�أ�ضواء

روس ـ ـ ـيـا القـيـصـ ــري ــة...

احتضنت اإلسالم...
واليوم على المحك!

انفتحت روسيا على العالم العربي واإلسالمي منذ أكثر من  1400سنة وكانت السباقة
بني الدول األسيوية واألوروبية في تقبل وإميان الكثير من شعوبها في وسط وجنوب حوض
الفوجلا ،ومنطقة األورال وشمال القوقاز ،وسيبيريا والشرق األقصى الروسي ،وجمهوريات
مس ��لمة :داغس ��تان ،تاتارستان ،بشكيرس ��تان ،موردوفيا ،ماري يل ،وفي موسكو وبعض املدن
الكبرى التي تطل على بحر قزوين الذي يعتبر أهم موقع استراتيجي في املنطقة الروسية
وجواره ��ا ،حت ��ى وص ��ل املس ��لمون من 11ملي ��ون إلى  20مليون مس ��لم ليش ��كلوا  20%من
س ��كان روس ��يا االحتادي ��ة الي ��وم ،وذلك بدء ًا م ��ن القرن الثام ��ن وقبل إعالن املس ��يحية دينا
رس ��ميا للبالد ،وأصبح اإلس�ل�ام الدين الثاني بعدها ألكثر أقلية دينية تتركز بني القوميات
األقلية الذين يعيشون بني البحر االسود وبحر قزوين في أديز ،بالكارس الشرق في نوغاس،
والشركس والشيشان واالنغوش وكاراشاي في بلكاريا ،وفي حوض الفوجلا التتر والبشكير،
وفي جتعيدة كراي أوليانوفسك وسامراء ،ونيجيتي نوفغورود ووتيومن ،وموسكو ،واألقاليم
ليننغراد وغيرها.

العامـل

األمبراطورة الروسية كاترينا الثانية حتتضن االسالم
أصدرت األمبراطورة كاترين الثانية في عام 1789م قرا ًرا يتيح للمسلمني
تأس ��يس أول جمعي ��ة للمس ��لمني ف ��ي مدين ��ة أورنبورغ ،مما س ��اعد ف ��ي بناء
املس ��اجد والص ��روح الديني ��ة والتي وصلت إلى مئة مس ��جد حتى عام ،1991
وازدادت النهض ��ة الروحي ��ة املش ��رقية بع ��د انهي ��ار االحت ��اد الس ��وفياتي على
الصعيدين املس ��يحي واملس ��لم بعد إعادة احلياة لهما ،مما زاد في نس ��بة بناء
املس ��اجد لتصل إلى  6أالف مس ��جد على كافة االراضي الروس ��ية وفي س ��نة
1992م عقد مؤمتر س ��ادس ملس ��لمي روسيا والدول االوروبية في رابطة الدول
املس ��تقلة الذي قام بتأس ��يس االدارة املركزية ملس ��لمي روس ��يا الذين انفصلوا
ف ��ي  1994ع ��ن االدارة املركزي ��ة ه ��ذه ليؤسس ��وا رابط ��ة عل ��ى اس ��اس االدارة
الدينية ملس ��لمي القس ��م االوروبي في روس ��يا ومقرها في موسكو ،مما ساعد
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> إعــداد :الباحثـة آمـ ــال عــربيد
amaluna@live.com
(www.amaluna.org
amal.arbeed@gmail.com

ف ��ي انخراطهم ببناء املجتمع الروس ��ي بتفاعلهم بش ��تى امليادين السياس ��ية
والعس ��كرية واالقتصادي ��ة لتطوي ��ر الثقافة في البالد ،وليش ��كلوا صلة وصل
بني العاملني االس�ل�امي واملس ��يحي كح ��وار راق للحض ��ارات ،خاصة في أواخر
القرن العش ��رين بع ��د دخولها كمراقب في منظمة املؤمتر االس�ل�امي كداللة
على رغبتها في تطوير عالقاتها السياسية واالقتصادية مع الدول االسالمية
والعربية احمليطة بها!.
أهم املساجد في روسيا
يعاني املس ��لمون من ع ��دم إرجاع حوالي  7آالف مس ��جد بعد أن كانوا 14
ألف مس ��جد ،بعض منها بسبب قرار رسمي ،واسباب اخرى أهمها عدم وجود
اكف ��اء م ��ن الدع ��اة واالئم ��ة وال معلمون متخصص ��ون بالعقيدة االس�ل�امية

