهرة , سنة  1النهر , ط أحمد رائف : مستقبل اإلسالم فً روسٌا وما وراء  (1)

 . 62,  61ص   م1994هـ / 1414
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واالضطهاد الروسً للمسلمٌن لم ٌنس واستبداله بٌوم األحد ؛ لكن هذا التعسؾ 

هؤالء القوم دٌانتهم اإلسالمٌة فظلوا محتفظٌن بدٌنهم ونمطهم اإلسالمً حتى انهار 

لرعب الذي كان ٌخٌم علٌهم فأصبحوا مسلمٌن النظام الشٌوعً وزال الخوؾ وا

ا ) ًٌ  ( .ٔأحرارا فً بالدهم نسب

م 2ٖٗٔسنة لقد قام الروس بعمل لجنة علمٌة بإشراؾ البروفٌسور)كون(      

مهمتها قطع العالقات الثقافٌة بٌن المسلمٌن فً تركستان , وكان من توصٌات هذه 

على االرتفاع بكل لهجة  العملاللجنة تقسٌم هذه المنطقة إلى شعوب ومقاطعات و

واستقاللها عن ؼٌرها عمالً بمقولة )فرق تسد( مما جعل علماء تركستان ٌقومون 

بعمل مؤتمرات ٌدافعون فٌها عن تراثهم الدٌنً والثقافً , فقام الروس بالقبض 

علٌهم , ومحاكمتهم بتهمة الرجعٌة , كما منعوا وسائل االتصال  بٌن المسلمٌن سواء 

تفرٌق المسلمٌن عن طرٌق عدم وحدتهم واد السوفٌتً أو خارجه , فً داخل االتح

م صدر أمر بترك 2ٗٓٔباستخدام أبجدٌة مختلفة لكل مجموعة منهم , ففً عام

األبجدٌة الالتٌنٌة واستخدام األبجدٌة الروسٌة )الكٌرٌلٌة( , وأحرقوا كل الكتب التً 

إن من  " م2ٕ٘ٔكوؾ عام كتبت بالحرؾ الالتٌنً , وٌقول العالم السوفٌتً باسكا

ا هو اتخاذها لنظام   أهم اإلنجازات التً وصلت إلٌها شعوب ًٌ االتحاد السوفٌتً ثقاف

الخط الروسً فً الكتابة , وهذا سٌعمل على تطوٌر اللؽات المحلٌة وسرعة تعلم 

اللؽة الروسٌة , وبهذا تذوب هذه الشعوب ؼٌر الروسٌة , وتخضع للثقافة الروسٌة , 

 ( . ٕها بشكٍل واضٍح ")وتأثٌرات

" وٌصور المؤرخ البرٌطانً المشهور)أرنولد توبٌنً( أحوال العالم اإلسالمً     

بعد انتهاء الحرب العالمٌة األولى فً محاضرة له فً أوائل الخمسٌنٌات من القرن 

 المرٌض , )ٌقصد الرجل الماضً حٌث قال : " إننا ظللنا نطارد الرجل التركً

 ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ / 1413, مكتبة األنجلو المصرٌة , سنة  1: المسلمون فً االتحاد السوفٌتً سابًقا , ط أبو العال محمود  (1)

 .   24م , ص 1993

, ص م 1993هـ / 1413ة القاهرة , سنة , جامع1المسلمون فً آسٌا الوسطى والبلقان , طـ حرب : محمد  (2)
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وهو كناٌة عن اإلمبراطورٌة العثمانٌة( ونهاجمه لكً ٌترك دٌنه ألنه كان ٌنظر إلٌنا 

ه ؛ ألنه لم ٌعد عنده ما كأننا خنازٌر برٌة , فلما ترك دٌنه وتبعنا احتقرنا

 (. ٔ)ٌعطٌه"

ٌ ة اإلسالمٌة بوضع مادة فً القانون     كما قام الشٌوعٌون من أجل طمس اْلُهِو

الجنائً تحرم تلقٌن األطفال العقائد الدٌنٌة فً المدارس الحكومٌة , والخاصة , 

والمعاهد التعلٌمٌة المختلفة , فً حٌن تم وضع مادة أخرى تمنع حرٌة إقامة الشعائر 

إلى اإللحاد , باإلضافة إلى إقامة المعاهد المخصصة ؼٌر اإلسالمٌة, وحرٌة الدعوة 

لنشر اإللحاد ومحاربة األدٌان مثل : معهد اإللحاد بأكادٌمٌة العلوم االجتماعٌة للجنة 

المركزٌة للحزب الشٌوعً, ونشر الكتب الموجهة ضد اإلسالم وتدرٌب الملحدٌن 

, ومنع الشباب دون ( ٕوتجنٌدهم من جمٌع المهن والمناصب للدعاٌة ضد اإلسالم )

العشرٌن من صالة الجمعة وتم وضع لوحة مكتوب علٌها ممنوع دخول المساجد 

للشباب دون العشرٌن حٌث ٌقؾ الجنود الروس على أبواب المساجد ٌنظرون فً 

( , وقاموا بقتل علماء الدٌن مثل )الشٌخ برهان البخاري ٖالبطاقات الشخصٌة )

مفتً بخارى( , والمثقفٌن والحرفٌٌن والمهنٌٌن قاضً القضاة , والشٌخ خان مروان 

م قتل مائة ألؾ مسلم من أعضاء الحكومة المحلٌة , والعلماء , 2ٖٗٔففً عام 

م قتل سبعة آالؾ مسلم فً المنطقة 2٘ٓٔوالمثقفٌن , والتجار, والزراع , وفً عام 

طقة , نفسها , وتم توطٌد أعداد كبٌرة من القومٌات ؼٌر اإلسالمٌة فً هذه المن

وطرد المسلمٌن منها لتفتٌت وحدتهم وتمسكهم بعقٌدتهم, وحطمت المطابع اإلسالمٌة 

 التً تطبع المصاحؾ , والكتب اإلسالمٌة , وتم تحوٌل الجامعات اإلسالمٌة إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ     

 . 11,  11حرب : المسلمون فً آسٌا الوسطى والبلقان , ص محمد  (1)

: العالم اإلسالمً والغرب التحدٌات والمستقبل , منشورات المنظمة  التوٌجريعبد العزٌز بن عثمان  (2)

 . 15, ص م ,2112هـ/ 1424اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة إٌسٌسكو , الرباط  , 

بكستان مٌة بوسط آسٌا) أوزسعٌد أحمد محمد سلطان: التأثٌر األٌدٌولوجً للروس على المجتمعات اإلسال (3)

 . 91, ص د.ت  ( , رسالة دكتوراة , قسم الحضارات , كلٌة الدراسات اآلسٌوٌة , جامعة الزقازٌق ,نموذجا

زٌنب األشوح : األهمٌة االقتصادٌة للجمهورٌات اإلسالمٌة فً آسٌا الوسطى فً االتحاد السوفٌتً سابًقا ,  (4)

سبتمبر( ,  31 - 24ربٌع اآلخر/  13 -11) , الفترة  2مؤتمر المسلمٌن فى آسٌا الوسطى والقوقاز , جـ 

 . 46, صم 1993هـ /1414معة األزهر , سنة جا
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شٌوعٌة , وَمنع المسلمٌن من أداء الفرائض اإلسالمٌة مثل الصالة والصٌام بحجة 

أنها تعرقل العمل , وتوجٌه التعلٌم إلى اإللحاد خاصة األطفال منذ التحاقهم 

 (.ٔاد)بالحضانات حتى ٌتربوا على اإللح

ةلقد       ٌ  استخدمت الشٌوعٌة جمٌع الوسائل واألسالٌب فً محاولة طمس اْلُهِو

قواها  اإلسالمٌة وتحوٌل المسلمٌن إلى مالحدة, فسلكت جمٌع الطرق وسخرت جمٌع

هذه البالد  الؽرض, حتى ظن من ال ٌعرؾ ماهٌة هذا الدٌن بأنه لن ٌبقى فً فً هذا

 وسائلهم:ومن ؛  من ٌقول: هللا, هللا

 االستٌالء على كافة المساجد وتحوٌلها إلى متاحؾ ومستودعات ومالعب -ٔ

وال أقول هذا نقالً عن أحد بل وقوفاً  -ومراقص وخمارات ومستشفٌات الخ, 

فً تركستان وحدها تم إؼالق أكثر من ستة وعشرٌن ألؾ مسجد,  - علٌها

ائة مسجد فً أكثر من سبعمائة مسجد فً بالد التتار, وخمسم وجرى تحوٌل

 مواخٌر وأندٌة وإسطبالت. بالد القفقاز إلى

قبل  إؼالق جمٌع المدارس اإلسالمٌة وفعلوا بها كما فعلوا بالمساجد, وكان -ٕ

الثورة فً بالد بخارى وحدها أكثر من ثالثمائة وستٌن مدرسة, وقد فنٌت 

المدارس ولم ٌبق فٌها قائماً اآلن سوى خمسٌن مدرسة, وقد جعلت  تلك

 وؼٌر ذلك.  ومسارح متاحؾ

منع اقتناء أي مصحؾ أو ؛ و إحراق وإؼراق جمٌع المصاحؾ والكتب -ٖ

إحراقها أو دفنها فً الجدران, أو  كتاب, مما اضطر كثٌراً من الناس إلى

فً حوزته كتاب أو ما فً حكمه مما  , ألن من وجد حفظها على خوؾ وقلق

معرض للمحاسبة, ولهذا فهو  ٌمت إلى العلم الشرعً أو اللؽة العربٌة بصلة

بل ال تجد فً  اوال كتاب امصحف ال تكاد تجد اآلن عند كثٌر من المسلمٌن الٌوم

 .(ٕ) مساجدهم ذلك أٌضاً 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  42ً , مجلة األزهر , السنة محمود عٌسى : تركستان الشرقٌة .. وطن إسالمً بٌن فكً التنٌن الصٌن (1)

 . 1451م , ص 2119هـ / نوفمبر 1431, ذو القعدة  11العدد 

  46, مجلة البٌان , ص  59 ٌحً : مشاهدات فً بالد بخارى , العددٌحى ال (2)
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ٌ ة اإلسالمٌة نشر وطباعة الكتب -ٗ  من وسائل الشٌوعٌٌن فً طمس اْلُهِو

