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Info 

”مجلس مسلمي أوروبا“ ھو مؤسسة إسالمیة أوروبیة مستقلّة جامعة، تضّم في عضویتھا مؤسسات في 28 دولة األوروبیة 
categories 
Niet- gouvernementele organisatie (ngo) · Gemeenschapsorganisatie 

VERSLAG 
 ...مجلس مسلمي أوروبا... في سطور
 ...في البدایة
 مجلس مسلمي أوروبا“ (سابقا "اتحاد المنظمات اإلسالمیة في أوروبا") ھو مؤسسة إسالمیة أوروبیة مستقلّة جامعة، تضّم”
 في عضویتھا مؤسسات في أنحاء القاّرة األوروبیة، وھو منظمة مدنیة من منظمات مسلمي أوروبا تسعى للمشاركة في
 .الشؤون المجتمعیة على تعّددھا، وتعتمد أسلوب التعاون مع غیرھا قدر اإلمكان
 ...إّن ”المجلس“ وإن كان یطمح إلى المساھمة في بلورة وقیام
Meer weergeven 

TEAMLEDEN 

!  
Samir Falah 

 ...مجلس مسلمي أوروبا... في سطور
 ·Council of European Muslims·Vrijdag 31 januari 2020 - مجلس مسلمي أوروبا
 ...في البدایة
 مجلس مسلمي أوروبا“ (سابقا "اتحاد المنظمات اإلسالمیة في أوروبا") ھو مؤسسة إسالمیة أوروبیة مستقلّة جامعة، تضّم”
 في عضویتھا مؤسسات في أنحاء القاّرة األوروبیة، وھو منظمة مدنیة من منظمات مسلمي أوروبا تسعى للمشاركة في
 .الشؤون المجتمعیة على تعّددھا، وتعتمد أسلوب التعاون مع غیرھا قدر اإلمكان
 إّن ”المجلس“ وإن كان یطمح إلى المساھمة في بلورة وقیام منظومة مشتركة للعمل اإلسالمي األوروبي قوامھا تعّدد
 المسارات والتفاعل االیجابي مع المجتمع وفضاءاتھ والتحّرك ضمن الحریات المتاحة فإنّھ ال یقّدم نفسھ ناطقا باسم اإلسالم،
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 كما ال یقّدم نفسھ بأیّة حال خصما ألي مقاربة أخرى یختلف معھا في قراءة تجربة العمل اإلسالمي األوروبي أو في
 .استشراف مستقبلھ
 :في السیاق التاریخي
 بدأ العمل االسالمي في أوروبا الغربیة على وجھ الخصوص في بدایة الخمسینات من القرن الماضي من خالل بعض
 الطالب والعمال الوافدین من مختلف الدول العربیة واالسالمیة والذین استقر بھم المقام في بالد الغرب. ولقد تصّدر ھؤالء،
 وخصوصا الطالب منھم، تنظیم العمل االسالمي في أوروبا من خالل عدة تشكیالت وجمعیات على مستوى البلدان
 حیث تداعى عدد منھم الى عقد ندوة في 1984 األوروبیة مثل فرنسا، ألمانیا، اسبانیا، بریطانیا وھولندا وغیرھا، حتى سنة
 العاصمة االسبانیة مدرید، كانت منطلقا الى تأسیس عمل إسالمي أوروبي ینطلق من فكرة استقرار الوجود اإلسالمي ویبني
 على استحقاقتھا ومقتضیاتھا. وبعد جھود مقّدرة من التنسیق والتواصل طوال خمس سنوات كان تأسیس "اتحاد المنظمات
 ، ومع التأسیس بدأت تتضح معالم فكرة1989 اإلسالمیة في أوروبا" (بھذا اإلسم أنذاك) حیث ُسجــّـل رسمیا في نوفمبر
 التوطین تدریجیا لدى قیادات العمل االسالمي سواء على المستوى المركزي أو في الدول األوروبیة المختلفة وبرز معھا
 تحدي الھویة األوروبیة للمسلمین في أوروبا. بعد التأسیس كان سعي ھذه القیادات حثیثا لصیاغة التوجھات والسیاسات
 واألھداف التي تنطلق منھا لخدمة رؤیتھا إلسالم أوروبي وتوجیھ مختلف الجھود والطاقات لترسیخ ھذه الفكرة ونشرھا بین
 المسلمین في أوروبا عموما وبین العاملین في المؤسسات اإلسالمیة والتعریف بھا على كافة المستویات. كما برزت فكرة
 التخصص كأداة عمل ومنھج ضروري وفعال لتحقیق ھدف التوطین فكانت المساھمة والمبادرة الى إنشاء مجموعة من
 ثم اتحاد المعاھد األوروبیة للعلوم االسالمیة (1990) المؤسسات التخصصیة أھمھا: المعھد االوروبي للعلوم االنسانیة
 ، المجلس األوروبي لإلفتاء(1996) ، منتدى المنظمات الشبابیة والطالبیة األوروبیة االسالمیة(2007) واالنسانیة
 ، التجمع األوروبي لألئمة(2006) ، المنتدى األوروبي للمرأة المسلمة(1997) ، الوقف األوروبي(1997) والبحوث
 ،(2012) المجلس األوروبي لألئمة، المركز األوروبي لالبحاث والتأھیل القیادي 2019 وأصبح سنة (2008) والمرشدین
