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Founded by a handful of families in Macomb
County in 2003, the American Islamic Community
Center (AICC) has grown from a small group
of devout Muslims meeting in basements to an
organization providing a wide variety of programs
and services to nearly 200 households spanning
three counties in Southeast Michigan. A simple
idea based on the American principle of freedom
of religion has evolved into a not-for-profit
organization overseen by a Board of Directors,
supported by active committees and the youth
of the center. The spiritual leader of the AICC
is Sayed Najah Mousa Alhussaini, a long-time
community leader and respected scholar among
his peers in North America.

To know where
you’re going…
You must know
where you’ve been.

The hundreds of community members that have
become involved and attached to this project
have outgrown the facility that it has called home
for the past 12 years. In the quest to lay the
foundation for the growth that will come thanks
to the next generation of community members,
we humbly submit our invitation to support us in
this journey.
The AICC seeks to construct a new multi-purpose
mosque and community center in the heart of
our growing community. For the last three years,
we have taken step after step towards achieving
this goal. Along the way, we have encountered
resistance, naysayers, and setbacks, some of
which were covered by the national news.
But at this stage, we can see the path towards
making this dream a reality. We invite you to
review the contents of this booklet, in order to
familiarize yourself with the AICC, the community
it serves, and the details of this project.
We hope you will decide to join us in this journey
towards providing a respectable and muchneeded place of worship in the heart of this
growing and devoted community.
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AICC ORGANIZATION

Serving the Community
Since 2003
History and Background
The American Islamic Community Center (AICC) is a non-profit religious and community organization
whose goal is to provide the local Muslim community and its future generations with an avenue to the
core values and teachings of Islam in order to preserve the Islamic identity of the families and their
youth in the community.
Like most projects of its liking, AICC was founded in 2003 by a small group of concerned individuals who
recognized the need for a house of worship in a growing community centralized in the cities of Sterling
Heights, Troy, Warren and Madison Heights. Absent such a house of worship, these families remained
thirty to forty minutes by car from the nearest Islamic center in Dearborn. Early on and before having
a place of its own, AICC families held weekly programs in the basements of community members and
rotated locations from one household to another. Local halls were rented as the programs grew bigger.
The bonds of the growing community were born.
Although the number of families was small, the future growth was obvious. More families got involved
and participated in the planning of a new house of worship and a community center that will house
them all. The community consulting with Islamic centers in Dearborn to obtain guidance and advice
in these early days. After a few fundraising events, a building was purchased in the City of Madison
Heights in 2005. The Muslim community in this northern suburb of Detroit had found its home to all.
The Grace of Allah and His Mercy were evident in every step of the way. Our children will have a place
where Islamic teachings and values can be planted in them and cultivated for generations to come.

Mission Statement
The American Islamic Community Center exists to instill a practical understanding of Islam in the
community, which will inform the lives and behavior of its members. The goal of the AICC is for its
members to become both better Muslims and better citizens the more they interact with the AICC
through its programs and services. The AICC provides educational, social, and community service
programs aimed at the Muslim community in Northeastern Wayne County, Southwestern Macomb
County, and Southeastern Oakland County.
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Leadership Committed to Advancing The Mission
Religious Leader and Imam of the AICC
The Imam and the religious leader of the AICC and its
community is Imam Sayed Najah Mousa Alhussaini.
Imam Alhussaini was born in Iraq. After finishing high
school, he enrolled in the famous seminary “Hawza” of
Najaf. He achieved his religious higher studies under
various scholars of the Hawza. Among his teachers
were Ayatollah Sheikh Baqir Airawani, Ayatollah sheikh
Hadi Al Raddi, Ayatollah Sheikh Mustafa Al-Harandi and
many others.
Imam Alhussaini moved to the United States in 2000.
Since he arrived in the U.S, he has been preaching
Islam and leading Muslim communities in their
religious and community affairs. He has been with the
AICC since the beginning.
Besides his religious higher education, Sayed Alhussaini successfully completed a diploma in Education
and a Bachelor’s Degree in Community Development from Central Michigan University in Detroit,
Michigan. In addition to his Bachelor degree, he is currently enrolled in and pursuing a Master’s Degree
in Social Justice at Marygrove College.
Imam Alhussaini has published many studies and research papers, on topics that include freedom in
Islam, the positives and negatives of marriage, perspectives on youth, Relationship with Leaders from
Quranic Perspective.

