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 عناصر :
 
املعامل األساسية ملكانة اإلسالم يف اإلمرباطورية الروسية ويف الدولةة الوةوتيةية -أ 

م ختفيةةة رارةيةةة لةاةةور الاينةةة ملعةةال ال ةةر   الكةةر  9191الة  لتةةل اتيفةةا يف 
 إىل التغة الروسية:

مةةأ أ ةةز ميةةراخ رةةاريع روسةةيا هةةرب ال ةةرو   ةةو ندةةر اإلسةةالم وراةةور   ي ةةا   -9
ملواط ييفةةا األيةةةتييس ولةةيح ال ةةةارلي مةةةأ ااةةارمس  يفةةةا  ةةو ا ةةةا  مةةة ال يف 

روسةةةية   ةةة  أوروبةةةاس ت ةةةال  هةةةأ  ةةةو  اإلسةةةالم أخةةة  ياسةةةع يف األرا ةةة  ال
انةدةار املوةيةية األرذوس وةةيةس وبالةةا  يةار رةةاريع الدةعوف املوةتيفة تييفةةا 

 جرءا  ه ويا  ال يةجرأ مأ رارةيفا العام.
إ راك     امليرة امل دئية واال ة اع هبا مأ     لكةام الدولةة الروسةية والة    -2

ظيفةةر بكةة  و ةةود يف هيفةةد اإلمرباطةةورة  ةةارريأ ال انيةةة الةة  بةةا رخ يف سةة ة 
م بإندةةةاء  ار اإلتةةةةاء اإلسةةةالمية يف مدي ةةةة أوتةةةا  هايةةةيفة ينيفوريةةةة 9111

باشكرروةةةةةةةا  ا اليةةةةةةةع وب دةةةةةةر الا عةةةةةةاخ األوىل لتيف ةةةةةةة  الدةةةةةةري  يف 
مث ر اهةةا  يف مدي ةةة  -مدي ةةة سةةاركل بارسةة ور –العايةةيفة الروسةةية  نةة اك 

 ارا   بال  الةا هتى  ف  هنر تولغاع وسلك بااط اااص ال   أطت ل 
روةةةيفية مب ةةةيفةم واشةةةةيفر بو ةةةول  وينالةةة  بةةةي املوةةةتيفي يف روسةةةةيا  هتيةةة 

 نفويفا ويف أطراتيفا.
أمةةا الاينةةاخ الروسةةية ملعةةال الةة  ر ا كةةيز تةعةةو  إىل أرم ةةة أبعةةد مةةأ هيفةةد  -3

اإلمرباطةةةةةورة  ةةةةةارريأ ال انيةةةةةةس إال أ  امليفةةةةةز م يفةةةةةا لةةةةةدي ا ن ريةةةةةا  وهيفتيةةةةةا   ةةةةةو 
 ةو مةا ل ة  يف ال ةر  الةاسة  الايناخ امل  ولة هأ ال ص العةر  م اشةرة و 
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هدر هتى يد املوةدرق الروس  سابتو وف واجل را  بوغوسالتوك س و د 
اروةةةيفل ررينةةةة  ةةة ا األخةةةا باملريةةةد مةةةأ اإلر ةةةا  والد ةةةة  ياسةةةا  هتةةةى ررينةةةة 
األو س بيةةد أ  بوغوسالتوةةك  امة ةة  هةةأ إيةةدار ررينةةة  إس سةة    يف سةة ة 

رخ  ة   الا عةة األوىل م سابتو وفس وميفيفا  ا  مةأ أمةر ت ةد يةا9111
لةدذا   امةةا  يف ا يةةاة الدي يةةة ال  اتيةةة ال لتيفوةةتيفي يف روسةةيا تةوةة س بةة  
ولك  اجملةيف  الروس  هتةى وةوم ال ةرني الةاسة  هدةر والعدةريأس ول يةل 

 م.9191و  9111بإ  ا  مةيفير لىت ل د أهيد إيدار ا مرري يف س ة 
ى امةدا   ةر   امة س م ةدرا  و د  دِّر لةتك الا عاخ ال الث أ  ر  ىس هت -1

وليةةةدا  لاينةةةة معةةةال ال ةةةر   الكةةةر  إىل التغةةةة الروسةةةية  إس إ  ندةةة ة الدولةةةة 
اإلمرباطوريةةة  -م9191نةيجةةة ل ةةورة أ ةةةوبر سةة ة –الوةةوتيةية الةة  ختفةةل 

