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مدينة لوكسمبورغ

الواجهة الداخلية والخارجية للمركز

•

رؤيتنا
رؤيتنا
نحو عمل ثقافي وتربوي واجتماعي يخدم التواصل والحوار بين الثقافات ويحقق السلم اإلجتماعي بين مكونات المجتمع الواحد .

نحو عمل ثقافي وتربوي واجتماعي رائد يخدم التواصل والحوار بين الثقافات ويحقق السلم االجتماعي بين مكونات المجتمع الواحد..

رسالتنا
•
•
•
•

ترسيخ قيم الخير ,ومد جسور التواصل  -في ظل االحترام المتبادل  -نحو مجتمع متكاتف بناء يسوده األمن والسالم.
التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات ذات االهتمام المشترك.
إقامة الشهود الحضاري على الناس " لتكونوا شهداء على الناس ” .
تفعيل الطاقات البشرية وتنمية قدراتها وتوظيفها في مجاالت إبداعها.

التسمية والتعريف
•
•

(مركز الوسط اإلسالمي في لوكسمبورغ)
هو :مركز إسالمي ثقافي إجتماعي يقوم على الوسطية منهجاً ,والتعاون اإلنساني مبدأً ,واإلندماج اإليجابي في المجتمع مطلباً.

األهداف
•
•
•
•
•
•

اإلندماج اإليجابي للمسلمين في مجتمع لوكسمبورغ مع المحافظة على دينهم وهويتهم وتقاليدهم.
التعريف بالثقافة اإلسالمية في المجتمع في كل جوانبها من خالل :تنظيم المهرجانات ،واللقاءات؛ لتفعيل التبادل الثقافي ,عبر الوسائل القانونية المتاحة.
االهتمام بالتكوين والتطوير المستمر ألبناء االقلية المسلمة علمياً وتربوياً وسلوكياً.
تعريف األقلية المسلمة بحقوقهم القانونية واإلنسانية والمادية.
تعريف الرأي العام والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمع بالعقبات التي تعترض اإلندماج اإليجابي.
تفعيل التعاون اإليجابي بين المراكز اإلسالمية المختلفة وأبنائها.

الهيكلة:
•
•
•
•
•
•

تتأسس جمعية الوسط على الشكل التالي:
الهيئة العامة
مكتب اإلدارة
هيئة األمناء
يرتكز أسلوب عملنا على الشورى وأهل االختصاص ونعمل على أن نرتقي به ليصبح عمال مؤسساتيا.



المسلمون في لوكسمبورغ



المالية اإلسالمية

 تقديم المركز


أنشطة المركز

 مشاريع المركز


التبرعات

 االتصال

المسلمون في لوكسمبورغ
•

لوكسمبورغ أو دوقية لوكسمبورغ هي دولة في االتحاد األوروبي تقع بين ألمانيا ،بلجيكا وفرنسا.

•

هي دولة صغيرة تبلغ مساحتها  2586كم 2ويبلغ تعدادها السكاني  494 000نسمة تقريباً.

•

الفرنسية واأللمانية واللوكسمبورغية هي اللغات الرسمية الثالث في البالد.

•

لوكسمبورغ هي ديمقراطية تمثيلية ،على شكل نظام ملكي دستوري ,حيث من بين كل عشرة موظفين ستة هم من أصل أجنبي.

•

هي من أهم المراكز المالية ،وأصبحت المكان األكثر أهمية في السوق األوروبية لصناديق االستثمار.

•

وصلت أول األسر المسلمة إلى لوكسمبورغ في الستينيات من القرن الماضي.

•

يبلغ عدد المسلمين حوالي  10.000مسلم موزعين على الجنسيات التالية:
–  ٪ 65من دول البلقان ( البوسنة والهرسك وسلوفينيا وكرواتيا والجبل األسود ومقدونيا)
–  ٪ 6معتنقي اإلسالم الجدد من أصل لوكسمبورغي
– بقية المسلمين المتدينين قادمون أساسا من فرنسا وبلجيكا والمغرب وتركيا وإيران والجزائر وتونس.

•

انتظمت الحياة الجماعية تدريجيا ،وفي الوقت الحاضر هناك  5غرف للصالة (مساجد في البالد) موزعة على المناطق التالية:
لوكسمبورغ ،مامر ،أش-سور،ألزات ٬فلتز و نيدركرن.

المالية اإلسالمية
•

منذ عدة سنوات والسوق المالية اإلسالمية في نموّ مستمر ،و بسبب البعد الدولي الذي اتخذه المركز المالي للوكسمبورغ جعلت
حكومتها المالية اإلسالمية جزءا هاما من سياستها.

