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Abstarct 

This research is an attempt to study the efforts of the European Council for Fatwa 
and Research in meeting the need of European Muslims to understand some 
issues in the European reality or in the Islamic world. Therefore, the question is to 
study this model of institutional work in order to reach the extent to which it can 
benefit the Muslims And on the Islamic call. The researcher used the descriptive 
method through which to gather information about the subject of the research 
and its organization, and then to know the relationship between the Council and 
the Islamic call to study the impact of the Council in the service of the Islamic 
Da'wa by looking at its efforts to sensitize Muslims and in issuing Reading The 
researcher concluded that the unification of the efforts of the Muslims of Europe 
in the work of the institution of issuing fatwas, research and decisions, especially 
their reality and the Islamic nation serves the Islamic call and affect positively, and 
then the result can be reached the possibility of applying such a Model in other 
continents where Muslims are a minority. 
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 الفصل األول : املقدمة

 خلفية البحث
ختم هللا تعاىل رساالته بدين اإلسالم ، أمتَّ به نعمته و رضيه للبشرية كافة إىل يوم الدين . و ال زال 

  .اإلسالم ينتشر و يبلغ اآلفاق يف خمتلف بقاع األرض منذ العصور األوىل للرسالة و إىل عصران احلايل
ن أقليًة يف بالد يف العامل ، فحني يشكلون أغلبيًة يف بالد و قارات ، يشكلو و تتفاوت نسبة املسلمني 

 من القارات اليت يعترب فيها املسلمون أقليًة قارة أورواب .و قارات أخرى و 
ت ، تشري الدراسات إىل ازدايد نسبة املسلمني يف أورواب يف العقود األخرية . من هذه الدراساو 

، تشري إىل أن عدد (1)2011يف عام    Pew Research Centerدراسة أجراها مركز 
مليون تقريبًا يف عام  44م ، إىل  1990يف عام  29,600,000املسلمني يف أورواب زادت من 

م. و هذه 2030مليون حبلول عام  58م ، و تشري إىل أنه من املتوقع أن يزيد العدد عن 2010
 رواب بشقَّيها الشرقي و الغريب .الدراسة تشمل أو 

توالت جهود املسلمني من خارج أورواب و من داخلها يف حماولة لتوحيد صف مسلمي أورواب و مجع  
كلمتهم إبنشاء مؤسسات جامعة على مستوى أورواب ، متثلهم أمام احلكومات و املؤسسات األوروبية 

 املختلفة .
ء " اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث " ، و الذي جاء يف من نتائج و مثار هذه اجلهود املضنية إنشا

األساس ليمثل مرجعية شرعية ملسلمي أورواب ، كمحاولة لتقريب وجهات النظر و التقليل من 
اخلالفات اليت لطاملا فرقت كلمة مسلمي أورواب و بعثرت صفهم ، يف حني أهنم يف أمسِّّ احلاجة 

 لالحتاد و التقارب .
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 بحثمشكلة ال
 إىل مؤسسات ومنظمات ختدم متطلباهتم وتتابعحباجة يف الدول غري اإلسالمية  ال شك أن املسلمني

 األخرىوتسهر على قضاايهم الدينية من أجل احلفاظ عليهم وعلى هويتهم من الذوابن يف الثقافات 
، أهم هذه الدول يف هذه الدول، ومنعلى مبدأ "إّّنا املؤمنون إخوة"، وأن يكونوا قدوة يف األخالق 

،  واحد من أهم هذه املؤسسات واليت هبا مؤسسات كثرية، وكون اجمللس األورويب لإلفتاءدول أورواب 
حاجتهم لفهم بعض القضااي يف  تلبيةرفة جناح مسلمي أورواب يف إىل معتسعى الباحثة يف هذا البحث 

م، ومن خالل اجمللس األورويب الواقع األورويب أو يف العامل اإلسالمي من خالل عمل مؤسسي منظ
 لإلفتاء خصوصا، ومدى قدرته على االهتمام ابلتحدايت اليت تواجه املسلمني وسبل معاجلتها.

 أسئلة البحث

 من خالل إشكالية البحث تتفرّع لنا األسئلة أدانه:

دم ما مدى حاجة املسلمني يف أورواب و يف الدول غري اإلسالمية إىل العمل املؤسسي الذي خي -1
 قضاايهم ؟

ما مدى جناح اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث يف استيعاب قضااي هَتمُّ األمة اإلسالمية و  -2
 الواقع األورويب بشكل خاص؟

 ما األثر اإلجيايب الذي يرتكه اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث على الدعوة اإلسالمية؟ -3

 فروض البحث

ذات داللة بني العمل املؤسسي املنظم  ملسلمي أورواب و املتمثل  نفرتض يف هذا البحث وجود عالقة
يف هذا البحث ابجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ، و حسن استيعاهبم و فهمهم للقضااي يف أورواب 

 أو يف العامل اإلسالمي .

وة كذلك نفرتض وجود عالقة بني هذا العمل املؤسسي املنظم ، و التأثري اإلجيايب على الدع
 اإلسالمية.
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 أهداف البحث
معرفة مدى حاجة املسلمني يف أورواب و يف الدول غري اإلسالمية إىل العمل املؤسسي الذي خيدم  -1

 قضاايهم.
يف استيعاب قضااي هَتمُّ األمة االطالع على مدى جناح اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث  -2

 .اإلسالمية و الواقع األورويب
 لس األورويب لإلفتاء و البحوث على الدعوة اإلسالمية.دراسة أثر اجمل -3
 

 مصطلحات البحث
تعريف " الدعوة اإلسالمية : من أقرب تعريفات الدعوة اليت تتناسب ابملراد منها يف هذا البحث ، هو 

صرف أنظار ني األمس و اليوم ( فقال عنها : للشيخ آدم عبد هللا األلوري يف كتابه ) اتريخ الدعوة ب
ناس و عقوهلم إىل عقيدة تفيدهم ، أو مصلحة تنفعهم ، و هي أيضًا : ندبة إلنقاذ الناس من ال

(1)ضاللة كادوا يقعون فيها ، أو من معصية كادت حتدق هبم "

 
 أمهية البحث

تكمن أمهية البحث يف معرفة مدى تطور الوجود اإلسالمي يف أورواب ، و مدى جناح املسلمني هناك 
رب إنشاء مؤسسات مركزية تلم مشلهم و توحد صفهم ، فتكون ّنوذجًا ملسلمني يف بتنظيم أنفسهم ع

 أحناء أخرى من العامل و ال سيما يف األحناء غري اإلسالمية .
 
 
 
 


                                                           

.15ص، 3ط، املدخل إىل علم الدعوة، البيانوين (1)



 

4 



 الفصل الثاين

 أدبيات البحث

 اإلطار النظري
عرفة اإلطار البحث يتناول جهود اجمللس األوريب لإلفتاء و البحوث يف خدمة الدعوة اإلسالمية . و مل

 النظري للدراسة فيجب ما يلي :
 

 أوالً : تعريف اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث :

من أحناء شىت من العامل . و هو   (1)تكون من جمموعة من العلماءهيئة إسالمية متخصصة مستقلة ، ت
صدر البحوث و كما سيأيت يف الدراسة ، ُيصدر الفتاوى اليت هتم املسلمني يف أورواب ، كما أنه ي

املؤلفات اهلامة ، و يعقد الدورات و الندوات اليت تتناول قضااي هامة و ابلذات قضااي ختص املسلمني 
 يف أورواب.

 اثنياً : تعريف الدعوة اإلسالمية .

صرف أنظار الناس و عقوهلم سبق تعريفها يف مصطلحات البحث ، فهي كما عرفها الشيخ األلوري "
 " أو مصلحة تنفعهمإىل عقيدة تفيدهم ، 

 عالقة اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث خبدمة الدعوة اإلسالمية.

كل ما يصرف أنظار الناس و عقوهلم إىل مصلحة تنفعهم أو عقيدة أو فكر يرشدهم إىل الصواب 
فهو داخل يف معىن الدعوة اإلسالمية على حسب التعريف السابق . و اجمللس األورويب لإلفتاء 

خيدم الدعوة اإلسالمية إبصداره للفتاوى اليت هتم املسلمني يف أمور دينهم و دنياهم ، و  والبحوث
إبصداره للبحوث و اجملالت كذلك ، و بعقد الدورايت اليت تصدر العديد من القرارات اليت تُعني 

 املسلمني على فهم قضااي خاصة بواقعهم ، أو بواقع العامل اإلسالمي .
                                                           

 الباب األول ، النظام األساسي للمجلس ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث . (1)
   http://v.ht/3Cqh 

http://v.ht/3Cqh
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 الدراسات السابقة

 بعنوان – للمجلس العام األمني مساعد وهو- النجار اجمليد عبد للدكتور قصري حبث: األوىل دراسةال
. يوضح الدكتور  (1)(أّنوذجاً  لإلفتاء األورويب اجمللس: التأسيس وفقه الرتخيص فقه بني األقليات فقه)

همة متيل إىل فقه أن اإلفتاء بشأن فقه األقليات قطع مرحلة م -كما ذكر فيها   –يف هذ الرسالة 
الرتخيص ملعاجلة األوضاع االستثنائية هلذه الـأقليات ، إال أنه يتوجب عليه أن يضيف منهجاً يقوم 
على اإلفتاء بفقه أتسيسي يتناسب مع تطور األقليات الذي أصبح يتجه حنو املواطنة املستقرة ، و 

. فهي دراسة فقهية ختتلف عن هذه تتناول هذه الدراسة ّنوذج اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث 
 الدراسة اليت تدرس أثر اجمللس األورويب على الدعوة اإلسالمية. 

 أورواب يف املسلمة األقليات جمتمع يف اإلسالم إىل الدعوة مشكالت) بعنوان دراسة: الثانية الدراسة
 يف كما  تتناول وهي ،(2)" السديري العزيز عبد بن توفيق"  أعدها دكتوراه رسالة وهي( عالجها وسبل
، املشكالت هذه عرض بعد من الكاتب ويقرتح أورواب، يف اإلسالمية الدعوة تواجه مشكالت عنواهنا
عن املشكالت يف النواحي الثقافية و االجتماعية و  الباحث عرضا قّدم وعالجها . حيث حلها سبل

مث بيان سبل عالج املشكالت إىل عرض هلذه املشكالت ،  الرسالة السياسية و االقتصادية ، وقسم
الدعوية لكل جانب منها . وبنّي الباحث يف هناية البحث نتائجه يف كل جانب من جوانبه و كانت 

حلل مشكالهتم  من بني أهم تلك النتائج بيان حاجة األقليات املسلمة إىل املزيد من بذل اجلهود  
حبث السديري ختتلف عن هذه  اليت تواجههم و اليت تضعف من إثبات وجودهم اإلسالمي . و

الدراسة ، أبن هذه الدراسة تتناول ّنوذج قائم و هو اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث و دراسة أثره 
 .يف الدعوة اإلسالمية

                                                           
 

 . 2د.ط ، صه الرتخيص و فقه التأسيس  , فقه األقليات بني فقانظر : عبد احلميد النجار ،  (1)

، رسالة  مشكالت الدعوة إىل اإلسالم يف جمتمع األقليات املسلمة يف أورواب وسبل عالجهاانظر : توفيق السديري ،  (2)
 ه ( 1421كلية الدعوة و اإلعالم ، )اململكة العربية السعودية : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،  .دكتوراه
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 الرئيس وهو الراوي أمحد للشيخ (1)(أورواب يف اإلسالمي والعمل واملسلمون اإلسالم: )الثالثة الدراسة
 فيها ذكره مما كان  ، أورواب يف املسلمني واقع أورواب ، تتناول يف اإلسالمية ماتاملنظ الحتاد السابق

 ذكر بعد ومن ،"والبحوث لإلفتاء األورويب اجمللس" منها واليت أورواب يف املسلمني إجنازات أهم
 ختدم للمستقبل وتوجهات آمال بعدها ومن اإلسالمي العمل تواجه معوقات ذكر على أتى اإلجنازات

و أتى على ذكر اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث على سبيل  .أورواب يف واملسلمني اإلسالمية عوةالد
ذكر األمثلة على املؤسسات اإلسالمية ذات البعد األورويب ، دون التفصيل يف التعريف به و بعالقته 

ء و البحوث بشكل ابلدعوة اإلسالمية مثل هذه الدراسة اليت أتت على ذكر اجمللس األورويب لإلفتا
 خاص و مفصل ، مع دراسة األثر الذي يرتكه على الدعوة اإلسالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اآلمال( ، موقع  -املعوقات -اإلسالم واملسلمون و العمل اإلسالمي يف أورواب )الواقعملخصا عن  انظر : أمحد الراوي ، (1)
 إسالم اليوم.

  http://v.ht/uWE3 

http://v.ht/uWE3
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 الفصل الثالث

 منهج البحث                                            
 
 البحث منهج 

و اتبعت الباحثة املنهج الوصفي و الذي مت من خالله مجع املعلومات حول اجمللس األورويب لإلفتاء 
البحوث و تنظيم هذه املعلومات ، مث استخدمت الباحثة املنهج االرتباطي ملعرفة العالقة بني اجمللس و 

 توعية يفالدعوة اإلسالمية بدراسة أثره يف خدمة الدعوة اإلسالمية من خالل  االطالع على جهوده 
 .اإلسالمية األمة هتم بقضااي املتعلقة القرارات إصدار يف و املسلمني

 البحث اءاتإجر 
يف خدمة الدعوة  هذا البحث يتناول جهود اجمللس األوريب لإلفتاء و البحوث بشكل خاص

يتم ذكر دوره يف خدمة الدعوة من خالل ذكر آاثره على املسلمني يف أورواب ، أو على  اإلسالمية .
جوع إىل املسلمني بشكل عام ، أو على غري املسلمني يف أحيان أخرى ، حيث قامت الباحثة ابلر 

اجمللس األوريب لإلفتاء من خالل موقعه اإللكرتوين وقراراته والفتاوى الصادرة عنه والتأكد من أهّنا 
عمول هبا يف اجمللس ومل يتم التوقف فيها ، و عزو اآلايت من املصحف الكرمي و ختريج األحاديث امل

 من كتب احلديث مع ذكر درجة احلديث.
 حدود البحث

: يدرس هذا البحث بعض جهود اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث يف خدمة احلدود املوضوعية 
 الدعوة اإلسالمية .

احلدود املكانية : يدرس هذا البحث جهود اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث و الذي مقره يف أورواب 
 حتديداً مبدينة دبلن بدولة أيرلندا.

 1997 األورويب لإلفتاء و البحوث منذ أتسيسه عاماحلدود الزمانية : يتناول هذا البحث اجمللس 
 ميالدية . 2017ميالدية ، و إىل اتريخ آخر إصدار له و هو بتاريخ شهر يناير من العام 
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 الفصل الرابع : نبذة عن اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث
 

 هو الدواعي لتأسيس التعريف ابجمللس األورويب لإلفتاء و البحوثاملبحث األول: 
 التعريف ابجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث املطلب األو ل:

 

الشرعية و ون روبية مستقلة ، هتتم ببحث الشؤ هيئة فقهية أو "  هو اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث
الفقهية ملسلمي أورواب و إصدار القرارات الفقهية و الفتاوى الشرعية املناسبة هلا ، و هي هيئة رمسية 

ضم خنبة من أهل العلم الشرعي من داخل أورواب و خارجها .. و إن اجمللس ابعتباره كسباً  مسجلة ي
كبريًا ملسلمي أورواب و للمنظومة الفقهية املعاصرة ، أصبح ميثل مرجعية فقهية معتربة له صالته 

جلانه  ابملؤسسات األوروبية ، و يستشار يف الشئون الدينية ملسلمي أورواب من االحتاد األورويب و
  .(1)"املتخصصة 

مقر اجمللس يف مدينة دبلن يف ايرلندا ، بعد أن كان مقره يف بريطانيا . أشار الدكتور يوسف 
إىل أن انتقال اجمللس إىل دبلن كان بسبب وجود  على قناة اجلزيرة اإلخبارية القرضاوي يف لقاء معه

، و ابلتايل تبنت هذه اهليئة اخلريية املركز اإلسالمي هناك الذي تشرف عليه هيئة مكتوم اخلريية 
اجمللس األورويب لإلفتاء بعد أن انتقل إىل هناك ، و بعد أن كان جيد أعضاؤه حرجاً و مشقة عند كل 
دورة يقوم هبا اجمللس بسبب حاجتهم إىل من يصرف على هذه الدورات ، ومن يبعث التذاكر إىل 

عضاء اجمللس أبهنم متربعون، ال أيخذون األعضاء . و يكمل الدكتور القرضاوي حديثه عن أ
و أشار الدكتور القرضاوي أيضًا يف ذات اللقاء ، إىل أن اجمللس ال يعد  .(2)مكافآت و ال أجورًا 

بدياًل ألي من املؤسسات أو اجملامع الفقهية املختلفة ، بل إنه يستفيد مما وصلت إليه من قرارات و 

                                                           

 بتصرف.وين للمجلس م ، املوقع اإللكرت  2017يونيو  19بيان من اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ،  (1)
   http://v.ht/BRA18 
 م.2001فرباير 11لقاء يوسف القرضاوي على قناة اجلزيرة يف برانمج الشريعة و احلياة ، حاوره ماهر عبد هللا /انظر :  (2)

2004/6/3http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife//لإلفتاء-األورويب-اجمللس 

http://v.ht/BRA18
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/المجلس-الأوروبي-للإفتاء
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و مهتم بقضية خاصة و هي قضية املشكالت الفقهية اليت يف قضااي خمتلفة ، لكنه متخصص  فتاوى
 هم أقليات يف أورواب.يتعرض هلا املسلمون ابعتبار 

و هو عضو  –و اجمللس ال خيتص إبصدار الفتاوى فحسب ، فهو كما يقول الشيخ أنيس قرقاح 
اوي ، أن يف مداخلة هاتفية على نفس اللقاء السابق مع الدكتور القرض –األمانة العامة للمجلس 

اجمللس ليس هدفه الفتيا فقط و إن كان يركز يف دوراته على هذا اجلانب ، إال أن من أهدافه أيضاً 
 تقدمي بعض البحوث للقضااي العويصة املطروحة على حد وصفه .

 لس األورويب لإلفتاء و البحوث الدواعي لتأسيس اجملاملطلب الثاين:

بحوث مل يكن ليتأسس لوال احلاجة املاسة لألقلية املسلمة يف ال شك أن اجمللس األورويب لإلفتاء و ال
 أورواب إليه.

عن أسباب أتسيس هذا اجمللس ، فذكر  (1)ذكرهيتحدث الشيخ أنيس قرقاح يف ذات اللقاء السابق 
أن من أهم أسباب التأسيس هو التطور الطبيعي للجالية اإلسالمية و الوجود اإلسالمي يف الغرب 

شعور املؤسسات اإلسالمية و خاصة طالب العلم الشرعي و العلماء يف أورواب بثقل بشكل عام ، مث 
مسئولية الفتوى عنهم ، ألن هناك قضااي عويصة تطرح عليهم ، فكان وجود اجمللس األورويب لإلفتاء 
و البحوث شيء مهم جدا ابلنسبة هلؤالء ،حىت تكون الفتوى مجاعية ، و حسمًا كذلك لفوضى 

دية خاصة يف املسائل العويصة ، ألن الفتيا الفردية حتدث الكثري من اإلشكاالت بني الفتيا الفر 
املسلمني يف أمور عباداهتم و معامالهتم، مث يؤكد أن اجمللس أتسس ليسد فراغ مهم ابلنسبة للجالية 

 اإلسالمية يف أورواب و الغرب بشكل عام .