 . اإللحادٌة واألدب اإللحادي

 . تسهٌل االنضمام إلى الحزب الشٌوعً والتمتع بامتٌازاته -٘

 , فقد حاولوا تجهٌل أبناء تزٌٌؾ التارٌخ اإلسالمً الخاص بالمنطقة -ٙ

, وإن ذكروا فتوحات  تمت إلى اإلسالم بصلةال فً أن هذه البالد  المسلمٌن

, واالستعمار , والسٌطرة  , فإنهم ٌذكرونها على سبٌل الؽزو المسلمٌن

م وصور ولذلك كثٌراً ما ٌوجد فً شوارعهم رسو وإذالل شعوب المنطقة,

 بمكافحة اإلسالم فً القدٌم والحدٌث. المكافحٌن المالحدة الذٌن قاموا

 اإللزامٌة , وقد أقٌمت االحتفاالت الرسمٌة منع النساء من الحجاب الشرعً -7

, فحٌثما  تسخٌر نساء المسلمٌن فً األعمال المهنٌة الشاقة؛ و لحرق الحجاب

بالمساحً لحراثة أرض أي مزرعة تجد نساء المسلمٌن ٌمسكن  توجهت نحو

 . فإن تنظٌفها موكل إلى عجائز المسلمٌن , أما الشوارع الدولة

 , لٌمتزجوا بهم وكذا العكس, ولذا تجد إلى بالد المسلمٌن الروستهجٌر  -2

الروس والكورٌٌن وؼٌرهم قد سكنوا فً أحٌاء المسلمٌن وقراهم, وكل هذا 

ٌ ة اإلسالمٌة مبالؽة  . فً طمس اْلُهِو

 ا وال محلة وال, فما تدخل شارعً  امهم فً كل حً وشارع وناحٌةوضع أصن -2

تسمٌة األحٌاء ؛ و قرٌة إال وتجد تمثال لٌنٌن أو ؼٌره على منصة مرتفعة

رموز الحزب, وهذا  والمدن والقرى والشوارع والمدارس وؼٌر ذلك بأسماء

 وعرضها .شامل لجمٌع المدن والقرى فً طول البالد 

 ة عند نهاٌة المدن والقرى بدالً مما نكتبه نحنكتابة عبارات إلحادٌ -ٓٔ

 )تصحبكم السالمة أو هللا ٌحفظكم( فٌكتبون لٌنٌن معكم, لٌنٌن ٌحفظكم.

 تسخٌر برامج اإلعالم كلها لؽرس اإللحاد والكفر, فللتلفزٌون ثالث -ٔٔ

, فالمسلم  وقناة تبث من نفس الجمهورٌة, : قناتان تبثان من موسكو  قنوات

 .( ٔ) فزٌون فهو بٌن هذه القنوات ال ٌتعداهاوجه التل حٌثما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46, ص  ٌحى الٌحً : المرجع السابق (1)
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 عن أذربٌجان فً كثٌرة أجٌال قطع فً القٌصري والشٌوعً االحتالل تسبب لقد

 ذلك وٌرجع األجٌال , بٌن الثقافً التواصل قلة فً , فتسبب وسٌرهم علمائهم تارٌخ

 عوامل : عدة إلى

 للعلماء ترجمت التً الكتب آالؾ تلؾ تم , حٌث منها الباقً وقلة الكتب بٌع -ٔ

 حتى بعدهم جاء , ومن التتار من المتكررة للحروب المنطقة تعرض بسبب

  . الروسً الؽزو

 تؽٌٌر بعد , وذلك المنطقة لؽة الى ٌترجم لم قلتها على الكتب هذه من ما بقً -ٕ

 الروسً . الحرؾ إلى العربً الحرؾ

والدعاة  والمشاٌخ العلماء من المتأخرٌن لسٌر ترجمت التً التراجم عدد قلة -ٖ

 والفضالء .

 للسرقة عرضة المخطوطات , حٌث ظلت الكتب هذه من المطبوع عدد قلة -ٗ

 القرون .    عبر والضٌاع

 ٌمنعون , فكان الروس اإلسالمً العالم مع الثقافً التواصل انعدام أو قلة  -٘

 مصادرة إلى األمر تعدى بل اإلسالم , علماء عن تتحدث التً الكتب استٌراد

 سنة قانون فً , وذلك منها شًء بٌده من , ومعاقبة , والمصاحؾ الكتب

 ( .      ٔ) م2ٗٓٔ

 م2ٙٓٔ سنة من ابتداء مبكر وقت منذ المنطقة على السٌطرة الروس استطاع لقد    

 , وذلك أهلها بعقائد , وعبثوا والثقافً الفكري تارٌخها , وهمشوا فساًدا فٌها وعاثوا

 التالً : النحو على

,  دٌن عالم , وكل والصالحٌن والدعاة العاملٌن العلماء سٌرة قاموا بتشوٌة -ٔ

 جمٌع فً الدٌن ولمدرسً للعلماء وسرٌة علنٌة محاكمات الروس عقد فقد

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .15,  14, ص  ت.د , الحاضر و الماضً بٌن( التركستان) الوسطى آسٌا علماء: الشرٌف موسى بن محمد (1)
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,  العام النظام ضد , ومحرضون الشعب أعداء أنهم بدعوى , وذلك البالد أنحاء

 , والنفً الشاقة , واألشؽال , واالعتقال باإلعدام متنوعة أحكاما ضدهم فأصدروا

خرة . معسكرات إلى  السُّ

 منعهم طرٌق عن اإلسالمً العالم علماء من نظرائهم مع التواصل من منعهم -ٕ

 السوفٌتً . االتحاد جمهورٌات بٌن والتنقل , بل والحج السفر من

 أؼلق م2ٕٙٔ سنة , ففً العلماء آالؾ تخرج كانت التً المدارس إؼالق -ٖ

 ( .ٔتعلٌمٌة ) مؤسسة ٓٓٓ٘ٔ الروس

ا : دفاع المسلمٌن  ًٌ  اإلسالمٌة :عن هوٌتهم التركستان ثان

لقد واجه القٌاصرة فى بداٌة األمر عدة مقاومات من المسلمٌن فى تركستان كلها    

مثل مقاومة الزعٌم القوقازى )قازى مال( , الذى التف ت حوله القبائل أكثر من 

عشرٌن عاما ً لكن الروس كثفوا حمالتهم ضده وقتلوه , ثم تولى بعده الشٌخ 

ضد الروس لكنه استسلم بعد  ع العملٌات العسكرٌةالذى نجح  فى توسٌ (ٕ)شامل

 ( .ٖذلك )

التركستان درًعا لإلسالم ضد الحروب الصلٌبٌة عندما كانت تتمتع  لقد كانت   

باالستقالل , ففى دولة مصر, توجد بعض اآلثار التى ال زالت تحمل أسماء كمسجد 

األزبكٌة التى كانت   أزبك بالسٌدة زٌنب ,  ومسجد كتخدا , وابن طولون , ثم حدٌقة

معسكرا ً للفرقة األزبكٌة إحدى القبائل التركستانٌة التى  قدمت إلى  مصر لالشتراك 

فى صد هجوم  الصلٌبٌن , وبهذا تكون التركستان حاربت فى جبهتٌن : دول الؽرب 

 فى الشرق العربى , وروسٌا القٌصرٌة والصٌن شمالى ؼرب آسٌا , ومن هنا أحس 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 21,  19ص  , المرجع السابق:  الشرٌفمحمود  (1)

ا , وأسس فً 1292اإلمام محمد شامل , ولد فً بلدة قمري عام  (2) ًٌ م , وقد استطاع أن ٌكون جًٌشا نظام
القوقاز مصانع إلنتاج المدافع واألسلحة والذخائر والبارود , ووضع تنظًٌما لحكم البالد فً شكل مجلس تولى 

قفقاس اإلسالمٌة من العدوان هو رئاسته , وقد التفت حوله شعوب القفقاس كلها , وكان هدفه حماٌة ال
 الشٌخ وترسٌخ أحكام اإلسالم فً نفوس المسلمٌن وتربٌة روح الجهاد , وقد كتب كارل ماركس عن بسالة

, محمد ناصر وقال : أٌتها األمم اعتبري بما ٌمكن أن ٌفعله الرجال فً الحاالت التً ترغب أن تبقى حرة
 .  25د.ت , ص  الفرزدق , الرٌاض ,, مطابع  1: بالد الداغستان , ط  العبودي

عبدهللا مبشر الطرازى : الجمهورٌات اإلسالمٌة فً رابطة الدول المستقلة ماضٌها وحاضرها , مؤتمر  (3)
سبتمبر( جامعة  31 - 24ربٌع اآلخر/ 12 -11, فً الفترة ) 4المسلمٌن فً آسٌا الوسطى والقوقاز , جـ 

 . 13م , ص 1993هـ/ 1414زهر, سنة األ
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ب ) أوروبا المسٌحٌة كلها ودول البلطٌق المسٌحٌة( بأهمٌة هذه البالد التى الؽر

تمول الشرق األوسط بالمتطوعٌن فقرروا أن ٌتجهوا إلٌها للقضاء علٌها وذلك بتأٌٌد 

  ( .ٔروسٌا وتشجٌع عدوانها على التركستان )

 االستعمارٌةاء هذه السٌاسة زشهدت بالد التركستان حركة مقاومة شعبٌة إلقد     

م ٌتزعمها رجال الدٌن 2ٔ2ٔالتعسفٌة منذ تشكلت حركة للمقاومة الشعبٌة سنة 

وكان فدائٌو تركستان ٌسلكون مع , وٌرأسهم السٌد عالم خان حاكم إمارة بخارى 

 الجٌوش الروسٌة حرب العصابات فكانت مصدر خطر ٌقلق الحكومة؛ لذا أطلقت

ة التركٌة )قاطع طرٌق( وكان هذا االسم من فدائٌٌها اسم )باسماج( وهو باللؽ على

قبل السلطات الروسٌة نابعاً من طبٌعة عملهم الفدائً, وكان لواء هذه المقاومة 

الذي م 2ٕٗٔالشعبٌة الوطنٌة قد توحد تحت قٌادة )أنور باشا( فً مدٌنة بخارى سنة 

كثٌرة حررها  اوفتح مدن, نجح فً تكوٌن جٌش وطنً من خمسة عشر ألؾ مجاهد 

منذ بداٌة االحتالل السوفٌتً بدأ التركستانٌون مقاومتهم تحت ( ؛ وٕ)من ٌد الروس

قٌادات عدٌدة , وقام العلماء والسٌاسٌون بتشجٌع المقاومة , ورفض االستٌالء 

الروسً الشٌوعً الؽاشم على تركستان , وشكلوا جبهة التحرٌرالتركستانٌة السرٌة 

م قوٌة , ثم 2ٕٖٔإلى 2ٔ2ٔه المقاومة التً دامت من لالتصال بالعالم وتوجٌ

 . (ٖم ألنها لم تتلق أي دعم من أي دولة )2ٖٕٔضعفت عام 

ومن الذٌن كان لهم دوٌر أًٌضا فً قٌادة الشعب التركستانً وحركات المقاومة    

الذي ظل  الشعبٌة ضد االحتالل الشٌوعً العالمة )أبو النصر مبشر الطرازي(

الحتالل الروسً الشٌوعً وحركة اإللحاد لمدة اثنً عشر عاًما , وقام مكافًحا ضد ا

لمواجهة اإللحاد فقبض علٌه  م2ٔ7ٔبتشكٌل اتحاد الطلبة التركستانٌٌن عام

 وصدرت جمٌع مؤلفاته التركٌة والفارسٌة والعربٌة؛ كان الطرازي على رأس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ 1322, دار الزٌنى , القاهرة , سنة  1محمد سعٌد إسماعٌل: بالد اإلمام البخارى ماضٌها وحاضرها , جـ  (1)