•

تتمركز لوكسمبورغ كمحور اختصاص لتطوير العمل المصرفي اإلسالمي في أوروبا ،والواقع أن المؤسسات المالية التي أنشئت في
لوكسمبورغ تتواجد على نحو متزايد في سوق الصكوك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

•

في عام  1983اختارت أول شركة تأمين وفقا للشريعة اإلسالمية في أوروبا التأسيس في لوكسمبورغ.

•

في أيلول ( سبتمبر)  2009كانت بورصة لوكسمبورغ أول بورصة أوروبية في سوق الصكوك ،وكان  39صندوقاً رئيسياً وفرعياً
لالستثمار وفقاً للشريعة ،أقيمت في لوكسمبورغ وتوزع في جميع انحاء أوروبا والعالم.

•

وبناء على هذا فإن لوكسمبورغ هي بالفعل المركز العالمي الرابع في هذا النشاط وراء ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية.

•

استمرار نمو المالية االسالمية في لوكسمبورغ يعني وصول الكثير من المسلمين الذين يعملون أو يبحثون عن عمل في هذا المجال،
كما تصبح الحاجة إلى مساجد مدعمة لبيئة معيشية مثالية وفقا لقيم وممارسات اإلسالم أكثر أهمية.

تأسيس المركز
•

تم تأسيس المركز (الوسط) من أجل القيام بعمل إسالمي جاد ،من أبرز مظاهره إيجاد مراكز إسالمية وأماكن للعبادة ،وعليه
فإن المركز اإلسالمي (  ) LJMيتولى حاليا إدارة المركز اإلسالمي األول للعبادة في مدينة لوكسمبورغ.

•
•

تأسس مركز " الوسط" ) (LJMفي  20فبراير 2008
يتشكل مكتب المركز من  13عضوَا مؤسساَ

•
•

يقوم المركز بالعديد من النشاطات الثقافية واالجتماعية والشبابية
يصل عدد المصلين يوم الجمعة إلى  500مصل.

•

رغبة في خدمة جميع المسلمين المتواجدين في لوكسمبورغ ،والمساهمة في تحسين حياة المجتمع الواسع يمثل
المركزالوسط ) (LJMمكاناً اللتقاء كثير من الحساسيات واألفكار من خلفيات متنوعة ،مع األخذ بعين االعتبار التنوع الذي
جاء به اإلسالم وأقره.

.

مدرسة تعليم اللغة العربية للكبار واألطفال
•
•
•

دروس في اللغة العربية لألطفال :تضم حوالي( )120تلميذاً موزعين على أربعة مستويات
دروس في اللغة العربية للكبار :تضم حوالي (  ) 20تالميذا موزعين على مستويين
تنظيم رحالت ونزهات.

إقامة دورات تكوينية وملتقيات سنوية
•
•

دورات تعليم القرآن ( أحكام التجويد ) للرجال والنساء.
دروس وحلقات تعليمية خاصة بالنساء تشتمل على قراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ودروس في الفقه والعقيدة وغيرها من العلوم النافعة.

تسعى إدارة المركز لرفع مستوى المسلمين وذلك بإقامة دورات شرعية
في مختلف العلوم كالتجويد والفقه والعقيدة وغيرها من العلوم النافعة من
طرف أساتذة مختصين.

أنشطة شهر رمضان
•
•
•
•
•
•
•
•

مشروع إفطار الصائم :يستمر طيلة شهر رمضان ،وقد ساهم هذا المشروع في خلق جو من التكافل والتآخي بين أفراد الجالية المسلمة.
إقامة دروس ومحاضرات طيلة أيام شهر رمضان.
إقامة صالة التراويح خلف إمام حافظ.
جمع زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
تنظيم أيام مفتوحة ودعوة شخصيات مسلمة وغير مسلمة.
تنظيم مؤتمرات شهرية :تناقش موضوعات متنوعة روحية وعلمية وأخالقية ،تقدم من طرف أستاذ متخصص كل آخر سبت من كل شهر،
كما يعتبر اللقاء فرصة للحوار والتباحث حول أوضاع المسلمين في لوكسمبورغ وسبل النهوض بمستواهم التربوي والمعرفي والروحي .
كما يعتبر اللقاء فرصة للتواصل بين أبناء الجالية من خالل إقامة مأدبة عشاء وإحياء الليل بالقيام.
كما ينظم على هامش الملتقى معرض لبيع الكتب والفن اإلسالمي.