يشغل منصب رئيس احتاد املنظمات و كان يف وقت اللقاء  –و يضيف الشيخ أمحد الراوي 
يف ذات اللقاء أيضًا من خالل مداخلة هاتفية إىل جانب األسباب السابقة ،  -اإلسالمية يف أورواب 

أسبااًب أخرى مهمة دعت إىل إنشاء اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث تتمثل يف حقيقة حاجة 
 الذي يعترب جمتمع متطور حيمل من القيم و املسلمني يف أورواب لتحديد عالقتهم ابجملتمع األورويب

                                                           

 م.2001فرباير 11لقاء يوسف القرضاوي على قناة اجلزيرة يف برانمج الشريعة و احلياة ، حاوره ماهر عبد هللا /انظر : (1)
2004/6/3http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife//لإلفتاء-األورويب-اجمللس 

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/المجلس-الأوروبي-للإفتاء
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االجتماعية أو االقتصادية ، كذلك املشاركة السياسية املفاهيم يف شئون احلياة مجيعاً ، سواء العالقات 
فيها املسلمون يف أورواب ، و اليت يعترب الشيخ الراوي تفرقو غري ذلك من القضااي املوجودة اليت  ...

ساهم يف فرقة املسلمني ، فاعترب وجود هذا اجمللس  ثري من هذه القضاايأن تباين الفتوى يف الك
 مرجعية للمسلمني يف أورواب للرجوع إليه يف مثل هذه القضااي .

يف ذات اللقاء أيضًا ،  –و هو األمني العام املساعد للمجلس  –و أضاف الدكتور أمحد جاب هللا 
فيما يتعلق مبسألة فهم و معرفة الواقع . يقول الدكتور أن سبباً مهماً آخراً إلنشاء هذا اجمللس ، و هو 

الفتوى إىل جانب العلم الشرعي و امللكة الفقهية من املفيت ، حتتاج إىل معرفة فاحصة ابلواقع ، و 
معرفة الواقع ال يكفي فيها جمرد أن يطلع اإلنسان على معلومات عامة متصلة ابلواقع الذي يريد أن 

تاج إىل معايشة من قرب هلذا الواقع و إدراك لتفاصيله ، فتأسس اجمللس األورويب يفيت له ، و إّنا حي
 لإلفتاء ليكون  على اتصال مباشر هبذا الواقع .

 وجودههذه هي أهم دواعي أتسيس اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ، و اليت تثبت مدى أمهية 
 من أتسيسه .هم ابلنسبة ملسلمي أورواب ، و مدى النفع الذي يعود علي
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 : آلية اختيار أعضاء اجمللس و التعريف ببعض أعضاءهايناملبحث الث

 ول : آلية اختيار أعضاء اجمللس املطلب اال

املادة  للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث آلية معينة الختيار أعضاءه . و حبسب ما تنص عليه
أن مما جيب أن جيتمع يف عضو  ،(1)ام األساسي للمجلسمن الباب الرابع من الئحة النظ الثانية عشرة

 اجمللس الشروط التالية :

أن يكون حاصال على مؤهل شرعي جامعي ، أو ممن لزم جمالس العلماء و خترج على أيديهم ،  -1
 و له معرفة ابللغة العربية.

 أن يكون معروفاً حبسن السرية و االلتزام أبحكام اإلسالم و آدابه. -2

 يكون مقيماً على الساحة األوروبية ، أو من املهتمني بفقه املسلم املقيم يف داير غري إسالمية.أن  -3

 أن يكون جامعاً بني فقه الشرع و معرفة الواقع. -4

 أن توافق عليه األغلبية املطلقة لألعضاء. -5

ل العلم الثقات كما يلزم ملن يتقدم لعضوية اجمللس تزكية ثالثة من أعضاء اجمللس أو ثالثة من أه
 .من نفس الباباملعروفني على حسب املادة السابعة عشرة 

أن يُراعى يف اختيار األعضاء متثيل الدول  من نفس الباب الرابع، و تنص كذلك املادة اخلامسة عشرة
 األوروبية اليت للمسلمني فيها وجود ظاهر .

 ء متثيل املدارس الفقهية املختلفة.و نصت املادة اليت بعدها أن يُراعي أيضاً يف اختيار األعضا

 

 

  : بعض أعضاء اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوثاين املطلب الث
                                                           

 /Cqh3http://v.ht    النظام األساسي للمجلس ، الباب الرابع ، املادة الثانية عشرة ، املوقع اإللكرتوين للمجلس. (1)

http://v.ht/3Cqh
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منهم من يقيم يف أورواب و منهم غري املقيم فيها ممن  (1)للمجلس األورويب لإلفتاء أربع و ثالثون عضواً 
 :  س يف العامل اإلسالميمن أشهر أعضاء اجملل هلم اهتمام بشأن األقلية املسلمة يف أورواب .

 رئيس اجمللس : األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 

 انئب رئيس اجمللس : األستاذ الدكتور علي القرة داغي .

 األستاذ الدكتور عبد هللا بن بيه .

 األستاذ الدكتور عصام البشري . 

 األستاذ الدكتور حسني حامد حسان.

 األستاذ الشيخ راشد الغنوشي.

 الدكتور سلمان بن فهد العودة.األستاذ 

 األستاذ الدكتور صالح سلطان.

و هؤالء العلماء ال يكاد خيفى على أحد يف العامل اإلسالمي سريهتم و جهودهم يف الدعوة إىل هللا عز 
 و جل.

هناك أعضاء آخرون مقيمون يف أورواب يشكلون حمورًا رئيسيًا يف اجمللس ، حيث يعيشون الواقع 
ما قد خيفى على غريهم ممن ال يقيم  من هذا الواقع صيله و دقائقه ، و ال خيفى عليهماألورويب بتفا

 أبورواب ، و من هؤالء :

 الشيخ األستاذ الدكتور عبد هللا اجلديع :

 هو انئب رئيس اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ، يقيم يف بريطانيا ، شغل وظيفة األمني العام
ب العفو منها دفعًا عن نفسه االنشغال بعمل إداري . ترأس اللجنة للمجلس ملدة سنتني حيث طل

                                                           

 األعضاء ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث . انظر : (1) 
  cfr.org/members-https://www.e/ 

https://www.e-cfr.org/members
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الفرعية للفتوى التابعة للمجلس . و يشغل منصب املستشار الشرعي ملسجد مدينة ليدز الكبري ، و 
 .(1)يعمل استشارايً يف اجملاالت املالية اإلسالمية لبعض الشركات

لفاته كتاب )حترير علوم احلديث ( و كتاب )تيسري له العديد من املؤلفات و التحقيقات ، من أهم مؤ 
علم أصول الفقه( و غريها من الكتب و التحقيقات القيِّّمة ، و هو مؤلف كتاب )إسالم أحد 
الزوجني و مدى أتثريه على عقد النكاح ( و الذي كان له أتثري يف الفتوى اليت أصدرها اجمللس 

 األورويب لإلفتاء خبصوص هذا املوضوع.

 : : الشيخ الدكتور حسني حممد حالوة اثنياً 

يرلندا ، و ابإلضافة إىل اشتغاله منصب األمني العام للمجلس يقيم الدكتور حسني حالوة يف أ
املركز  يرلندا ، ابإلضافة إىل كونه أيضًا إماميف أاألورويب لإلفتاء و البحوث ، يرأس جملس األئمة 

 يرلندا.أ-الثقايف اإلسالمي بدبلن

ك عضو يف عدة جمامع و مؤسسات دعوية أوروبية و عاملية أيضًا . شارك يف العديد من الشيخ كذل
املؤمترات و الندوات يف أورواب و آسيا و أفريقيا و كندا و أمريكا الشمالية. قدم عدة أحباث علمية 

املرئية و حمكمة. كما يشارك يف العديد من احللقات و املناقشات العلمية و الثقافية يف أجهزة اإلعالم 
 املسموعة و املقروءة.

من أحباثه املهمة و اليت تتعلق ابلشأن األورويب ) قواعد االندماج اإلجيايب ( ، )االجتهاد اجلماعي و 
رب ( و جتربة اجمللس األورويب ( ، ) مفهوم الدين الصحيح و أثره على الفرد و اجملتمع املسلم يف الغ

 .(2)()احلوار اإلسالمي يف الغرب

 خ األستاذ الدكتور أمحد جاب هللا :اً : الشياثلث

                                                           

 ، نسخة إلكرتونية د.ط لماء و طلبة العلم املعاصريناملعجم اجلامع يف تراجم العانظر: أعضاء ملتقى أهل احلديث ،  (1) 

  ne2http://v.ht/qحسني حممد حالوة ، األعضاء ، املوقع االلكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث. انظر : (2)

http://v.ht/q2ne
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هو األمني العام املساعد للمجلس األورويب لإلفتاء ، يقيم يف فرنسا ، و يشغل منصب مدير املعهد  
 األورويب للعلوم اإلنسانية بباريس ، و أستاذ الدراسات اإلسالمية العليا فيه.

المية ، ابإلضافة لكونه عضوًا يف اهليئة العاملية و الشيخ أيضًا عضو يف اجمللس الفرنسي للمالية اإلس
لعلماء املسلمني التابعة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ، و عضواً أيضًا يف االحتاد العاملي لعلماء 
 املسلمني . له مشاركات عديدة يف ندوات علمية و مؤمترات دعوية على املستوى األورويب و العاملي.

رسالة ) ك فيه مع ابحثني آخرين ، و كذلكنها ) كيف نريب أبناءان يف أورواب ( يشرت له عدة مؤلفات م
املسلمني يف بالد الغرب( ابالشرتاك أيضًا مع ابحثني آخرين ، و ) مستقبل اإلسالم يف فرنسا و يف 

إىل غري ذلك من البحوث و  أورواب ( و هو ابللغة الفرنسية ابالشرتاك أيضًا مع ابحثني آخرين.
حملاضرات و املقاالت يف جماالت الفكر اإلسالمي و واقع املسلمني يف أورواب ابللغتني العربية و ا

 .(1)الفرنسية

 رابعاً : الشيخ الدكتور خالد حنفي)عضو األمانة العامة( :

يقيم الدكتور خالد حنفي يف أملانيا ، و يشغل عدة مناصب هناك ، منها عميد الكلية األوروبية 
سانية، كذلك انئب رئيس جلنة الفتوى ، و رئيس هيئة الدعاة و العلماء يف أملانيا أيضاً. للعلوم اإلن

يعمل أستاذًا ابملعهد األورويب للعلوم اإلنسانية بباريس ، ابإلضافة إىل كونه عضوًا يف العديد من 
 التجمعات و اجملالس و االحتادات اإلسالمية األوروبية و العاملية .

 .(2)جلمع بني صاليت املغرب و العشاء يف صيف أورواب ( و ) الرتجيح ابملقاصد(من أهم حبوثه ) ا

 خامساً : الشيخ الدكتور مصطفى مال أوغلو :

النمسا و رئيس يقيم الدكتور مصطفى أوغلو يف فيينا ابلنمسا ،يشغل هناك منصب مفيت مجهورية 
أورواب "مللي غوروش" و عضو يف اإلسالمي يف  يعمل مستشارًا لرئيس التجمعجملس الفتوى فيها. 

 جملس الفتوى يف أورواب التابع هلذا التجمع . و هو أستاذ يف املعهد اإلسالمي يف النمسا . و إىل

                                                           

  995http://v.ht/tرويب لإلفتاء و البحوث.انظر : أمحد جاب هللا ، األعضاء ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األو  (1)
http://v.ht/RWHq  خالد حنفي ، األعضاء ، املوقع اإللكرتوين للمجلس . انظر :(2)

http://v.ht/t995
http://v.ht/RWHq
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جانب كونه عضوًا يف اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ، له عضوية يف االحتاد العاملي لعلماء 
 املسلمني .

ية يف التعامل املايل يف ية يف اورواب ( و ) املبادئ األخالقله عدة أحباث منها ) الزواج من الكتاب
 .(1)(أورواب

هلم جهود و  عن بعض أعضاء اجمللس ، و يوجد غريهم كما ذكرت سابقًا ، هذه كانت نبذة خمتصرة
 أعمال مشهودة يف خدمة املسلمني و خدمة الدعوة اإلسالمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

 v67http://v.ht/iيب لإلفتاء و البحوث. انظر : مصطفى مال أوغلو ، األعضاء ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورو (1)

http://v.ht/i67v
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و الندوات و  دوراترويب لإلفتاء و البحوث يف عقد الجهود اجمللس األو :  املبحث الثالث
 إصدار الفتاوى و الكتب و اجملالت

جهود اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث يف عقد الدورات و الندوات و املطلب األول : 
 إصدار الفتاوى

ظام كل سنة على األقل على حسب النيعقد اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث دورة عادية مرة  
 .(1)األساسي للمجلس

و الدورة على حسب تعريف الشيخ الدكتور القرضاوي يف اللقاء السابق ذكره على قناة اجلزيرة، هي 
أن جيتمع أعضاء اجمللس و يبحثوا يف القضااي املطروحة عليهم ، و من قبل ذلك يعدون حبواًث حول 

  قرارات أو تؤجل لدورات أخرى.خمتلف املوضوعات فتناقش يف أثناء الدورة ، و يتخذون فيها 

 ميالدية.  2016من شهر أكتوبر لعام  8-4و قد عقد اجمللس ستة و عشرين دورة إىل اتريخ 

 لدورة الثالثة مثال طُرح موضوع. ففي ا(2)تمت طرح قضااي كثرية هتم املسلمني يف أورواب يف هذه الدورا
الصيام و شهر شوال للخروج منه ، و  إثبات الشهور القمرية و خصوصًا شهر رمضان للدخول يف"

موضوع " احلكم الشرعي يف يف نفس الدورة مت طرح مواضيع أخرى كو  ."دخل احلساب الفلكي فيه
حلوم األنعام و الدواجن املعروضة يف األسواق و املطاعم األوروبية " و كذلك موضوع " حكم اجلمع 

 البالد ".دام عالمته الشرعية يف بعض و انع بني صاليت املغرب و العشاء لتأخر وقت العشاء

نوقشت قضااي ختص املرأة املسلمة و العالقات الزوجية يف الدورتني الرابعة و اخلامسة ، و قضااي 
أخرى مثل "احلوار بني األداين " يف الدورة الرابعة ، و مواضيع متعددة أخرى يف الدورة اخلامسة مثل 

  "." توريث املسلم من أقاربه غري املسلمني

                                                           

 املادة اخلامسة و الثالثون ، الباب الثامن ، النظام األساسي للمجلس، املوقع اإللكرتوين للمجلس.(1)
 http://v.ht/3Cqh

ت اخلتامية هلا ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث.مصدر معلومات كل الدورات : البياان (2)

 http://v.ht/oTTR

http://v.ht/3Cqh
http://v.ht/oTTR
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قضية " التنازل عن القدس " كانت من القضااي اليت طرحت يف الدورة السادسة ، ابإلضافة إىل قضااي 
 أخرى كقضية " نقل األعضاء " و قضية " هتنئة غري املسلمني أبعيادهم".

 ة ، ابإلضافة إىل قضااي أخرى مثلمت مناقشة موضوع " التأصيل لفقه األقليات " يف الدورة السابع
 م املرأة و زوجها ابٍق على دينه ".إسال"

الدورة الثامنة تناولت مواضيع متعددة كموضوع " احلقوق املعنوية لِـّربامج الكمبيوتر و التصرف فيها و 
 و موضوع " التأمني على احلياة" .محايتها ، 

لدورة كان من القضااي اليت مت طرحها يف الدورة التاسعة و ا" التحكيم الشرعي يف بالد الغرب "  
 احلادية عشر ، كما نوقشت قضااي أخرى يف الدورة التاسعة ، كحكم الصالة يف الكنيسة . 

انقش اجمللس يف الدورة العاشرة حكم االستنساخ ، ابإلضافة إىل موضوع " اإلرهاب و نفي عالقته 
 . "ابجلهاد اإلسالمي

سالمي يف عصر العوملة و ضرورة يف الدورة احلادية عشر ، مت طرح عدة قضااي ، كقضية " اخلطاب اإل
 . "تغيريه و تطويره

" حق املسلمة يف ارتداء احلجاب"  كانت من القضااي اليت مت طرحها يف الدورة الثانية عشر ، 
ابإلضافة إىل مواضيع أخرى كـ " انتفاع األطفال من لنب بنوك احلليب القائمة يف بالد الغرب " ، 

 ملعامالت ، كذلك يف فقه األقليات.ابإلضافة إىل قضااي أخرى يف فقه ا

الدورات الثالثة عشر و الرابعة عشر و اخلامسة عشر ، نوقشت فيها قضااي " األسرة املسلمة يف 
 مي أورواب .ملسل بتفصيل ، ملا تشكل من أمهية كربى ابلنسبةالغرب " 

واب " ، و أصدر انقش اجمللس يف الدورة السادسة عشر  موضوع " الفقه السياسي للمسلمني يف أور 
 قرارات تتعلق ابملواطنة ، والء املسلم يف بالد الغرب و مشاركته السياسية .

و استكمل اجمللس هذا املوضوع  يف دورته السابعة عشر فكان حمور النقاش فيه حول " املسلمون يف 
 أورواب : املواطنة و االندماج "   .
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لدورة الثامنة عشر ، ابإلضافة إىل قضااي أخرى مثل اب" يف اطرحت قضية " املعامالت املالية يف أورو 
 قضية كتابة نص القرآن حبروف غري عربية .

ويب " ، ابإلضافة إىل كان املوضوع األساسي يف الدورة العشرين " الوقف و الوصااي يف الواقع األور 
 قضااي أخرى.

سلمني مع أهل األداين و تعامل املكان موضوعها األساسي " أما الدورة احلادية و العشرين ، فقد  
 ، و نوقشت فيها العديد من البحوث حول هذا املوضوع .املذاهب" 

يف الدورة الثانية و العشرين ،  " مآالت األفعال و تطبيقاهتا يف الواقع األورويب " كان احملور األساسي 
وضوع الرئيسي كما أن " األطعمة و الذابئح و األشربة و ما خيص مسلمي أورواب يف ذلك " كان امل

 للدورة اليت بعدها الثالثة و العشرين.

املستجدات الفقهية للمسلمة األوروبية " ، نوقشت فيها وضوع " مباهتمت الدورة الرابعة و العشرين 
 العديد من القضااي اليت ختص املرأة يف الواقع األورويب .

ملهمة اليت نوقشت يف الدورة اخلامسة قضية " العيش املشرتك " بني أفراد اجملتمع ، كان من املواضيع ا
 و العشرين ، و فيها أصدرت وثيقة العيش املشرتك اليت مت ذكرها يف آخر فصل من هذا البحث .