 .12م , ص 1951/ 

أحمد فؤاد متولً , هوٌدا محمد فهمً : الجمهورٌات اإلسالمٌة فً آسٌا الوسطى والقوقاز الحاضر  (2)

 .125, ص ٌة , جامعة القاهرة , د.تسات الشرقوالمسقبل, سلسلة الدراسات الدٌنٌة والتارٌخٌة ,مركز الدرا

 . 14: الجمهورٌات اإلسالمٌة فً رابطة الدول المستقلة ماضٌها وحاضرها  , ص عبدهللا مبشر  (3)
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والتً ضحت فٌها  ,عاًما استمرت خمسة عشرحركات المقاومة الشعبٌة التً 

 تركستان بأرواح خمسة مالٌٌن شهٌد وخمسة مالٌٌن تم نفٌهم إلى معتقالت سٌبٌرٌا

وثالثة مالٌٌن تركوا دٌارهم, واضطر الطرازي أن ٌهاجر إلى أفؽانستان بعد أن 

        ( .  ٔسجن ثالث مرات , وُنفً مرة )

الداؼستانً نجم الدٌن ؼرتو الذي عرؾ  ثورتهم بقٌادة اإلمام ٌونأعلن القوقازلقد    

وقد سبقه مجموعة  م2ٔ7ٔوذلك فً نهاٌة  عند الروس باسم نجم الدٌن ؼوتسنكً

رأسهم اإلمام الشٌخ محمد شامل وشٌخه اإلمام القاضً  من القواد المجاهدٌن وعلى

المجاهد حمزة الخزناجً واألمٌر , الكمراوي  بالؽازي محمد مال محمد المشهور

 ومنهم اإلمام خلٌفة م2ٓ2ٔإلى سنة  م2ٖٓٔمن سنة  ادوا ثورة القوقازالذٌن ق

على  الواقعة فرؼانة فی م222ٔ محمد الذي قام بثورته ضد القٌاصرة سنة

,  (أوزبكستان سردارٌا( فً المنطقة الواقعة الٌوم فً جمهورٌة,  سٌحون)نهر

سنة  ذلك وكانول ثورة ضد الؽزو الروسً أقائد  لماشالوكذلك الشٌخ منصور 

 سبقت ثورة اإلمام خلٌفة محمد على ست عشرة ثورة فً التركستان وقد, م72۱ٔ

ثورة اإلمام نجم الدٌن ؼوتسو وأعلن القوقاز  واستمرت م22ٓٔمنذ عام  وذلك

 ( .ٕ)تبعته جورجٌا بعد بضعة أسابٌعم 2ٔ٘ٔ استقالله فً ماٌو سنة

أو تنصٌرهم , وقد تم ذلك بالفعل كانت سٌاسة القٌاصرة تستهدؾ طرد المسلمٌن    

مع كثٌر من أهل التتار المسلمٌن فً حوض الفولجا , ومع كثٌر من أهل 

ا من بشكٌرستان , واضطر الكثٌر منهم إلى التنصٌر , وترك دٌانتهم اإلسالمٌة هربً 

ٌفان الرهٌب قٌصر روسٌا فً ذلك الوقت , إال أن مجموعة إاإلبادة التً كان ٌقودها 

 وأمام كل هذه,  فً الخفاء ا طوٌالً سالمها زمنً إ لىهم ظلت محافظة عكبٌرة من

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

عبد هللا مبشر الطرازي: من علماء اإلسالم فى تركستان سٌرة سماحة الشٌخ مبشر الطرازي الحسٌنً كبٌر  (1)
فً آسٌا الوسطى والقوقاز , جـ  علماء تركستان وجهوده فً الدعوة إلى االتحاد اإلسالمً , مؤتمر المسلمٌن

م  , 1992هـ / 1414سبتمبر( , جامعة األزهر , سنة  31 - 24ربٌع اآلخر /  13 -11, فً الفترة ) 5
, وما بعدها , محمد نور الدٌن عبد المنعم: العالمة الطرازي المجاهد التركستانً , مؤتمر  142ص 

سبتمبر ( , جامعة  31 - 24ربٌع اآلخر /  13 -11ة ) , الفتر 5المسلمٌن فً آسٌا الوسطى والقوقاز, جـ 
 . 123م , ص 1992هـ / 1414األزهر , سنة 

 .3۵1, ص  1سلمون فً االتحاد السوفٌتً , جـ محمد علً : الم (2)
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الشعراء الذٌن  : للمقاومة , والجهاد من خالل الضؽوط اضطر شعب تركستان   

ٌبثون روح الٌقظة , والمقاومة , وشرعٌة الجهاد , وثانٌا من  خالل المقاومة 

فكان للشعراء مساهمة جادة فً التوعٌة وإٌقاظ الوعً القومً , ومنهم , المسلحة 

شعراء : خوقند , وسمرقند , وبخاري , وفً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن 

ودٌنٌة , أشعار اجتماعٌة , وؼنائٌة  نخذوا ٌنشدوأظهر العدٌد من الشعراء الذٌن 

لحكم القٌصري , وكان فً مناسبات عدة تدعو الشعب للمقاومة واالتحاد ضد ا

ا من المقاومة المسلحة , وذلك هؤالء الشعراء فً نظر الحكم القٌصري أكثر خطرً 

ٌحافظ , أو ؼٌر ذلك ,  ىأو معن, أو منظوم , ن الشعر بألوانه المختلفة من نثر أل

ٌ ة والقٌم  وٌرفع من الروح المعنوٌة للشعب , وٌنبه , والتراث , والذات , على اْلُهِو

رعٌة وضرورة المقاومة والجهاد , باعتبارهم ٌعبرون عن إرادة الشعب فً إلى ش

وٌشكلون فً نظر القٌاصرة القوة الخفٌة التً تبث , وقومٌته  , الحفاظ على هوٌته

 ( .ٔ)والنضالً للشعب التركستانً , روح الكفاح الوطنً 

ود صلب, لقد قاوم المسلمون فً أذربٌجان جمٌع موجات الكفر ومخططاته بع     

,  , وهذا ٌدل على أن أولئك القوم كانوا ٌحملون هّم اإلسالم فً قلوبهم وهمة عالٌة

 عن طرٌق اآلتً :

عدم االعتراؾ باألسماء الرسمٌة التى فرضها الشٌوعٌون إال عند المعاملة  (ٔ

فى الجوازات , بل إن كثًٌرا منهم لم ٌحفظ اسمه الرسمى , وإنما ٌخرج 

 جواز سفره وٌقرؤه . 

 تربٌة األوالد على بؽض الروس وكراهٌة عاداتهم وتقالٌدهم .  (ٕ

تعلٌم أوالد المسلمٌن أحكام دٌنهم واالعتزاز به عن طرٌق التعلٌم فى السر  (ٖ

بعًٌدا عن أعٌن الروس , بل وصل األمر إلى أن الجار ال ٌعرؾ عن ذلك 

شًٌئا وكان التالمٌذ ال ٌعرفون اسم شٌخهم لكى ال تعلم المخابرات الروسٌة 

 سًرا تحت السرادٌب بذلك , وكان بعض المسلمٌن ٌقوم بتعلٌم أوالد المسلمٌن 

 ــــــــــــــــــــــ

سعٌد أحمد : التأثٌر األٌدٌولوجً للروس على المجتمعات اإلسالمٌة بوسط آسٌا) أوزبكستان نموذجا ( , ص  (1)

95   . 
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 حجرات بٌته والمأكل والمسكن على نفقته الخاصة ابتؽاء مرضاة هللا . فً

 ( .ٔ)تربٌة أطفال المسلمٌن على حب اللؽة العربٌة  (ٗ
 

لقد عاشت اللؽة العربٌة فً القوقاز حٌاة كاملة ال فً الكتابة فقط بل وفً الحدٌث    

أًٌضا , بل إن قوة تٌار التراث العربً القدٌم فً القوقاز استطاعت أن تحمل حتى 

أٌامنا اللؽة العربٌة الفصحى التً ال تستخدم فً التخاطب العام فً موطنها فً البالد 

 ( .ٕالعربٌة )

إمام مسجد البخاري : كنا نلجأ إلى المقابر والصحراء ألداء صالة العٌد ,  ٌقولو    

 أما اآلن؛  اإلسالم ا من انتشارلنا بالصالة فً الساحات العمومٌة خوفً  فلم ٌكن ٌسمح

أماكن العمل دون أن ٌمنعنا أحد أو ٌهدد , وفً عالنٌة  فنصلً -بعد االستقالل  -

ومن ذلك ؛ وهكذا استطعنا المحافظة على هوٌتنا اإلسالمٌة ؛  استمرارنا فً الوظٌفة

ٌوجد فً المناهج الدراسٌة , فإنه ٌوجد فً  ال ا إذا كان حفظ القرآن الكرٌمأٌضً 

لذا فإن التمسك بالعقٌدة ,  المسجد ثم, هً التً تقوم بذلك  مناهج األسرة , فاألسرة

المسلمٌن عن  دٌة إلبعاداإلسالمٌة هو سر النجاح فً مواجهة أي محاولة معا

 الدٌنٌة داء الخدماتأكما أننا نتحرك اآلن إلقامة المحاضرات والندوات و, عقٌدتهم 

دون تعقٌدات أو مخارؾ كما  قل للتشاور فً شؤون المسلمٌن فً سهولة وٌسرنونت

ا , ومن كان ٌعمل فً مؤسسات الدولة لقد كنا نصوم رمضان سرً , السابق  كان فً

بحجة أنه ٌقصر فً أداء عمله نتٌجة  , إذا علم أنه صائم عقوبةكان ٌتعرض لل

تلجأ إلى تالمٌذ المدارس لجمع المعلومات عن  وكانت المخابرات السوفٌتٌة, لصٌامه

وكانت تخصص مجموعة من ,  آبائهم فٌما ٌتعلق بممارسة العبادات داخل بٌوتهم

ومن ثم تتم , المساجد وتسجل أسماء المترددٌن علٌها بلترصد لعمالء المخابرات 

 . (ٖ) متابعتهم ووضعهم فً قوائم المراقبة المستمرة

 ــــــــــــــــــــــ

, مجلة البٌان , تصدر عن المنتدى  61ٌحٌى الٌحٌى : المسلمون والعالم مشاهدات فى بالد بخارى , العدد  (1)
 . 62اإلسالمً, ص 