Board of Directors (includes all current and former Board members)
Hajj Jaafar Chehab (Chairman)			
Hajj Hussein Elzhenni (Treasurer)
Ali Hijazi (Secretary)				
Hajj Mehsen Chehab
Hajj Ibrahim Elzhenni				Hajj Jaafar Abbiss
Hajj Reda Ammar					Hajj Fouad Chehab
Hajj Abdul Hijazi					Hajj Mohammed Elzhenni
Hajj Abdul Karim Ali Ahmed			
Hajj Ahmad Sobh
Sayed Mahmoud Abdullah				Hajj Amir Khafaji
Hajj Hassan Fawaz 					Hussein Ahmed
Hajj Hassan Chehab				Sayed Ali Abdullah
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And Dr. Mohamed Raichouni (In Memoriam) – Dr. Raichouni was one of the founding
members, who unfortunately passed away in 2003 during the launch of the AICC.

AICC ORGANIZATION

Catering To The Needs Of The Muslim
Community And Beyond
Programs and Services
The AICC serves the community through a number of programs and activities with an emphasis on the
religious building blocks that shape our lives. The AICC’s programs stem from the belief that a strong Islamic
education will provide the appropriate foundation for future generations to be meaningful participants in
American society while maintaining a healthy Muslim identity. Some of these programs and services are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weekly Thursday night program that includes a Prayer, English Lecture, Arabic Lecture and a Supplication
Weekly Friday Prayer
Saturday Arabic and Islamic School
Nightly Program during the Month of Ramadan
Nightly Program during the ten days of Ashuraa
Observation of the significant Islamic occasions throughout the year
Imam’s Religious and Social Consultation
Annual Community Picnic
Annual Camping Retreat
Annual Food Drive
Annual Blood Drive and Health Fair (partnering with local health care providers)

Standing Committees
AICC Sister’s Committee
The AICC Sister’s Committee channels
the collective power of the women in our
community into a variety of events. Over
the past year, these include all Eid festivities
(petting zoo, magician, goodie bags, etc.),
Celebration Dinner for the Birth of the Prophet
(AS), Sunday Breakfast Events, a Women’s
Self-Defense Course, an All-Women’s
Professional Hair-Styling Fundraising Event,
providing food, clothing, and other essentials
to the local refugee population, and two AllWomen Mawlid’s.

AICC Finance Committee
The AICC Finance Committee is responsible for managing
the ongoing finances of the AICC. This includes preparing
annual
budgets, treasury
functions
(collections,
disbursements, banking), providing monthly and annual
financial reporting to the Board of Directors, and required
compliance filings including the AICC’s annual Form 990
tax return.
The AICC has had numerous ad hoc committees, which are
formed to carry out specific purposes and functions for a
limited duration of time. These have included construction,
public relations, and fundraising committees, among others.
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A Diverse, Vibrant And Growing
Muslim Community
Size

Geographics

Since it was established, the AICC community has grown
from fewer than 50 families and now serves nearly 200
families primarily situated in Macomb and Oakland
Counties. The community is diverse in age, ethnicity,
educational background and socio-economic status.

Demographics

Geographically, our community is most
densely populated between 16 Mile and
18 Mile Roads, between Mound and
Rochester Roads. Additionally, a sizeable
portion of the community resides near
the crossroads of 12 Mile Road and Van
Dyke.