أما الدورة السادسة و العشرين ، كان حمورها الرئيسي " هدي اإلسالم يف إقرار السالم و األمان و 
 اسات مهمة .و در ا حبواث دفع الظلم و العدوان " ، نوقشت فيه

و يف آخر كل دورة من الدورات ،  يتم اإلجابة عن الفتاوى املتعلقة مبوضوع الدورة ، و فتاوى أخرى 
 .خمتلفة يستفسر عنها مسلمو أورواب 

 و ضوابطها ، و آلية إصدارها فيما يلي :أوضح اجمللس مصادر هذه الفتوى 

 : مصادر فتوى اجمللس و ضوابطها

وى اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث أمرًا مهمًا ملعرفة توجهاته الدينية و تعترب معرفة مصادر فتا
يف املوقع اإللكرتوين  – الفكرية يف خمتلف القضااي . تؤكد الئحة النظام األساسي للمجلس
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حتديدًا يف املادة السادسة من الباب الثالث منها أن اجمللس يعتمد على املراجع الفقهية  -للمجلس
ا و خصوصًا تلك اليت تستند إىل األدلة الصحيحة. كما تؤكد يف املادة السابعة من الباب املوثوق هب

الثالث ضرورة االستفادة من الفتاوى و البحوث الصادرة عن اجملامع الفقهية و املؤسسات العلمية 
اجمللس  األخرى. مث تفصل املادة الثالثون من الباب السابع من الالئحة مصادر الفتوى املعتمدة لدى

 :(1)و هي

مصدر التشريع اإلسالمي املتفق عليها بني مجهور األمة  و هي القرآن و السنة و اإلمجاع و  -1
  القياس.

مصادر التشريع املختلف فيها كاالستحسان و املصلحة املرسلة و سد الذرائع و االستصحاب و  -2
ها املعروفة عند أهل العلم ، و العرف و مذهب الصحايب و شرع من قبلنا و ذلك بشروطها و ضوابط

 ال سيما إذا كان يف األخذ هبا مصلحة لألمة.

و نصت بعد ذلك املادة احلادية و الثالثون أن املذاهب األربعة تعد ثروة فقهية عظيمة و خُيتار منها 
 .(2)ما صح دليله و ظهرت مصلحته

 س الباب أيضًا بعض الضوابط اليت تراعىمن نف و الثالثة و الثالثونو الثالثون مث تذكر املادة الثانية 
يف الفتوى ، و هي مراعاة االستدالل الصحيح و العزو إىل املصادر املعتمدة و معرفة الواقع و مراعاة 

  .(3)التيسري ، و كذلك مراعاة مقاصد الشرع و اجتناب احلَِّيل احملظورة املنافية لتحقيق املقاصد

 آلية إصدار الفتوى عن اجمللس : 

املادة الرابعة و الثالثون من الباب السابع من الئحة النظام األساسي للمجلس أن الفتاوى  تنص
 تصدر ابسم اجمللس إبمجاع احلاضرين إن أمكن ، أو أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين ، و حيق للعضو 

 
                                                           

  /Cqh3http://v.ht، الباب السابع ، النظام األساسي للمجلس، املوقع اإللكرتوين للمجلس . 30: املادة انظر  (1)
  /Cqh3http://v.ht، الباب السابع ، النظام األساسي للمجلس ، املوقع اإللكرتوين للمجلس. 31انظر : املادة  (2)
 ، الباب السابع ، النظام األساسي للمجلس ، املوقع اإللكرتوين للمجلس. 33 - 32املادة انظر : (3)

http://v.ht/3Cqh

http://v.ht/3Cqh
http://v.ht/3Cqh
http://v.ht/3Cqh
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  .(1)املخالف أو املتوقف إثبات موقفه يف حمضر اجمللس و ال تنشر املخالفة

ك املادة اخلامسة و األربعون من الباب العاشر من الالئحة أنه ال حيق لرئيس اجمللس و و نصت كذل
 ال ألي عضو من أعضائه إصدار الفتاوى ابسم اجمللس ما مل يكن موافقًا عليها من اجمللس نفسه

 الشخصية ، من غري أن يذيل فتواه ابلنسبة املنصوص عليها يف النظام ، و لكل منهم أن يفيت بصفته
 .(2)بصفة عضويته يف اجمللس ، أو أن يكتبها على أوراق اجمللس الرمسية

و يعقد اجمللس األورويب لإلفتاء كذلك ندوات تتحدث عن قضااي خمتلفة ، يطرح فيها العلماء وجهة 
نظرهم فيها . و من تلك الندوات املقامة ، ندوة علمية حول ) الصيام و أحكامه الفقهية يف الدول 

من شهر يونيو  9ية و من يف حكمها ( ، و قد أُقيمت يف أستوكهومل ابلسويد بتاريخ اإلسكندانف
ميالدية. و كذلك ندوة بعنوان ) فقه التعامل مع اإلساءة للمقدس ( أُقيمت يف ابريس  2015

كما عقد اجمللس مؤمتر بعنوان ) توحيد التقومي اهلجري   ميالدية . 2015أبريل  5بفرنسا بتاريخ 
 .(3)ميالدية 2016مايو من سنة  30 – 28سطنبول " بتاريخ الدويل إب

 يف إصدار الكتب و اجملالتاجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث املطلب الثاين: جهود 

يف للمجلس األورويب جهود يف إصدار الكتب و اجملالت و كل ما ميكن أن خيدم مسلمي أورواب 
 عليهم فهمه يف الواقع الذي يعيشونه.معرفة و فهم القضااي املختلفة و كل ما يصعب 

للمجلس جلنة خاصة تعىن ابلبحوث و الدراسات و الرتمجة و النشر ، و من مهام هذه اللجنة على 
 :(4)حسب الالئحة الداخلية أيضاً 

  ما تقوم به من حبوث و دراسات.من خالل  رات الدورية العلمية للمجلساإلسهام يف إثراء النش -1
 شروعات للدراسات و البحوث و التأليف .اإلسهام يف م -2

                                                           

  /Cqh3http://v.ht.، النظام األساسي للمجلس ، املوقع اإللكرتوين للمجلس ، الباب السابع 34املادة  انظر : (1)
  /Cqh3http://v.ht، املوقع اإللكرتوين للمجلس.، النظام األساسي للمجلس ، الباب العاشر45املادة  (2)
 / cfr.org-https://www.eانظر : املوقع اإللكرتوين للمجلس. (3)
  M 6http://v.ht/ee،الالئحة الداخلية للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث ، املوقع اإللكرتوين للمجلس.10املادة (4)

http://v.ht/3Cqh
http://v.ht/3Cqh
https://www.e-cfr.org/
https://www.e-cfr.org/
https://www.e-cfr.org/
http://v.ht/ee6M
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اإلشراف على اجمللة العلمية اليت يصدرها اجمللس و اليت تشتمل على الدراسات و البحوث اليت  -3
 يقرها اجمللس إضافة إىل الدراسات و البحوث األخرى اليت تقرها اللجنة و ترى مصلحة يف نشرها.

و للفتاوى الصادرة  سية لبعض أعمال اجمللس املهمةألساإصدار ترمجات إىل اللغات األوروبية ا -4
 عنه .

 اجملالت العلمية للمجلس :

يصدر عن اجمللس جملة عليمة تُنشر فيها حبوث حول قضااي فقهية و دعوية خمتلفة يتناوهلا كل عدد 
للمجلس عددًا حبسب املوقع اإللكرتوين ثالثة و عشرون للمجلة العلمية من أعداد هذه اجمللة. 

 . (1)2017وريب لإلفتاء إىل شهر يناير من العام األ

حبث بعنوان " األقليات املسلمة " اشتمل العدد األول من اجمللة على عدة حبوث مهمة ، منها 
للدكتور يوسف القرضاوي ، و حبث بعنوان " استحالة النجاسات و عالقة أحكامها ابستعمال احملرم 

حممد اهلواري ، و حبث للدكتور عجيل النشمي بعنوان و النجس يف الغذاء و الدواء " للدكتور 
 "احلقوق املعنوية للربامج و أحكام نسخها" ابإلضافة إىل أحباث أخرى.

بقضية إسالم املرأة و بقاء زوجها على دينه، و نشر األعضاء فيها حبوثهم  هتم العدد الثاين من اجمللة ا
 حول هذه القضية و أبدوا وجهات نظر خمتلفة فيها.

و من القضااي اليت جاءت يف العدد الثالث ، قضية التحكيم و التحاكم الدويل يف الشريعة اإلسالمية، 
ك التحكيم الشرعي يف بالد الغرب ، ابإلضافة إىل حبوث أخرى حول االستنساخ البشري ، و و كذل

 اخلطاب اإلسالمي يف عصر العوملة .

                                                           

العدد السابع مت حتميله من خارج موقع عدا  األعداد املوجودة يف املوقع اإللكرتوين للمجلسمصدر معلومات كل اجملالت :  (1)
 /cfr.org/magazine-https://www.e. اجمللس لعدم توفره فيه 

https://www.e-cfr.org/magazine/
https://www.e-cfr.org/magazine/
https://www.e-cfr.org/magazine/
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األقليات املسلمة يف البالد غري اإلسالمية و الضوابط من اجمللة بفقه  و اخلامس و اهتم العدد الرابع
 ، ابإلضافة إىل موضوع مواقيت العبادة يف املناطق الفاقدة لعالمات األوقات . املنهجية هلا

، منها حبوث حول بنوك اللنب ) احلليب ( ، و حبوث حول متنوعة  العدد السادس على حبوثاشتمل 
ربوي ، و حبث حول عالقة املسلم بغري املسلم للدكتور مجال أحكام البورصة و شراء البيوت بقرض 

 .  مرتمجاً للغة اإلجنليزيةأيضاً البدوي و الذي جاء 

و جاءت يف العدد السابع و كذلك العدد الثامن و التاسع  حبوث حول قضية األسرة املسلمة نظامها 
سرة املسلمة يف الغرب و أحكامها بشكل عام، كما اختصت بعض هذه البحوث يف احلديث عن األ

البيان اخلتامي للدورة ة واحدة( رجم يف العدد الثامن و التاسع ) و مها مندجمني يف جملتُ  بشكل خاص.
قرارات تتعلق حتتوي على ، و البيان يشتمل على عشرين صفحة  إىل اللغة االجنليزية اخلامسة عشر

 مواضيع أخرى .حول  اوىفت فتاوى يف نفس املوضوع ابإلضافة إىلبفقه األسرة ،  و 

مشتمال على حبوث متنوعة تدور حول "الفقه السياسي للمسلمني جاء العدد العاشر و احلادي عشر 
يف أورواب " . هلذا العدد قسم خاص ابللغات األوروبية ، يشتمل على ترمجة للبيان اخلتامي للدورة 

من ستة عشر صفحة ، و هي ضوع هذا املو اليت دارت حول  إىل اللغة االجنليزية و السادسة عشر
 اشتملت على قرارات و فتاوى حول قضااي فقهية خمتلفة .

 عالقة مبوضوع اجمللة.تبني فرنسيني ابللغة الفرنسية هلما اشتمل هذا العدد كذلك على حبثني لكا

اطنة و اهتم العدد الثاين و الثالث عشر من اجمللة العلمية للمجلس بقضية " املسلمون يف أورواب : املو 
حيتوي على حبث االندماج " اشتمل على العديد من البحوث ، ابإلضافة إىل قسم للغة االجنليزية 

 ترمجة، ابإلضافة إىل   Dr. Maurits bergerابللغة االجنليزية حول اإلسالم يف أورواب للكاتب
فتاوى مهمة ملسلمي  للدورة السابعة عشر و ما احتوته من قرارات وللبيان اخلتامي  ابللغة االجنليزية

 أورواب تدور حول نفس موضوع العدد . و ترجم هذا البيان إىل اللغة الفرنسية أيضاً .
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اهتم العدد الرابع و اخلامس عشر بقضية " املعامالت املالية للمسلمني يف أورواب " ، اشتمل على 
 حبوث أتصيلية ، و حبوث فقهية حول هذ املوضوع .

ويب " كان املوضوع الرئيسي للعدد الثامن عشر من اجمللة العلمية ، الذي " الوقف يف الواقع األور 
 اشتمل على حبوث قيمة حول هذا املوضوع .

" مآالت األفعال يف الواقع األورويب "، و اشتمل  أما العدد التاسع عشر و العشرين ، اهتم مبوضوع
وار الديين و تعامل املسلمني على عدة حبوث حول هذا املوضوع ، ابإلضافة إىل مواضيع أخرى كاحل

 مع غري املسلمني و عالقات التزاور و الصالت االجتماعية بينهم .

العدد احلادي و العشرون اهتم مبوضوع " أطعمة و أشربة املسلمني يف أورواب " و جاء فيه حبواث 
 عديدة مهمة حول هذا املوضوع .

ي يف العدد الثاين و العشرين ، اشتمل على حبوث " املرأة املسلمة يف أورواب " ، كان املوضوع الرئيس
يف نفس العدد البيان اخلتامي للدورة  للغة االجنليزية ترجمقيمة و مهمة ختص املرأة يف الواقع األورويب . 

صفحة فيها قرارات و فتاوى مهمة جداً للمرأة املسلمة يف  16الرابعة و العشرين ، الذي حيتوي على 
 أورواب .

العدد أيضاً دراسة فقهية مزودة ابلقرارات اجلماعية  قام بتنسيقها الدكتور عبد الستار  جاءت يف نفس
أبو غدة بعنوان " معيار الطعام احلالل و التذكية الشرعية " مرتمجة للغتني االجنليزية و الفرنسية ، 

 العربية .للغة ابإلضافة إىل وجودها اب

 جنليزية للدكتورة لينا الرسن بعنوان :أيضاً احتوى نفس العدد على دراسة ابللغة اال

(equality before the law and maqasid al-sharia )   املساواة أمام القانون و (
 صفحة. 12مقاصد الشريعة( و هي من 
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" فقه العيش املشرتك يف أورواب أتصيال و تنزيال" ، العدد الثالث و العشرون كان احملور الرئيسي فيه 
 ابللغة االجنليزية قيمة و مهمة توضح هذا املفهوم . اشتمل هذا العدد على ترمجةاشتمل على حبوث 

على قرارات مهمة يف فقه العيش املشرتك ، كما  للدورة اخلامسة و العشرين ، احتوتللبيان اخلتامي 
وى "وثيقة مبادئ العيش املشرتك " اليت حيتاج ملعرفتها مسلمو أورواب ، ابإلضافة إىل فتا اجاءت فيه

 .مهمة فقهية 

 الكتب الصادرة عن اجمللس: 

من الكتب الصادرة عن اجمللس كتاب " نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي" و كذلك كتاب "الدين و 
 "تعيني أوائل الشهور القمرية بني الرؤية و احلساب"السياسة" للدكتور يوسف القرضاوي ، و كتاب 

  .(1)للدكتور حممد اهلواري

للدكتور عبد احلميد النجار ، و  "فقه املواطنة للمسلمني يف أورواب"ب الصادرة كتاب و أيضا من الكت
الذي قدم فيه املؤلف "مجلة من البحوث تناولت مواضيع متعددة ، ينتظمها مجيعاً اهلم املتعلق ابإلفتاء 

قيم احلضاري الذي أصبح ضرورة للوجود اإلسالمي أبورواب ليكون وجودًا فاعاًل إبضافات من ال
اإلسالمية مسهماً يف حل املشاكل اليت تعرتض املسلمني يف احلفاظ على هويتهم يف مناخ تتداعى فيه 
أسباب الغواية ، و املشاكل اليت تعرتض عموم اجملتمع الذي أصبح جمتمعا للمسلمني مبقتضى وضع 

 .(2)"املواطنة الذي انتهت عليه حياهتم

، للدكتور  "عمورة يف الفقه اإلسالمي و أثره على الواقعتقسيم امل"و أيضًا صدر من اجمللس كتاب  
 سيم التارخيي للمعمورة إىل دارعبد هللا بن يوسف اجلديع. و أكد املؤلف يف هذا الكتاب أن التق

دار حرب ليس نصا مقدسا ال يقبل التعديل ، و إّنا هو توصيف للحالة السياسية يومئذ ، إسالم و 

                                                           

  http://v.ht/MbXcانظر: الكتب الصادرة ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث. (1)
.6، د.ط ، صفقه املواطنة بني املسلمني عبد احلميد النجار، (2)

http://v.ht/MbXc
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 الواقع املعاصر ، حيث انتقل وضع العالقات الدولية إىل التزام قانون و أن هذا التقسيم قد زال يف
 . (1)دويل أصل للعالقات الدولية على السلم ال احلرب

و للدكتور يوسف اجلديع كتاب آخر صادر عن اجمللس حيوي قرارات اجمللس و فتاويه من الدورة 
  .(2)األوىل إىل الدورة العشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 المي و أثره على الواقع ، بتصرف.موقع الدرر السنية ، خواتيم الكتب ، تقسيم املعمورة يف الفقه اإلس (1)

http://v.ht/qPJP 
  http://v.ht/MbXcالكتب الصادرة ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث. (2)

http://v.ht/qPJP
http://v.ht/MbXc
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و أثر و التفاعل معها أهم القضااي اإلسالمية و العاملية  جهود اجمللس يف خدمة الفصل اخلامس:
 ذلك على الدعوة اإلسالمية

 قضية األقصى جهود اجمللس يف خدمةاملبحث األول: 

اليت هتمُّ األمة اإلسالمية بشكل خاص ، قضية االحتالل الصهيوين و  من القضااي العاملية املهمة
 ميالدية .  1948عام لفلسطني و لألقصى منذ 

بقيت اعتداءات الصهاينة على فلسطني و أهلها مستمرة منذ احتالهلا إىل وقتنا احلاضر . كما أن 
احملاوالت جلعل القدس الشريف عاصمة لدولة االحتالل ال تزال قائمة ، و كذلك االعتداءات 

 . أهل القدسقصى و على من حوله من املتكررة على املسجد األ

اجمللس اهتمامه هبذه القضية منذ السنوات األوىل لتأسيسه ، فقد أصدر قراراً هبذا الشأن يف  و قد أوىل
سبتمرب  1-أغسطس28الدورة العادية السادسة للمجلس و املنعقدة يف مقره مبدينة دبلن ، بتاريخ 

  ميالدية . 2000سنة 

 و أهم ما جاء يف هذا القرار :

رسوله و للمؤمنني ، فال جيوز ألحد التنازل عن أي جزء من أرض أن التنازل عن القدس خيانة هلل و ل
اإلسالم فهي ليست حقاً لرئيس و ال ألمري و ال لوزير و ال جلماعة من الناس حىت تتنازل عنها حتت 
أي ضغط أو ظرف ، و الواجب على األمة السعي ملقاومة االحتالل و حترير القدس الشريف و 

 استعادهتا إىل دار اإلسالم.

و جاء يف القرار أيضاً ، أنه إذا عجز جيل من أجيال األمة أو تقاعس ، فال جيوز له أن يُفرض عجزه 
 و تقاعسه على كل أجيال األمة القادمة .