هـ / 1412, جامعة الزقازٌق , سنة  1آسٌا فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر , ط :  رأفت غنٌمى الشٌخ (2)

  141, ص  م1992

 . 6: الجمهورٌات اإلسالمٌة فى آسٌا الوسطى والقوقاز الحاضر والمستقبل , ص أحمد فؤاد , هوٌدا محمد (3)
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َّة عىل احلفاظ ىف الإسالمية واحلراكت الصوفية الطرق دوراثهًيا :   الاحتالل أ جناء الإسالمية الْهُِوي

 . والش يوعي القيرصي

َّة الإسالمية أ ولً :   :دور الطرق الصوفية ىف احلفاظ عىل الْهُِوي

 -وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول صحابة ٌد على األمر بادئ فً التصوؾ نشأ   

 الدنٌا الحٌاة متاع فً الزهد فً , متمثاًل  والسنة الكتاب أحضان فً والتابعٌن

,  الفكر روافد معظم فٌه التقت الذي المصب التصوؾ ؛ وٌعد بالقلٌل منها والرضا

 اإلسالمٌة األقالٌم كافة لٌشمل التصوؾ امتد , وقد والفرق المذاهب لمعظم فهو ٌتسع

 وال مكانٌة حدوًدا تعرؾ ال سلوكٌة روحٌة نزهة الؽالب فً ألنه أذربٌجان ومنها

 مراكز أكبر من واحًدا أذربٌجان إقلٌم كان لقد ؛ أخرى دون مذهبٌة فرق بها تختص

 نفوس فً بالعقٌدة ٌتعمقون الصوفٌة ألن وذلك ؛( ٔ) اإلسالمٌة الدولة فً التصوؾ

 وسٌرتهم المتقشفة بحٌاتهم البدو مناطق فً الجماهٌر قلوب وٌكسبون العوام طبقات

 (.ٕ)دعوتهم وصدق إٌمانهم وعمق وزهدهم

 اإلسالم وتعمٌق,  المؽول إسالم فً الفضل وعلمائها الصوفٌة للطرق لقد كان   

 . (ٖ)ونشره عنه والدفاع اإلسالم صؾ إلى وتحولهم,  العصور مدى على بٌنهم

 هناك وانتشارهم , البقاع تلك فً اإلسالم انتشار لهم أًٌضا فً الفضل كما ٌرجع   

 حتى الحسنة القدوة وٌعطونهم وأحكامه مبادئه وٌعلمونهم اإلسالم إلى الناس ٌدعون

 طبٌعة مع ٌتواءم الصوفٌة سلوك كان ؛ حٌث (ٗ)اإلسالم  إلى بفضلهم الجمٌع تحول

 التً القومٌة الشخصٌة أمراض عالج على عمل التصوؾ , فقد وأهلها البالد هذه

  نتٌجة البلدان هذه أهل ٌعٌشها التً االؼتراب حالة وأهمها البٌئة فٌها تسببت

 ــــــــــــــــــــــــ

الشحات إبراهٌم السٌد : أذربٌجان من الفتح اإلسالمً حتى نهاٌة عهد الساجٌٌن , رسالة دكتوراة , كلٌة  (1)

 .  191 ص, م 2111هـ/ 1421, المنصورة , سنة اآلداب 

 . 21 صد.ت , , , جدة  وكفاح مساهمات التركستان:  البارمحمد علً  (2)

 . 392,  391ص,  1 جـ,  التارٌخ عبر السوفٌتً االتحاد فً المسلمون:  البارمحمد علً  (3)

 . 213 ص,  النهر وراء وما روسٌا فً اإلسالم مستقبل:  رائفأحمد  (4)
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 والتً الطوٌل تارٌخهم طوال عاشوها التً الحربٌة أو السٌاسٌة الطبٌعٌة أو الكوارث

 فراًرا االؼتراب ٌكون ألن وسٌلة التصوؾ , فكان التمزق حد إلى وحدتهم حولت

 الحضاري االندماج أو العرقً التجنس , ورفض الفكري الذوبان لرفض الدٌن من

 القٌصرٌة فً المرحلة الصوفٌة استطاعت , وقد أجنبٌة أخرى حضارات مع

 .( ٔاإلسالمٌة ) هوٌتها وعلى البلدان على تلك أن تحافظ والشٌوعٌة

م 2ٙٙٔلقد كانت الدعاٌة السوفٌتٌة فً عهد ستالٌن وخورتشوؾ وما بعدها عام     

 تقول إن هناك تٌارٌن فً اإلسالم : 

تٌار تمثله المساجد وٌتزعمه المفتون وشٌخ اإلسالم , وممثلو الهٌئات  -ٔ

 اإلشرافٌة الدٌنٌة .

دن التٌار الذي ٌمثله الدراوٌش والطرق الصوفٌة الذٌن ٌقٌمون خارج الم -ٕ

وٌتزعمه شٌوخ المتصوفة ومؤسسو الطرق والمرشدون , ولقد كان الشباب 

 (.ٕ)الصوفً ٌمثل عند الروس الخطر األكبر نظًرا لثقافته 

فلقد قام , وكان اإلسالم عند الروس ٌنقسم إلى اإلسالم الرسمً وؼٌر الرسمً      

ا ٌتولى أمره  ًٌ إدارة خاصة تعطً له الروس بقٌادة ستالٌن بمنح اإلسالم مظهًرا رسم

شكال شبه رسمً تحت الرقابة المشددة من الحكومة الروسٌة , وُتعنى هذه اإلدارة 

ا إلى أربع  ًٌ بشأن السنٌٌن والشٌعة وتهتم بشؤون اإلفتاء وقسم اإلسالم الرسمً جؽراف

 إدارات روحٌة برئاسة المفتً وهً :

دارة سنٌة حنفٌة اإلدارة الروحٌة لمسلمً آسٌا الوسطى وقازاقستان وهً إ -ٔ

 المذهب .

اإلدارة الروحٌة لمسلمً روسٌا األوربٌة وسٌبٌرٌا وهً سنٌة على المذهب  -ٕ

 الحنفً . 
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اإلدارة الروحٌة لمسلمً القوقاز الشمالً وداؼستان وهً سنٌة على المذهب  -ٖ

 الحنفً .

وهً شٌعٌة على  اإلدارة الروحٌة للمسلمٌن الشٌعة والسنة فٌما وراء القوقاز -ٗ

المذهب الحنفً ومركزها باكو فً وسنٌة على المذهب الجعفري , 

 . (ٔأذربٌجان)

لوحٌدون المصرح لهم وكل نشاط ٌخرج عن هذه اإلدارات فهو ؼٌر قانونً وهم ا 

إقامة  والحٌاة الدٌنٌة مقتصرة علىالمٌة , بتمثٌل المسلمٌن السوفٌٌت فً الدول اإلس

ة وٌمنع منًعا الصالة داخل الجامع ومواعظ األئمة الخطباء وهم مراقبون رقابة شدٌد

باًتا فً الجوامع جباٌة الزكاة أو توزٌع الصدقات , ودور الدعاة ٌكمن فً الحفاظ 

على والء المسلمٌن للحكومة السوفٌتٌة ؛ ولوال اإلسالم المتوازي الذي ٌشكل 

اإلسالم الحنفً الذي ٌدٌره متصوفة تلك المناطق ؼٌر الرسمٌٌن ألصبح اإلسالم فً 

 ( . ٕطً النسٌان )

لقد أدى أتباع الطرق الصوفٌة دورهم التعلٌمً , فكان مدٌرو المدارس السرٌة     

هم أتباع الطرق الصوفٌة , حٌث كانوا ٌعملون على تنشئة األجٌال تنشئة إسالمٌة 

 ( .    ٖوتعلٌمهم مبادئ القرآن , وتنظٌم دورات تعلٌمٌة دٌنٌة جماعٌة )

 أساسٌتٌن هما :  لقد كان نشاط هذه الطرق ٌنحصر فً نقطتٌن   

تربٌة المسلم تربٌة روحٌة وفكرٌة منظمة , وخلق إرادة إٌمانٌة فً نفس  -ٔ

 كل مؤمن واالرتقاء به إلى أعلى مراتب اإلسالم .

ا بحٌث ٌصبح كل   -ٕ ًٌ العمل على تكوٌن مجتمع إسالمً منظم تنظًٌما مثال

شخص فً المجتمع متمما لآلخر فٌنتج عنه مجتمع إسالمً منظم 

 (.ٌٗرتضٌه هللا )
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تقوم بالدعوة إلى اإلسالم , وإقامة  ةالطرق الصوفٌة خالل الحقبة السوفٌتٌكانت     

 : المساجد السرٌة وحلقات قراءة القرآن , وأهمها هى 

تحاد ا فى االتعتبر من أوسع الطرق انتشارً  : حٌث الطرٌقة النقشبندٌة -ٔ

ٌتى , تأسست على ٌد الشٌخ محمد بهاء الدٌن نقشبند فى مدٌنة بخارى ٌالسوف

/ هـ7ٔ2ولد الشٌخ عام -رضى هللا عنه-ى ٌقول بانتسابه ألبى بكر الصدٌقالذ

 , جمٌع أطراؾ البالد ًها فوومركزها بخارى ومرٌدوتوفً عام  , م7ٖٔٔ

المحرك الرئٌس  وتعتبر هذه الطرٌقة , فى القوقاس ًومركزها األساس

القٌصرى ثم فى العهد الشٌوعى ووصل  للجهاد فى وجه المستعمر الروسى

 هذه كانت وقد,  (ٔ) خارج آسٌا الوسطىأذربٌجان وجهاد أتباعها إلى 

 وعدد حٌث انتشارها من الصوفٌة الطرق بٌن األول المركز تحتل الطرٌقة

 بعدم تتسم كانت : أنها انتشارها أسباب من وكان إلٌها والمنتسبٌن المرٌدٌن

 فً ٌندمج الطرٌقة لهذه ٌنتسب من كان , بل المطلق الزهد وعدم التعصب

 هذه جهاد , وكان االجتماعٌة الحٌاة ظروؾ مع سلوكه , وٌتوافق المجتمع

 ( .ٕالروس) ثم البوذٌة محاربة على ٌنصب الطرٌقة

 الربانً اإلمام إلى وتنتسب بالمنطقة , الطرق أقدم من تعد : القادرٌة الطرٌقة -ٕ

 مٙٙٔٔ هـ / ٔٙ٘ سنة المتوفى الحسنً الجٌالنً عبدالقادر الشٌخ المجاهد

 البالد , وفً اإلسالمً العالم أرجاء معظم فً الطرٌقة هذه وانتشرت

 , وتتركز السوفٌتً االتحاد , وفً , والهند , وتركٌا أفرٌقٌا العربٌة, وشمال

 تحتل؛ و (ٖالوسطى ) وآسٌا القوقاز فً مناطق عدة فً القادرٌة الطرٌقة

,  المرٌدٌن وعدد,  انتشارها حٌث من الصوفٌة الطرق بٌن الثانٌة المكانة

 طردت ثم,  إٌران إلى انتقلت ثم,  بؽداد مركزها وكان, إلٌها  والمنتسبٌن

ا كان القادر عبد ألن الشٌخ,  منها ًٌ ا سن ًٌ ا حنبل ًٌ   نجد ثم ومن,  للشٌعة ومعاد
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ٌ ة على الحفاظ فً فعال دور لها كان الطرٌقة هذه  تثبٌت وفً اإلسالمٌة اْلُهِو