The professions represented by our community include
doctors, lawyers, pharmacists, engineers, accountants,
real estate developers, salespeople, architects and
restauranteurs. The community includes a significant
number of growing families, with over a quarter of the
households in the community that have college age
children or younger.

As demonstrated in the following maps,
the proposed location of AICC’s new
center at 15 Mile Road between Ryan and
Mound Roads is more centrally located
to the entire community than the existing
center located near 11 Mile Road and
Dequindre Road.

Children enjoy the activites at
the AICC graduation celebration

AICC Girl Scouts
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AICC Youth package necessities
for local refugeess

The AICC children’s soccer team
poses for a photo before practice

AICC Youth hold a health fair
and free screening clinic

The AICC hosts a night of
prayer and reflection during the
commemoration of Ashuraa

Community Member Locations Relative to Existing Center
This represents
the locations
of the AICC’s
members
relative to
the location
of the AICC’s
current facility
in Madison
Heights.

	
  

Community Member Locations Relative to Proposed Center
This
represents
the locations
of the AICC’s
members
relative to
the location
of the AICC’s
proposed
facility in
Sterling
Heights.

	
  

Projected
Community
Growth
Over the past 10
years, we have
observed that many
of the children in
the community that
graduate college
choose to settle
within Macomb or
Oakland County.
The natural growth
in the size of the
community is
expected to grow
by at least 25 – 50
families over the
next 10 years.
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An Attractive Community That Will
Retain Our Youth
Macomb County a Desired Area to Build a Family

Most of the families of the AICC community live in the City of Sterling Heights, City of Troy and other
neighboring communities of Macomb and Oakland Counties. The City of Sterling Heights is the City
where most of the community lives. Besides its central location to the Muslim community in the area,
the City of Sterling Heights is a desired place to settle and raise a family for many reasons. Some of
these reasons include:
•
Safety – Sterling Heights is the 2nd
largest suburb in Metro Detroit and the 4th
largest city in Michigan. It consistently ranks
as the safest City in Michigan (Cities with
populations over 100,000 residents).
•
School System – The largest school
district in Sterling Heights is the Utica
Community Schools with 38 schools mainly
concentrated in the northern parts of the
City where the AICC community mainly
resides. Utica Community Schools District is
Michigan’s second largest school district and
is recognized nationally in quality of education.
Student achievement in the district continues
to outpace local, state and national levels and
the district’s graduation rate of 92.4% is 12
points higher than the Michigan average. The
children in this community have access to
high quality education that will enable them to
gain the necessary skills to be successful and
contributing members of the society.
•
Economic
Development
and
Employment – The City of Sterling Heights
and Macomb County in general are among
Michigan’s fastest growing communities.
An average of 16 people move into Macomb
County each day making it Michigan’s third
most populated county with more than
850,000 residents. This consistent growth
is attributed in part to the economic stability
of the County and the many employment
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opportunities available from a diverse
presence of different industries in the City of
Sterling Heights and neighboring cities like
the City of Warren. Both Sterling Heights and
Warren are home for multiple automotive
major manufacturing plants for Ford, GM and
Chrysler including a GM Tech Center that has
about 15,000 employees, including 600 to
700 Muslims. There are also multiple defense
contractors like General Dynamics and BAE
Systems. In addition, there are a large variety
of non-manufacturing industries and small
business opportunities across many different
sectors.
•
Recreation – There are over 20 public
parks in the City of Sterling Heights, which is a
significant attraction contributing to the local
population growth. The different recreational
attractions that the parks offer including
different fields and courts for a variety of
sports, hiking and nature trails, playgrounds,
picnic areas and pavilions. The attractions,
collectively, make the city an attractive place
to live.