لذا أفىت اجمللس يف القرار بتحرمي بيع األرض لألعداء يف القدس أو غريها من أرض فلسطني أو قبول 
 دين .التعويض عنها ابلنسبة لالجئني املشر 
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و إذا كان هذا احلكم يف شأن أي أرض إسالمية ، فكيف إذا كانت هذه األرض يف القدس الشريف 
أوىل القبلتني و بلد املسجد األقصى و اثلث املدن املعظمة بعد مكة و املدينة و األرض اليت انتهى 

ٱ ٻ  ﴿ تعاىل :يف فضلها قول هللا –أي اجمللس  –إليها اإلسراء ، و ابتدأ منها املعراج و حسبنا 

 ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
 (.1 –)سورة اإلسراء 

و يؤكد اجمللس أن القدس ليست للفلسطينيني وحدهم ، بل إهنا للمسلمني مجيعاً ، عرهبم و عجمهم،  
كما أهنا للعرب كافة مسلمهم و مسيحيهم ، و لذا فال جيوز للفلسطينيني وحدهم أن يتصرفوا يف 

و أكَّد يف آخر القرار على أن السيادة على القدس جيب أن تكون إسالمية عربية  القدس . مصري
 .(1)فلسطينية

و للمجلس بيان آخر خبصوص املسجد األقصى و ما يتعرض له من اعتداء ، و هو بتاريخ التاسع 
 ميالدية ، و جاء فيه : 2007من فرباير سنة 

اعتداءات آمثة ، تتمثل يف حفرايت تطال أسسه، و هتدد  التحذير مما يتعرض له املسجد األقصى من
و دعا اجمللس إىل  هيكله ابلسقوط ، و ذلك ضمن خطة شاملة لالعتداء على املسجد األقصى.

قصى ابلطرق السلمية و التوقف الفوري عن هذه احلفرايت ، و دعا األمة إىل الدفاع عن األ
عريب و اإلسالمي أن يكون هلم تدخل فاعل إليقاف و طالب أصحاب القرار يف العامل ال احلضارية،

 .(2)هذا االعتداء 

و كما اهتمَّ اجمللس هبذه القضية يف السنوات السابقة ، فقد اهتمَّ هبا أيضًا يف السنوات األخرية ، و 
 فقد أصدر اجمللس األورويب لإلفتاء بياانً  ذلك على حسب ما يستجد من أحداث هبذا الشأن .

                                                           

سبتمرب  1 -أغسطس28السادسة للمجلس األورويب إلفتاء و البحوث، ، البيان اخلتامي للدورة  1/6القرار رقم انظر :  (1)
    Za9http://v.ht/sم ، املوقع اإللكرتوين للمجلس.  2000

ع م، املوق2007فرباير  9من اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث بشأن ما يتعرض له األقصى من اعتداء ، بيان : انظر(2)
http://v.ht/wErfاإللكرتوين للمجلس. 

http://v.ht/s9Za
http://v.ht/wErf
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               انبول يفللمجلس و اليت أقيمت يف إستسجد األقصى يف الدورة اخلامسة و العشرين خاصًا حول امل
 . و أهم ما جاء يف البيان : 2015عام 

بعد التأكيد على حرمة أماكن العبادة وفق مجيع الشرائع اإلهلية و القوانني الوضعية و األعراف ، فإن 
على أن االعتداء على املسجد األقصى هو اعتداء على  اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث يؤكد

املسلمني مجيعاً، بل على اإلنسانية كلها ، و يرفض ما تقوم به سلطات االحتالل من منع املصلني 
من حرية ارتياده و االعتداء على رواده . كما ندَّد أيضاً االعتداء على املواطنني الفلسطينيني املسلمني 

 س الشريف و داخل فلسطني كلها.و املسيحيني يف القد

و انشد اجمللس يف آخر البيان اهليئات الدينية املختلفة يف أورواب و هيئات اجملتمع املدين و دعاهم إىل 
استنكار االعتداء على حرمة أماكن العبادة . كما دعا اجمللس العامل اإلسالمي حكامًا و شعوابً 

راضي احملتلة و خباصة املسجد األقصى املقدس لدى للوقوف مع إخواهنم داخل القدس الشريف و األ
  .(1)مجيع املسلمني

يف اهتمامه و جهده  كان هذا أبرز ما جاء يف بياانت اجمللس حول األقصى الشريف ، و اليت توضح
 اليت تعترب قضية مجيع املسلمني يف العامل . خدمة هذه القضية

 

 

 

 

 

 

                                                           

م ، املوقع اإللكرتوين للمجلس.  2015بيان اجمللس حول املسجد األقصى ، الدورة اخلامسة و العشرين ، انظر:  (1)
http://v.ht/JoNJ 

http://v.ht/JoNJ


 

29 



 قضية احلرب على العراق معيف التفاعل اجمللس  جهوداملبحث الثاين : 

ميالدية ، شنت القوات األمريكية مبساعدة حلفائها حرابً على العراق . تسببت هذه  2003يف العام 
احلرب يف أضرار ابلغة و خسائر بشرية و مادية ال حتصى . متَّ كل ذلك حتت غطاء وجود أسلحة 

 حلرب . دمار شامل يف العراق ، و هو ما مل يتم إثباته قبل أو بعد ا

ميالدية ، أي يف اليوم الواحد و العشرين من  2003يف اليوم التايل لبدء الغزو األمريكي للعراق سنة 
ميالدية ، أصدر اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث بيااًن يوضح فيه موقفه  2003شهر مارس سنة 

 من ضرب العراق ، و أهم ما جاء فيه :

بنيته التحتية و ما يرتتب على ذلك من مآس إنسانية لآلدميني  اعترب اجمللس ضرب العراق و تدمري
حرابً غري مشروعة ، و اعترب أن هذه احلرب غري موجهة إىل العراق وحده و إّنا تطال العامل اإلسالمي 
بصفة خاصة و ختلخل األمن و السالم العامليني بصفة عامة . و اعتربها حرب ال سند هلا من 

 القانونية و ال مربر هلا من حيث الواقع .الشرعية األخالقية أو 

لى اإلمث و العدوان ، قال تعاىل:      و اعترب أي إسهام يف هذه احلرب غري جائز شرعًا ، ألنه تعاون ع
 . (2) سورة  املائدة :  ﴾ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿

الم للوقوف صفاً و يف آخر البيان دعا اجمللس مجيع الشعوب اإلسالمية و كل احملبني للخري و الس
واحدًا يف وجه قوى احلرب و الشر و الظالم بكل الوسائل املشروعة ، و دعا املسلمني يف أورواب و 

  .(1)ابلقوانني املرعية يف تلك البالدغريها إىل التعبري عن معارضتهم لضرب العراق يف إطار االلتزام 

 

 

 

 

                                                           

 http://v.ht/gvaI م ، املوقع اإللكرتوين للمجلس. 2003مارس  21ب العراق ، بيان من اجمللس حول ضر انظر: (1)

http://v.ht/gvaI
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 قضية الالجئني املبحث الثالث : جهود اجمللس يف خدمة

ميالدية ، وصلت آاثر الثورات العربية اليت انطلقت من تونس و من مث إىل مصر ،  2011يف سنة 
إىل سوراي . حتولت املظاهرات املطالبة إبسقاط النظام و إجراء اإلصالحات و حتسني الظروف 
املعيشية ، إىل حرب واسعة متعددة األطراف ، تدخلت فيها دول كربى تسعى إلشباع مطامعها و 

 نفوذها . مد

راح ضحية هذه احلرب اآلالف من املدنيني من بني قتلى و جرحى و أسرى ، أو الجئني فروا من 
ساحات املعارك مع أسرهم و أهاليهم إىل الدول اجملاورة ، أو إىل دول أخرى أبعد ، رغبة يف احلصول 

 على ظروف معيشية أفضل.

ميالدية بياانً  2015خلامسة و العشرين سنة أصدر اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث يف دورته ا
خبصوص الالجئني ، و حتديدًا القادمني منهم من سوراي بسبب األوضاع الصعبة يف بالدهم . و من 

 : (1)أبرز ما جاء يف البيان

بلغ أكثر من مليون و نصف الجئ ،  2015بعد اإلشارة إىل أن الالجئني الذين دخلوا أورواب سنة 
 سنة ، أكد اجمللس على ما يلي : 18الالجئني أطفال قصر حتت سن  و أن نصف جمموع

مثَّن اجمللس غاليًا و شكر الدول اليت استقبلت الالجئني و آوهتم ، و يف املقدمة منها أملانيا  -1
 حكومة و رائسة و شعباَ ، و غري ذلك من الدول األوروبية ابإلضافة إىل تركيا.

ات اإلسالمية يف أورواب ، و كذلك عموم املسلمني الذين قاموا شكر اجمللس املراكز و املؤسس -2
 بدور مشرف يف استقبال و دعم الالجئني.

توجه اجمللس ابلشكر و التقدير للمؤسسات الكنسية و مؤسسات اجملتمع املدين األوروبية اليت  -3
 فتحت أبواهبا لالجئني .

                                                           

م .2015انظر : بيان اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث خبصوص الالجئني ، الدورة اخلامسة و العشرين ، (1)

http://v.ht/lN01

http://v.ht/lN01
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قاف القتل و سفك دماء األبرايء و منع طالب اجمللس اجملتمع الدويل بتحمل مسئوليته يف إي -4
 أسباب اللجوء و توفري حل سياسي .

شكر اجمللس الدول العربية و اإلسالمية اليت كان هلا دور ابرز يف مساعدة الالجئني و استقباهلم،   -5
 كما انشدها القيام بدورها يف حل األزمة السورية و غريها.

 تكثيف و استمرار جهودهم يف دعم و إغاثة الالجئني.وصى اجمللس عموم املسلمني يف أورواب ب -6

دعا اجمللس عموم املسلمني يف أورواب إىل املسارعة يف كفالة و رعاية األطفال القصر ، و االهتمام  -7
 هبم كل حسب وسعه و طاقته .

ة وصى اجمللس األئمة و اخلطباء على الساحة األوروبية ، بضرورة أن تكون قضية الالجئني حاضر  -8
 يف خطاهبم و أن يبينوا للمسلمني واجبهم حنوهم .

و أخرياً دعا اجمللس عموم الالجئني إىل احرتام قوانني البالد ، و مالحظة ثقافة و أعراف أهلها ،  -9
و أن ال يسهموا بسلوك غري حضاري يف اإلساءة لبالدهم اليت قدموا منها ، و أن يدعموا احلكومات 

  ضرار ابجملتمع األورويب .املساعدة هلم ، منعاً لإل

هذا أهم ما جاء يف بيان اجمللس حول قضية الالجئني ، و الذي يربز جهده يف خدمة هذه القضية و 
   . اهتمامه مبتابعتها
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 قضية الثورات العربية املبحث الرابع : جهود اجمللس يف التفاعل مع

يف املمارسة و التطبيق ، من أجل تغيري اجملتمع  يعرِّف بعض العلماء الثورة أبهنا : " العلم الذي يوضع
تغيريًا جذراًي و شاماًل ، و االنتقال به من مرحلة تطورية معينة إىل أخرى أكثر تقدمًا ، األمر الذي 
يتيح للقوى االجتماعية املتقدمة يف هذا اجملتمع أن أتخذ بيدها مقاليد األمور ، فتصنع احلياة األكثر 

سعادة اإلنسان و رفاهيته ، حمققة بذلك خطوة على درب التقدم اإلنساين حنو مثله مالءمة و متكيناً ل
العليا اليت ستظل دائماً و أبدًا زاخرة ابجلديد الذي يغري ابلتقدم و يستعصي على النفاد و 

 .(1)التحقيق"

 2010ة و قد كان للمجلس رأي فيما يتعلق ابلثورات العربية اليت انطلقت شرارهتا بتونس أواخر سن
 :(2)ميالدية . و كان رأيه يتلخص يف عدة نقاط

شعور اجمللس ابألسى العميق ملا يالقيه كثري من املسلمني يف عدد من البلدان العربية من ظلم و  -1
جور و تسلط حكوماهتم عليهم بتوجيه قواهتا و جيوشها و مقدراهتا للمنادين سلميًا ابلقضاء على 

. و اعترب أن الدماء اليت تسيل و املمتلكات اليت تدمر هي وصمة عار  الفساد و املطالبني ابحلرية
 على تلك احلكومات.

ر العامل يف االلتزام ابملطالبة مثَّن اجمللس جهود الشباب املشاركني يف هذه الثورات ، و الذي هب -2
 السلمية. و طلب منهم احلرص على سليمة ثورهتم .

د اليت مل تصبها شرارة هذه الثورات ، ابإلسراع يف دفع عجلة وجه اجمللس قادة األمة يف البال -3
 اإلصالح احلقيقي ، و احلرص على تقوية أواصر التالحم مع شعوهبم .

                                                           

 .10، ص  3، ط اإلسالم و الثورةالدكتور حممد عمارة ،  (1)
 م ، املوقع اإللكرتوين للمجلس. 2011يوليو  2 –يونيو  28: البيان اخلتامي للدورة احلادية و العشرين للمجلس ، انظر(2)

http://v.ht/Su2j 

http://v.ht/Su2j
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من أقر اجمللس أبن هذه األحداث يف العامل العريب ألقت ظالهلا على الوجود اإلسالمي يف الغرب  -4
 يف الغرب ، و من حيث انشغال عدد  حيث تعطل أو اضمحالل الدعم الذي يصل إىل املسلمني

كثري من العاملني من إخواهنم يف شئون بلداهنم عما كانوا يقومون به من أعمال ملصلحة وجودهم يف 
الغرب . فتوجه اجمللس إىل القادرين بدعم إخواهنم يف الغرب بكل ما من شأنه تثبيت وجودهم و 

 م يف اجملتمعات الغربية.إصالح أحواهلم و إعانتهم على االستمرار يف رسالته

ا يت ساندت الشعوب العربية يف مطالبهو أخرياً ، مثَّن اجمللس دور الشعوب و األنظمة األوروبية ال -5
 املشروعة . 

كان هذا أهم ما جاء يف بيان اجمللس حول الثورات العربية ، و الذي يبني مدى تعايشه مع واقع العامل 
 ضااي اليت حتدث فيه .القمتابعته ألهم مدى اإلسالمي و 
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تفاعل اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث مع القضااي اإلسالمية خدمة و  املبحث اخلامس : أثر
 و العاملية على الدعوة اإلسالمية

كان لتفاعل اجمللس و اهتمامه ابلقضااي اإلسالمية أثر يعود ابلنفع على الدعوة اإلسالمية و على 
 أن يتمثل هذا األثر يف :املسلمني . ميكن 

تناول اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث لقضااي إسالمية عاملية ترسخ يف املسلمني املوجودين  أواًل :
يف أورواب و املوجودين يف العامل رابطة األخوة اإلسالمية املتينة ، و اليت أخرب عنها الرسول صلى هللا 

توادهم و تعاطفهم و ترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا  عليه و سلم يف حديثه : )مثل املسلمني يف
، و من حق املسلم أن يشعر "أبن (1)(اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء ابحلمى و السهر 

إخوانه ظهري له يف السراء و الضراء و أن قوته ال تتحرك يف احلياة وحدها ، بل إن قوى املؤمنني 
ول صلى هللا عليه و سلم : )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه تساندها و تشد أزرها ، قال الرس

... و أخوة الدين تفرض التناصر بني املسلمني ... فال جيوز ترك مسلم يكافح وحده يف  (2)(بعضاً 
معرتك ، بل ال بد من الوقوف جبانبه على أي حال إلرشاده إن ضل ، و حجزه إن تطاول ، و 

 (3)ل معه إذا استبيح .. و ذلك معىن التناصر الذي فرضه اإلسالم .."الدفاع عنه إن هوجم ، و القتا

و كما أن الشعور مبعىن األخوة تشد من أزر املظلومني يف العامل اإلسالمي ،  فهي أيضاً تشد من أزر 
مسلمي أورواب و الغرب ، " ألن حتقق اإلخاء بني مجيع املسلمني ، و وحدة صفهم و قوهتم ، حيصل 

يف عيون أعدائهم ، و حيقق هلم منعة و عصمة من أن يطمع فيهم أعداؤهم ، أو جيرتئوا به مهابتهم 
 (4)على استباحة حرماهتم و العدوان عليهم ، أو يقدموا على النيل منهم ..."

 فكما أن ملسلمي العامل اإلسالمي أعداء ، فلمسلمي الغرب أعداء أيضًا ، حياولون النيل منهم ابحلث

هتضم من حقوق املسلمني اترة ، أو بتشويه صورهتم أمام العامل و إظهارها أبسوأ  على سنِّ قوانني
 مظهر اترة أخرى .

                                                           

 )2586(، برقم: )1999 /4ب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، )أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلدا (1)
 )2446( برقم: )129 /3أخرجه البخاري، كتاب املظامل والغصب، ابب نصر املظلوم، ) (2)
 بتصرف. 173، ص1، ط خلق املسلمحممد الغزايل ،  (3)
 بتصرف.102-101، ص2، طاألخوة اإلسالمية فريضة شرعية و ضرورة عصريةإمساعيل علي حممد، (4)
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تفاعل اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث مع قضااي العامل اإلسالمي يُعرِّف األوروبيني بوضع  اثنيًا :
تتأثر يف كثري من األحيان العامل اإلسالمي رمبا بشكل أوضح من وسائلهم اإلعالمية األوروبية اليت 

ابلصورة اليت يُعطيها أعداء املسلمني عنه . و ابلتايل قد يكسب املسلمون من وراء هذا التعريف دعم 
أوروبيني منصفني ، أو منظمات حقوقية أو هيئات سياسية غري موجهة ، و اليت بدروها قد تضغط 

العامل اإلسالمي بطلب وقف الظلم و على احلكومات الغربية أو حىت على احلكومات املوجودة يف 
العدوان على املسلمني و الذي قد يطال مسلمي الغرب أيضًا .  هذا الدعم كذلك حيدُّ من متادي 
أعداء املسلمني يف الظلم و العدوان على املسلمني ، و ذلك ابلتهديد برفع قضاايهم يف احملاكم الدولية 

 البالد اليت حتظى هبذا الدعم. أو األوروبية ، و قد مُينعون من السفر يف 

تناول اجمللس األورويب لإلفتاء لقضااي بعض دول العامل اإلسالمي ، يدعو األوروبيني حكومات  اثلثًا :
و شعوابً و غريهم من املقيمني فيها ابالهتمام مبواطين هذه الدول ، الذين قدموا إىل أورواب من بالدهم 

ع إنسانية صعبة . فُتقدم هلم تسهيالت يف سبيل توفري حياة  املنكوبة ابحتالل أو حبروب أو أبوضا 
كرمية هلم ، كتسهيل إجراءات إقامتهم القانونية ، أو كتوفري مساكن ملن ال ميلك القدرة على توفريها ، 
و كتسهيل العمل للمقتدرين عليه و التعليم ملن ال يزال يف مرحلة الدراسة ، إىل غري ذلك من 

 التسهيالت .