ا ودافًعا عونا وكانت المسلمٌن نفوس فً واإلسالم اإلٌمان قٌم وترسٌخ ًٌ  نفس

ٌ ة على والحفاظ,  واالنتشار,  الجهاد فً المسلمٌن الستمرار  ضد اإلسالمٌة اْلُهِو

 (.ٔ)ودخٌل,  ملحد فكر أي

 

 الذكر ٌعتمدون القادرٌة بأن النقشبندٌة الطرٌقة عن القادرٌة الطرٌقة وتختلؾ     

 اسم علٌهم ٌطلقون الروس جعل , مما الخفً الذكر النقشبندٌون ٌعتمد بٌنما العلنً

 ذٌكرٌستً اسم القادرٌة الطرٌقة على الروس ٌطلق , بٌنما المتمتمٌن أي شٌبتونً

,  الشعبٌة الطبقات القادرٌة الطرٌقة استقطبت ولقد,  العلنً الذكر : أصحاب أي

 كانت , وبٌنما والمثقفٌن الدٌن علماء أؼلب النقشبندٌة الطرٌقة استقطبت بٌنما

 الطرٌقة , كانت الروس ضد المكشوؾ للصراع استعداًدا أكثر النقشبندٌة الطرٌقة

 .( ٕالسري ) للصراع أمٌل القادرٌة

هـ/ ٘ٗٔٔ الخورازي كبري الدٌن نجم الشٌخ الكبروٌة : أسسها الطرٌقة -ٖ

 أن هللا وشاء خوارزم على استٌالئهم أثناء المؽول ٌدعلى  قتل , وقد مٕٕٓٔ

 , وكانت الطرٌقة هذه أصحاب ٌد على اإلسالم المهاجرة المؽول قبائل تدخل

 االستٌالء بعد , ولكن علنٌة بطرٌقة وأورادها أذكارها تؤدي الطرٌقة هذه

 خفٌة األذكار , أصبحت الطرٌقة أتباع ومالحقة المنطقة تلك على الروسً

 اإلسالم روح على ومحافظة قائمة وما زالت وظلت النقشبندٌة الطرٌقة مثل

 ( .ٖالملحدٌن) عبث من اإلسالمٌة والتقالٌد القٌم وعلى

 وهذه الشرٌؾ النبوي البٌت آل إلى تنتمً كلها قبائل أربع الطرٌقة هذه وٌتزعم  

 هً : العربٌة الهاشمٌة القبائل

 تركمانستان فً وادي جٌحون)أمدارٌا( . شرق : وموطنها قبٌلة عطا - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 123نفسه , ص  (1)
 . 414,  412 ص,  1 جـ,  التارٌخ عبر السوفٌتً االتحاد فً المسلمون:  محمد علً (2)

 . 123 ص,  والقوقاز الوسطى آسٌا فً المسلمٌن محنة:  سعٌد أحمد (3)

 



ٕٖ 
 

تركمانستان شمال كراسنوفودسك , وهً  ؼرب : وموطنها قبٌلة حجة - ب

الحسٌن بن المنطقة التً حكمها أوالد اإلمام زٌن بن على ابن اإلمام السبط 

  على فً طبرستان .

 تركمانستان جنوب خلٌج كارابوؼاز . ؼرب وموطنهم السٌد : قبٌلة - ت

 . (ٔ)أٌضا شمال مدٌنة كراسنوفودسك  تركمانستان الشٌخ : ؼرب قبٌلة - ث

 

 , وكان الٌسوي أحمد الشٌخ ٌد على الطرٌقة هذه : تأسست الٌسوٌة الطرٌقة -ٗ

 والمؽول الترك قبائل دخول فً كبٌرٌ  تأثٌرٌ  ألشعاره , وكان عظًٌما شاعًرا

 وقد المؽول هؤالء من نفسه الٌسوي أحمد الشٌخ مؤسسها إن ( إذٕلإلسالم )

وهً  تركستان باسم بعد فٌما عرفت التً ٌس مدٌنة فً وتوفً الشٌخ هذا نشأ

ا فً جمهورٌة قازاقستان( , وقد ًٌ  سنة وفاته كانت فً منطقة تشٌمقند )حال

 اإلسالم انتشار فً كبٌر دور طرٌقته وأتباع لتالمذته م وكانٙٙٔٔ هـ/ٕٙ٘

 اإلسالم تجذٌر فً كبٌر دور لهم كان كما التركٌة والقبائل المؽول بٌن

 ( .ٖالحدٌثة ) العصور وفً نفوسهم فً وتعمٌقه

 ضد لٌنٌن ثورة قامت وعندما القٌاصرة بمقاومة الطرٌقة هذه شٌوخ لقد قام    

 والسٌاسٌة الدٌنٌة حرٌتهم سٌعطون بأنهم للمسلمٌن الكاذبة وعوده وأعلن القٌاصرة

,  الٌاسوٌة الطرٌقة مشاٌخ بعض بٌنهم ومن المسلمٌن من كثٌر كاملة , صدق

 للمسلمٌن الخالبة ووعوده لٌنٌن صدقت فرقة فرقتٌن إلى الطرٌقة هذه وانقسمت

 لم وفرقة , )الشً( باسم الفئة هذه , وتعرؾ البٌضاء روسٌا لتحارب معه ووقفت

 هذه وتعرؾ القٌاصرة قوات حاربت كما وهله أول منذ وحاربته لٌنٌن وعود تصدق

مركزها مدٌنة أرسالنبار فً وادي فرؼانة وأتباعها منتشرون  -)االٌشان( باسم الفئة

 وصدقته لٌنٌن مع األمر أول تعاونت التً الشً فئة أما , -فً قرؼٌزٌا وأوزبكستان

  عام وفً الشٌوعٌة ضد السري العمل إلى وتحولت الحقٌقة عرفت ما فسرعان
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,  للسوفٌت المناهضة الصوفٌة تنظٌمات السلطات اكتشفت م2٘ٓٔهـ /7ٖٓٔ

 قبضت من جمٌع قتلت أن بعد مالحقتهم فً تعسفٌة بإجراءات الحكومة وقامت

 اإلسالم لنشر سًرا تعمل الطرٌقة هذه بقٌت ذلك ورؼم زعمائها , من علٌهم

 ( . ٔوالشٌوعٌة ) اإللحاد ومحاربة

 عظٌم أثر له , كان الوسطى وأذربٌجان آسٌا منطقة فً التصوؾ أن نجد وبذلك  

 الشٌوعً الفكر , ضد هوٌته , وعلى علٌه والمحافظة اإلسالم وترسٌخ تثبٌت فً

 ضد المقاومة وحركة الثورات تقود التً هً الصوفٌة الطرق تلك وكانت الملحد

 (.ٕالروس)

َّة الإسالمية :  اثهًيا : دور احلراكت الإسالمية يف ادلفاع عن الْهُِوي

كان لبعض الحركات اإلسالمٌة مثل )حزب النهضة اإلسالمً , وحركة أالش   

ٌ ة اإلسالمٌة فً أذربٌجان  أوردا , والحركة المرٌدٌة( دور فً الحفاظ على اْلُهِو

ودول آسٌا الوسطى خالل فترة االحتالل الشٌوعً الذي كان ٌعمل على القضاء 

قام , فقد ٌة  كبٌرة وسط الجماهٌر لها شعبحٌث كان  على اإلسالم ونشر اإللحاد ,

النهضة أثناء فترة االحتالل بتدرٌس علوم الدٌن للشباب على ٌد العلماء  حزب

لمواجهة السٌاسة الشٌوعٌة التً ترٌد القضاء على اإلسالم , وبعد االستقالل كان له 

انخرط فً الحرب األهلٌة بعد االستقالل ,  , لكنهتأثٌٌر كبٌٌر على الحٌاة السٌاسٌة 

والتً أدت إلى خسائر كبٌرة فً األرواح بٌن الطرفٌن مما أدى إلى تقاسم السلطة 

أزٌح من السلطة , وأصبح محظوًرا أن بٌنه وبٌن الشٌوعٌٌن , لكن ما لبث بعد ذلك 

اإلسالم  كل منهما إلى تطبٌق مبادئ تفقد دع, والمرٌدٌة(  أالش أوردا) ركتاأما ح

ؼم حظر وطرح قضاٌا اقتصادٌة , واجتماعٌة , وسٌاسٌة , ولم ٌتورطا فً عنؾ ر

 ( .ٖبعضها)
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 أوال : دور حزب النهضة اإلسالمً :

م , وعلى 22ٓٔ/ ٙ/  2ستراخان الواقعة فً جنوب روسٌا فً أنشأ فً مدٌنة     

( , وجاء اسم ٔ)ضفاؾ نهر الفولجا , وكان رئٌسه )أحمد قاضً( من داؼستان 

نسبة إلى مكان النهضة فً الطالقان , حٌث كان مقر الحزب هناك , وهو  الحزب

فً روسٌا , وطاجٌكستان , وأوزبكستان , ومن قبل كانت  حركة سٌاسٌة تعمل

حركة سرٌة تستهدؾ محاربة الشٌوعٌة , وجمع شمل المسلمٌن فً كل االتحاد 

زب النهضة م كان ٌوجد تسعة أفرع لح22ٓٔومع عام , ( ٕالسوفٌتً سابًقا )

جمهورٌات سوفٌتٌة سابقة منها أوكرانٌا , وجورجٌا , وروسٌا ,  2فً  ًاإلسالم

 ( .  ٖوجمهورٌات آسٌا الوسطى الخمس )

أدرجت مهمة  ًكما ٌعد الحزب من أوائل األحزاب السٌاسٌة فً آسٌا الوسطى الت   

, واألعرق , , وبناء الدولة الدٌمقراطٌة , كما ٌعد الحزب األكبر  ًالتحرر الوطن

واألقوى من الناحٌة العقائدٌة , واألٌدٌولوجٌة , والسٌاسٌة , والتنظٌمٌة , وكان 

ا ,  ًٌ ٌنظر للحكم القٌصري والشٌوعً  على أنه تحطٌم لإلسالم والمسلمٌن روح

ا ) ًٌ ا , وثقاف ًٌ  ( .  ٗوعقائد

 :اآلتً وتقوم أهداف الحزب على 

 من مخلفات وبقاٌا مراحل االنحطاط السوفٌتً .إرجاع المسلمٌن إلى اإلسالم , وتنقٌته  (ٔ

م أن أهدافه مماثله  22ٓٔعام التتارٌة أستراخان بمدٌنة له إعالن الحزب فً أول مؤتمر  (ٕ

 تماًما ألهداؾ الثورة اإلٌرانٌة . 

