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في مدينة نابولي اإليطالية هناك اكثر من 35 ألف مسلم، يعيشون وسط هذه املدينة التي يتجاوز عدد سكانها اخلمسة ماليني نسمة، وهي مدينة قدمية يعود تاريخ تأسيسها الى ما قبل ميالد املسيح 

عليه السالم، واملسلمون في إيطاليا هم ثاني اكبر جالية بعد املسيحيني الكاثوليك، حيث يتجاوز عددهم مليونا و300 مسلم ومسلمة، اال انهم في نابولي يفتقرون الى وجود مركز يجمعهم، ورغم الظروف 

الصعبة قاموا بجهود تطوعية باستئجار مقر جعلوا السرداب فيه مسجدا للصالة وإقامة اجلمعة فيه، ويستغلون دوره األول مدرسة »نهاية األسبوع«، ويقومون بالتعريف باإلسالم وتدريس القرآن 

والتربية اإلسالمية، هذا باإلضافة الى تسيير أمور املسلمني اليومية. وهناك بارقة أمل موجودة أمام اجلالية اإلسالمية في نابولي إلقامة مثل هذا املركز، حيث حصلوا على موافقة إلنشاء املسجد، وأمامهم 

فرصة المتالك عقارين وسط املدينة ميكن تطويرهما ليكونا مركزين إسالميني يحققان للجالية املسلمة ما حلمت به عشرات السنني، ويوسع أنشطتها ويكون مركزا مهما للتعريف باإلسالم والدعوة إليه. 

وفي لقاء اجرته »جمعية املهندسني« مع املشرف على شؤون اجلالية اإلسالمية بنابولي م.عبداهلل اعمير حتدث عن أوضاع اجلالية اإلسالمية في هذه املدينة اإليطالية القدمية، وآمالها وطموحاتها، في أجواء 

ووسط يسمح بتعدد األديان وممارسة طقوسهم بكل حرية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أكد عدم وجود مضايقات رسمية إزاء ممارسة اجلالية املسلمة لشعائر ديننا احلنيف

ليكون مركزا إسالميا.
ما مكونات هذا املشروع في 
حال حصولكم على هذا املبنى؟ 

وما التكلفة املتوقعة؟
كم���ا ذكرت لك���م أن قيمة 
العقار املط���روح علينا حاليا 
تبلغ مليوني يورو وسنشكل 
جلنة من اجلالية لدراسة إعادة 
تأهيل املبنى في حال احلصول 
عليه من تبرعات أهل اخلير، 
والعقار املعروض علينا حاليا 
يعتبر فرصة سانحة إلقامة هذا 
املركز فهو مبنى مستقل يقع 
في وسط مدينة نابولي، حيث 
إنه يبعد نح���و 200 متر عن 
محطة القطارات واحلافالت في 
املدينة في وسط املدينة ويجاور 
واحدة من أقدم وأكبر الكنائس 
املعروفة في نابولي ونأمل أن 
يتكون املش���روع من مسجد 
وصالة للمحاضرات واألنشطة 
ومدرسة للمس���لمني ومكتبة 
إس���المية ومكتب للتعريف 
باإلس���الم والدعوة، والعقار 
يتضمن إمكانية وجود بعض 
املرافق اخلدمية التي ميكن أن 
تؤمن دخال يضمن استمرارية 
عمل املركز، ولدينا فرصة أخرى 
إلقامة مسجد آخر حيث يتوافر 
لنا مبنى مس���احته 520 مترا 
مربعا قابل لعمل طابق وسط 
ويصبح 850 مترا يتسع ألكثر 
من 1000 مصل ويقع املبنى في 
وسط املدينة يبعد عن محطة 
القط���ار واحلافالت واملتر و3 
األق���دام، وميكن  دقائق على 
أن يس���تفاد منه إلقامة مركز 
يتس���ع ألكثر من ألف مصل، 
وقاعة للمحاضرات و9 غرف 
لتدريس األطفال والكبار في 

مدرسة نهاية األسبوع.

وهل يسمح لكم القانون 
اإليطالي بإقامة مركز 
مثل هذا؟ وهل لديكم 

شروط لتمويل هذا 
املشروع؟

٭ إقام���ة املراك���ز الدينية ال 
حتت���اج إلى موافق���ة ولدينا 
موافقة لبناء املسجد ونرحب 
وندعو إلى املش���اركة والدعم 
إلنش���اء هذا املركز وال نقبل 
بأي شروط سياس���ية لدعم 
أننا  إال  تفرض على املشروع 
نطمح إلنش���اء مركز إسالمي 
يخدم كل املسلمني في نابولي 
ويع���زز منهج الدين احلنيف 

الوسطي في أوروبا.

