لتعليم املسلمني واالجيال اجلديدة اصول الدين االسالمي وتعريفهم بحقائق
الرس ��الة االس�ل�امية ،كذلك ظهور حركة «القاعدة االس�ل�امية املتطرفة والتي
اتخذت من أفغانس ��تان مق ��را لها ،كذلك حركة طالب ��ان وغيرها من املنظمات
االس�ل�امية املتطرفة في الدول العربية والغربية على الس ��واء األمر الذي أبعد
االجي ��ال اجلدي ��دة ع ��ن االنصه ��ار باإلس�ل�ام أو تلق ��ي تعاليمه خاص ��ة بعدما
وصفت باإلرهاب وحوربت من قبل جميع الدول ،إال ان األجواء الرمضانية في
ش ��هر الصوم تعيد الصفوف وتزيد اللحمة بني املس ��لمني وتهافت الشباب نحو
أسرهم للتقرب روحيا واجتماعيا مما يشكل نهضة روحية بعيدة عن السياسة
االسالمية التوسعية املتطرفة!.
أهم اجلوامع في موسكو
 اجلامع التاريخي :أفتتح للصالة في عام 1813م ،واخذ صفة رسمية لصالةاملسلمني في موسكو حتى بداية القرن العشرين إال أنه أغلق في  1936بسبب
تغيير النظام وأعيد افتتاحه بعد سقوط االحتاد السوفياتي عام 1993م.
 مسجد ياردم :شيد في خريف عام 1996ماجلامع الكبير :افتتح في موس ��كو عام  ،1904وما زالت أعمال الترميم قائمة
ليتوسع على نطاق يتسع آلالف املصلني .
 اجلام ��ع الت ��ذكاري :بني ع ��ام  1997تخليد ًا لذكرى اجلنود املس ��لمني الذينقضوا في احلرب الوطنية ضد النازيني (.)1945-1941
 جام ��ع بطرس ��برغ :افتت ��ح ع ��ام  ،1913توق ��ف عن العم ��ل في الفت ��رة ما بني 1930-1927وعامي  1956-1945وأعيد حلياته الطبيعية فيما بعد!.
 جام ��ع قلب الشيش ��ان :ش ��يد ف ��ي غروزني عاصمة الشيش ��ان ونس ��ب ألحمدقادروق عملية بنائه وهو أكبر جامع في روس ��يا االحتادية وأوروبا ..وافتتح في
تشرين األول 2008م.

جوامع قازان

 جامع قوة شريف :شيد في قازان عاصمة جمهورية تترستان ،وافتتح في عام 2005م ،وهو ثاني اكبر جامع في اوروبا من حيث احلجم.
 جام ��ع مارجان في قازان (تترس ��تان) :بني ف ��ي  1770-1766وهو أقدم جامعفي روسيا وشيد مبوافقة األمبراطورة الروسية كاترين الثانية.
 مس ��جد زاكاباني ��ا :في ق ��ازان بني عام 1926-1924م بذك ��رى مرور  1000عامعل ��ى دخول االس�ل�ام ملنطق ��ة حوض الفولغا الروس ��ية الوس ��طى واغلق كغيره
م ��ن اجلوام ��ع والكنائس في ثالثين ��ات القرن املاضي ،وأعي ��د افتتاحه في عام
1991م.
 مس ��جد نورالل ��ه ف ��ي ق ��ازان :بني ف ��ي ع ��ام 1929م وأعيد ترميم ��ه من جديدبإشراف اجلمعيات املسلمة في روسيا.
 جامع نينيجي نوفغورود الكبير :بني في  1915وأغلق  1938وأعيد افتتاحهعام 1991م.
 جام ��ع لوالتوليان :ش ��يد في مدين ��ة ناوفا عاصمة جمهورية بش ��كيريا ،وكانمدرس ��ة ومقص ��دا لدراس ��ة التعالي ��م االس�ل�امية باإلضاف ��ة لص�ل�اة املؤمن�ي�ن
املسلمني ووافتتح في عام 1998م.
 اجلامع األبيض في مدينة اس ��ترخان :شيد في منتصف القرن الثامن عشربطريق ��ة قدمي ��ة ج ��دا من أغصان الش ��جر وثم أجريت له إع ��ادة ترميم أو بناء
شبه كامل وافتتح في عام 2008م.
 جام ��ع اجلمعي ��ة املركزي في مدينة «حج قلعة «عاصمة جمهورية داغس ��تان:وه ��و م ��ن أكبر اجلوام ��ع في اوروبا ،ل ��ه طراز عثمان ��ي جميل يضاه ��ي بروعته
وهندسته اجلامع األزرق في اسطمبول – تركيا.
 اجلام ��ع الكبي ��ر ف ��ي مدينة «تفي ��ر» :بني في عام 1906م وه ��و قدمي جدا .ثمحت ��ول ف ��ي حقبة م ��ن الزمن إلى مس ��تودع! وأعي ��د ترميمه وس ��لم للجمعيات
املسلمة في عام 1992م.