إحٌاء الكتاب والسنة والقضاء على البدعة , وإبالغ الكالم بمعناه الصحٌح إلى الناس  (ٖ

الرسول)صلى هللا علٌه وسلم(, ودعوة ؼٌر المسلمٌن من روس فً كل مكان على نهج 

 وأوكرانٌٌن وؼٌرهم إلى اإلسالم , وأن نقدر الجهاد قدره ونضعه فً المحل الالزم .

 ٌسعى للحصول على االستقالل السٌاسً واالقتصادي لطاجٌكستان . (ٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 299رائف : مستقبل اإلسالم فى روسٌا وما وراء النهر , ص أحمد  (1)

: آثار تفكك االتحاد السوفٌتً على أمن األمة اإلسالمٌة , مؤتمر المسلمٌن فً آسٌا الوسطى والقوقاز طاٌلفوزي محمد  (2)
  .169صم, 1993هـ/ 1414سبتمبر( جامعة األزهر, سنة  31 -24ربٌع اآلخر/ 12 -11, فً الفترة) 4, جـ 

 -1991 الوسطى آسٌا منطقة فً األمنٌة للتهدٌدات والدولٌة اإلقلٌمٌة االنعكاسات:  الباز عٌد السٌد محمود رشا (3)
 .44ص,  م2111/ هـ1432 سنة,  القاهرة جامعة,  ماجستٌر رسالة,  م2115

مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات, الرٌاض , سنة  , اإلسالمٌة الوسطى آسٌا جمهورٌات فً السٌاسً اإلسالم:  مٌثم الجنابً (4)

 . 21,  62 صم ,   2111هـ / 1422
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 ( .ٔإٌجاد دولة دٌمقراطٌة تسعى لالستقرار وتتعهد بااللتزام بالقانون ) (٘

 :تجاه السٌاسة الشٌوعٌة االدور الذي قام به 

بثالثٌن عاًما سًرا فً المنازل دراسة الدٌن قبل انهٌار االتحاد السوفٌتً  تظللقد    

األستاذ )محمد عبد الحً( ممثل نائب  ولم ٌتوقؾ طوال الحقبة الشٌوعٌة , فٌذكر

م " كنا ندرس فً منازلنا كل العلوم 22ٕٔالحكومة اإلسالمٌة  رئٌس الوزراء فً

 الدٌنٌة , وفً الستٌنٌات بدأت الدراسة السرٌة لعلوم الدٌن تنتشر على ٌد اثنٌن من

م بدأت الحركة اإلسالمٌة 27ٗٔوفً عام ,سالمًاإل لماء الذٌن تعلموا فً جامعات العالمالع

م حتى تم تأسٌس 22ٓٔهللا نوري( حتى عام  المنظمة سًرا واستمرت هكذا بزعامة السٌد )عبد

ا عندما أعلن عن حرٌة  تأسٌس األحزاب فً البالد , وتولى  ًٌ حزب النهضة اإلسالمً رسم

كما ,  ؾ زاده( ونائبه )دولت عثمان( الذي تولى منصب رئٌس الوزراءرئاسته)محمد شرٌ

 الحق , نور م منها : صحٌفة )النجاة , خبر22ٕٔأصدرت الحركة عدة صحؾ إسالمٌة سنة 

 ( . ٕسالم ( )اإل

ا : حركة أالش أوردا :  ًٌ  ثان

االجتماعٌة ا على تفاقم المشاكل القرن العشرٌن ردًّ  أوائلفً ظهرت الحركة )أالش أوردا( 

كــتوطٌن الفالحٌن الروس , والمشاكل الزراعٌة التً مات فٌها مئات اآلالؾ من الفالحٌن 

الحركة كانت حٌث  , (ٖ)الكازاخ , والسٌاسة التً تسبب فٌها االستعمار الروسً فً كازاخستان

عام  التجمع الوطنً لكافة الفصائل الثورٌة الكازاخٌة ضد الحكم الروسً الشٌوعً بدًءا من

ًٌّا)حزب أالش أورداوفً بداٌة االستقالل أسس أعضاؤه م ,2ٔٙٔ ( فً كازاخستان ا حزبا سٌاس

كانت ٌعتبر السٌد)رشٌد ٌوتوشٌٌؾ( من المفكرٌن المرموقٌن فً الحزب , وو , م22ٓٔسنة 

تتجه إلى التخلص من الربقة الروسٌة والمخلفات الماركسٌة , وٌرى أن اإلسالم قوة  كتاباته

 (.ٗ, ودٌن ودولة , ولٌس مجرد دٌن كاألدٌان األخرى) سٌاسٌة وروحٌة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

: الحركات اإلسالمٌة فً آسٌا الوسطى بٌن اإلٌجابٌات والسلبٌات, من االحتالل الروسً قندٌل محمد عطٌة محمد محمود  (1)

 . 121م , ص 2112م , رسالة ماجستٌر , قسم األدٌان , جامعة الزقازٌق , مصر , سنة 2115حتى سنة 

 .  214رمضان : المسلمون فً آسٌا الوسطى وإٌران , ص مصطفى  (2)

م 2115ً آسٌا الوسطى بٌن اإلٌجابٌات والسلبٌات, من االحتالل الروسً حتى سنة : الحركات اإلسالمٌة فمحمد عطٌة  (3)

 . 123, ص 

, مكتبة مدبولً ,  2عبد المنعم الحنفً: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمٌة , طـ  (4)

 .22م  , ص 1999هـ / 1421القاهرة , سنة 
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المثقفٌن , وهو الحزب الوحٌد الذي ٌنتقد السلطة وٌعتمد الحزب على الشباب و      

بكل قواه وٌعمل من أجل نشر أفكاره وأهدافه التً على رأسها بناء الوحدة 

 ( .ٔاالجتماعٌة , والحرٌة والدٌمقراطٌة , والدولة اإلسالمٌة الموحدة لتركستان )

 أفكاره ومبادئه :

 .بٌن الناس  هاعمل على نشرالاإلسالم , ومبادئ تطبٌق  -ٔ

د الروسً فً البالد عن طرٌق عدم األخذ باللؽة الروسٌة ؛ ومقاومة الوج -ٕ

ألنها ترسخ للقٌم الؽربٌة المعادٌة لإلسالم واألصالة الكازاخٌة , والتً تؤدي 

إلى طؽٌان الفرد والطبقة والحزب , وٌصدر الحزب جرٌدة )الحق( , 

ٌ ة اإلسالمٌة للكازاخ  ( . ٕ( كهوٌة  ثقافٌة وحٌدة )وٌجعل شعارها )اْلُهِو

 : األذربٌجانً حزب المساواةثالًثا : 

م , وكان ضمن حزب وطنً ٌضم نخبة من المفكرٌن  , 2ٓٗٔتشكل عام     

والسٌاسٌٌن , والوطنٌٌن أمثال )أحمد أؼا أوؼلو , وحسن باي زرادبً , وهاشم 

م انقسم هذا الحزب بتأثٌر من 2ٔٔٔوزٌر , ومحمد أمٌن رسول زاده( , وفً عام

معتدل عرؾ باسم حزب الحركات االشتراكٌة والشٌوعٌة الروسٌة إلى جناح ٌمٌنً 

 )همت( المساواة تزعمه محمد أمٌن رسول زاده , وجناح ٌساري عرؾ باسم حزب

ؼدا رئًٌسا للحزب الشٌوعً األذربٌجانً عام  تزعمه نارٌمان نارٌمانوؾ الذي

وقد تولى رئاسة أذربٌجان السٌد )محمد أمٌن رسول زاده( رئٌس حزب ؛  م2ٔ2ٔ

عضًوا , ٕٓٔشخًصا فً البرلمان البالػ عدده  ٖٖالمساواة الذي بلػ عدد ممثلٌه 

شهًرا حتى احتل الروس أذربٌجان, وتولى نارٌمانوؾ رئٌس  ٖٕلكن لم ٌدم األمر أكثر من 

 ( .ٖ) م2ٕٓٔه للروس عامالحزب الشٌوعً األذربٌجانً , الذي أعلن خضوع

 هدفه : 

 . (ٗإدارة البالد)كان هدفه الرئٌس الذي ٌسعى إلى تحقٌقه هو تولً اللجنة اإلسالمٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .111فً جمهورٌات آسٌا الوسطى , ص  ًالجنابً : اإلسالم السٌاسمٌثم  (1)

 . 22 ص,  اإلسالمٌة والحركات واألحزاب والمذاهب والجماعات الفرق موسوعة:   الحنفًعبدالمنعم  (2)
هـ/ 1414بٌروت , سنة المكتب اإلسالمً , ,  ٕطـ محمود شاكر : المسلمون فً اإلمبراطورٌة اإلسالمٌة  (3)

 . 145, ص م 1994
هـ / 1413ٌة, الرٌاض, سنة , مطابع الفرزدق التجار1جمهورٌة أذربٌجان , طـ :  العبودي محمد ناصر (4)

 . 146,  145, ص م1992
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 رابًعا : الحركة المرٌدٌة : 
 

ٌ ة      أًٌضا ظهرت حركة وطنٌة إسالمٌة عرفت بالمرٌدٌة , لتدافع عن اْلُهِو

اإلسالمٌة وعن البالد اإلسالمٌة ضد السٌاسة الشٌوعٌة اإللحادٌة , تولى زعامتها 

 ثالثة من األئمة , هم :

اإلمام ؼازي محمد الذي ٌعرؾ باسم قاضً مال )القاضً العالم( , فقد كان  -ٔ

 م . 72ٖٔفقًٌها عالًما , ولد فً بلدة قمري فً عام 

 م .722ٔاإلمام حمزة وهو من أمراء االفار , ولد فً قرٌة هو زالت عام   -ٕ

م , وقد استطاع أن 727ٔاإلمام محمد شامل , ولد فً بلدة قمري عام   -ٖ

ا , وأسس فً القوقاز مصانع إلنتاج المدافع واألسلحة  ٌكون جًٌشا ًٌ نظام

والذخائر والبارود , ووضع تنظًٌما لحكم البالد فً شكل مجلس تولى هو 

 ( .ٔ)التفت حوله شعوب القفقاس كلها  رئاسته , وقد

 نشاطه :

