
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ممارسات األجهزة األمنية الروسيةفوضى 

  مرتمجة
 عتقال األخت املسلمةاويف مدينة موسكو ب صباحاً م 2011مايو  19بتاريخ ] F.S.B[قام جهاز األمن الداخلي الروسي 

ام، ومل يسمحوا هلا باال1976واليد صديقوفا أوميدخان غانيفنا من م ، وهم أطفاهلا الثالثة الصغارإيداع  مت. تصال لتخرب عن مكا
، مت إيداعهم يف بيت 2003 وصالح الدين من مواليد 2001واألوالد نصرة اهللا من مواليد  1999البنت مريخمان من مواليد 

  .األيتام
تهمة بعتقل ام قد 1972الدينوفيتش من مواليد  كان الزوج صديقوف فاروخ فضلم  2010ديسمرب  7ومن قبل، وبتاريخ 

واليوم . التهم اليت مل يرتكبهابمن أجل الضغط على زوجها ليعرتف عتقلت ا، املرأة املظلومة حزب التحريرنتماء حلزب سياسي، اال
ا بلد حضاري يلتزم حبقوق اإلنسان، نرى يف الواقع كيف يتصرفون من أجل حتقيق  حني حياول قادة البلد أن يظهروا روسيا على أ

  .وأوالدها، وقد حكمت احملكمة على صديقوفا باحلبس ملدة شهرين أهدافهم، يفرقون بني األم
نامليات تفتيش للمنازل غري مربرة و وضواحيها ع مايو يف مدينة أوفا 23 قد متت يفو    .عتقال للنساء املسلمات يف بيو

ومنزهلا   1984وفا، مواليد م  بتفتيش منزل السيدة مانابوفا يوال كازخيان2011مايو  23بتاريخ فقد قام موظفو األمن القومي 
ونادوها  املخرزمث هددوها باملفك و  ،أ 55قتادوها إىل شارع  كالينينا امث  .617شقة رقم  11كائن يف مدينة أوفا شارع موشنيكوفا 

ريباً، فيما يوم كامل تق طوالا ذوقد تكرر كل ه. مما شكل ضغطا معنويا عليها عتقال أبنائهااوهددوها ب... باملريضة نفسياً، والضالة
  .و اخلمس سنوات وحيدين يف البيتوطفلها الصغري ذبقي رضيعها 

يف مدينة أوفا، شارع كرليفا، وهي حامل ، وتسكن 1985ا وقد مت تفتيش منزل السيدة مينيبايفا إملريا يونريوفنا من مواليد ذه
من  وكانت الشاهدتان أثناء التفتيش خطأ،  اً ان مكتوبمت التفتيش بطريقة خمالفة للقانون، ففي األوراق كان العنو . يف شهرها الثامن

جيداً،  وقد صور عمالء األجهزة األمنية كل ما جرى بالفيديو، من أجل أن يصوروا وجه األخت .نفس األجهزة، فقد حضرن معهم
  .ي كان يصور فيتسالف، وكان يركز كامريته عليهاذسم املوظف الا

على ممارسات  نشاهدي يف الشقة كاناو العام الواحد،  ذبنهما عليم اانيسوفيتش، و فا األمر، كان زوجها طاهر ذأثناء كل ه
  .عمالء األجهزة، فقد دعسوا بأرجلهم املتسخة على كتب حتتوي آيات من القرآن

م ظهر على األخت أعراض الضغط، زيادة يف نبضات كا التصرف يكونوا قد حقروا مشاعر  ذ ل املؤمنني، ونتيجة ممارسا
. وبعد الفحص خلص الطبيب إىل أن حالتها عصبية ورمبا تفقد طفلها. ستدعى سيارة اإلسعافامما . ، آالم يف أسفل البطنبالقل

الواقع يف شارع شافيفا، وبعد فحصها رفضوا إدخاهلا إىل املشفى حبجة أنه  6فأعطاها مهدئات ونقلوها إىل مستشفى التوليد رقم 
  .ممتلئ

سنوات، علي سنتان  4صالح الدين سنوات،  6 صغار، زينب أبناء 4، وهلا 1982ن مواليد شاكريوفا ليلى راميلفنا م
من يوم  تعرضت وعائلتها للضغط من قبل األجهزة األمنية، فقد وصلت إىل منزل األخت يف الساعة السابعة صباحاً . جنات سنةو 

ن شاهدات على عمليةكان من بينهم بعض الن. م سيارتان وخرج منهما رجال كثريون2011مايو  23  ساء، وتبني فيما بعد أ
كوم عليه بالسجن ، وهو حمت خترج من بيتها لتذهب للقاء زوجها شاكريوف ألبريت زكييفتشيف هذا الوقت كانت األخ. التفتيش



ذا تكون هذه العائلة قد فقدت املعيل هلا2010سبتمرب  22، منذ 1ـ282وفق املادة  اف حوهلا من كل لتفقاموا باال. والراعي م، و
ا التصرف حبسب العادة القدمية، أظهروا هلا إذنا و مث بدؤ . ا يسحبون منها هاتفها النقال بالقوةو ؤ دون أي سبب بد، و اجلهات