الروسية ال ي رية لالل  و  أ  نداط هتين  اخ  ال ال  يف جما  الدهوة 
نواهيفةةةةا وألواهنةةةةاس وسلةةةةك را ي ةةةةا  لغايةيفةةةةا والةوهيةةةةة الدي يةةةةة هتةةةةى اخةةةةةالف أ

امل دةةو ة الراميةةة إىل ال  ةةاء مربمةةا  هتةةى الةةديأ. ومةةأ امليفكةةأ ر ةةور أبعةةا  
ال يفر الفكر  املار  هتى الوياسة امل ا ة لأل يا  ال  أطتق هتييفا رمسيا  
ل ةةةة  مسياسةةةةة اإل ةةةةا  امليفةةةةاجزم إسا س رنةةةةا مةةةة ال  أ  املوةةةةةعرف الروسةةةةة  

   راردكوتوةةك  الةة    ةةا  يةةدأف هتةةى ررينةةة جديةةدة املدةةيفور األ ةةا م
مس واسةةةيفر 9139إىل  9129ملعةةال ال ةةر   الكةةر  خةةال  الفةةاة مةةأ سةة ة 

تييفا بعد يف حت ي يفا طوا  هيفر س مل يعةرم ر دميفا لت درس ومل يةز إيةدار ا 
م أ  بعةد مةرور هدةرة أهةوام هتةى وتارة س وسلةك   ةا رة 9193إال يف س ة 
يةةاء. و كةة ا أيةة ةل ررينةةة األ ةةا م   راردكوتوةةك   ةة  رالميةة   األوت

 الوليدة ال  أجنرخ يف هيفد ا كز الووتي .



 3 

ال ةةروف الةارةيةةة اجلديةةدة الةة  ندةة خ يف أرا ةة  االحتةةا  الوةةوتي  بعةةد   -ف
رفكك  يف بداية الةوةعي اخ لت ةر  العدةريأ امل  ةرم وألةوا  ررينةة معةال ال ةر   

 الكر  ومدكالهتا تييفا:
أ أ ةةةز نةةةةائ  رفكةةةك الدولةةةة الوةةةوتيةية واهنيةةةار الع يةةةدة الدةةةيوهية هن ةةةة مةةة -9

املدةةاهر الدي يةةة هيفومةةا  وال ةةةوة اإلسةةالمية امل ار ةةة خ ويةةا س و ةة  الةة  
م ا ر الةديأ  إىل رعاديفز إلر اء ترية ه ييفة امل ا ة ملوتيف  أرالل

ا  يةة  وأميفةةاخ  ة ةة س و ةةو مةةا جةةرط تعةةال  هتةةى ناةةاق هةةري   يفةةد ا  
اىل مث بف ةةة  الةةةدهز ال ريةةة   ةةةز مةةةأ   ةةة  إخةةةوهتز مةةةأ العةةةامل اإلسةةةالم  رعةةة

املعايةر الةة يأ مل يةدخروا جيفةةدا  وال طا ةة يف سةة ي  مةد يةةد العةو  والةعةةاو  
هتةةةى الةةةرب والة ةةةوطس وأسةةةيفيفوا يف ررويةةةد ز بةةةاأللوف مةةةأ نوةةةع امل ةةةة  
 الدةةةري  والكةةةة  اإلسةةةالمية العربيةةةة واملاينةةةة إىل التغةةةة الروسةةةيةس تةكةةةررخ
مةةةرارا  الا عةةةاخ ااايةةةة باينةةة  سةةةابتو وف و راردكوتوةةةك  وغا ةةةا مةةةأ 

 املايني.
وظيفةةةةرخ أواسةةةةط الةوةةةةعي اخ لت ةةةةةر  العدةةةةريأ املا ةةةة  الاينةةةةاخ ال ر نيةةةةةة  -2

املوةدةةةرق مةةةأ املدرسةةةةة العتيفيةةةة الةابعةةةةة –اجلديةةةدة ب تةةةز  . شوموتوةةةةك  
ه يفةانوف  والويدة تالايا إما  بوروخوتا والربوتوةور -لوانكل بارس ور 