ما الكلمة التي تودون 
توجيهها الى اجلهات 
أو األفراد الذين قد 

يرغبون في متويل هذا 
املشروع الضخم؟

٭ نتوج���ه إل���ى كل اجلهات 
اخليري���ة في بالد املس���لمني 
والعرب خاصة ومنها الكويت 
الش���قيقة لدعم هذا املشروع 
ونرحب بأي زيارات ميدانية لنا 
ولتفقد املوقع واالطالع على كل 
الوثائق واألنشطة لنشر الدين 
اإلسالمي واملفاهيم احلقيقية 
والصحيح���ة حول هذا الدين 
في املجتم���ع ونبارك للجميع 
أعمالهم ف���ي مختلف البلدان 
ونأمل أن يكون لنا كمسلمني 
في نابولي حظ لدعم هذا العمل 
املب���ارك ليكون صدقة جارية 
لكل من يس���اهم فيه حاضرا 
ومستقبال ومعذرة أمام املولى 
� عز وجل � وب���ارك اهلل لكم 
فيما أنفقت���م وبارك اهلل لكم 
فيما أمسكتم وجزاكم اهلل عنا 

كل اخلير. 

ألن يكون مثل هذا املركز نقطة 
التقاء ونافذة تعاون بني اإلسالم 
واإليطاليني للتعريف بشكل 
حضاري بهذا الدين احلنيف، 
حيث انن���ا نتلقى دعوات من 
الكثير من التجمعات اإليطالية 
للتعريف باإلسالم ويطلب إلينا 
الذهاب إلى املدارس اإليطالية 

للتعريف باإلسالم.

ما معوقات إقامة مثل 
هذا املركز اإلسالمي؟ 

وهل حصلتم على 
ترخيص رسمي له؟

٭ حرية األدي���ان في إيطاليا 
تسمح بإقامة مشروعنا الذي 
نطمح إليه وقدمنا للبلدية منذ 
عام 1989 طلبا بإقامة مسجد 
ومدرسة ومركز إسالمي وقد 
وافقوا على املسجد واملدرسة 
الع���ام 1990 فكما ترون  منذ 
ان أه���م املعوقات هو املعوق 
املادي، كما قدمنا طلبا إلنشاء 
ناد خ���اص باملس���لمني يقدم 
املساعدات االجتماعية ويكون 
منتدى وملتقى ألنشطة اجلالية 
اإلسالمية إال أن التغير املستمر 
في مجالس البلدية الذي يواكب 
املالية  عدم توافر اإلمكانيات 
لتنفيذ هذه املشاريع اخر إجناز 
وإمتام هذا األمر. ولدينا اآلن 
فرصة س���انحة حيث منحنا 
املوافقة الرسمية إلنشاء املسجد 
كما حصلنا على عقار مهجور 
وس���ط مدينة نابولي ميكن 
أن يكون مركزا إسالميا تقام 
فيه جميع النشاطات الدعوية 
واإلسالمية وأن يكون هذا املركز 
وقفا للجالية وقادرا على متويل 
نفس���ه بنفس���ه، حيث تبلغ 
مس���احة املبنى الذي حصلنا 
عليه نحو 2000 متر مربع إال 
أنه يحتاج إلى ترميم ونسعى 
حاليا إلى تأمني املبلغ لشراء هذا 
العقار والذي تبلغ قيمته نحو 
مليون���ي يورو ومن ثم نقوم 
كمرحلة الحقة بترميمه وتأهيله 

تبرعاتهم.

ما آلية الصرف 
واإلنفاق على أنشطتكم 

وفعالياتكم؟
٭ نقوم بصرف ما يرد إلينا من 
تبرعات على أجرة املكان الذي 
نصلي فيه ومصاريف الكهرباء 
واملاء ولدينا 3 موظفني داخل 
املسجد يقومون بفتحه وإغالقه 
امرأة ورجالن  وتنظيفه وهم 
ونس����دد لهم هذه الرواتب من 
مداخلنا احمل����دودة إال أننا لم 
نس����تطع تفريغ إمام أو مؤذن 
براتب بس����بب قلة اإلمكانيات 

املالية.