A Project Years In The Making
Current Facility, Limitations, and Needs
Over the past 15 years the AICC Community continued to grow and went from a few families in 2003
to nearly 200 families by 2017. This growth brought to the forefront the limitations the current AICC
center faces in terms of its size and services it provides. Some of these limitations are:

Total Building Size Of 8,300 Square Feet, Further Divided Into:
o
Lecture hall of approximately 2,000
square feet, which is often not able to seat all
community members during major programs
o
Salat room of approximately 1,600 square
feet, which is often not able to accommodate
community members during major programs
o
Three class rooms for Saturday Arabic
and Islamic School. The current enrollment is
over 60 students. Additional classrooms are
created by using partitions in the lecture hall and
Salat room
o
No space for additional recreational
activities to bridge the needs and attractions
of the youth and children in the community

and create special programs to bring the youth
together
o
No space to hold English and Arabic
lectures simultaneously in separate halls to
balance night programs and ensure an early end
time during school nights
o
The location of the current center is away
from where most of the community residents are
concentrated
o
In addition, the community size is
projected to continue to grow as new immigrant
families move to the area and natural growth
as children graduate college and settle in the
community

These challenges highlighted the need for a change to ensure the AICC continues to serve the
community and take on the leading role in cultivating the Muslim identity in our youth for years to come.

Designed For The Needs Of Tomorrow
To face these challenges, AICC leadership members laid out a road map for addressing these facility needs.
This road map contained the steps required to develop a new Mosque and Community Center that is:
Centrally located in the heart of the community
Adequate in size to meet the community present and future needs
•

Over 20,500 total square feet

•

Larger lecture hall that
can
accommodate
simultaneous programs

•

Larger Salat room to comfortably
fit both brothers and sisters during
prayer

•

•

•

Recreation hall (basketball and
volleyball court) for youth activities
Larger Arabic and Islamic studies
space to accommodate current
enrollment and projected growth

•

Library

•

Kitchen

•

Office space

Special activity rooms
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Figure 1 – 3D Rendering of the Planned Center

Figure 2 – Planned Center Site Plan

	
  

Figure 4 – Planned Center Saturday Arabic
and Islamic Studies Layout

Figure 3 – Planned Center 1st Floor Layout
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Process to Acquire the Future Site and City Approval
In 2014, the AICC, through a community member, identified a potential site
for a new mosque. After a brief negotiation, the land was acquired through
a land contract and the development of site plan drawings were initiated.
The AICC engaged with the City Planner of the City of Sterling Heights
(Don Mende) to ensure the drawings developed would comply with all
applicable ordinances to give the development the greatest chance of a
smooth site plan approval process.
During 2014 and 2015, the plans submitted were revised over a half dozen times in response to feedback
from the City Planner. In the Summer of 2015, the concerns of the City Planner were addressed and he
recommended that the plans be submitted to the City’s Planning Commission for approval.
On August 13, 2015, the Planning Commission heard the recommendation from City Planner Don Mende
that the application for the mosque be approved, as it complied with all applicable City ordinances. More
than 3 hours of public comment took place, with statements such as the following:
(Holding up image of a woman in niqab) “This mosque is going to bring ... people like this. I don’t want to be
near people like this. This is not humanity ... This is scary and disgusting. This cannot stand. Please stop
the mosque.”
“I just wish the mosque would be located in either Dearborn, or
somewhere else, just not that area.”
After the public comment, the Planning Commission requested
additional time to study the matter.
At the following City Council meeting, another lengthy public
comment period took place and included dozens of individuals
speaking out against the mosque with claims including “Remember
9/11” and other references to terrorism.

NEW MOSQUE AND COMMUNITY CENTER
DEVELOPMENT
On September 10, 2015, the Planning Commission voted
unanimously to reject the AICC’s application to build its mosque.
In August 2016, after nearly a year of negotiations with
the City to resolve the dispute, the AICC filed a lawsuit
alleging various civil rights violations. Following suit, in
December 2016, the United States of America Department
of Justice also filed a lawsuit against the City of Sterling
Heights alleging a violation of the Religious Land Use and
Institutionalized Persons Act of 2000 (RLUIPA).
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In February 2017, the AICC and the City settled.
The settlement included the approval for the
mosque project to proceed and an undisclosed
settlement amount paid by the City to the AICC.
Final site plan drawings were provided to the City
in mid-2017 and official site plan approval was
provided shortly thereafter.
In late 2017, the AICC engaged an architect and
civil engineering firms to develop final construction
drawings which can be used for bidding the
project. It is expected that these drawings will be
completed in the summer of 2018, with ground
breaking expected in the fall of 2018.