 ع9 وبروتوور أوشا وف واألسةاس روتيق إبرا يز ستوم وغا ز.
وي  غةة  الةو ةة  خايةةة ه ةةد مدةةروع الاينةةة الروسةةية املفوةةرة بع ةةوا  منةةور  -3

م   ةةةا رة 9111ال ةةةر   يف رفوةةةا ال ةةةر  م والةةة   بةةةدة بة فيةةة   مةةةأ سةةة ة 
 م ممر ةةر ال ةةةوث اإلسةةالمية باسةةز اإلمةةام أمةةا املةة م ي هتةة  بةةأ أ  طالةة

                                                           

  التج ة العتيفيةع. يا ة غا أهنا ور ي اجمليف س يف بع يفا  رس و د متةوظاخس هتييفا  تيفا الايناخ ع     9 
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 يف ينيفورية إيرا  اإلسالمية. و د يدر اجملتدا  الةاس  هدر والعدرو  مأ
سور اجلرء األخا مأ  ةاف ا س  هتى حيةويا    ا املدروع الك ا والت ا 

ويعةةةةدا   ربةةةةة أوليةةةةة سةةةةوف روةةةةةيفر بعةةةةد رت ةةةة  املالل ةةةةاخ والةعتي ةةةةاخ 
يفا  ا  واال االاخ ب د  ا مأ طرف االخة اييي وينيفور ال راء. وميف
 الروسةةةية مةةةأ أمةةةر تةةةإ   ةةة يأ اجملتةةةديأ يةةةدال  مةةةأ ليةةة  سةةةالمة لغةيفيفةةةا

ولوةةةةةأ اإلخةةةةةرام الا ةةةةةاه  هتةةةةةى العيفةةةةةة   والةعتي ةةةةةاخ الدةةةةةرود وو ةةةةةود
الةة ا  اجليد مأ     ال ائيفي هتى     امل ا رة ا و ة. وما مةأ شةك 
يف أ  ألةةةةد األسةةةة اف لكةةةة   ةةةة ا الةوتيةةةةق ال يعةةةةو  إىل لوةةةةأ الة اةةةةيط 

و س ب  إىل أ  ال اشريأ  د متك وا مأ ر  يز العيف  اجليفةاه  والةدبا تة
لق الة  يزس األمر ال   نو وا ب  بدك  خاص هتى وج  الغالف بع ةوا  

 إ ايف مر لي  جميفوهة مأ هتيفاء املوتيفيم.
ومةةةأ   ةةةا يوةةةة ة  مةةةأ جديةةةد وبكةةة  ي ةةةي أ  العيفةةة  اجليفةةةاه  املةةة  ز 

أ  مدةةةةروع لاينةةةةة معةةةةال  وامل اةةةةط لةةةة  سةةةةاب ا  م ةةةة  أو  الدةةةةروط لة فيةةةة 
ال ةةر   الكةةر  هتةةى املوةةةوط املاتةةوف والالئةةق ملةات ةةاخ ه ةةرنا ا ةةدي س 
وال   يةيفير بالةدام ال راع الفكر  الع د  هتى ال ةعيد العةامل  هيفومةا  

 ويف أرا   االحتا  الووتي  الوابق خباية.
  ةةةة اس و ةةةةا  لكةةةة  والةةةةدة مةةةةأ امل ةةةةا راخ ا يفيةةةةدة املةةةة  ورة  اتةةةةة  وةةةةايفا -1

املدةةةةكور يف اإلسةةةةيفام بة ريةةةة  نةةةةص  ةةةةةاف ا  إىل املةدةةةةو ي لتةعيفةةةةق يف 
معانيةة س و ةةو مةةا ال بةةد مةةأ اسةةةيفرار  لتوةةا هبةة   امليفيفةةة اجلتيتةةة  ةةو غايةيفةةا 
ال ري ة ال عيدة حت ي ا  لرسالة خالدة ي  غة   ةا أال رةو ة  ه ةد لةد املراجعةة 

واالسةةةة ةام  لتيف جةةةر والة ةةةةيص لتيف  ةةةر والايفةةةود إىل الةة يةةةق األت ةةة 
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ال  اء لةعرير أسالي  الاينة ال ر نيةس ول تو  املريد مةأ إر اهنةا األ   الفةين. 
وجيةةدر بالةة  ر أ  ااةةةرباخ الةة  رةةةواترخ نةيجةةة العيفةةة  الةةدائ  املوةةةةيفر يف 
جمةةةةا  الاينةةةةاخ الروسةةةةية ملعةةةةال الةةةة  ر ا كةةةةيز يف الوةةةة واخ األخةةةةاة  ةةةةد 

عيد ندةةاط الاينةةة ألميفةةاخ يوةةةةق بع ةةيفا رعيفييفةةا  خةةارم روسةةيا هتةةى يةة
 الكة  اإلسالمية إىل سائر لغاخ العامل املعاير.