هل لكم تواصل أو 
تنسيق مع املراكز 

اإلسالمية في املناطق 
اإليطالية األخرى؟

٭ لن���ا عالق���ة وتواصل مع 
التجمع���ات أو املراك���ز  كل 
للمس���لمني في إيطاليا كاملة 
ونتواصل معهم ونتعاون في 
تبادل اخلبرات وتعزيز دور 
املسلمني في املجتمع اإليطالي 
وخاصة عندما نتلقى الدعوات 

للمشاركة.

أال متلكون طموحا 
إلقامة مركز إسالمي في 

نابولي؟
٭ بال ش���ك ان هذا العدد غير 
القلي���ل من املس���لمني الذين 
يتوافدون على مركزنا احملدود 
بإمكانياته يطمحون إلى وجود 
مكان أوسع يؤدون فيه شعائر 
دينن���ا احلني���ف ويجمع هذا 
الش���تات للمس���لمني ويعلم 
أمور  أبناءهم وينوره���م في 
دينهم ودنياهم ويقيم نشاطاته 

بكل أريحية.
الدين  كما يق���وم بتعليم 
احلنيف والتعريف باإلسالم 
لكل من يرغب م���ن املجتمع 
الذي نعيش في���ه كما نطمح 

وهم فئتان من 6 إلى 18 س����نة 
وما فوق لغير الناطقني بالعربية 

رجاال ونساء.

ومن أين متولون هذه 
األنشطة؟ وهل تتلقون 

دعما من أي جهة؟
٭ ال يوج����د دعم مالي من أي 
جهة لنا ونعتم����د في متويل 
مش����اريعنا وأنش����طتنا على 
صناديق التبرعات التي نضعها 
في املسجد والتي يقدمها أهل 
اخلير داخل مدينة نابولي وكل 
مسجد أو مصلى في املدينة أو 
ريفها يقوم باالهتمام بشؤون 
املس����لمني من حوله من خالل 

خاص����ة للنس����اء اإليطاليات 
لتنويره����ن ودعوته����ن إل����ى 
اإلسالم، كما نقوم بكل القضايا 
التي تهم املسلمني في حياتهم 
اليومية مثل عقود القرآن وبعض 
الفتاوى التي نسأل فيها أو تقدم 
إلينا ونستعني فيها باملصادر 
املعتمدة من أغلب املرجعيات، 
هذا باإلضافة إلى جتهيز املوتى 
من غس����ل شرعي وتأمني كفن 

قبل الدفن.

 ما العدد السنوي 
للطلبة؟ وما الفئات 

العمرية؟
٭ لدينا نحو 120 طالبا وطالبة 

اإلسالمية والقرآن الكرمي، وفي 
املدرسة 9 مستويات للتعليم.

هل هناك أنشطة أخرى 
تقومون بها؟

٭ هناك نشاط ينظمه جتمع 
شباب املسلمني التابع للجالية 
وهذه األنشطة باللغتني العربية 
واإليطالية، حيث يتم جتميع 
الشباب وتعليمهم ومتكينهم 
من الدين اإلسالمي ويتم عقد 
حلقات نقاشية حول ما ينفعهم 
إيطاليا،  كمسلمني مقيمني في 
كما يقيمون أنش����طة رياضية 
وفعاليات أخرى، وهناك ندوة 
أس����بوعية تقام كل يوم سبت 

بداية نود أن نعرف 
القارئ بكم.

٭ أخوكم في اهلل عبداهلل أعمير 
املكنى بأبي احلارث، مقيم في 
إيطاليا من����ذ العام 1980 وفي 
مدينة نابولي منذ العام 1984 
ودرس����ت الهندسة ثم أسست 
ش����ركة للتصدير واالستيراد، 
أشرف متطوعا كمسؤول عن 
اجلالية اإلسالمية في نابولي 
وجن����وب إيطاليا، حيث نقوم 
باخلطابة والتدريس مببادئ 
الشريعة اإلس����المية للجالية 
املقيمة ف����ي نابولي واملنطقة 
احمليطة بها، كما نقوم كمتطوعني 
بالدعوة إلى اإلسالم احلنيف.

وكم يبلغ عدد اجلالية 
املسلمة في نابولي 

االيطالية؟
٭ يوج����د في مدين����ة نابولي 
وريفه����ا نحو 35 ألف مس����لم 
ومسلمة من أكثر من 18 دولة 

حول العالم.