اآلاثر اليت يرتكها اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث على الدعوة اإلسالمية من خالل  هذه بعض
 ، و جهوده يف التفاعل اإلجيايب معها.قضااي هتم املسلمني يف العامل جهوده يف خدمة 
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يف التعامل مع قضااي ختص األقلية  األورويب لإلفتاء و البحوث جهود اجمللسالفصل السادس : 
 مة يف أورواب و أثر ذلك على الدعوة اإلسالميةاملسل

جهود اجمللس يف التعامل مع قضية منع احلجاب و النقاب يف بعض الدول املبحث األول : 
 األوروبية و أثر ذلك على الدعوة اإلسالمية

النقاب يف بعض الدول  قضية منع احلجاب و يف التعامل مع اجمللس املطلب األول : جهود
 األوروبية 

ميالدية ، قانواًن مينع الرموز و املالبس اليت تعرب  2004رت وزارة الرتبية الوطنية يف فرنسا سنة نش
بشكل ظاهر عن االنتماء الديين للطالب يف املدارس و املعاهد العامة ، و كان املقصود هبا حسب 

 .مشروع القانون " احلجاب اإلسالمي أو القلنسوة أو الصليب ذو احلجم املبالغ به" 

اعترب الكثري من املسلمني هذا القانون مستهدفا هلم ، و ال سيما أن الرموز الدينية األخرى ال تُرتدى 
 . (1)يف املدارس ابلعادة كاحلجاب اإلسالمي ابلنسبة للمسلمات

لصاحل  و إجيابياً الذي كان  هموقفمن خالل  يف التعامل مع هذه القضية ملموسةً كانت جهود اجمللس 
 شكل عام و لصاحل املسلمات املتحجبات و املنتقبات بشكل خاص.املسلمني ب

 (2)أصدر اجمللس عدة بياانت خبصوص هذه القضية . منها بيااًن حول مسألة احلجاب يف فرنسافقد 

 ميالدية ، كان من أهم ما جاء فيه :  2004سنة  

ة ، و يقتضي االعرتاف أن التعايش ابلنسبة للمسلم يعترب أصاًل يف بناء اجملتمعات اإلنساني -1
ابلتعددية و التنوع يف إطار الوحدة القومية و اإلنسانية... و لطاملا أكد اجمللس يف كل بياانته على 

 حث املسلمني يف أورواب على العيش املشرتك يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها دون فقدان هويتهم .

                                                           

 م ،  اجلزيرة نت.2004"فرنسا تنشر قانون حظر احلجاب و الرموز الدينية " ، انظر : خرب بعنوان  (1)

http://v.ht/4ynm 
، البيان اخلتامي  م 2004يناير 3بيان اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث حول مسألة احلجاب يف فرنسا للمجلس ، انظر: (2)

 5http://v.ht/BQGللدورة الثانية عشرة ، املوقع اإللكرتوين للمجلس.

http://v.ht/4ynm
http://v.ht/BQG5
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ام احلرايت الشخصية لألفراد و اجلماعات إن مبادئ العيش املشرتك ال ميكن أن تطبق إال ابحرت  -2
 و احلفاظ على حقوق اإلنسان.

أنه ليس هناك تعارض حقيقي بني مقتضيات التعددية و التنوع البشري و بني مقتضيات الوحدة  -3
الوطنية و اليت ال جيوز أن تكون مربرا ملصادرة احلرايت الشخصية و الدينية أو هتديد فرص املسلمني 

من  غريهم يف التعليم و التكسب و هتميش دورهم كمواطنني و ابلتايل الدفع هبم إىل مزيد الفرنسيني أو
 العزلة بدل من التالحم على إخواهنم املواطنني الفرنسيني.

أن ارتداء احلجاب أمر تعبدي و واجب شرعي و ليس جمرد رمز ديين أو سياسي و هو وما  -4
رستها املشروعة لتعاليم دينها . و ابلنسبة ملوقف شيخ األزهر يف تعتربه املرأة املسلمة جزءا مهماً من مما

تصرحيًا واضحًا يرى  -حسب بيان اجمللس–حينها ) رمحه هللا ( من هذه القضية ، و الذي كان له 
فيه أن احلجاب اإلسالمي فريضة شرعية و ليس " رمزًا دينيًا "، رأى يف ذات الوقت أن القرار الذي 

نع الرموز الدينية و من بينها احلجاب يف املؤسسات العامة " هو حقها كدولة ذات اختذته فرنسا يف م
سيادة يف سن ما تراه مناسبًا من قوانني و تشريعات " ، و رأى اجمللس األورويب لإلفتاء أن هذا الرأي 

ق مقبول دوليًا ، لكنه رأى أنه كان من املفيد أن يضيف فضيلته أن هذا احلق مشروط مبواثيق حقو 
اإلنسان و املعاهدات الدولية و ميثاق األمم املتحدة ، فال يُتصور أن تكون سيادة أي دولة مربرا 

 لتشريعات تناقض حقوق اإلنسان و حريته الشخصية والدينية.

أن إكراه املسلمة على خلع حجاهبا يعترب من أشد أنواع االضطهاد للمرأة مبا ال يتفق مع القيم  -5
 ىل احرتام كرامة املرأة و حريتها الشخصية و اإلنسانية و الدينية .الفرنسية الداعية إ

أن هذا القانون املقرتح و إن بدا أنه يشمل كل الرموز الدينية ، فإنه يف احملصلة يستهدف حتديداً  -6
 احلجاب اإلسالمي مما ميثل تفرقة دينية ضد املسلمني.

أن اجمللس ينصح املسلمني يف فرنسا يف مطالبتهم حبقوقهم املشروعة و معارضتهم ملثل هذا القانون  -7
 الظامل و أن يلتزموا ابلوسائل السلمية و القانونية قوالً و عمالً .

و دعا اجمللس املسئولني يف فرنسا أن يعيدوا النظر يف هذا املشروع مبا يتفق مع غاايت الوحدة  -8
 و األمن االجتماعي. الوطنية
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و ملتابعة هذا األمر شكل اجمللس جلنة من اعضائه لعرض رؤية اجمللس على اجلهات املعنية يف  -9
 فرنسا و ذلك لفتح ابب احلوار .

ميالدية ، يف انتقاد للحكومة  2009و تطرق اجمللس ملوضوع النقاب يف بياٍن آخر أصدره سنة 
 ماكن العامة . ونص البيان التايل :الفرنسية أيضاً لسعيها ملنعه يف األ

" إن ما تقوم به احلكومة الفرنسية من سن القوانني ملنع النقاب كما منعت احلجاب من قبل، ميثل 
انتقاضًا حلرية اإلنسان الشخصية ، و حريته الدينية ، و اللتان يكفلهما الدستور الفرنسي و حقوق 

 اإلنسان و القوانني الدولية .

على أن احلجاب و النقاب ال يعتربان رمزًا دينيًا أو سياسيًا ، بل هو عند من تلبسه  و يؤكد اجمللس
 امتثال حلكم شرعي تكليفي ، كالشأن يف احلجاب .

على أن هذا ال مينع السلطات املختصة أن تطالب املنتقبات بكشف وجوههن عند احلاجة لغرض 
 .(1)" التحقق من الشخصية و لألغراض األمنية

أهم ما جاء يف البيانني اللذين أصدرمها اجمللس خبصوص قضية احلجاب ، وهو ما يبني   كان هذا
 مدى حرصه على متابعة شئون املسلمات يف أورواب ، و وقوفه مع قضاايهن و دفاعه عن حقوقهن .

 

 

 

 

 

                                                           

يوليو  4 –يونيو 30توصيات البيان اخلتامي للدورة العادية التاسعة عشرة للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث ، من (1)
 http://v.ht/mDvC م، موقع إسالم اليوم2009

http://v.ht/mDvC
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و النقاب  قضية منع احلجاب لس األورويب لإلفتاء و البحوث معاجمل املطلب الثاين : أثر تعامل
 على الدعوة اإلسالمية 

ملوقف اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث من قضية منع احلجاب و النقاب آاثر إجيابية تعود ابلنفع 
 على الدعوة اإلسالمية ، ميكن أن نلمس هذه اآلاثر يف :

ع عن دعم املرأة املسلمة يف أورواب و الوقوف جبانبها ، و الشد من أزرها ، و نصرهتا يف الدفا  :أوالً 
دينها و هويتها اإلسالمية و شخصيتها املتميزة . و  تربها املرأة املسلمة أساس مهم يفشعرية تعبدية تع

 قد جاءت نصوص يف القرآن و السنة حتث املسلمني على نصر بعضهم البعض. 

( ، قال ابن كثري رمحه هللا يف 71آية –)سورة التوبة   ﴾ک گ گ گ گڳ ﴿قال تعاىل: 
 .  (1)بعض " أي : يتناصرون و يتعاضدون قوله " أولياء

، قال (2)و قال الرسول صلى هللا عليه و سلم : " املسلم أخو املسلم ال يظلمه و ال ُيسلمه .. "
احلافظ ابن حجر : " و ال ُيسلمه " أي : ال يرتكه مع من يؤذيه ، و ال فيما يؤذيه ، بل ينصره ، و 

 . (3)يدفع عنه ..

ملسلمة يف أورواب و نصرهتا يف قضية حجاهبا ، يعينها على الثبات على التمسك و الوقوف مع املرأة ا
به ، و يعطيها مزيدًا من الثقة بنفسها و مزيدًا من القوة يف تلك األحناء اليت تفتقد مظاهر اهلوية 

 اإلسالمية .

نظر الغرب  مواقف اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث يف قضااي احلجاب ، تساعد على لفت :اثنياً 
إىل ضرورة احرتام حجاب أو نقاب املرأة املسلمة، و تساعد على تعريفهم أبمهيته ابلنسبة للمسلمني، 
 فالكثري من األوروبيني غري املسلمني ال يفهمون سبب ارتداء املرأة املسلمة للحجاب ، و قد يرجعون

سلمة يف ارتداءه ألوامر أبيها أو زوجها سبب ارتداءه إىل العادات و التقاليد ، أو إىل امتثال املرأة امل
بدافع غريهتم عليها ، و إىل غري ذلك من التفسريات اليت يعود سببها إىل اجلهل ابإلسالم ، و اليت قد 

                                                           

174ص ، 2ط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري ، (1)

 )2442(، برقم: )3/128أخرجه البخاري، كتاب املظامل والغصب، ابب: ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، ) (2)
 ( 5/97) فتح الباري , احلافظ ابن حجر ، (3)
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تدعو غري املسلم إىل التقليل من احرتام املرأة املسلمة املتمسكة ابحلجاب أو ابلنقاب . لكن إن فهم 
وراء التزام املرأة املسلمة ابحلجاب أو النقاب ، فستتغري وجهة نظره يف غري املسلم املعىن احلقيقي من 

 املرأة امللتزمة هبما إن كان من املنصفني ، و سُيجرب على احرتامها و النظر إليها بكامل التقدير.

وقوف املؤسسات و اهليئات اإلسالمية اليت منها اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث مع قضااي  :اثلثاً 
حكومات األوروبية النقاب يف أورواب ، يوصل رسالة لبعض ملسلمني و منها قضية منع احلجاب و ا

أبن هناك من التشريعات و األحكام يف الدين اإلسالمي ما ميثل خطًا أمحرًا ال ميكن جتاوزه ، و 
الدين رتم قيم أصحاب القرار يف أورواب أبن ال يتمادوا يف سنِّ قوانني ال حتبعض يوصل رسالة ل

. فلو أن كل قانون ينتهك حقوق املسلمني مت متريره من غري شجب و استنكار ، اإلسالمي و مبادئه
أصحاب القرار سنَّ ما خيدم فكرهم و أهدافهم و  بعض احلكومات الغربية وبعض الستحلت 

 مصاحلهم مبا يتعارض مع قيم و مبادئ و فكر املسلمني . 

إلفتاء و البحوث يف شأن احلجاب و النقاب ، تنقل صورة عن واقع بياانت اجمللس األوريب ل رابعاً:
املسلمات يف أورواب إلخواهنم املسلمني يف البالد األخرى من العامل . فقد تصلهم صورة عن واقعهن 
خمالفة حلقيقة ما يواجهن من انتهاك حلقوقهن . و تساعد هذه البياانت كذلك رجال العلم و أهل 

يف فهم الواقع يف موضوع منع احلجاب و النقاب ، حىت ال يصدروا بياانت أو الفتوى خارج أورواب 
 فتاوى عن فهم قد يكون مغايراً للصواب يف هذه القضية . 

هذه بعض اآلاثر اليت تركتها جهود اجمللس يف التفاعل مع قضية احلجاب على الدعوة اإلسالمية ، إىل 
 املسلمني عامة و على املسلمات بشكل خاص .جانب غريها من اآلاثر اليت تعود ابلنفع على 
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قضية الرسوم املسيئة يف التعامل مع اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث  جهوداملبحث الثاين : 
 للرسول صلى هللا عليه و سلم و أثر ذلك على الدعوة اإلسالمية

يئة قضية الرسوم املس لس األورويب لإلفتاء و البحوث يف التعامل معاجملاملطلب األول : جهود 
 للرسول صلى هللا عليه و سلم 

وقف اجمللس األوريب لإلفتاء بقوة ضد الرسوم املسيئة للرسول صلى هللا عليه و سلم ، و اليت جاءت 
على شكل صور كاريكاتورية أصدرهتا صحيفة جيالند بوسطن الدّناركية و تبعتها بعض الصحف يف 

 :(1)و الذي جاء فيه ن الذي أصدره اجمللس هبذا الشأنلبياعلى حسب مقدمة ا دول أوروبية أخرى

رفض اجمللس بقوة هذه التصرفات و أنكرها و اعتربها اعتداء على املسلمني و إهانة هلم و جرحاً  -1
 ملشاعرهم . 

أكَّد إميانه حبرية الصحافة ، لكن اعترب اإلساءة إىل اآلخرين و االعتداء على مقدساهتم الدينية ال  -2
درج حتت هذه احلرية ، بل اعتربها وجهًا من وجوه االعتداء على حقوق اإلنسان ابالعتداء على ين

 مقدساته.

اعترب أن هذه التصرفات مناقضة للجهود اليت تبذل يف سبيل االندماج اإلجيايب الفاعل بني  -3
 مكوانت اجملتمع األورويب مبا فيهم املكون اإلسالمي .

التصرفات مناقضة للجهود اليت يقوم هبا مع غريه من املراكز و اجملامع كما اعترب اجمللس هذه   -4
 الفقهية و مجع من كبار الدعاة للتقريب و احلوار بني األداين و احلضارات .

دعا اجمللس اجلهات املسئولة يف أورواب إىل محاية املسلمني و كل املتدينني مما يسيء إليهم و  -5
 ينتهك مشاعرهم.

نصار حقوق اإلنسان و اهليئات األخالقية و الدينية و العقالء و املفكرين إىل دعا كذلك أ -6
 التصدي النتهاك املقدسات ألي دين من األداين .

                                                           

فرباير  6ي من اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث خبصوص الرسوم املسيئة للرسول صلى هللا عليه و سلم ، بيان صحفانظر : (1)
http://v.ht/kopyم ، املوقع اإللكرتوين للمجلس . 2006

http://v.ht/kopy
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استنكر اجمللس التصرفات اليت تتصل ابلعنف من إحراق للكنائس و السفارات و االعتداء على  -7
 العلماء و يسيء إىل املسلمني . املمتلكات ، و أكَّد أن هذا مما حيرمه اإلسالم و ينكره

دعا اجمللس اجلهات القانونية احمللية و العاملية إىل إصدار القوانني اليت جترم اإلساءة إىل األداين و  -8
 االعتداء على املقدسات.

و يف آخر البيان دعا اجمللس املسلمني يف أورواب إىل التزام احلكمة يف الدفاع عن مقدساهتم و  -9
 ل القانونية السلمية يف ذلك . اتباع السب

و هذا البيان يؤكد إجيابية اجمللس يف التفاعل مع قضية اإلساءة إىل الرسول صلى هللا عليه و سلم ،و 
 وقوفه يف وجه االساءات للمقدسات اليت تستفز مشاعر املسلمني يف مجيع أحناء العامل.يؤكد كذلك 
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قضية الرسوم املسيئة للرسول  األورويب لإلفتاء و البحوث معلس اجمل تعاملاملطلب الثاين : أثر 
 ليه و سلم على الدعوة اإلسالمية صلى هللا ع

جاء موقف اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث من قضية الرسوم املسيئة يف مصلحة الدعوة اإلسالمية 
 و املسلمني ، و نلحظ ذلك يف عدة أمور منها :

ت املعرتضة على اإلساءة إىل الرسول صلى هللا عليه و سلم ، و اختاذ التصريح ابلبياان أواًل :
حيال ذلك ، حق للرسول صلى هللا عليه و -مبا ال يتعارض مع مقاصد الشريعة  -اإلجراءات املناسبة

سلم على املسلمني . و اإلسالم حث املسلمني عمومًا على الذب عن أعراض بعضهم البعض، قال 
،  (1)و سلم : "من رد عن عرض أخيه رد هللا وجهه عن النار يوم القيامة " الرسول صلى هللا عليه

فكيف إن كان شخص الرسول صلى هللا عليه و سلم هو املعتدى عليه ابإلساءة ؟ كيف و هو سيد 
البشرية و خامت األنبياء و املرسل إىل الناس رمحة للعاملني ؟ ،  ال شك أن مسئولية املسلمني جتاه هذه 

ت و اإلهاانت ستكون كبرية ، و الدفاع عن الرسول صلى هللا عليه و سلم و الذب عن اإلساءا
عرضه سيكون من ألزم واجباهتم إىل حني كف اإلساءة و االعتذار و الرتاجع عن املساس بكل ما هو 

 ُمقدَّس لدى املسلمني.

يُظهر عداء نسبة من بيان اجمللس بشأن الرسوم املسيئة للرسول صلى هللا عليه و سلم ،  اثنيًا :
األوروبيني غري املسلمني جتاه اإلسالم و املسلمني ، و يعكس صورة واقعية عن مشاعرهم السلبية 
جتاههم ، و هو ما حياول البعض إخفاءه و حصر هتمة العدوانية و السلبية على املسلمني وحدهم 

ني ، يساعد املسلمني على فهم ظلمًا و هبتااًن . و معرفة هذا العداء يف نفوس نسبة من غري املسلم
الصورة الكاملة للغرب ، و عدم حصر الرؤية يف إجيابيات الغربيني دون النظر يف سلبياهتم ، و هو ما 

 يساعد على معرفة كيفية التعامل معهم على اختالف وجهات نظرهم يف املسلمني.

، ساعد املسلمني يف أورواب و  تفاعل اجمللس مع قضية اإلساءة للرسول صلى هللا عليه و سلم اثلثًا :
غريها على معرفة كيفية التعامل مع املسيء إىل مقدسات املسلمني . فعند تعرض املسلمني العتداء 
اإلساءة إىل مقدساهتم ، تتأجج مشاعرهم سلبًا حنو املسيئني ، و البعض منهم قد ينفعل حبماسة 

                                                           

(1931، برقم )  450أخرجه الرتمذي ، ابب ما جاء يف الذب عن عرض املسلم ، ص(1)
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ء مقصود لكل ما له عالقة ابملعتدي . و هنا متَّقِّدة تدعوه لفعل عنيف ، أو ختريب متعمد ، أو إيذا
تربز احلاجة إىل بيان كيفية التعامل مع املسيء املعتدي على مقدسات املسلمني ، وهو ما وضحه 

 اجمللس يف جانب من بيانه السابق .