إ  أ ةةرب العوائةةق وال ةةعاف هتةةى طريةةق إجنةةار املاتةةوف مةةأ إهةةدا  الاينةةة  -5
الروسية امل تى  د رعو  إىل غياف الة ويق الكام  بي شىت اجليفاخ الراغ ةة 

جعةة األيةو  مةأ وال ا رة هتى هتيئةيفاس مما ي    إىل هدم ا رص هتةى مرا
رفاسا وشرود ور مي ا د األ ىن لتيف ةا ر واملراجة  الة  ال غةه ه يفةا يف 

 م     ا اجليفد املةدعِّ  واملةيفير باملريد مأ املو ولية واال ةيفام.
يُةَف َّةة  بةة لك غيةةاف االرفةةاق هتةةى امل ةةا ة األساسةةية امل وةة ة املولةةدة 

 ةةاتص ال ةةر ل امل  ةةو  إىل لاةةرق ررينةةة معةةال ال ةةر   وأسةةالي يفا وروليةةد امل
التغةةةةة الروسةةةةيةس والةةةةدالالخ واملفةةةةا يز املةعت ةةةةة ب ةةةة ط األلفةةةةا   األمسةةةةاء 
ا وةةةه وال ةةةفاخ العتيةةةاس وأمسةةةاء األن يةةةاء واملرسةةةتي وغا ةةةا مةةةأ األسةةةام  
وامل ةةةاتةاخ الةةةوار ة يف األيةةة س و ةةة لك وجةةةوف رسةةةز وا ةةةص لغايةةةاخ 

  رعيةةي م ةةدار ونوهيةةة املتةةةق الاينةةة املع يةةة وحتديةةد امل اطةة  هبةةاس وبالةةةا
 هبا مأ اإلي الاخ والدرود امل اس ة.

  اك بع  االسةة ةاجاخ األخةرط املةعت ةة بةال وا ص الة  ييفيةة وم يفةا مة ال   -9
يةيغة ار اليةة هفويةةة  ةد يةوةةز هبةا  ة  هيفةة  يف جمةا  ررينةةة الة  ر ا كةةيز 

مفاجئةةا   إىل التغةةة الروسةةية لةةي يكةةا  يكةةو  إيةةدار الاينةةة اجلديةةدة لةةدذا  
غةةا مةو ةة  بال وةة ة لت ةةراء وااةةرباءس وبالةةةا  ال رةةةاد الفريةةة الوةةا ة إلرالةةة 
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ال وا ص ور ةيص األخااء الوار ة تييفا واألخ  بعي االهة ةار املالل ةاخ 
ال  ةةاءة   ةة  الدةةروع يف الا ةة . ومةةأ   ةةا ال غرابةةة يف أ  ينيةة  اإليةةداراخ 

أ رفا ييفةا لةيفةا  وبيوةر متةةو  امل  ورة رةوز بعيوف بي ةس  ا  مأ امليفكة
يف لالة هرض نص الاينة والدرود هتى مأ يترم    ا لالطالع واملراجعة 

 ع…    ر دميفا إىل املا عة  األم تة 
 امل الاخ -م
ن ةةرا  لأل يةةة ال الغةةة واملوةة ولية ال  ةةوط لاينةةاخ معةةال ال ةةر   الكةةر  إىل  -

وف وال وميةةةاخ ال اط ةةةة يف التغةةةة الروسةةةية لكوهنةةةا لغةةةة الة اطةةة  بةةةي الدةةةع
 روسيا االحتا ية  اتة وجاراهتا مأ الدو  اإلسالمية الفةية.