االستشراق يحيي علوم العرب واملسلمني في روسيا والعالم

ثقافاتهم وفلسفتهم وعلومهم ،ونقلها املستشرق الروسي بأمانة إلى شعبه
وش ��عوب العالم مش ��كال جس ��را ثقافيا مهما بني العرب واملسلمني والروس
مبختل ��ف لغاتهم وقومياته ��م وأعراقهم فاحتني أب ��واب املعرفة لكل قاصد
بدمجه ��ا داخ ��ل مجتمعهم ،وب ��دأ بذلك القيصر بط ��رس األكبر في القرن
الثام ��ن عش ��ر ،بإبالء العناية الالزم ��ة للترجمة من العربية إلى الروس ��ية
معظم املخطوطات العلمية والفكرية والتي لعبت دورا في اعتناق اإلسالم
م ��ن قبل  %20من الش ��عب الروس ��ي ،بدء ًا م ��ن مدينة «بولف ��ار» التي اعتنق
سكانها االسالم وفي سنة 1726م ترجم الكاتب املعروف «اكانتيمير» القرآن
الك ��رمي ومعاني ��ه إلى اللغة الروس ��ية وأيض ��ا بادر في تأس ��يس اول مطبعة
باحل ��رف العرب ��ي بناء عل ��ى اوامر من القيصر بطرس األكبر ،وانش ��أ ايضا
أولى مدارس الترجمة للمس ��تعربني ،كما أدخلت اللغة العربية إلى مناهج
التدريس في»اس ��ترخان» وبعض األقاليم الروس ��ية أو جمهوريات املس ��لمة
املستقلة كما يعرفون اليوم.

املستشرق الروسي «دفرين»

في عام 1817-1782م أسس املستشرق الروسي «دفرين» في بطرسبورغ
مطبع ��ة باحل ��رف العربي وهو العالم في املس ��كوكات العربية واإلس�ل�امية،
ول ��ه الفضل في دراس ��ة أعم ��ال «إبن فضالن» ،كما تأسس ��ت في عام 1854م
كلي ��ة اللغات الش ��رقية في جامعة بطرس ��برغ وقس ��م خاص يعنى بدراس ��ة
اللغ ��ة العربي ��ة وآدابها ،إضافة إلى متحف اإلرميتاج في بطرس ��برغ والذي
يحتوي على أكثر من ثالثمائة ألف قطعة اثرية وفنية إسالمية!.
جمع ��ت روس ��يا أهم املستش ��رقني الكبار الذي ��ن اهتموا باللغ ��ة العربية
ودراسة املخطوطات العربية واالسالمية وأهمهم:
 البروفيسور «انس باقييفيتش خالدوف»2001-1929م. «فالدميير إيساييف»  -دراسة التطور االقتصادي للعالم العربي. ألكسندر فيلونيك  -قضايا التنمية في العالم العربي. البروفيس ��ورة أوجل ��ا فرولوف ��ا – رئيس ��ة جمعي ��ة التع ��اون االنس ��اني معاالقطار العربية.
 البروفيس ��ور عم ��ري ش ��يخ س ��عيدوف – جم ��ع املخطوط ��ات العربية فيداغستان.
 -البروفيسور باغرات سيرانيان  -قضايا التأريخ احلديث للعالم العربي.
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العامـل

ش ��كل االستش ��راق دورا ب ِّين ��ا ف ��ي إظه ��ار اإلس�ل�ام بص ��ورة مش ��رقة حتاك ��ي

> األمبراطورة كاترين الثانية الروسية