هل تتعرضون ألي 
مضايقات؟

٭ ال توجد مضايقات رسمية 
إزاء ممارس����تنا لشعائر ديننا 
احلنيف، ومر تكوين وتأسيس 
اجلالية اإلسالمية في نابولي 
بأطوار متعددة، حيث قمنا بداية 
بالتعريف عن أنفسنا كمسلمني 
في البيئة احمليطة بنا وانتقلنا 
إلى مرحلة توطيد عالقة اجلالية 
املس����لمة مع اجلهات الرسمية 
والش����عبية في نابولي واآلن 
نحن في طور التعايش السلمي 
العالقات وترسيخها  وتطوير 
بالوس����ط احمليط بن����ا، ولنا 
عالقات اجتماعية ودينية في 

هذا الوسط احمليط.

هل يسمح لكم باألذان 
والنداء للصالة؟

٭ نقوم باألذان داخل املسجد 
واإلقامة كذلك.

وهل لديكم مساجد 
تؤدون فيها شعائر 

صالة اجلماعة أو صالة 
اجلمعة؟

٭ بفض����ل املولى ع����ز وجل 
الص����الة تؤدى ف����ي نحو 25 
مصلى ومس����جدا، حيث تقام 

فيها صالة اجلمعة.

وكيف حصلتم على 
هذه املساجد؟ وهل هي 

مرخصة؟
٭ التجمعات اإلسالمية الصغيرة 
هي التي أنشأت هذه املساجد 
واملصليات، بعضها مت شراؤه 
وبعضها اآلخر مس����تأجر إال 
أننا نفتقد وجود مركز إسالمي 
كبير يجمعنا في مدينة نابولي 
وأود اإلشارة إلى أن املسلمني 
في إيطاليا يبلغ تعدادهم نحو 
مليون و300 ألف مسلم ومسلمة 
الثانية  الديانة  وهم يشكلون 

بعد املسيحية الكاثوليكية.

وهل متارسون في 
املكان املستأجر نشاطات 

أخرى كالتعريف 
باإلسالم والدعوة؟

٭ هناك نشاطات دعوية نقوم 
بها غير صالة اجلمعة، حيث 
يتم عقد ندوة أسبوعية للنساء 
والرجال، حيث خصصنا أماكن 
خاصة للنساء ولدينا مدرسة 
تعليمية سميناها مدرسة »نهاية 
األسبوع« نقوم فيها بتدريس 
وتعليم اللغة العربية، والتربية 

عبد اهلل اعمير مشرف اجلالية االسالمية في نابولي 

املسجد احلالي يضيق باملصلني

املسلمون يصلون في الشارع بنابولي

صورة للمبنى الذي سيقام فيه مشروع املركز االسالمي 

أعمير مع ممثل جمعية املهندسني في املوقع 

مدرسة ايطالية تدرس مادة التدريب املهني فصل لتعليم اللغة العربية مسؤول من بلدية نابولي يهنئ املسلمني بعيدهم 

احلاجة ماسة 
إلقامة مركز 

إسالمي كبير في 
ثالث أكبر مدينة 

إيطالية

بلدية نابولي أعطتنا 
املوافقة وتدعم 

أنشطتنا وتشارك 
فيها

املقر احلالي 
مستأجر ويستنزف 

نسبة عالية من 
التبرعات واألموال 

التي نحصل 
عليها

لدينا إمكانية إقامة 
مركزين األول على 
مساحة 865 متراً 

واآلخر على مساحة 
ألفي متر

أعمير: 35 ألف مسلم في نابولي يصّلون داخل قاعة مساحتها 150 مترًا مربعًا 
وهناك بارقة أمل بإنشاء مركز إسالمي لكنه يحتاج إلى دعم ومتويل 

إنشاء مركز إسالمي مشروع يحتاج إلى دعم
يقول اعمير ان لدى اجلالية حاليا فرصة جيدة 

للحصول على مشروع مبنى صغير يكون مركزا 
إسالميا وهو وسط البلد، وتبلغ مساحته 520 

مترا مربعا، وميكن إنشاء دور ثان فيه ليصبح 
إجمالي املساحة 850 مترا مربعا ويتسع لنحو 

ألف مصل. كما ميكن اقامة قاعة للمحاضرات و9 
غرف لتدريس األطفال والكبار على حد سواء 

في مدرسة نهاية االسبوع. وهذا مشروع يحتاج 

الى دعم ومتويل، وميكن ان نزود اي راغب 
في املساهمة، كما ميكن ملن يرغب التبرع على 
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