ندوة بعنوان " فقه التعامل مع اإلساءة للمقدس " و ذلك  ابلتعاون مع منظمات  أقام اجمللس أيضاً 
كانت هذه    ميالدية. 2015امس من أبريل سنة ية أخرى ، يف مدينة ابريس بفرنسا ، يف اخلإسالم

 الندوة موجهة لألئمة و اخلطباء و الدعاة يف أورواب ، و الذين يوجهون بدورهم املسلمني فيها .

 : (1)و كان من أهم التوجيهات اليت خلصت الندوة إليها

شاريعهم يف األداين و األفكار و اآلراء ، يستدعي االهتمام إن واقع البشر يف تنوعهم و تعدد م -1
 مبقومات السلم االجتماعي ، و قطع الطريق على شىت صور االستفزاز و التحريض و نشر األحقاد .

إن حرية الرأي و التعبري حمرتمة و مكفولة يف اإلسالم ، و ال ميكن أن متارس هذه احلرية مبعزل  -2
 ق العامة او مبا يوقع الضرر و األذى على األفراد و اجملتمعات اإلنسانية.عن املسئولية و األخال

إن ما يقع من إساءات لألداين و املعتقدات ، مبا يف ذلك ازدراء املقدسات اإلسالمية ، أو  -3
حماولة اإلساءة إىل الرسول صلى هللا عليه و سلم هي سلوكيات شائنة، و هي متثل تعداًي على القيم 

 و متس ابلسلم االجتماعي و التعايش اإلنساين. املشرتكة

إن تعامل املسلمني مع اإلساءات إىل املقدسات اإلسالمية ، ينبغي أن خيضع ملنهجية شرعية ،  -4
 تقوم على فهم النصوص اجلزئية يف ضوء مقاصدها الكلية ، و تعتمد اجلدال ابليت هي أحسن ، و 

 تصحيح الصور املغلوطة ابلدليل و الربهان ، و التعريف عدم مقابلة اإلساءة مبثلها ، و تعمل على
 بسمو الرسالة و رمحتها ابلعاملني.

                                                           

م ، املوقع اإللكرتوين  2015أبريل 5انظر : البيان اخلتامي لندوة " فقه التعامل مع اإلساءة إىل املقدس" ، ابريس ، (1)
 http://v.ht/oPWiبتصرف.  للمجلس.

http://v.ht/oPWi
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إن ضعف املعرفة ابلعلم الشرعي اإلسالمي ، و قراءة النصوص مبعزل عن سياقاهتا و مالبساهتا ،  -5
فهم  و شيوع سوء الفهم أو االجتزاء من كتب الرتاث على حنو خمل ، يقود بعض األفراد إىل سوء

 للمسائل الشرعية ، مما قد يفضي إىل أخطاء تتعارض مع تعاليم اإلسالم و مقاصده.

إن من مسئولية األئمة و اخلطباء و الدعاة و املربني ، بذل مزيد من اجلهود يف تناول املفاهيم  -6
ة أتصيلية اإلسالمية العامة ، كمفهوم احلوار و االختالف و التعدد و اجلهاد و التعايش، يف إطار رؤي

شاملة تقوم على حسن فقه للنصوص ، و اعتبار للمقاصد الشرعية ، و ذلك مبا حيقق الوسطية و 
 االعتدال يف فهم الدين و تطبيقه و تكريس التواصل بني أفراد اجملتمع الواحد و اإلنسانية مجعاء.

ة ، و مواقف من عفوه لقد ابت من امللح إبراز حياة الرسول صلى هللا عليه و سلم و سريته العطر  -7
 و صفحه و حلمه و عدله و إنصافه و وفائه ابلوعد و رمحته ابلعاملني.

ضرورة تطوير جهود التعريف ابإلسالم يف مضامينها و وسائلها ، و السعي إىل الوصول إىل  -8
 عموم اجلمهور يف أورواب ابخلطاب القومي .

إىل عقد اجتماعات ختصصية ، و مدارسة ما من  إن على األئمة و املربني و املوجهني أن يبادروا -9
 شأنه أن يعني على حتصني املسلمني من الزلل أو الوقوع يف التطرف و العنف.

ينبغي تطوير قدرة اآلليات القانونية على التعامل مع ظواهر اإلساءة إىل املقدسات و اإلضرار  -10
 ابلسلم االجتماعي و شق صفوف اجملتمعات.

لنفع الذي يعود من وراء مثل هذه الندوات على الدعوة اإلسالمية و املسلمني يف و ال خيفى مدى ا
 أورواب و غريها.

إن التفاعل مع قضية اإلساءة إىل الرسول صلى هللا عليه و سلم ، يوصل رسالة للحكومات  رابعاً:
دى املسلمني األوروبية و غريها و أصحاب الشأن و القرار و إىل الشعوب الغربية على العموم، أن ل

من املقدسات ما ال يقبل التسامح مع املسيء إليها ، و قد تدعوهم رؤية ما حُتدثه هذه اإلساءات 
من أتجيج ملشاعر الغضب عند املسلمني و عدم سكوهتم عنها إىل التفكري بوضع حد هلذه 

ستفزاز اإلساءات ابالعرتاض عليها أو بسن قوانني حتظرها و تقطع الطريق على كل من حياول ا
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املسلمني . و لو مل ير الغرب ردة فعل قوية اللهجة من املسلمني ، فسيسمح مبزيد من التطاول و 
األذى من قِّبل املسيئني بال إيقاف أو ردع ، و بال إحساس ابخلطأ يف حق املاليني من املسلمني يف 

 العامل. 

ة اإلساءة إىل شخص الرسول كانت هذه بعض اآلاثر اليت تركتها جهود اجمللس يف التعامل مع قضي
صلى هللا عليه و سلم على الدعوة اإلسالمية ، ابإلضافة إىل آاثر إجيابية أخرى تعود ابلنفع على 

 يف شىت أحناء العامل.املسلمني 
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قضية مواطنة املسلم  التعامل معلس األورويب لإلفتاء و البحوث يف اجمل ملبحث الثالث : جهودا
 ه يف اجملتمع األورويب و أثر ذلك على الدعوة اإلسالميةو اندماج

و  قضية مواطنة املسلم التعامل معلس األورويب لإلفتاء و البحوث يف اجملجهود املطلب األول : 
 اندماجه يف اجملتمع األورويب 

فيه ، و هي تُعرَّف املواطنة أبهنا " تفاعل بني اإلنسان املواطن و بني الوطن الذي ينتمي إليه و يعيش 
عالقة تفاعل ، ألهنا ترتب للطرفني و عليهما العديد من احلقوق و الواجبات ، فال بد لقيام املواطنة 
أن يكون انتماء اإلنسان املواطن و والءه كاملني للوطن ، حيرتم هويته و يؤمن هبا و ينتمي إليها و 

لتاريخ و القيم و اآلداب العامة ، و يدافع عنها ، بكل ما يف عناصر هذه اهلوية من ثوابت اللغة و ا
 .(1)األرض اليت متثل وعاء اهلوية و املواطنني

و قد أوىل اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث قضية مواطنة املسلم و اندماجه يف اجملتمع األورويب 
اهتمامًا ابلغًا ، فإىل جانب البحوث اليت أُلفت من قبل أعضاءه خبصوص هذه القضية ، أصدر 

 جمللس عدة قرارات يف دوراته حول هذا املوضوع . ا

 أما  فيما خيص مواطنة املسلم يف البالد األوروبية فقد أصدر عدة قرارات منها :

 :(2) أوالً : املسلمون مواطنون و مقيمون يف أورواب

دار ذكر اجمللس أواًل أبن تقسيم الدور يف الفقه اإلسالمي إىل ) دار سالم ( و )دار حرب( و ) -1
عهد( ، يعود إىل الصدر األول و يف سياق حالة احلرب ، و هي  حالة استثنائية ، إذ أن اإلسالم 

 يقرر أن األصل يف العالقة بني املسلمني و غريهم هو التعايش السلمي.

                                                           

 http://v.ht/NJiw. 45789، العدد ( صحيفة األهرام املواطنة بني املوروث و الوافدالدكتور حممد عمارة ، مقال ) (1)
م ، املوقع  2006يوليو  9-3، البيان اخلتامي للدورة السادسة عشرة للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث ، 1/16 قرار (2)

 http://v.ht/xGOJاإللكرتوين للمجلس. بتصرف.

http://v.ht/NJiw
http://v.ht/xGOJ
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مجيع ما تضمنه الفقه اإلسالمي من آاثر ذلك التقسيم و األحكام الشرعية اليت ترتبت عليه ،   -2
 لحالة القائمة يومئذ بني الدولة اإلسالمية و سائر العامل من حوهلا.كان تبعاً ل

واقع املسلمني اليوم يف الدول األوروبية أهنم يعيشون يف البالد التعددية الدينية و الثقافية القائمة  -3
 على السلم احملقق لألمن و الكافل للحقوق املشرتكة ، و هم صنفان:

القوانني مجيع حقوق املواطنة ، و منها حرية التدين و احملافظة عليه  األول : مواطنون ، قد ضمنت هلم
التزام قوانني  ، و التمكني من التعريف به ، فهؤالء عليهم احملافظة على ما يقتضيه عقد املواطنة من

 (1آية –)سورة املائدة  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک  ﴿ البالد . قال تعاىل :

الصنف أن ال مينح اإلقامة إال بتأشرية الدخول، فهو   و الثاين : مقيمون ، و حيث أن طبيعة هذا
يدخل يف صيغة تعهد و تعاقد توجب التزام قوانني البالد . و ذلك وفاء ابلعهد الذي قال هللا تعاىل 

 (34آية  –) سورة اإلسراء  ﴾ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ فيه :

م احلالل و احلرام ، سواء كانت على املسلمني مجيعاً االلتزام أبخالقيات اإلسالم ، مبا فيها أحكا -4
 إقامتهم يف بالد املسلمني أو غريها.

حترير أمر أن تقسيم الدور إىل دار إسالم و دار حرب و دار عهد يعود إىل الصدر األول و أهنا 
 حالة استثنائية :

إىل  اختلف الفقهاء منذ القدم يف موضوع تقسيم املعمورة ، "مجهور الفقهاء املسلمني يقسمون الدنيا
دارين ، دار إسالم و دار حرب ، و يعتربون للحرب أثراً يف هذا التقسيم ، حيث يتغري وصف الدار 

 تبعاً حلالة الفتح من انتصار أو هزمية بني املسلمني و غريهم ... 

عرف العلماء دار اإلسالم بعدة تعريفات ، أقرب اآلراء إىل نصوص مجهور العلماء كما يراها 
 كل ما دخل من البالد يف حميط سلطان اإلسالم ، و نفذت فيها أحكامه و أقيمت  أن ي، هو الزحيل
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شعائره قد صار من دار اإلسالم ...أما دار احلرب فهي اليت ال تطبق فيها أحكام اإلسالم الدينية و 
 .(1)"ها خارج نطاق السيادة اإلسالمية السياسية لوجود

 هي أصل من أصول اإلسالم ، قسم الشافعي الدنيا إىل "و نظراً لقيام صرح املعاهدات مع العدو اليت
 ثالثة دور : دار اإلسالم ، و دار حرب ، و دار عهد أو صلح . 

  ..  و دار احلرب على هذا التقسيم : هي بالد غري املسلمني الذين ال صلح بيننا و بينهم

بينهم و بني املسلمني على و دار العهد : هي اليت مل يظهر عليها املسلمون ، و عقد أهلها الصلح 
 شيء يؤدونه من أرضهم يسمى خراجاً ، دون أن تؤخذ منهم جزية رقاهبم ألهنم يف غري دار اإلسالم. 

و قد أخذ بعض احلنابلة برأي الشافعي هذا ، و خالفه مجهور الفقهاء فاعتربوا دار العهد دار 
و يرى الزحيلي أن مذهب الشافعي يف اإلسالم، ألهنم صاروا ابلصلح أهل ذمة تؤخذ جزية رقاهبم . 

هذا يصلح أن يكون أساسًا للعالقات الدولية احلاضرة بني املسلمني و غريهم ، حىت تؤمن مصلحة 
املعامالت التجارية و مجيع املصاحل االقتصادية و السياسية و غريها ، كما أنه يرى أن حالة السلم 

 .(2)"ألخرىمع الدول ا اليوم ال احلرب هي األساس للعالقات

و يوافق هذا الرأي ، رأي اإلمام حممد أبو زهرة الذي يقول يف كتابه "العالقات الدولية يف اإلسالم" : 
"األصل يف العالقات بني املسلمني و غريهم هو السلم ، و أن ذلك هو رأي اجلمهرة العظمى من 

ىل الواقع ، و كان ما قررته الفقهاء ، و القلة اليت خالفت ما كان نظرها إىل األصل ، بل نظرها إ
حكمًا زمنيًا ، و ليس أصاًل دينيًا ، و إن تسمية دار املخالفني دار حرب ال مينع من أن األصل هو 

 السلم" 

                                                           

 .170-169-167، ص 3، ط آاثر احلرب يف الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي ،  (1)
 76-75السابق ، ص  املصدر (2)
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و يقول يف موضع آخر .." و إنه جيب أن يالحظ أن العامل اآلن جتمعه منظمة واحدة قد التزم كل 
 هذه أنه جيب الوفاء بكل العهود و االلتزامات اليت أعضائها بقانوهنا و نظمها ، و حكم اإلسالم يف

تلتزمها الدول اإلسالمية عماًل بقانون الوفاء ابلعهد الذي قرره القرآن الكرمي ، و على ذلك ال تعد 
 .(1)"داير املخالفني اليت تنتمي هلذه املؤسسة العاملية دار حرب ابتداء ، بل تعترب دار عهد

 : ة و مقتضياهتااثنياً : قرار حول املواطن

قبل ذكر قرار اجمللس األورويب خبصوص املواطنة ، سنذكر بعض منطلقات من رفض مبدأ املواطنة يف 
 : (2) البالد غري اإلسالمية

من القرآن و السنة : استدلوا ببعض آايت النهي عن مواالة الكافرين و آية سورة النساء اليت  -1
من السنة ببعض األحاديث اليت ورد فيها النهي عن  توجب اهلجرة عند االستضعاف. و استدلوا

 اإلقامة بني أظهر املشركني .

استدلوا بقول الباحث سليمان توبولياك يف رسالة عن األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف  -3
 الفقه اإلسالمي ، اإلمجاع على منع اإلقامة بني املشركني .

 فسق املواطنة يف غري داير اإلسالم : استدلوا كذلك أبدلة عقلية على كفر و -4

 أن املسلم سيضطر إىل اخلضوع لغري حكم هللا عز و جل . -1

اجلنسية و املواطنة بني غري املسلمني تكثري لسوادهم و أحد مقومات وجودهم و أسباب قوهتم ،  -2
 و هو جزء من الوالء لدولتهم.

دمة العسكرية ، و قد تشن هذه الدول حرابً أن املسلم املتوطن يف غري داير اإلسالم ملزم ابخل -3
 على املسلمني فيضطر إىل املشاركة معهم.

                                                           

 60ص -55، د.ط ، ص العالقات الدولية يف اإلسالمحممد أبو زهرة ،  (1)
ة.، نسخة إلكرتونياملواطنة يف غري داير اإلسالم بني النافني و املثبتني الدكتور صالح الدين سلطان ، (2)
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 من الناحية التعليمية خيضع املتجنس ألنظمة تعليمية تقوم على أساس الكفر و الضالل. -4

 أن االمتيازات اليت حيصل عليها املتجنس ال تكون إال بعد كفره ابهلل تعاىل. -5

 جنسية بلد أو دولة غري مسلمة مع اإلقامة فيها حمرم حرمة ذاتية. انتماء املسلم إىل -6

اإلقامة أو التجنيس يؤدي حتما إىل أن تتخطف األوالد التيارات اجلاحنة عاجاًل أو آجال ، إىل  -7
 اجلنوح السلوكي و الرتبوي.

 ية.يؤدي إقامة العلماء و توطنهم ابلغرب إىل حالة نزيف عقلي و فكري لألمة اإلسالم -8

 : (1)و اجمللس األورويب لإلفتاء يف الدورة السابعة عشر ، رأى ما يلي

صحة املواطنة يف غري الداير اإلسالمية ، سواء للمسلم األصلي ، أم املتجنس ، و أدلة املانعني إما 
 صحيحة ال تدل على املنع ، أو أحاديث غري صحيحة ال يعتد هبا يف االستدالل الفقهي. 

اإلسالم االلتزام طنة ال ختالف الوالء الشرعي ، إذ ال يلزم من وجود املسلم يف غري داير و رأى أن املوا
دينه من مقتضيات املواطنة ، كالدفاع عنها إذا اعتدي عليها، و األصل أن يكون املسلمون مبا خيالف 

ه على أي يف مقدمة من يدفع الضرر عن بلده ، كما ال حيل له أن يشارك يف أي اعتداء تقوم به بلد
 بلد آخر سواء كان إسالمياً أم ال.

و من واجبات املواطنة التعايش و احرتام اآلخر ، و التزام القيم األخالقية كالعدالة و التعاون على 
 اخلري ، و النصح من خالل القوانني السائدة إلصالح ما يضر البالد أو العباد.

 ألورويب فقد أصدر عدة قرارات من أمهها:و أما فيما خيص ضرورة اندماج املسلم يف اجملتمع ا

 :(2)قرار حول حتديد مفهوم االندماج و مقتضياته

                                                           

م ، املوقع  2007مايو  19 -15، البيان اخلتامي للدورة السابعة عشرة للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث ، 1/17قرار  (1)
 NW1http://v.ht/Dاإللكرتوين للمجلس. 

 .، املصدر السابق17 /2قرار  (2)

http://v.ht/D1NW


 

52 



 رأى اجمللس يف هذا القرار أن سياسات االندماج املتبعة يف الدول األوروبية ترتاوح بني اجتاهني:

ة و اجتاه يغلب جانب االنصهار يف اجملتمع و لو أدى لك إىل التخلي عن اخلصوصيات الديني -أ 
 الثقافية للفئات املندجمة .

اجتاه يرى ضرورة املوازنة بني مقتضيات االندماج و مقتضيات احلفاظ على اخلصوصيات  -ب 
 الثقافية و الدينية .