عن املواد األدبية احملظورة قاموا بتفتيش كل شيء وحركوه من  أثناء التفتيش. أجربوها أن تفتح هلم بوابة البيت ليدخلواو بالتفتيش، 
مث مل يكتفوا  .صادرة يف هذا البلد مل يسلم منهم، على الرغم من أن كل الكتب يف املنزل كانت الثالجةقسم التربيد يف ، حىت مكانه

م سيمزقون ألواح احليطان فهي من خشب ، رخون ما أخاف األطفال الصغارصجعلوا ي. مبا ترى أعينهم من أغراض صاروا يهددون أ
دئ ئيتهم. تهم الوقت الطويلوأيقظهم من النوم وتطلب    .ال نعرف كم حيتاج األطفال اليوم من وقت إلعادة 

م . 218أ، غرفة رقم  55بعد تفتيش األخت أخذوها إىل القسم الواقع يف شارع كاليننا  مث بدأ احلديث وكان ملخصه أ
ا أصولية، وطلبوا منها بشدة أن توقع عليه  51ذكرت هلم املادة و  ،ستدعاء حمامٍ اطلبت . اأعدوا مادة مكتوبة تعرتف فيها األخت بأ

ديداً . يهمفحتاد الروسي ولكن ذلك مل يؤثر من دستور اال وصاروا . م دار األيتامأبنائها وإيداعه هلا بالسجن وأخذ بل كان الرد 
  .إلدارة ليعرفوا عنوان أقرب بيت لأليتام، وصاروا يلوحون يف وجهها مبخرز وسكنييتصلون با
خواتنا وأطفالنا؟ إىل مىت سنظل ساكتني أهذه املمارسات الالقانونية حبق زوجاتنا، أمهاتنا،  ستمرتلمون، إىل مىت سيها املسأ

عما عملنا ملساعدة أخواتنا وأبنائهن؟ فاهللا تعاىل مل حيدث معنا؟ كيف سنجيب اهللا يوم القيامة حني سيسألنا  ونتظاهر بأن شيئاً 
َعَلْيُكُم النَّْصرَوِإِن اْسَتنَصُروُكْم : [يقول يِن فـَ ، نييف هذه اللحظات أخونا وزوجته وأوالدمها يطلبون منا، حنن املسلم]. ِفي الدِّ

املسلم أخو املسلم ال يظلمه «: عن بن عمر احلديث الذي يرويه البخاري ومسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املساعدة، 
ا كربة من كرب يوم القيامة، ومن وال يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا  يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه 

ال يزال اهللا يف حاجة العبد ما « :ذلك يف حديث إسناده حسن ورجاله ثقات يقول عليه السالموك. »سرت مسلماً سرته اهللا يوم القيامة
فكل من  .»حيقره املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال«: جاء فيهملسلم واللفظ  ويف حديث آخر يرويه أبو هريرة،. »دام يف حاجة أخيه

عند أيب داوود ورد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف حديث جابر،. ه بال مساعدةايستطيع احلماية وال حيمي يعترب أنه ترك أخ
  .»نصرتهحيب نصرته إال خذله اهللا يف موضع حيب فيه ذل مسلم مسلما يف موضع وال خي «: قال

حنن . ت وأبنائهاخويف مقدمتها األ ذه احلادثة جيب أن تؤثر فينا، وكل منا جيب عليه أن يشارك يف حترير هذه العائلة املسلمة،ه
مام جنة يقاتل من اإلإمنا « :نعلم، وتأكدنا مرة أخرى، أنه بدون إمام فإن هذه املصائب ستستمر وتتكرر، قال صلى اهللا عليه وسلم

قينقاع، وكذلك اخلليفة املعتصم، الذي مسع  وحاكم املسلمني حيمي أعراض املسلمات، وقد محاها وعاقب بين .»به ورائه ويتقى
ا مسلمة به باستغاثة   .أرسل مباشرة جيشا لنجد

ننشر  وكذلك جيب أن. بسرعة اإلفراج عنهم خوتنا وأخواتنا، أوًال بالدعاء هلمإعزاء، أنتم تستطيعون أن تساعدوا املسلمون األ
ا أحد، بل جيب علينا أن نلفت نظر املسلمني،  جيب أن ال متر هذه احلادثة دون . أخبارًا عن هذه املصيبة لبقية املسلمني أن يشعر 

جيب علينا أن نطالب الشخصيات والناشطني املسلمني أن . كل شرائح اجملتمع ووسائل اإلعالم هلا ولفوضى تصرفات احلكومة
  .شكلةيف حل هذه امل يشاركوا

  .أيها املسلمون، أنصروا دين اهللا، ينصركم اهللا
                 حزب التحرير                                                          م                            25/05/2011

  روسيا                                                                                                             


