البيان الصحفي
في تاريخ  22من يوليو نظم منتدى مسلمي اوروبا مؤتمرا عبر االنترنت تحت
عنوان"مسلمي اوروبا ضد العنصرية و مع دعم التوازن البيئي:األمة ما بعد جائحة
كورونا؛و رأي القادة

في تاريخ  22من يوليو نظم منتدى مسلمي اوروبا مؤتمرا عبر االنترنت تحت عنوان"مسلمي اوروبا
ضد العنصرية و مع دعم التوازن البيئي:األمة ما بعد جائحة كورونا؛رأي القادة" قد تم المؤتمر مع مشاركة
الشركاء من الواليات المتحدة األمريكية و اروبا.لم يسبق ان تم تنفيذ مؤتمرا بهذا الحجم و السعة و لقد استمر
المؤتمر لمدة  7ساعات غطى خاللها على  25عاصمة و تم توفير تغطية مترجمة للحاضرين و المشاركين
عبر بثه ب  4لغات مختلفة
،قد حضر المؤتمر قادة من مختلف الخلفيات كان من بينهم رجال دين مسلمون و غير مسلمون
مفكرون،علماء،رجال دولة و متحدثون معروفون و لقد شاركوا ارائهم حول مسائل مهمة وعاجلة من
اهمها :العنصرية،معاداة األجانب،معاداة المسلمين،المشاكل اإلقليمية ،مع التركيز على المسألة
الفلسطينية ،النزاع األذري األرمني و الحرب الجارية في ليبيا و اليمن
قد بدأ المؤتمر بإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاب الترحيب
تم نقاش و ابداء القلق من ما يجري من مأسي و اضهاد لألقليات المسلمة في انحاء العالم خصيصا ما
يحدث للروهينغا في ميانمار و ما يحدث للمسلمين في كشمير و الصين
و قد تم ايضا مناق شة المسائل الطارئة و الحديثة فيما يخص مسلمي اوروبا اهمها :الهجوم العنصري
على المركز اإلسالمي في كوبنهاغن،اغالق المسجد الوحيد في اثيانا و صراع الجالية المسلمة في فرانسا مع
أزمة إدمان المخدرات بين شبابها

خاطب المؤتمر ايضا دور المسلمين في مواجهة العنصرية ضد المسلمين مع انتقاد عدم التنسيق و قلة
الوحدة بين افراد االمة .و لذلك قد ركز المتحدثون على الحاجة للمجتمعات المسلمة لإلنخراط في تطوير
المؤسسات األوروبية و التعاون معها
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أكد المؤتمر ايضا على دعم قرار الحكومة التركية فيما يخص اعادة احياء جامع هاقيا صوفيا إلنصاف
المظالم التاريخية التي حلت به

تم التركيز ايضا على ضرورة ايقاف انتشار فيروس كورونا بين افراد المجتمع عبر مشاركة الطرق و
الخبرة في مواجهة الفيروس عبر الحجر الصحي وتكييفه مع الظروف المتنوعة للجاليات المسلمة،مع ضرورة
البحث عن طرق للتعا مل مع التغير الهائل الذي حدث في عقب جائحة كورونا مع األخذ في الحسبان الظروف
اإلجتماعية المختلفة و اإللتزامات األخالقية للمسلمين بخصوص الصالة الجماعية في الجوامع

نحن واثقون من ان الخبرة المتخذة سوف تجعل من المسلمين قوة فعالة في مواجهة و ايجاد حلول
مبتكرة ليس فقط من اجل المسلمين بل للبشرية عامة
ولقد اثبت المؤتمر قدرة المسلمين على تنظيم اجتماعات عالمية و فعالة من دون الحاجة الى دعم
خارجي نتائج المؤتمر و توصياته تم اعالنها و تبنيها،ملحق المؤتمر سوف يتم نشره في المستقبل القريب

للمزيد من المعلومات و من اجل الوصول لتسجيالت المؤتمر الرجاء زيارة موقعنا على االنترنت
http://www.euromuslimforum.org/events/2020-emf-conference/
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