ون ةةةرا  لوا ةةة  وجةةةو  العةةةد  املتةةةةو  مةةةأ الدةةةعوف املوةةةتيفة يف امل ا ةةةة الةةة   -
رعجر  كز األسة اف الةارةيةة املو ةوهية هةأ إهةدا  الاينةة املاتوبةة ملعةال 

 ال ر   الكر  إىل لغاهتا ال ومية.
ا  ملكانة الايناخ الروسية  يف ا  مرجعة  اسةدةار  لتاينةاخ إىل رتةك ون ر  -

 التغاخ ال ومية ال  رةز ررينة معال ال ر   الكر  إلييفا يف امل ا ة.
ي ةةاد بةة   اجليفةةد الكةةايف جلعةة    ةةية ررينةةة معةةال ال ةةر   الكةةر  إىل التغةةة  -9

اخ رةيفةةةة  الروسةةةية أمةةةرا  شةةةامال  يةةةةز حتةةةل اإلشةةةراف امل اشةةةر جليفةةةة أو جيفةةة
باأل تية واجلدارة واإلمكاناخ الة  ييفية الة وي ية امل اس ةس هتيفا  ب ن   ةد ال 
يكو  ميوورا  يف الو ل الرا أ ويف املوةة    امل  ةور إجيةا  جيفةة م اسة ة ال 
هتةةةى يةةةعيد روسةةةيا وال راباةةةة الةةةدو  املوةةةة تة الةةة  ان   ةةةل هتةةةى أطةةةال  

أ اء   ا الواج  اآلل والعاجة س  االحتا  الووتي  الوابق  لةةوىل مو ولية
و ةةةأ   أةةة  أ  رفكةةةر نةةةدور ا امل يفةةةة  ةةة   يف إمكةةةا  ركةةةويأ شةةةع ة خايةةةة 
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باينة معال ال ر   الكر  إىل التغة الروسية لدط جميف  املتةك تيفةد لا اهةة 
امل ةةةة  الدةةةري  باملدي ةةةة امل ةةةورةس وبالةعةةةاو  العيفتةةة  الوذيةةةق مةةة  امل  يفةةةة 

بويةةةةفيفيفا مةةةةأ أت ةةةة   -إيويوةةةةكو–وم وال  اتةةةةة اإلسةةةةالمية لتابيةةةةة والعتةةةة
اجليفاخ لةة يق   ا الغةرض امل دةو  بال وة ة لةدو   روسةيا وسةوا ا لية  
ي ل  املوتيفو  أ تيةاخ  ي يةةس وسلةك  كةز م رلةيفيفةا ونفوس ةا املوةَةَة ي 
نةيجةةةةةةة أندةةةةةةاةيفيفا امل يفةةةةةةرة ال  ةةةةةةاءة خةةةةةةال  الوةةةةةة واخ امل  ةةةةةةرمة وااةةةةةةرباخ 

يفا يف جمةةا  الابيةةة اإلسةةالمية هامةةة ويف جمةةا  والةجةةارف الةة  رةةواترخ لةةدييف
 ندر املعرتة بةعاليز اإلسالم ورعيفييفيفا يف العامل أين .

وإسا  انةةةةل   ةةةةايا الاينةةةةة ملعةةةةال ال ةةةةر   الكةةةةر  إىل التغةةةةة الروسةةةةية رةوةةةةز  -2
ب ةةفاخ البةةد مةةأ أ  ركةةو  مماذتةةة ملةةا  ةةو معةةروف يف جمةةاالخ الاينةةة إىل 

ت ةةة  لةةةو أ  الةةةةدابا املرجةةةوة يف  ةةة ا سةةةوا ا مةةةأ التغةةةاخس سةةةيكو  مةةةأ األ
األمةر الةة   ةد رة ةة  ا امل  يفةةةا  املو ررةا  غةةا م ة ةةرة هتةى التغةةة الروسةةية 
ولد اس ب  ورديف  بع ايةيفيفا التغاخ األخرط املوجو ة هتةى أبعةا  االحتةا  
الوةةةةوتي  الوةةةةابقس وبالةةةةةا  سةةةةاأس ور وةةةةق امل  يفةةةةةا  أمةةةةر ال يةةةةام باينةةةةة 

مية بكامتيفا  يفانا  لرتة  موةةوط العيفة  س  األ يةة أميفاخ الكة  اإلسال
 ا يوية وإهالئ  إىل ا د امل ةغى إ  شاء ا .
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