علٌها , حماٌة القفقاس اإلسالمٌة من العدوان  الشٌخ محمد الشامل كان هدؾ   

وقد كتب كارل ,  أحكام اإلسالم فً نفوس المسلمٌن وتربٌة روح الجهاد وترسٌخ

ماركس عن بسالة الشٌخ وقال : أٌتها األمم اعتبري بما ٌمكن أن ٌفعله الرجال فً 

عاًما ٌحارب الروس ,  ٖ٘أكثر من ظل , لقد  الحاالت التً ترؼب أن تبقى حرة

القفقاس , واؼتنم أسلحتهم مما أثار وأنزل بهم هزٌمة ساحقة حٌث أجالهم عن بالد 

 .(ٕم)2٘2ٔألؾ جندي فقضت علٌه سنة  ٖٓٓهلع الروس , حٌث دفعت روسٌا بـ 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 25 ص هـ , 1413سنة  , مطابع الفرزدق , الرٌاض , 1: بالد الداغستان , ط  العبوديمحمد ناصر  (1)

 .  19نفسه , ص  (2)
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 النتائج والتوصيات
 أوال: النتائج :

, وسلب حرٌة الفرد  لفساد األخالقًا, وفقدان الدٌن فشل الشٌوعٌة وانهٌارها بسبب  -1

 .ة والرقابة الشدٌدة ٌووضعه تحت الوصاٌة القهر
 .  إلؽاء نظام الطبقات وعجزت أن تقرب بٌنها وبٌن الحكام ًلم تنجح الشٌوعٌة ف -2
بعثات التنصٌر  كانتحٌث  القٌاصرة قبل الثورة الشٌوعٌة المسلمون بمقاومة حكام قام -3

, فقد كان المسلمون  لم تأت بأٌة نتٌجة ولكنها, نشر سمومها بٌن المسلمٌن عمل على ت

, وكان هناك  فً حالة من الصالبة والتمسك بالدٌنوعالٌة من الوعً ,  درجةعلى  هناك

على نشر التراث اإلسالمً  وٌقومونالعلماء األجالء الذٌن ٌجمعون حولهم التالمٌذ , 

 .  ونسخه وتوزٌعه بٌن المسلمٌن
 شًء ً الذي ال ٌقؾ أمامهتجاءت الشٌوعٌة إلى العالم وإلى تلك البالد كاإلعصار العالقد  -4

خلق  ال تتفق مع طبٌعة البشر وفطرة هللا التً سوقد اعتمد فالسفتها ومنظروها على أس, 

 هللا سبحانه وتعالى , فقد كانت تحمل فً طٌاتها عوامل ولعل هذا من رحمة الناس علٌها ,

من الناحٌة الفلسفٌة اإللحاد , وإنكار وجود هللا سبحانه  تهاكان أساس نظرٌ,  القضاء علٌها

مما جعل علماء تركستان ٌقومون بعمل مؤتمرات ٌدافعون فٌها عن تراثهم  وتعالى ,

 . الدٌنً والثقافً
بالدعوة إلى اإلسالم , وإقامة  ةلصوفٌة خالل الحقبة السوفٌتٌالطرق ا الدور الذي قامت به -5

 . المساجد السرٌة وحلقات قراءة القرآن
, وهمة  جمٌع موجات الكفر ومخططاته بعود صلببمقاومة م المسلمون فً أذربٌجان قٌا -6

 . عالٌة
 ثانٌا التوصٌات :

ومن سٌرة  والسنة,العناٌة بنشر العقٌدة اإلسالمٌة الصحٌحة, والمستقاة من الكتاب  -ٔ

 فً الحٌاة بدونها. الصحابة )رضوان هللا علٌهم( ؛ ألن هذه األمة بأسرها, ال نصٌب لها

للمجتمع  االهتمام باألسر المسلمة فً تكوٌنها, والمحافظة علٌها, كأساس وركٌزة -ٕ

والقدوة الحسنة فً  الصالحة, اإلسالمً المنشود, وذلك عن طرٌق العناٌة بالثقافة والتربٌة

 كل شؤون الحٌاة, داخل المنزل وخارجه.

والتعلٌم, إلٌجاد  تكوٌن كوادر مسلمة, كفرٌق عمل من المتخصصٌن فً علوم التربٌة -ٖ

بالتعاون مع الجامعات  , وٌتم ذلكأذربٌجان منهج موحد للتعلٌم والتثقٌؾ اإلسالمً فً 

الطوٌلة فً هذا المجال,  اإلسالمٌة والمؤسسات العلمٌة األخرى ذات التجربة والخبرة

ٌ ة اإلسالمٌة, وعصمتها منوذلك للحفاظ على   هجمات التشوٌه والتشنٌع. اْلُهِو

لمواجهة األخطار  التنسٌق فٌما بٌن الجمعٌات والهٌئات اإلسالمٌة )المحلٌة والدولٌة( -ٗ

  والحاقدون. المشتركة, وسد الثؽرات التً ٌمكن أن ٌنفذ منها األعداء

الممكنة, وتبسٌط  عاة والمعلمٌن, وتزوٌدهم بكافة وسائل النشر والتألٌؾضرورة تبنً الد -٘

 مختصرة. مفاهٌم مؤلفاتهم, وجعلها فً كتٌبات ونشرات مسلسلة, بعناوٌن

العاملٌن فً  إٌجاد دراسات مٌدانٌة عن الحركات والتٌارات المناوئة لإلسالم, وتزوٌد -ٙ

وإبطال كٌدها ومكرها,  هجماتها, ن صدالحقل الثقافً والتربوي والدعوي بها لٌتمكنوا م

 وإفشال خططها وتدابٌرها.
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العمل على صلة الشعوب اإلسالمٌة بإخوانهم فً بالد آسٌا الوسطى والقوقاز ومساعدتهم  -7

والوقوؾ معهم فً مواجهة التحدٌات , حٌث ٌعانى مسلمو أذربٌجان من وجود فئات 

صٌر التى تسعى لكسب الشباب عن كثٌرة تعمل على محاربة اإلسالم مثل جماعات التنن

 طرٌق تقدٌم خدمات كبٌرة من أجل تنصٌرهم.
ٌجب تقدٌم الدعم فى مجال التوعٌة اإلعالمٌة وإرسال مدرسٌن , ودعاة ووعاظ لجذب  -2

 .الشباب وربطهم باإلسالم 

مساعدة المسلمٌن فى هذه المنطقة على تعلٌم أبنائهم وربطهم بالثقافة اإلسالمٌة , وتوفٌر  -2

الكتب والمدرسٌن لهم , وإنشاء مدارس إسالمٌة والعناٌة باللؽة العربٌة , والتوسع فى عدد 

 المنح الدراسٌة , والتركٌز على موضوع التعاون والمساعدات .

إرسال دعاة ٌتم انتقاؤهم بصورة طٌبة حتى ٌقفوا ضد الحمالت التى تحاول تشوٌه اإلسالم  -ٓٔ

. 
وتطوٌر مشروع  تطوٌر العالقات المؤسسٌة الجماعٌةالتركٌز على األبعاد االقتصادٌة و -ٔٔ

 عربى مشترك .
إنشاء لجنة فى نطاق جامعة الدول العربٌة تقوم بتقٌٌم الواقع القائم لهذه العالقات, وتحدد  -ٕٔ

العناصراإلٌجابٌة التى ٌمكن البناء علٌها حتى ولو كانت محدودة, وأوجه الضعؾ وسبل 

 تٌجٌة عربٌة شاملة لمستقبل هذه العالقات .عالجها وصوال ً إلى وضع رؤٌة إسترا
إنشاء بنك معلومات اقتصادي ٌتضمن كافة المعلومات الخاصة بمجاالت االستثمار فى  -ٖٔ

 هذه الدول ومجاالت التعاون االقتصادي العربى معها .
 فً للدراسة واإلسالمٌة العربٌة البالد فً عدٌدة جامعات فً للطالب كثٌرة منح تقدٌم -ٗٔ

 . والعلمٌة,  واللؽوٌة,  واألدبٌة,  والتارٌخٌة,  الشرعٌة التخصصات

 . البالد تلك فً اإلسالمٌة الجامعات فروع إنشاء -٘ٔ

 لكل ودعوتهم اإلسالمً العالم من بنظرائهم االتصال على المنطقة علماء تشجٌع -ٙٔ

 . المناسبات

 . المذهبٌة الفروق فٌها ٌراعى الؽربٌة تركستان مناطق فً مكثفة شرعٌة دورات عقد -7ٔ

 . واإلسالمٌة العربٌة الدول فً الدراسة منح النابؽٌن الطالب منح -2ٔ
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 الخاتمة

لها تارٌخ قدٌم ٌرجع إلى العصر التً بالد ما وراء النهر )آسٌا الوسطى( كانت أذربٌجان جزًءا من 

ألؾ عام , فهً أول بالد اكتشؾ فٌها زراعة الحبوب , وتربٌة الحٌوان قبل  ٘٘الحجري القدٌم منذ 

الشاقة  سكانها األتراك بقوتهم وصالبتهم وتحملهم األمور وقد تمٌز؛ المٌالد بثمانٌة آالؾ سنة 

الة من الجهل والخرافات التً كانوا ٌعتقدون بها وشجاعتهم أمام عدوهم ؛ إال أنهم كانوا ٌعٌشون فً ح

, والتً كان لها دور فً قٌام الحروب بٌنهم ؛ ولما جاء اإلسالم إلٌها قضى على الصراعات والنزعات 

سهموا فً رفعة ونصرة  اإلسالم , أالطائفٌة والعرقٌة المختلفة , ووحد بٌنها , فخرج منها قادة وعلماء 

          وأصبحوا قادة األمم .  

وللدول اإلسالمٌة المجاورة نتٌجة لتقسٌم االحتالل الشٌوعً لها ك ة أذربٌجانظهرت جمهورٌوقد      

ا , وإحكام السٌطرة علٌها , وتقسٌمها على 2ٕٗٔعام لها  ًٌ ا , واقتصاد ًٌ م ؛ وذلك الستؽاللها سٌاس

من قومٌة واحدة , مما  أساس عرقً وقومً ؛ فكل جمهورٌة تشؽل األرض التً ٌتألؾ معظم سكانها

كان له تأثٌر سلبً على وحدة شعوب المنطقة كلها , وقطع كل صلة بٌنهم وبٌن إخوانهم المسلمٌن فً 

 البالد األخرى .

األوضاع االقتصادٌة , والسٌاسٌة , والدٌنٌة , واالجتماعٌة فً ظل الحكم القٌصري  ساءت لقد      

 . التخرٌب , والقتل , والنفً لهذه الشعوبالذي وصؾ بأنه )سجن للشعوب( حٌث 

فً الفترة القٌصرٌة ؛ فقد  ولما جاء الحكم الشٌوعً ازدادت األوضاع سوًءا أكثر مما كانت علٌه     

)إهدار كثٌر من الماء, وتحوٌل األراضً إلى منطقة تجارب نووٌة( ال وهًتسبب فً أكبر كارثة بٌئٌة 

إلى اآلن والتً مات بسببها الكثٌر من السكان ؛ باإلضافة إلى  مٌة هذه البالد اإلسالزالت تعانً منها 

القتل والنفً العمد لإلقالل من عدد المسلمٌن وإضعافهم , أما الناحٌة الدٌنٌة فالشٌوعٌة كانت تقوم على 

 اإللحاد , ومحاربة األدٌان)خاصة اإلسالم(, وكل من ٌخالفها .