استيعاب وتكوين الشباب لقيادة الجالية اإلسالمية
ـ العمل على استيعاب وتكوين الطاقات الشبابية والطالبية
ـ إيجاد أرضية شبابية وطالبية داخل المراكز االسالمية
ـ نشر الفكر اإلسالمي الوسطي بين أوساط الشباب المسلم األوربي
ـ تفعيل دور المرأة المسلمة في العمل الشبابي والطالبي
المشاركة في المؤتمرات والمخيمات اإلسالمية في أوربا لتبادل التجارب
والخبرات بيننا وبين المؤسسات االخرى

التواصل مع مجتمع لوكسمبورغ
المشاركة في الحياة المجتمعية بلوكسمبورغ
ال يعيش المسلمون وحدهم في لوكسمبورغ ،بل هم جزء من نسيج المجتمع ،يتفاعلون مع قضاياه ويتحملون همومه ،ويشاركونه أفراحه
وآالمه ،لذلك فإن مركز الوسط يشارك في لقاءات الثقافة والحوار مع مختلف الجمعيات التي تتقاسم المشترك اإلنساني ،من أجل الحفاظ على
هذه القيم واالرتقاء بها .
لقاء األبواب المفتوحة
األبواب المفتوحة هو نشاط نهدف من خالله دعوة اآلخر ( غير المسلم ) بالدرجة األولى من مجتمع لوكسمبورغ إلى مركز الوسط من أجل
تعريفه باإلسالم وقيمه الخالدة ،وذلك بإقامة معرض للكتاب ،وعرض أهم أعمال الجمعية ومشاريعها.
يوم الجوار
إمتثاال لقول النبي – صلى اهلل عليه وسلم " :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره " فإن المركز الوسط وإيمانا منه بضرورة
إعطاء القدوة الصالحة والنموذج الحسن للمسلم فإنه يدعم عددًا من األفكار مثل القيام بحملة تنظيف للحي بمناسبة يوم الجيران.

إقامة مناشط رياضية
إقامة مناشط رياضية
يدعو اإلسالم للحفاظ على الجسم واالعتناء به  ،لذلك فإن مركزالوسط ينظم نشاطات رياضية لكل راغب في ذلك.

رعاية المسلمين الجدد
•

دروس تعريفية باإلسالم :وهي خاصة لمعتنقي اإلسالم الجدد ،وهي مفتوحة للمسلمين وغير المسلمين.

•

المشاركة في دورات مكثفة لتدريب وتاهيل مرشدي المسلميين الجدد المنظمة من طرف تجمع المسلمين ذوي األصول األوروبية ) نيما (

لجنة اإلعالم والعالقات العامة
ال تعيش الجالية اإلسالمية في لوكسمبورغ وحدها في الساحة اللكسمبورجية بل هي جزء من نسيج هذا المجتمع ،تتفاعل معه وتتواصل وتحيا بينه ،فكان ال بد من
العمل مع مؤسسات المجتمع من أجل استقرار أوضاع الجالية وتحسين صورة اإلسالم في نظر الغرب الذي يحمل كثيرا من األفكار المغلوطة والمشوهة .
ولقد بذلت جهود كثيرة في سبيل ذلك للتدليل على أن اإلسالم قادر على التعايش مع الجميع رغم اختالف األفكار والتوجهات ومن أجل ذلك عملت إدارة المركز على:






ربط عالقات مع جميع السلطات – األمن  -البلدية – الكنيسة – اإلدارة – الجمعيات الخيرية –
إقامة كثير من األنشطة مع الجمعيات اللكسمبورغية للتعريف باإلسالم والحوار والتعايش بين الثقافات.
المشاركة في مهرجان الشعوب واغتنام الفرصة في التعريف باإلسالم وبالنبي محمد – صلى اهلل عليه وسلم –
مد جسور التواصل مع الصحافة واإلذاعة وبعض القنوات التلفزيونية في التعريف باإلسالم والدفاع عن قضايا اإلسالم والمسلمين.

المشاركة في تأسيس مجلس إسالمي ”الشورى“ لتمثيل المسلمين
في لوكسمبورغ

المشاركة الفاعلة للمركز في توحيد صفوف المسلمين ,والمساهمة في تأسيس مجلس
شوري لهم لتمثيلهم أمام حكومة البلد
الدور الفاعل للشيخ الفاضل جاب اهلل في تحقيق هذا الحدث التاريخي ويعتبر المرجعية
الشرعية للمجلس