و رأى اجمللس أن االجتاه الثاين هو الذي يعرب عن االندماج اإلجيايب ، الذي جيب أن حتدد مقتضياته 
لمني يف اجملتمعات األوروبية مسئولية مشرتكة بني املسلمني أفراداً بوضوح . إن مقتضيات اندماج املس

و مؤسسات من جانب آخر . و من أهم و مؤسسات من جانب ، و بقية اجملتمع األورويب أفرادًا 
 هذه املقتضيات:

يف  ضرورة معرفة لغة اجملتمع األورويب و أعرافه و نظمه ، و االلتزام تبعًا لذلك ابلقوانني العامة ، -1
 ( 1آية –)سورة املائدة  ﴾ ژ ژ ڑ ڑ کک ﴿ :ضوء قوله تعاىل

ڱ  ﴿:املشاركة يف شئون اجملتمع و احلرص على خدمة الصاحل العام ، عماًل ابلتوجيه القرآين -2

 (77آية  –)سورة احلج  ﴾ ڻڱ ں ں 

غريه ،  العمل على اخلروج من وضع البطالة ، ليكون املسلم فاعاًل منتجًا يكفي نفسه و ينفع -3
عماًل ابهلدي النبوي الشريف : ) اليد العليا خري من اليد السفلى ، فاليد العليا هي املنفقة ، و اليد 

 (1)السفلى هي السائلة (

 و أما مقتضيات االندماج اليت على اجملتمع حتقيقها :

الواجبات ، و العمل على إقامة العدل و حتقيق املساواة بني مجيع املواطنني يف سائر احلقوق و  -1
ابخلصوص محاية حرية التعبري و املمارسة الدينية ، و كفالة احلقوق االجتماعية و على رأسها حق 

 العمل و ضمان تكافؤ الفرص.

                                                           

 )1429(، رقم: )2/112صدقة إال عن ظهر غىن )أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، ابب ال (1)
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مقاومة مظاهر العنصرية و احلد من العوامل املغذية ملعاداة اإلسالم ، و خصوصًا يف جمال  -2
 اإلعالم.

الثقايف بني املسلمني و غريهم مبا حيقق التفاعل بني أبناء  تشجيع مبادرات التعارف الديين و -3
 اجملتمع الواحد.

 و يف آخر القرار أوضح اجمللس أن لتحقيق االندماج اإلجيايب املتوازن ال بد مما يلي :

أن على املسلمني العمل على حفظ شخصيتهم اإلسالمية دون انغالق و انعزال أو حتلل و  -1
 إىل إقامة املؤسسات الدعوية و الرتبوية و االجتماعية الالزمة لذلك.ذوابن يف اجملتمع ، و 

أن على اجملتمعات األوروبية ، خصوصًا اهليئات املعنية بقضية االندماج ، إىل االنفتاح على  -2
املسلمني و التواصل مع املؤسسات اإلسالمية ، كاجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ، لدراسة 

و تيسري السبل احملققة له ، مبا يفيد اجملتمع و يدعم استقراراه و ازدهاره ، و مبا  مقتضيات االندماج
 ميكن املسلمني من احلفاظ على هويتهم اإلسالمية األوروبية .

و أوضح اجمللس يف قراره التايل ، أنه شكل جلنة من أعضائه ملتابعة ملف االندماج سواء للمسلمني أم 
 .(1)تمع املدينللجهات الرمسية و مؤسسات اجمل

 

 

 

 

 

                                                           

م ، املوقع اإللكرتوين للمجلس. 2007مايو  19 -15، البيان اخلتامي للدورة السابعة عشرة للمجلس ،  17 /3قرار  (1)

 http://v.ht/s6fZ

http://v.ht/s6fZ
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قضية مواطنة املسلم و مع لس األورويب لإلفتاء و البحوث اجمل تعاملاملطلب الثاين : أثر 
 ع األورويب على الدعوة اإلسالميةاندماجه يف اجملتم

كان موقف اجمللس األورويب من قضية مواطنة املسلم و اندماجه يف اجملتمع األورويب يف ابلغ األمهية 
 سالمية و للمسلمني يف أورواب . تتمثل هذه األمهية يف عدة جوانب منها:للدعوة اإل

أواًل : أوضح اجمللس للمسلمني من خالل مواقفه من قضية املواطنة و االندماج ، كيفية التعايش 
السليم مع اجملتمع األورويب ، إبجياد التوازن فيما بني االحتفاظ ابهلوية و الشخصية اإلسالمية و بني 

من مسلمي أورواب . فتاح و االندماج إجيابياً يف اجملتمع األورويب . و هو توازن لطاملا افتقده الكثري االن
شرحية كبرية من املسلمني يف اجملتمع األورويب فاقدين بذلك شخصيتهم اإلسالمية  ففي حني انصهرت

شرحية أخرى يغلب  حيان ، بقيت مظهر من مظاهرها يف كثري من األاملتميزة أو فاقدين حىت ألدىن
عليها طابع اجلمود و االنغالق ، رامسة لنفسها حدود مينع جتاوزها ، كأهنا حتاول صنع جمتمع مصغر 

 خاص هبا منعزل عن جمتمع  البلد اليت تعيش فيه .

و كال االجتاهني يف ابلغ اخلطورة ، فجانب االنصهار يف اجملتمع األورويب يشكل خطراً على املسلمني 
فقدان هويتهم اإلسالمية و هوية األجيال القادمة أيضًا ، مما ينبئ مبستقبل يفقد فيه  يف احتمال

املسلمون أثرهم اإلسالمي و الدعوي القوي املؤثر يف أورواب . و أما اجتاه اجلمود و االنغالق عن 
ه يف اجملتمع األورويب فال يقل خطورة عن االجتاه السابق ، ألنه يهدد الوجود اإلسالمي من جذور 

أورواب ، ألن اجملتمع األورويب مُمثاًل حبكوماته ، لن يتقبل املسلمني يف هذه الصورة ، و ال سيما مع 
الفكرة اليت انطبعت لدى نسبة كبرية من األوربيني أبن التشدد و االنغالق قد يكون من مظاهر 

رهابية . و مما من خالل عمليات إ -على حسب ظنهم  –إضمار العداء الذي قد يظهر يف وقت ما 
على القنوات الفضائية على لسان رئيس الوزراء ديفيد كامريون بتاريخ يد هذا الكالم ، خرب جاء يؤ 

ميالدية ، يقول فيه : " إن بعض املهاجرين الذين لن جيتازوا اختبار  2016من شهر يناير سنة  18
م البقاء يف البالد " و يوضح اللغة االجنليزية بعد عامني و نصف العام من وصوهلم قد ال يسمح هل

 اخلرب أبن ذلك جاء  يف خطوة هتدف إىل تعزيز دمج املسلمات يف اجملتمع . و ذكر كامريون أنه و
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يستطيعون ابلرغم من عدم وجود رابط مباشر بني ضعف اللغة االجنليزية و التطرف ، فإن من ال 
 . (1)ار املتطرفة يف اجملتمع الربيطاين يصبحون عرضة للتأثر ابألفكاالندماج 

هذا و إىل جانب خطوات أخرى ميكن أن تقدم عليها احلكومات األوروبية يف املستقبل إذا مل تر 
اندماجًا إجيابيًا للمسلمني يف اجملتمعات األوروبية . و من هنا تظهر أمهية توضيح مفهوم املواطنة و 

 االندماج و مقتضياهتا ابلنسبة للمسلمني يف أورواب.

توضيح اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث ملفهوم املواطنة و االندماج يف اجملتمع األورويب ،  اثنيًا :
حل إشكاليات عدة ابلنسبة لكثري من املسلمني ، منها احلرج الذي كان جيده البعض منهم يف قضية 

ه ابلوالء ذكر اجمللس أنَّ ال عالقة ل –و كما سبق أن ذكران  -الوالء لبلد غري إسالمي و اليت 
الشرعي. كذلك إشكالية مدى إلزامية تطبيق املسلمني لقوانني بالد غري إسالمية ، ليس من انحية  
كوهنا خمالفة للشرع أم ال ، بل من انحية كون املشرِّع هلا حكومة غري إسالمية ، و إىل غري ذلك من 

 .حل اإلشكاالت اليت لطاملا وقفت عائقاً أمام مصاحل املسلمني يف أورواب

اثلثًا : معرفة املفهوم الصحيح لالندماج النافع يف اجملتمع األورويب ، يدعو املسلمني إىل العمل جبد و 
السعي ابجتهاد لكل ما يفيد اجملتمع و يزدهر به ، بكامل شخصيتهم اإلسالمية و أخالقها املتميزة . 

و الذي بدوره قد يتأثر و حينها ستنعكس صورة مشرقة عن املسلمني لدى اجملتمع غري املسلم ، 
أبخالقيات املسلم و التزامه و آدابه ، مما قد يدعوه إىل الدخول يف اإلسالم ، أو على األقل قد 
يدعوه إىل رفض وجهة النظر الشائعة لدى نسبة من األوروبيني هناك ، و اليت تصف املسلمني 

 ابلسلبية و العدوانية و تلصق بدينهم هتم العنف و اإلرهاب . 

 يف خدمة الدعوة اإلسالمية من خالل املبذولة جهود اجمللسإجيابية غريها توضح اآلاثر و  هذه
و النفع الذي يعود  ، قضية مواطنة املسلم و اندماجه يف البالد غري اإلسالمية مع التعامل و التفاعل

  على مسلمي أورواب من ذلك .

 

                                                           

  http://v.ht/smYT ، بتصرف. سلمات( ، اجلزيرة .نتخرب بعنوان ) كامريون ينوي فرض تعلم اإلجنليزية على امل(1)

http://v.ht/smYT
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املسلمة   قضية بقاء  تعامل معوث يف اللس األورويب لإلفتاء و البحاجمل جهود املبحث الرابع :
 اجلديدة على ذمة الزوج غري املسلم و أثر ذلك على الدعوة اإلسالمية

قضية بقاء املسلمة  التعامل معلس األورويب لإلفتاء و البحوث يف اجملاملطلب األول : جهود 
 جلديدة على ذمة الزوج غري املسلما

هبذه القضية و تدارس العديد من البحوث حوهلا ، لكن " مل  اهتم اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث
يستطع أن حيسم األمر بفتوى حمددة ، فاكتفى بذكر رأي اجلمهور السائد ، مع اإلشارة إىل الرأي 

 (1)اآلخر "

 : (2)و من أبرز ما جاء يف القرار الذي أصدره هبذا الشأن

خمتلفة يف توجهاهتا حول بقاء املسلمة اجلديدة أوضح اجمللس بدايًة ، أنه اطلع على حبوث و دراسات 
على ذمة الزوج غري املسلم ، و قد تناولت بتعميق و تفصيل هذا املوضوع ، و مت مناقشته يف دورات 
ثالث متتالية ، مع استعراض لآلراء الفقهية و أدلتها مع ربطها بقواعد الفقه و أصوله و مقاصد 

اليت تعيشها املسلمات اجلديدات يف الغرب حني بقاء أزواجهن الشرع ، و مع مراعاة الظروف اخلاصة 
 على أدايهنم ، و أكد اجمللس على ما يلي :

 أوالً : حيرم على املسلمة أن تتزوج ابتداء من غري املسلم ، و على هذا إمجاع األمة سلفاً و خلفاً .

 اثنياً : إذا كان الزواج قبل إسالمها فقد قرر اجمللس ما يلي :

ا أسلم الزوجان معًا و مل تكن الزوجة ممن حيرم عليه الزواج هبا ابتداء ) كاحملرمة عليه حرمة إذ -1
 مؤبدة بنسب أو رضاع ( فهما على نكاحهما .

إذا أسلم الزوج وحده ، و مل يكن بينهما سبب من أسباب التحرمي و كانت الزوجة من أهل  -2
 الكتاب فهما على نكاحهما .

                                                           

 10، د.ط ، صالعدد الثاين للمجلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث فيصل املولوي ،  (1)
قع اإللكرتوين للمجلس.م ، املو 2001يوليو 22-18، البيان اخلتامي للدورة الثامنة للمجلس ،  3/8القرار (2)

 http://v.ht/XAs2

http://v.ht/XAs2
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 ة و بقي الزوج على دينه فريى اجمللس :إذا أسلمت الزوج -3

 إن كان إسالمها قبل الدخول هبا فتجب الفرقة حاالً . –أ 

 إن كان إسالمها بعد الدخول و أسلم الزوج قبل انقضاء عدهتا ، فهما على نكاحهما. –ب 

، إن كان إسالمها بعد الدخول ، و انقضت العدة ، فلها أن تنتظر إسالمه و لو طالت املدة  –ج 
 فإن أسلم فهما على نكاحهما األول دون حاجة إىل جتديد له.

إذا اختارت الزوجة نكاح غري زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق  –د 
 القضاء.

ال جيوز للزوجة عند املذاهب األربعة بعد انقضاء عدهتا البقاء عند زوجها ، أو متكينه من  –ه 
لعلماء أنه جيوز هلا أن متكث مع زوجها بكامل احلقوق و الواجبات الزوجية إذا  نفسها. و يرى بعض ا

كان ال يضريها يف دينها و تطمع يف إسالمه ، و ذلك لعدم تنفري النساء من الدخول يف اإلسالم إذا 
علمن أهنن سيفارقن أزواجهن و يرتكن أسرهن . و يستندون يف ذلك إىل قضاء أمري املؤمنني عمر بن 

طاب يف ختيري املرأة يف احلرية اليت أسلمت و مل يسلم زوجها : " إن شاءت فارقته و إن شاءت اخل
قرت عنده " ، و هي رواية اثبتة عن يزيد بن عبد هللا اخلطمي . كما يستندون إىل رأي أمري املؤمنني 

كان أحق ببضعها علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ، إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراين  
ألن له عهداً ، و هي رواية اثبتة. و ثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي و الشعيب و محاد بن أيب 

 سليمان.

هذا كان القرار الذي أصدره اجمللس األورويب حول هذه القضية ، و مل حيسم األمر بفتوى حمددة كما 
 أشار بذلك الشيخ فيصل املولوي .
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قضية بقاء املسلمة اجلديدة  معورويب لإلفتاء و البحوث اجمللس األ تعامل: أثر املطلب الثاين 
 ري املسلم على الدعوة اإلسالمية على ذمة الزوج غ

كما ذكران سابقاً ، فإن اجمللس مل يصدر فتوى حمددة هبذا الشأن ، لكن بيانه الختالف الفقهاء حول 
د يكون له من األثر اإلجيايب الذي نلمسه يف عدة هذه املسألة و وجهات نظرهم املتباينة فيها، ق

 جوانب منها :

أواًل : أن املرأة غري املسلمة املتزوجة من غري املسلم و اليت ترغب يف الدخول يف اإلسالم ، قد ترتاجع 
عن رغبتها إذا رأت أن الواجب عليها مفارقة زوجها إذا أصبحت مسلمة و خصوصًا لو كان هلا منه 

ل ملن خيتلف عنه يف الداينة و رغبت يف احلفاظ زوجها صاحب مبادئ و احرتام و تقبُّ  أبناًء و كان
على أسرهتا و استقرارها . لكن خيار أن تبقى على ذمة زوجها أو أن تفارقه سريفع عنها احلرج ، و 

ربية على سيدفعها للدخول يف اإلسالم ، و قد تدعو زوجها و أبنائها إن كانوا كباراً إليه ، أو تربيهم ت
مبادئ اإلسالم إن كانوا صغارًا حتثهم من خالهلا على االلتزام ابلدين اإلسالمي. و هذا كله كان 

 سيفوت لو تراجعت الزوجة عن إسالمها بسبب ضرورة مفارقة زوجها غري املسلم.

غري اثنيًا : توضيح هذا اخلالف الواقع بني الفقهاء يف قضية بقاء املسلمة اجلديدة يف ذمة زوجها 
املسلم ، يبعث صورة للمجتمع األورويب مبرونة اإلسالم و أحكامه ، و أهنا صاحلة لكل زمان و 
مكان، و أبن اإلسالم دين يهتم ابملقصد الشرعي، و املصلحة الراجحة ، و ليس كما يتصور 

 الكثريون منهم أبنه دين التقليد و اجلمود. 
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ملسلمي أورواب  يف إصدار التوصيات  فتاء و البحوثاألورويب لإلجهود اجمللس  : الفصل السابع
 وثيقة مبادئ العيش املشرتك إصدار , و

 ملسلمي أورواب: يف إصدار التوصيات اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوثجهود  األول : املبحث

ع على خيتم اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث بياانته اليت يصدرها يف دوراته بتوصيات تعود ابلنف
 :(1)من هذه التوصيات مسلمي أورواب و على الدعوة اإلسالمية بشكل عام .

تنشئة إسالمية  –بنني و بنات  –"على مسلمي أورواب بذل أقصى الوسع يف تنشئة اجليل  -1
 معاصرة، و ذلك بتأسيس املدارس و املراكز الرتبوية و الرتفيهية حلمايتهم من االحنراف"

انتشار الفساد و االحنالل األخالقي يف بالد الغرب ، و ال سيما أن ال خيفى على أحد مدى 
قوانينهم توافق هذا االحنالل و ال تنكره . و أتسيس مدارس و مراكز إسالمية تستوعب أبناء 
املسلمني ، و ُتطلعهم على مبادئ اإلسالم و األخالق اليت دعا إليها ، ستساعد كثرياً يف غرس القيم 

 يف تنشئتهم تنشئة سوية . احلسنة لإلسالم و

حيث اجمللس املسلمني يف أورواب على االعتناء بتعلم لغة القرآن و تعليمها ألبنائهم و بناهتم ، "  – 2
و كذا من يستجيب لدعوهتم من غري املسلمني ، و يعملوا على إجياد احملاضن و املدارس اليت حتقق 

ن و فهمه ابللغة اليت نزل هبا ، و اليت ال يؤدي هذا الغرض ، وذلك من أجل متكينهم من قراءة القرآ
 مؤداها أن يُقرأ بغريها ، و ال تقوم قراءة ترمجات معانيه مقامها."

فكثري من اآلابء يف بالد الغرب يهمل تعليم أبنائه اللغة العربية ، و ال يهتم إال لدراسة أبنائه يف 
على األبناء النطق ابلعربية و فهمها و القراءة مدارس الدولة اليت يقيم فيها ، و مع مرور الزمن يصعب 

هبا ، وهو ما سيصعب عليهم قراءة القرآن و فهم معانيه ، و هو ما يؤدي لضعف الشعور ابهلوية 
 اإلسالمية . 

                                                           

، البياانت اخلتامية للمجلس ، املوقع اإللكرتوين 23 -22- 18- 16- 8 -3 -2توصيات الدورات ما بني القوسني من (1)
للمجلس . بتصرف

http://v.ht/2gSu 

http://v.ht/2gSu
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" التأكيد على وجوب احملافظة على اهلوية اإلسالمية ، و الشخصية الدينية ، و ذلك ابلتزام شرع -3
هنى و أحل و حرم يف عباداهتم و معامالهتم و أخالقهم و مآكلهم و مشارهبم و  هللا تعاىل فيما أمر و

 عالقاهتم األسرية و االجتماعية و حسن التعامل مع غريهم."

فاملسلم املوجود يف بالد الغرب ، يشدد عليه بضرورة احلفاظ على اهلوية اإلسالمية بسبب البيئة غري 
 يكن فيها املسلم حريصًا على التمسك بدينه و هويته ، اإلسالمية اليت حتيط به ، و اليت إن مل

 فسيجد نفسه منجذابً و غارقاً اتئهاً يف واقعها البعيد عن اإلسالم .

" يوصي اجمللس دوما يف بياانته املسلمني عامة و املقيمني يف داير الغرب خاصة ، ابالعتصام  -4
لى الرب و التقوى و التزام احلوار اهلادئ و حببل هللا و األخوة و السماحة و الوسطية و التعاون ع

األساليب السلمية يف معاجلة قضااي اخلالف ، بعيداً عن مناهج التشدد و مسالك التطرف اليت تشوه 
 صورة اإلسالم ."