كانت توجد ٌدي إزاء هذه السٌاسة االستعمارٌة حٌث ولم ٌقؾ مسلمو أذربٌجان مكتوفً األ    

تقوم بالدعوة إلى اإلسالم سًرا وجهًرا ضد  مسلمٌن ,مجموعات من األشخاص ٌقودها بعض علماء ال

 . السٌاسة االستعمارٌة التً ترٌد القضاء على اإلسالم

بٌن  اوتوزٌعه اهونسخ,  علم الشرعًالكتب نشر ولقد بذل علماء أذربٌجان قصارى جهدهم فً     

, بل قام علماء تركستان كلها بعمل مؤتمرات ٌدافعون فٌها عن  الفقه والتفسٌر ةسادر, والمسلمٌن 

 من األفكار الشٌوعٌة والتنصٌرٌة . حماٌة عقل المجتمع وثقافتهتراثهم الدٌنً والثقافً ل

وإسرائٌل الوالٌات المتحدة كل من ) ولما سقط االتحاد السوفٌتً واستقلت أذربٌجان عنه , قامت   

لضمان عدم  كل واحدة منها لعمل عالقات اقتصادٌة وتبادل ثقافً معها تسعىوروسٌا وتركٌا وإٌران( 

ا . ًٌ  استحواذ أي دولة أخرى بها كل
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 أوال : المراجع العلمٌة : 

 لإلعالم الزهراء,  ٔ ط,  النهر وراء وما روسٌا فً اإلسالم مستقبل:  رائؾ أحمد -ٔ

 .م 22ٗٔ/  هـٗٔٗٔ سنة,  القاهرة, العربً

,  الزقازٌق جامعة,  ٔ ط,  والمعاصر الحدٌث التارٌخ فً آسٌا:  الشٌخ ؼنٌمى رأفت -ٕ

 , م227ٔ/  هـ7ٔٗٔ سنة

 والحركات واألحزاب والمذاهب والجماعات الفرق موسوعة: الحنفً المنعم عبد -ٖ

 .  م222ٔ/  هـٕٓٗٔ سنة,  القاهرة,  مدبولً مكتبة,  ٕ طـ,  اإلسالمٌة

,  والمستقبل التحدٌات والؽرب اإلسالمً العالم:  التوٌجري عثمان بن العزٌز عبد -ٗ

/ هـ2ٕٗٔ,   الرباط,  إٌسٌسكو والثقافة والعلوم للتربٌة اإلسالمٌة المنظمة منشورات

 . م7ٕٓٓ

 األنجلو مكتبة,  ٔ ط,  سابًقا السوفٌتً االتحاد فً المسلمون:  العال أبو محمود -٘

 .  م 22ٖٔ/  هـٖٔٗٔ سنة,  المصرٌة

المكتب اإلسالمً , ,  ٕطـ محمود شاكر : المسلمون فً اإلمبراطورٌة اإلسالمٌة  -ٙ

 .م 22ٗٔهـ/ ٗٔٗٔبٌروت , سنة 

 سنة,  القاهرة جامعة, ٔ طـ,  والبلقان الوسطى آسٌا فً المسلمون:  حرب محمد -7

 .م 22ٖٔ/  هـٖٔٗٔ

 الحاضر و الماضً بٌن( التركستان) الوسطى آسٌا علماء: الشرٌؾ موسى بن محمد -2

 .ت  .د ,

 .  ت.د,  الرٌاض,  الفرزدق مطابع,  ٔ ط,  الداؼستان بالد:  العبودي ناصر محمد -2

,  الزٌنً دار,  ٔ جـ,  وحاضرها ماضٌها البخاري اإلمام بالد: إسماعٌل سعٌد محمد -ٓٔ

 . م2٘ٔٔ/  هـ77ٖٔ سنة,  القاهرة

 . ٕٓ ص,  ت.د,  جدة,  وكفاح مساهمات التركستان:  البار علً محمد -ٔٔ

, دار الشروق  ٔ جـ,  التارٌخ عبر السوفٌتً االتحاد فً المسلمون:  البار علً محمد -ٕٔ

 , القاهرة , د.ت .

 .  ت .  د,  األزهر جامعة,  وإٌران الوسطى آسٌا فً المسلمون:  رمضان مصطفى -ٖٔ

 مركز,  اإلسالمٌة الوسطى آسٌا جمهورٌات فً السٌاسً اإلسالم:  الجنابً مٌثم -ٗٔ

 . م ٕٔٓٓ/  هـٕٕٗٔ سنة,  الرٌاض, والدراسات للبحوث فٌصل الملك
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,  ٔنهى السدمً : اإلسالم السٌاسً فً الشرق األوسط وجنوب شرق آسٌا , ط  -٘ٔ

 .م ٕٗٔٓهـ / ٖ٘ٗٔمكتبة مدبولً , القاهرة , سنة 

 الدراسات عٌن, ٔ ط, ,  والقوقاز الوسطى آسٌا فً اإلسالم شارانت:  دروٌش هدى -ٙٔ

 . مٕٗٓٓ/  هـٕٙٗٔ,  القاهرة,  واالجتماعٌة اإلنسانٌة والبحوث

 

 : المراجع األجنبٌة : ثانٌا

(1) Cambridge Scholars Publishing : Transformation of the Muslim World in the 21st Century, 
Edited by Muhammed , Hüseyin  Mercan ,Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, 

NE6 2PA, UK , 2016 , p.1. 
 

 الرسائل العلمٌة : : ثالثا

 منطقة فً األمنٌة للتهدٌدات والدولٌة اإلقلٌمٌة االنعكاسات:  الباز عٌد السٌد محمود رشا -ٔ

 هـٕٖٗٔ سنة,  القاهرة جامعة,  ماجستٌر رسالة,  مٕ٘ٓٓ -22ٔٔ الوسطى آسٌا

 . مٕٓٔٓ/

 بوسط اإلسالمٌة المجتمعات على للروس األٌدٌولوجً التأثٌر: سلطان محمد أحمد سعٌد -ٕ

 اآلسٌوٌة الدراسات كلٌة,  الحضارات قسم,  دكتوراة رسالة( , نموذجا أوزبكستان)آسٌا

  . ت.د,  الزقازٌق جامعة, 

 رسالة,  الساجٌٌن عهد نهاٌة حتى اإلسالمً الفتح من أذربٌجان:  السٌد إبراهٌم الشحات -ٖ

 . مٕٓٓٓ/ هـٕٔٗٔ سنة,  المنصورة,  اآلداب كلٌة,  دكتوراة

 اإلٌجابٌات بٌن الوسطى آسٌا فً اإلسالمٌة الحركات:  قندٌل محمود محمد عطٌة محمد  -ٗ

,  األدٌان قسم,  ماجستٌر رسالة,  مٕ٘ٔٓ سنة حتى الروسً االحتالل من, والسلبٌات

 . م7ٕٔٓ سنة,  مصر,  الزقازٌق جامعة

 

 الدورٌات والمجالت :رابعا : 

 الوسطى آسٌا فً اإلسالمٌة الجمهورٌات:  فهمً محمد هوٌدا,  متولً فؤاد أحمد  -ٔ

 الدراسات مركز, والتارٌخٌة الدٌنٌة الدراسات سلسلة, والمسقبل الحاضر والقوقاز

 ت ..د,  القاهرة جامعة,  الشرقٌة
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 فً الوسطى آسٌا فً اإلسالمٌة للجمهورٌات االقتصادٌة األهمٌة:  األشوح زٌنب -ٕ

  الفترة,  7 جـ,  والقوقاز الوسطى آسٌا فى المسلمٌن مؤتمر,  سابًقا السوفٌتً االتحاد

 . م22ٖٔ/ هـٗٔٗٔ سنة,  األزهر جامعة( , سبتمبر ٖٓ - 2ٕ/ اآلخر ربٌع ٖٔ -ٔٔ)

 ماضٌها المستقلة الدول رابطة فً اإلسالمٌة الجمهورٌات:  الطرازى مبشر عبدهللا -ٖ

 -ٔٔ) الفترة فً,  2 جـ,  والقوقاز الوسطى آسٌا فً المسلمٌن مؤتمر,  وحاضرها

 . م22ٖٔ/ هـٗٔٗٔ سنة, األزهر جامعة( سبتمبر ٖٓ - 2ٕ/ اآلخر ربٌعٕٔ

 مبشر الشٌخ سماحة سٌرة تركستان فى اإلسالم علماء من: الطرازي مبشر هللا عبد -ٗ

,  اإلسالمً االتحاد إلى الدعوة فً وجهوده تركستان علماء كبٌر الحسٌنً الطرازي

/  اآلخر ربٌع ٖٔ -ٔٔ) الفترة فً,  ٘ جـ,  والقوقاز الوسطى آسٌا فً المسلمٌن مؤتمر

  . م22ٕٔ/  هـٗٔٗٔ سنة,  األزهر جامعة( , سبتمبر ٖٓ - 2ٕ

 مؤتمر,  اإلسالمٌة األمة أمن على السوفٌتً االتحاد تفكك آثار: طاٌل محمد فوزي  -٘

 ٖٓ -2ٕ/ اآلخر ربٌعٕٔ -ٔٔ)الفترة فً,  2 جـ,  والقوقاز الوسطى آسٌا فً المسلمٌن

 . م 22ٖٔ/ هـٗٔٗٔ سنة, األزهر جامعة( سبتمبر

 المسلمٌن مؤتمر,  التركستانً المجاهد الطرازي العالمة: المنعم عبد الدٌن نور محمد -ٙ

(  سبتمبر ٖٓ - 2ٕ/  اآلخر ربٌع ٖٔ -ٔٔ)  الفترة,  ٘ جـ, والقوقاز الوسطى آسٌا فً

 . م22ٕٔ/ هـٗٔٗٔ سنة,  األزهر جامعة, 

 مجلة,  الصٌنً التنٌن فكً بٌن إسالمً وطن..  الشرقٌة تركستان:  عٌسى محمود -7

 . م2ٕٓٓ نوفمبر/  هـٖٓٗٔ القعدة ذو,  ٔٔ العدد,  2ٕ السنة,  األزهر

 البٌان . مجلة,  2٘ العدد,  بخارى بالد فً مشاهدات:  الٌحً ٌحى -2

 مجلة,  ٓٙ العدد,  بخارى بالد فى مشاهدات والعالم المسلمون:  الٌحٌى ٌحٌى -7ٔ

 . ٕٙ ص, اإلسالمً المنتدى عن تصدر,  البٌان
 
 
  

 


