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 مقدمة

تقاليدها. ة في ايطاليا وبما في ذلك مصالحها, عاداتها ولجوية االيجابية تجاه الجالية المسلما في ايطاليا واوروبا السائد الحال الجيوسياسي يناسب

 تعزيز الجالية ومكانتها في المجتمع االيطالي.ك يجب علينا ان ننتهز هذه الفرصة وندعم وعقبا لذل

الد في ايطاليا ما يمكنهم التاثير على مستقبل الب وصول ابناء الجالية الى مقاليد الحكم والمناصب العاليةفي نهاية المطاف  يساعد هذا الحال

 لصالح المجتمع االسالمي القاطن فيها.

 الهدف الرئيسي

 مصالح الجالية في البالد.ومكانة  ويتم ذلك من خالل تعزيز والمناصب العالية في المجتمع االيطاليالتأثير  مواقع الى المسلمين وصول

 استراتيجيتنا المقترحة

  نتظر التي ت الجدد كأرض الفرص الالمحدودة للمهاجرين هاعرض عبرتشجيع الهجرة من البلدان االسالمية والعربية الى ايطاليا

 مفتوحة. بأذرعمجيئهم 

  لعادات ع اموالتأقلم  لقوانينباتزام لالل وناالندماج والتعايش ويستعد ونؤيدي بأنهموالتأكيد المسلمين وتصحيح صورة االسالم

 المحلية.

 واالستعمار العنصرية واالسالموفوبياضحية  بأنهم عرض المسلمين. 

  إيطاليا.في المسلمة والجالية  لإلسالمدعم السياسيين المحليين المؤيدين 

 .استخدام مشاريع الدعوة واالعمال الخيرية من اجل كسب المشروعية وتطوير العالقات العامة الطيبة لتحسين صورة المسلمين 

 

 مزمةالاالجراءات ال

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي واالنترنت 

o ايطاليا تحت العنوان "رومية راغبين بالهجرة الى مسلمين اللل هذا الموقع صيخصلدعم الهجرة:  انشاء موقع انترنت

 فوائدها،وة الناجحة هجرية القيام بال)كيفد لعامة بالنسبة للهجرة الى البالالموقع على المعلومات اهذا يحتوي و. الموعودة"

  .المستقبلية والخ( فرص العمل

 

o فتح صفحة فيسبوك جديدة خدمة للموقع تحت نفس المسمى )رومية  :شبكات التواصل االجتماعي إطالق حملة على

ن لهجة الصفحة تكون ايطاليا. ا الموعودة(. تسعى هذه الصفحة الى عرض التفاؤل وااليجابيات للوجود االسالمي في

 هي احسن لكي تحصل على دعم محلي من قبل غير المسلمين.ناعمة وبالتي 

 

o المسلمين والمسلمات العرب من بلدان  من نكومال المستهدف الجمهور تحدد الحملةالمستهدف من الحملة:  الجمهور

 عاما. 35-20يتراوح عمرهم بين المغرب والمشرق و

 

 العالقات العامة 

o من صحفيين ومدونين وشخصيات مؤثرةهجرة المسلمين الى إيطاليا االتصال بكل المعنيين ب. 

o من اجلهابذل الجهود والمساهمة يستعدون لويتعاطفون مع مهمتنا  سلمين ايطاليينمتطوعين م تجنيد. 

o الم.اإلستصحيح وتحسين صورة لالمجتمع االيطالي و معيجابية االعامة العالقات النشاء إل تنظيم فعاليات محلية 

o دالتي تنظم الجالية في البال مختلفةال المحليةلمؤيدة للمسلمين في المؤتمرات تشجيع حضور الجامعات ا.  

 

 )ممارسة الضغط السياسي )اللوبي 

o المساعدة العالقات بين الجالية المسلمة والسياسيين المحليين والتصويت لهم مقابل ثبيتت. 

o إيطاليا بكل ما يستطاع.المصالح االسالمية ودعم الجالية المسلمة في  عزيزت 

 عبد هللا م. شريف