 إضافة إلى العدید من المؤسسات والجمعیات االجتماعیة والثقافیة والمراكز والمساجد المنتشرة في ربوع أوروبا. وقد ساعد
 بروز ھذه المؤسسات في مختلف الدول األوروبیة في انتشار فكرة الھویة األوروبیة لدى العاملین في الحقل اإلسالمي
 واتساعھا بین أبناء المسلمین في أوروبا. ولقد تتالت الخطوات في ھذا االتجاه إلى أن جاءت ندوة إسطنبول في شھر سبتمبر
 لتضیف إلى ھذه التجربة وتجعلھا أكثر عمقا وتساھم بدورھا في تمتین األسس التي یقوم علیھا ”المجلس“ سواء على 1995
 دولة 20 المستوى الفكري أو االداري، وقد أعطى ذلك دفعة قویة للعمل االسالمي األوروبي الذي اتسعت رقعتھ لتصل إلى
 .دولة خالل العشریة األولى من القرن الحالي 28 ، وتصل بعد ذلك إلى 1998أوروبیة بما فیھا دول شرق أوروبا عام
 :في السیاق الثقافي والتوجھ الفكري
 یتحرك ”المجلس مسلمي أوروبا“ ضمن تیار الوسطیة واالعتدال في أوروبا المنبثق عن المنطلقات والتوجیھات والمقاصد
 اإلسالمیة بما تقتضیھ من االلتزام بالقیم والمبادئ األخالقیة، وبما یُنشئ آصرةً جماعیة منفتحة على المجتمع والعصر،
 قوامھا روح األخّوة في السعي إلى العمل الصالح المشترك، وروح التعارف التي تحترم خصائص التنّوع والتعددیة في
 .الواقع اإلنساني وتستثمرھا
 كما یمثل ”المجلس“ الیوم بما یحملھ من مبادئ تجسد البعد اإلنساني في اإلسالم، رصیدا ال یستھان بھ على الساحة
 األوروبیة، لیمثل إضافة نوعیة لھذه الحضارة التي طالما نھلت من معین الحضارة اإلسالمیة واستفادت من علومھا لتتبلغ
 بھا عصر النور األوروبي. وفي سیاق التنظم وضع ”المجلس“ دستورا صاغ فیھ منھجھ كمؤسسة إسالمیة أوروبیة تتوق
 لخدمة المجتمع األوروبي بما یحقق لھ األمن والرفاه، عبر التعاون مع بقیة مكونات المجتمع لترسیخ مبادئ العدالة
 االجتماعیة، وترسیخ مبادئ التعایش. ولم تتوقف جھود ”المجلس“ باعتباره أكبر منظمة إسالمیة على مستوى أوروبا، في
 السعي لكسر حاجز الخوف من الوجود اإلسالمي في الغرب، الذي یغذیھ جانب من اإلعالم، وبعض القوى السیاسیة التي
 تعتمد خطابا عدائیا ضد األقلیة المسلمة، بل تجاوزتھا الى وضع مشاریع وبرامج من خالل مؤسساتھ تخدم الصالح العام
 بالعاصمة 2008 وتبشر بثقافة التعایش. وقد توجت ھذه الجھود بإعالن ”میثاق مسلمي أوروبا“ في العاشر من شھر ینایر
 .األوروبیة بروكسل، الذي جاء لیؤكد أن الوجود اإلسالمي یمثل إضافة نوعیة، وثراء ثقافیا ألوروبا
 رؤیة االتحاد ورسالتھ
 یتخذ ”المجلس“ من شعار "مسلمون أوروبیون" رؤیة لھ. وھذه الرؤیة تستبطن االنتماء الدیني وما یتأسس علیھ من خلفیة
 فكریة وثقافیة والتزام أخالقي وقیمي، واالنتماء الجغرافي وما یرتبط بھ من التزام بعقد المواطنة واحترام لمقتضیاتھا في
 التعایش المشترك وخدمة الصالح العام. ویحدد ”المجلس“ رسالتھ في "التعریف باإلسالم وتشجیع مسلمي اوروبا
 ومساعدتھم على ممارسة شعائرھم الدینیة واإلسھام الفاعل في مختلف جوانب الحیاة في إطار من الفھم الوسطي وضمن
 "منھج إصالحي تجدیدي
 :ولتمثل ھذه الرؤیة وتحقیق ھذه الرسالة حدد ”المجلس“ االھداف االستراتیجیة التالیة



 العمل على مساعدة المسلمین في ممارسة شعائرھم الدینیة وحفظ ھویتھم الدینیة ورعایة شؤونھم االجتماعیة والدینیة (1
 وإقامة المؤسسات التي تساعدھم على ذلك
 تعزیز التعارف والتعاون مع المؤسسات والھیئات اإلسالمیة الرسمیة والمجتمعیة على الصعید األوروبي والعالمي في (2
 إطار من المصالح المشتركة
 دعم أعمال التعریف باإلسالم وقیمھ وفقاً لمقتضیات وخصوصیات الواقع األوروبي (3
 دعم وتوسیع الحوار بین المسلمین وأصحاب األدیان والعقائد واألفكار األخرى للتفاعل اإلیجابي وتوطید السالم والعدل (4
 االجتماعي
 المساھمة في الجھود الرامیة لحمایة الحریات والدفاع عن حقوق االنسان وكرامتھ ونبذ كافة أشكال المیز (5