التواصل مع المؤسسات اإلسالمية األخرى في أوروبا

عبر المشاركة في المؤتمرات والمخيمات

إنشاء مدرسة رسمية لتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية

•
•

•

تطمح إدارة مركز الوسط إلى إقامة مدرسة لتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ،بحيث تحفظ
ألبناء المسلمين عقيدتهم وانتماءهم.
على رغم التعليم المتوفر في لوكسمبورغ  ،نجد أنه غير كاف لتشكيل شخصية أبناء المسلمين
وصقل مواهبهم وربطهم بدينهم وحضارتهم ،من أجل ذلك نطمح إلقامة هذه المدرسة لتحقيق
المعادلة الصعبة وهي تمكينهم من االندماج اإليجابي في هذا المجتمع الغربي واالنفتاح عليه
مستفيدين من ثقافته وعلومه ،مع الحفاظ على هويتهم وأخالقهم من الذوبان والتفكك.
يحدونا أمل كبير في تأسيس هذه المدرسة وإقامتها وتوسيعها لتشمل كل أطفال وشباب
المسلمين.

تأسيس فرقة لإلنشاد والفن اإلسالمي
•

كل ثقافة لها فنها الخاص ،والذي يعتبر مرآة الدول والشعوب ،فإلى جانب الفنون المختلفة كفن العمارة والخط والشعر ،فإن لألناشيد دور
بارز في التعبير عن آمال وآالم وطموحات الجالية المسلمة.

•

يسعى المركز إلنشاء فرق إنشاد لألطفال والكبار إلعطاء صورة فنية راقية لجانب من جوانب الحضارة اإلسالمية التي تجهله كثير من دوائر
المجتمع الغربي.

الكشافة اإلسالمية
•

•
•
•
•
•
•
•
•

الكشافة طريقة متميزة لتعلّم القيم النبيلة والمهمة ،مثل المساعدة المتبادلة واالحترام والتضامن  ،وكلها قيم تتماشى مع اإلسالم وتتفق مع
مبادئه السمحة.
نريد ألبنائنا االستفادة من هذه المبادئ والتمتع بها من أجل صقل شخصياتهم وتعويدهم على تحمل المسؤولية.
القيام بالواجبات التي أمر اهلل بها واجتناب كل ما نهى اهلل عنه.
القيام بالواجبات تجاه النفس من أجل السمو واالرتقاء بها.
القيام بالواجبات تجاه اآلخرين ومد يد العون إليهم.
الوالء للوطن في ظل تعزيز السالم والتعاون والتنسيق على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
المشاركة في تطوير المجتمع والنمو به والعمل على استقراره وازدهاره.
إحترام كرامة اإلنسان
المحافظة على الطبيعة والتوازن البيئي وحمايتها من كل ما من شأنه اإلخالل بها.

إقامة أول مسجد في مدينة لوكسمبورغ
يشهدوجودالمسلمينفيلوكسمبورغتعداداّمتزايداخاللالسنواتاألخيرةبشكلّملحوظ٬وأصبحالمركزاليسع
ّمسلميالبلد٬لذلكتسعىإدارةالمركزإلىبناءّمسجديسعالمسلمين٬ويكونّملتقىلهموّمركزالإلشعاعالدعوي
والمعرفيوالحضاري.

وقد استطعنا بحمد اهلل تعالى الحصول على مركز إسالمي في وسط المدينة يضم مسجدا و مدرسة و مكتبة ،
فهو مبنى مؤجر بمبلغ  5000يورو شهريا ،وقد اشترى مالك جديد العمارة التي يقع فيها هذا المبنى وخيرنا
بين الشراء أو المغادرة  ،وباعتبار أن المركز أصبح يؤمه عدد كبير من المسلمين ،حيث يزيد عدد المصلين
فيه يوم الجمعة عن أربعمائة مصلي  ،ونظرا لغالء العقارات في دولة اللوكسمبورغ وقلة الفرص للحصول
على مبنى مناسب فقد قررت إدارة الجمعية شراء المبنى وشرعنا في جمع التبرعات لهذا الغرض.
وقد تمكنا بحمد اهلل بعد التفاوض مع المالك الحصول على تسهيالت في تسديد مبلغ الشراء على أقساط أربعة
وفق الجدول التالي:
الثمن اإلجمالي  1.853.500يورو ويشمل مصاريف التسجيل  181.000يورو
القسط األول 481.000 :يورو تدفع في 01/03/2012
القسط الثاني 322.800 :يورو تدفع في 01/09/2012
القسط الثالث 532.150 :يورو تدفع في 01/08/2013
القسط الرابع  517.550 :يورو تدفع في 01/08/2014
وقد تم وهلل الحمد دفع مبلغ القسط االول ) 481.000يورو (

طريقمك إىل اجلنة
بإذن هللا