" يوصي اجمللس املسلمني برعاية احلقوق كلها ، و إعطاء الصورة الطيبة و القدوة احلسنة ، كما  -5
 االبتكار و تشجيع ذلك على كافة املستوايت ." يوصيهم ابإلبداع و

فاملسلم هو ممثل عن اإلسالم يف بالد الغرب ، و عليه أن يكون إجيايب فعال يف اجملتمع ، و ليس 
 سلبياً متقوقعاً على نفسه بعيداً عن حماولة التأثري على اجملتمع مبا يعود ابلنفع على الدعوة اإلسالمية.

 يف أورواب ، و يذكرهم بواجبهم جتاه إخواهنم املظلومني يف بالد عديدة يف "يوصي اجمللس املسلمني -6
العامل اإلسالمي ، و خباصة إخواهنم يف سوراي و ما يتعرضون له من الظلم العظيم ابلقتل و التنكيل و 
التشريد و التدمري جلميع مقومات احلياة ، و ذلك ابلدعاء هلم ، و تقدمي الدعم ملساعدة عشرات 

الف من األسر يف خميمات السوريني يف داخل سوراي و خارجها ملا يوفر هلم الطعام و الشراب و اآل
 اللباس و السكن ، و ذلك ابلصدقة كزكاة املال و زكاة الفطر". 

فاملسلم و لو كان يقيم يف بالد الغرب ، ال جيب أن ينسى إخوانه املسلمني يف خمتلف بقاع األرض و 
بنكبات و ظروف قاسية ، و عليه أن يسارع يف تقدمي الدعم املادي و املعنوي ال سيما من مير منهم 

 هلم.
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"جتنب العنف بكل صوره و مظاهره ، و أن يكون أسلوب املسلمني الرفق و الرمحة و احلكمة  – 7
يف التعامل مع الناس مجيعًا كما أيمرهم اإلسالم ، و أن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق 

 السوي." اإلسالمي

"يوصي اجمللس املفتني و أئمة املساجد و املراكز و الدعاة العاملني يف أورواب بضرورة مراعاة فقه  – 8
املقاصد ، و ال سيما يف جمال مآالت األفعال و األقوال ، فيما يصدر عنهم من فتاوى و تصرحيات 

 و تصرفات." 

طائهم أكثر من غريهم ، ألن عامة مسلمي فاملفيت و إمام املسجد و الدعاة يف أورواب يالمون أبخ
أورواب تسمع آرائهم يف املسائل املختلفة و أتخذ هبا ، لذا جيب عليهم توخي احلذر فيما يصدرون من 
بياانت و فتاوى ، و عليهم تنزيل األحكام على الواقع بصورة صحيحة انبعة عن فهم دقيق للدين 

 اإلسالمي.

اء و البحوث املقيمني يف أورواب ابلعمل اجلاد للحصول على "يوصي اجمللس األورويب لإلفت -10
اعرتاف الدول اليت يقيمون فيها ابإلسالم دينا ، و ابملسلمني أقلية دينية على غرار األقليات الدينية 

 األخرى يف التمتع حبقوقهم كاملة ، و يف تنظيم أحواهلم الشخصية كالزواج و الطالق" ..

هيئات شرعية تتوىل تنظيم أحوهلم الشخصية وفق أحكام الشريعة "يوصي اجمللس بتشكيل  -11
 اإلسالمية الغراء ، مع مراعاة االلتزام ابلقوانني السائدة".

"يوصي اجمللس املسلمني اباللتزام مبا دلت عليه نصوص الكتاب و السنة و مبا أمجع عليه فقهاء  -12
اإلقامة و املواطنة يف البالد األوروبية اليت اإلسالم من وجوب الوفاء مبقتضيات عهد األمان و شروط 

 يعيشون فيها ، و من أهم ما جيب عليهم الوفاء به :

أن يعتقدوا أن أرواح و أموال و أعراض غري املسلمني معصومة مبقتضى ذلك العهد الذي  •
 دخلوا به هذه البالد ، و الذي لواله ملا مسح هلم بدخوهلا أو استمرار اإلقامة فيها .

رتموا قوانني هذه البالد اليت آوهتم و محتهم و مكنتهم من التمتع بكل ضماانت العيش أن حي •
 الكرمي .
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أن جيتنبوا كل أساليب الكسب احلرام على اختالف أنواعها ، و منها سعي بعض املسلمني  •
 للحصول على معونة الضمان االجتماعي مع أهنم يعملون أو يتاجرون."

 
يف ليت يوصي هبا اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث مسلمي أورواب ا تأهم التوصيا هي كانت هذه

البياانت اخلتامية لدوراته ، و اليت توضح مدى حرصه على احلفاظ على دينهم و هويتهم اإلسالمية و 
 ذلك يعود ابلنفع على الدعوة اإلسالمية . 
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وثيقة مبادئ العيش بحوث يف إصدار جهود اجمللس األورويب لإلفتاء و الالثاين :  املبحث
 املشرتك :

املبادئ اليت جيب أن حتكم عالقاهتم مع بعضهم البعض ، و  إىل معرفة أبناء اجملتمعات املختلفة حيتاج 
أدرك اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث  ف أدايهنم و أجناسهم و أعراقهم ، وقدال سيما مع اختال

ب " وثيقة مبادئ العيش املشرتك ذه املبادئ ، فأصدر وثيقة أمساها ضرورة توعية الشعوب املختلفة هب
 : (1) ، ذكر فيها عشرة مبادئ ، هي " يف البيان اخلتامي للدورة اخلامسة و العشرين للمجلس 

التسليم بوحدة األصل اإلنساين، فلقد خلق هللا عز وجل الناس مجيًعا من أصل واحد فقال  -1
 ﴾ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿تعاىل: 

، ويقتضي التسليُم بوحدة األصل اإلقراَر مبساواة الناس مجيًعا يف االعتبار اإلنساين (13احلجرات:)
 .والكرامة

احرتام الكرامة اإلنسانية ومراعاة حقوق اإلنسان. فالبشر مجيًعا متساوون يف هذا األصل فال يقبل  -2
          :اهتم أو سلب حقوقهم وقد أكد القرآن هذا املبدأ يف قوله تعاىلاالعتداء عليهم أو امتهان كرام

 ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿
ما أن هذا احلق يف التكرمي حال احلياة فهو كذلك حال املوت، وإن اإلنسان ك  ، و(70اإلسراء:)

قد قام النيب صلى هللا عليه مبوته ال يسقط حقه يف الكرامة، فاإلنسان نفس مكرمة حيا أو ميتا ول
 (.)متفق عليه "أليست نفسا" وسلم ملا مرت جنازة فقيل له: إهنا جنازة يهودي، فقال:

التعامل ابلعدل واإلحسان واخللق القومي والبعد عن الظلم واجلور، والتزام ما يؤلف بني فئات  -3
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ اجملتمع املختلفة، وقد أمر هللا تعاىل بذلك يف كتابه الكرمي:

 )90النحل: ) ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

الوفاء ابلعهود واملواثيق ألن هذا يبعث على الثقة واالطمئنان بني مجيع األطراف ويدعو إىل  -4
 : استقرار احلياة وحفظ احلقوق، وقد جاء األمر بذلك يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

                                                           

م ، املوقع االلكرتوين للمجلس األورويب  2015أكتوبر  10-6، البيان اخلتامي للدورة اخلامسة و العشرين ،  1/25رار ق (1)
 OH5http://v.ht/Pلإلفتاء و البحوث.

http://v.ht/P5OH
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 ﴾ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۆ  ﴿ :، وقوله تعاىل( 1املائدة: ) ﴾ک ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿
 "ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له" ، وقوله صلى هللا عليه وسلم:( 34اإلسراء: )

  ))أخرجه أمحد

التعاون اإلجيايب لتحقيق املواطنة السليمة، ودرء املخاطر عن اجملتمع، واحلفاظ على البيئة، ملا يف  -5
ص على التعايش واألخذ ابألسباب اليت تعني على ذلك، يقول هللا هذا من الداللة الواضحة على احلر 

 (2املائدة: ) ﴾ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿ تبارك وتعاىل:

القول ابلتعددية وحرية االعتقاد والعبادة وهو من ابب اإلقرار ابحلق يف االختالف الذي يتيح  -6
البقرة: ) ﴾ ی جئ حئ مئىئ ﴿ :، قال تعاىللألطراف املتعددة العيش يف أمن وأمان فيما يرتضونه حلياهتم

256.) 

اعتماد احلوار يف التواصل وحل املشكالت، وهذا هو األسلوب األمثل الذي يهيئ األذهان  -7
لاللتقاء على احلق، وهو ما قرره القرآن يف آايت كثرية ومواقَف عديدٍة يف جمادالت األنبياء ألقوامهم، 

قتدى به يف الرساالت السماوية الثالث، وما أمر هللا به رسوله وىف مقدمتهم سيدان إبراهيم اخلليل امل
 )125النحل: ) ﴾ ے ے ۓ ۓڭ ﴿حممًدا صلى هللا عليه وسلم من اجملادلة ابحلسىن: 

العمل على كل ما يؤدي إىل التصاحل وحتقيق السلم االجتماعي، وحسن التواصل والرتاحم والرفق  -8
يعود به من اخلري وحتقيق الغاايت واملقاصد االجتماعية، قال صلى املتبادل، ونبذ التشدد والعنف؛ ملا 

)أخرجه مسلم(،  "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه"هللا عليه وسلم: 
)متفق عليه(، وقال ملعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري:  "يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا"وقال: 

من صنع إليكم معروفًا ")متفق عليه(، وقال:  "عسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفايسرا وال ت"
 .))أخرجه أبو داود" فكافئوه

احرتام املقدسات وعدم االعتداء واالستهزاء أو املساس هبا. فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه  -9
ت ودور العبادة، وينهى عن قتل الشيوخ وسلم حىت يف حال احلرب أيمر أمراء اجليش ابحرتام املقدسا

والرهبان والقساوسة والنساء واألطفال، وعدم املساس ابألديرة كما ورد يف وثيقة عمر املشهورة ألهل 
؛ ملا فيه من تعزيز االحرتام املتبادل والعيش املشرتك، بعيًدا عن االستفزاز وإشاعة العداوة، وكل  إيلياء
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ائف وأفراد اجملتمع سواء عرب وسائل اإلعالم املقروءة أو املرئية أو ما يؤدي إىل الكراهية بني طو 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿وسائل االتصال احلديثة وغريها، قال تعاىل:  املسموعة و

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت 

 )11احلجرات: ) ﴾ خت مت ىت يت جث

و اإلرهاب قواًل أو سلوًكا، وجيب أن جيرَّم حسب رفض كل ما يؤدي إىل العنف أو التطرف أ -10
ڇ ڍ ڍ   ﴿النظم والقوانني، فإن هللا قد حرم قتل األنفس والظلم والبغي بغري احلق، فقال تعاىل: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿، وقال تعاىل: ( 33األعراف: ) ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

، وقال (32املائدة: ) ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ
  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڭ ڭ  ﴿تعاىل: 

 (.56األعراف: )

 : (1)و بعد هذه الوثيقة ، أوصى اجمللس مسلمي أورواب بعدة توصيات و هي

رواب رعاية حقوق العيش املشرتك ، و أن يسعوا لتحقيقها بكل صدق و و على املسلمني يف أ -1
أن يبينوا إلخواهنم من غري  إخالص ، و أن يكون على قائمة حقوق ذلك العيش املشرتك مع غريهم ،

الذين يعيشون معهم يف وطن واحد و يشرتكون معهم يف احلقوق و الواجبات الوطنية  –املسلمني 
سبل السعادة يف الدنيا و اآلخرة ، وذلك بتعريفهم ابإلسالم ، و بيان ما جاء به من خري  –الواحدة 

فيه ،  م هللا إليه إال و دعوهم إليه و رغبوهمو هداية و رمحة للعاملني ، و أن ال يرتكوا خياًر ارشده
حرصاً عليهم و أداًء حلقوق اجلوار و العيش املشرتك و إحياء ملنهاج األنبياء و الرسل عليهم الصالة و 

 السالم.

يوصي اجمللس القائمني على املراكز اإلسالمية أن يقوموا بدورهم يف توجيه الشباب إىل االلتزام مبا  -2
عهد املواطنة يف أورواب من احملافظة على سلمية العيش ، و احلرص على نفع الناس ، و يوجبه عليهم 

البعد عن العاطفة اليت تغري بعضهم ابهلجرة عن أوطاهنم ابسم اجلهاد و غريه حبسب التفسريات 
                                                           

املوقع االلكرتوين للمجلس م ، البيان اخلتامي للدورة ،  2015أكتوبر  10-6من توصيات الدورة اخلامسة و العشرين ، (1)
 OH5http://v.ht/Pاألورويب لإلفتاء و البحوث. 

http://v.ht/P5OH
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اخلاطئة اليت خترج عن سياقها الشرعي فتنتهي هبم إىل اهلاوية. و يؤكد اجمللس على أنه ابلرغم من 
واجب نصر املظلوم لرفع الظلم عنه و دفع العدوان ، فإنه ال جيوز أن يقوم املسلم بنصرة إخوانه بطرق 
خمالفة للشريعة و ال خارجة عن القوانني ، كما ال يسوغ لنفسه حباٍل اإلساءة إىل اجملتمعات اليت يقيم 

 فيها.

ه يف سلوكهم و أخالقهم ، و أن على عموم املسلمني يف الغرب أن جيسدوا قيم اإلسالم و تعاليم -3
جيعلوا من وجودهم يف الغرب بوابة كربى للتعريف ابإلسالم ، و أن حيذروا من السلوك املناقض لتعاليم 
اإلسالم ، ملا يرتتب عليه من الصد عن سبيل هللا ، كما عليهم أن ال يكونوا ذريعة يستغلها احلاقدون 

، و أن يعملوا على تبليغ رسالة اإلسالم ابلوسائل و  لتشويه صورة اإلسالم و املسلمني يف الغرب
األساليب احلضارية اليت تتوافق مع قوانني البالد ، و تلقى قبواًل جمتمعيًا من األوروبيني ، و ال ختل 

 ابلسلم االجتماعي و ثوابت العيش املشرتك.

، جهود اجمللس يتجلى لنا بعد عرض وثيقة مبادئ العيش املشرتك و ما جاء بعدها من توصيات 
 إىل األورويب يف خدمة الدعوة اإلسالمية من خالل ما يقدمه من توجيه و إرشاد ملسلمي أورواب

يف ظل الفنت و الصراعات اليت تضرب أحناء  الكرمي ملبادئ اليت جيب االلتزام هبا للعيش املشرتك اآلمن ا
 كثرية من العامل . 

 

 

 

 اخلامتة :

 ت الباحثة إىل النتائج التالية : و يف ختام هذا البحث فقد توصل

 نتائج البحث :
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جناح مسلمي أورواب يف توحيد جهودهم يف إصدار الفتاوى و القرارات و البحوث يف القضااي اليت  -1
هتم األمة اإلسالمية ، و القضااي اليت ختص واقعهم من خالل مؤسسة منظمة تتمثل يف اجمللس 

 األورويب لإلفتاء و البحوث.

اإلجيايب الذي يرتكه اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث على الدعوة اإلسالمية من خالل  األثر -2
 تفاعله مع قضااي األمة اإلسالمية .

األثر اإلجيايب الذي يرتكه اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث على الدعوة اإلسالمية من خالل  -3
 ناك يف أمس احلاجة ملعرفة كيفية التعامل معها .تفاعله مع قضااي ختص الواقع األورويب ، املسلمون ه
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 م 2017 – 8 – 16، استعرض بتاريخ  http://v.ht/JoNJللمجلس. 

 كرتوين للمجلس.م ، املوقع اإلل 2003مارس  21بيان اجمللس حول ضرب العراق ،  -34
http://v.ht/gvaI  ، م 2017 – 8 – 16استعرض بتاريخ 

بيان صحفي من اجمللس األورويب لإلفتاء و البحوث خبصوص الرسوم املسيئة للرسول صلى هللا  -35
 م ، املوقع اإللكرتوين للمجلس . 2006فرباير  6عليه و سلم ، 

http://v.ht/kopy   ،م 2017 – 8 – 16 استعرض بتاريخ 

 حسني حممد حالوة ، األعضاء ، املوقع االلكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث. -36
  ne2http://v.ht/q  م 2017 – 8 – 15، استعرض بتاريخ 

                                         عضاء ، املوقع اإللكرتوين للمجلس .خالد حنفي ، األ -37
http://v.ht/RWHq ،  م 2017 – 8 – 15استعرض بتاريخ 

 م ،  اجلزيرة نت.2004، (ن حظر احلجاب و الرموز الدينية فرنسا تنشر قانو ) خرب بعنوان  -38
ynm4http://v.ht/  ، م 2017 – 8 – 16استعرض بتاريخ 

 ، بتصرف. خرب بعنوان ) كامريون ينوي فرض تعلم اإلجنليزية على املسلمات( ، اجلزيرة .نت -39
http://v.ht/smYT  م 2017 – 8 – 16، استعرض بتاريخ 

، نسخة املواطنة يف غري داير اإلسالم بني النافني و املثبتني لطان ، صالح الدين س -40
 الكرتونية.

 حاوره ماهر عبد هللا شريعة و احلياة ،قناة اجلزيرة يف برانمج ال القرضاوي على لقاء يوسف -41
 .2001فرباير 11/

http://v.ht/wErf
http://v.ht/JoNJ
http://v.ht/gvaI
http://v.ht/kopy
http://v.ht/q2ne
http://v.ht/RWHq
http://v.ht/4ynm
http://v.ht/smYT
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2004/6/3http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife//اجملل
 م 2017 – 8 – 15استعرض بتاريخ ،  لإلفتاء-األورويب-س

 .45789( صحيفة األهرام ، العدد املواطنة بني املوروث و الوافدحممد عمارة ، مقال ) -42
ttp://v.ht/NJiwh  م 2017 – 8 – 16، استعرض بتاريخ 

 مصطفى مال أوغلو ، األعضاء ، املوقع اإللكرتوين للمجلس األورويب لإلفتاء و البحوث.  -43
v67http://v.ht/i  ، م 2017 – 8 – 15استعرض بتاريخ 

، استعرض بتاريخ   /1496http://www.dorar.net/akhlaqموقع الدرر السنية -44
 م 2017 – 8 – 16

، خواتيم الكتب ، تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي و أثره على الواقع  موقع الدرر السنية -45
http://v.ht/qPJP  م 2017 – 8 – 16، استعرض بتاريخ 

 م2017 – 8 – 16استعرض بتاريخ ،  http://v.ht/Qfdyc موقع الشبكة اإلسالمية  -46

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/المجلس-الأوروبي-للإفتاء
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/المجلس-الأوروبي-للإفتاء
http://v.ht/NJiw
http://v.ht/i67v
http://www.dorar.net/akhlaq/1496
http://v.ht/qPJP
http://v.ht/Qfdyc