Cost Projections
In the Summer of 2017, the AICC met with approximately a half dozen builders, architects, and construction
experts to discuss the approximate cost of constructing the proposed mosque. The range of estimates
provided run from $220 - $250 per square foot. The estimates provided range from $4.5 to $5.125 million.
The AICC intends to manage to the $4.5 million estimate.

Current Revenues and Expenses
The AICC is currently debt-free. The AICC employs one maintenance man in addition to the Imam of the
Center. Over the last three years (2014 – 2016), total revenues have averaged $207,000 per year and total
expenses have averaged $115,000 per year.
At the proposed location, we anticipate total expenses will increase to $200,000 annually (includes
debt service on the new project financing. We also project that total revenues will increase to $225,000
annually.

Sources of Funds
The AICC intends to finance this project from the following sources:
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Cash on Hand			

$1,000,000

Value of Existing Building

$500,000

Financing				

$500,000

Fundraising Target		

$2,500,000

The timeline for meeting the fundraising target is December 31, 2019. Project
completion is targeted for December 31, 2021.

How to Help
•

Khums: AICC is granted permission to receive the Imam’s portion of the Khums from various Marajaa.

•

One-time: Make a one-time, immediate, donation.

•

Recurring: Make a recurring donation at the frequency of your choosing.

•

Pledge: Make a pledge to be paid in the future.

•

Bundler: Commit to bundle donations/pledges totaling a certain amount.

If you are interested in learning more, or making a pledge or donation, we would love to hear from you.
Our contact information is as follows:
American Islamic Community Center
27205 Dequindre Road
Madison Heights, MI 48071
Phone: 248-584-4100
Email: aiccusa16@gmail.com
All contributions made for purposes of building this new mosque will be physically segregated from the AICC’s
general operating funds and will only be used for the purpose of building this mosque. If you are interested in
making an in-kind contribution of labor and/or building materials, we welcome these commitments as well and
will work with you to coordinate your contribution during the construction phase of the project.
The American Islamic Community Center is a 501(c)(3) organization. Your contribution may be tax-deductible.
Please consult with a tax professional.

Conclusion

The establishment of this new center is of great importance to the present and future Muslim community in this
area. Ensuring that the AICC succeeds is a responsibility that falls on all of us as Muslims, especially after all the
challenges and obstacles the AICC community has faced while going through the approval process to build this
center. The opportunity to be part of this project and to contribute towards it are blessings from Allah that come
with forever lasting rewards that continue beyond this life into the book of deeds where it counts the most in the
eye of the Almighty Allah.
In the Holy Quran, Allah mentions in Surat Al-Baqara Verse 261, “The semblance of those who expend their wealth
in the way of Allah is that of a grain of wheat from which grow seven stalks and each stalk contains a hundred
grains. Truly Allah increases for whomsoever He Will, and Allah is Most Capable, All Knowing”.
We urge you to take advantage of this opportunity and take part in this project and support it by all means. We
ask Allah to bless us all with his Mercy and guide us in every step of the way and keep the beacon of his light 12
illuminating our hearts and lives.

الكلفة المتوقعة

يف صيف عام  ،2017التقى مركز  AICCمع عدد من
الب ّنائني واملهندسني املعامريني وخرباء البناء ملناقشة
التكلفة التقريبية لبناء املسجد املقرتح .يرتاوح نطاق
التقديرات املقدمة من  220إىل  250دوالرا ً للقدم املربع.
وترتاوح تقديرات الكلفة املقدمة من  4.5إىل 5.125
مليون دوالر ويعتزم مركز  AICCاعتامد تقدير الـ 4.5
مليون دوالر.

مصادر التمويل

يعمل املركز  AICCعىل أن مي ّول هذا املرشوع من
املصادر التالية:
•نقد يف متناول اليد $1,000,000
•قيمة املبنى الحايل $500,000
•متويل من البنك $500,000
•جمع تربعات $2,500,000
•املدى الزمني لجمع هذه التربعات هو  31ديسمرب
 .2019ونتوقع إنجاز املرشوع يف  31ديسمرب.2021

اإليرادات والمصروفات الحالية

ان مركز  AICCحاليا خا ٍل من الديون .يوظف املركز عامل صيانة واحد باإلضافة إىل إمام
املركز .خالل السنوات الثالث املاضية ( ،)2016 - 2014بلغ متوسط اإليرادات اإلجاملية السنوي
 207,000دوالر وبلغ متوسط النفقات  115,000دوالر سنوياً.
يف املوقع/املبنى املقرتح ،نتوقع زيادة إجاميل املرصوفات إىل  200,000دوالر سنوياً (مبا يف ذلك
خدمة الديون لتمويل املرشوع الجديد) .كام نقدر أن إجاميل اإليرادات سيزيد إىل 225,000
دوالر سنوياً.

كيفية المساعدة

•  الخمس :لدى  AICCإذناً الستالم سهم اإلمام من
الخمس من مختلف املراجع.
• تربع مرة واحدة :تقديم تربع مبارش وفوري ملرة واحدة.
•  تربع مستمر :تقديم تربع متكرر ومجدول حسب
اختيارك.
• التعهد :تقديم تعهد بالدفع يف املستقبل.
•  جمع تربعات :التزام بجمع التربعات  /تعهد بجمع
مبلغاً معيناً

سيتم فصل جميع املساهامت املخصصة لبناء هذا املسجد الجديد بشكل فعيل عن أموال التشغيل العامة الخاصة بـ مركز  AICCالحايل وسيتم
استخدامها فقط لغرض بناء هذا املسجد الجديد .إذا كنت ترغب بتقديم مساهمة عينية من العمل و  /أو مواد البناء ،فإننا نرحب بهذه االلتزامات
أيضً ا وسنعمل معك لتنسيق مساهمتك خالل مرحلة بناء املرشوع.
مركز  AICCهو مؤسسة ) . 501 (c)(3قد تكون مساهمتك معفية من الرضائب .يرجى التشاور مع خبري رضائب.

الختام

إن إنشاء هذا املركز الجديد يف هذه املنطقة له أهمية
كبرية للجالية اإلسالمية حالياً ويف املستقبل .إن ضامن
نجاح  AICCهو مسؤولية تقع عىل عاتقنا جمي ًعا
كمسلمني  ،خاصة بعد كل التحديات والعقبات التي
واجهها املركز  AICCأثناء خضوعه لعملية املوافقة لبناء
هذا املركز الجديد ..ان تكون جزءا من هذا املرشوع
ومساهامً فيه هو توفيق ونعمة من الله دامئة ومحفوظة
يف كتاب أعاملكم عند الله سبحانه وتعاىل.

ذكر الله تعاىل يف القرآن الكريم
يف سورة البقرة اآلية :261
بسم الله الرحمن الرحيم

ين ُين ِفقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم ِف
“ َّمث َُل الَّ ِذ َ
َسبِيلِ اللَّ ِه كَ َمثَلِ َح َّب ٍة أَن َب َت ْت َس ْب َع
َس َناب َِل ِف ك ُِّل ُسن ُبلَ ٍة ِّمائَ ُة َح َّب ٍة َواللَّهُ
يم”
ُيضَ ا ِع ُ
ف لِ َمن َيشَ ا ُء َواللَّهُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌ
صدق الله العيل العظيم

للمزيد من املعلومات ،أو
لتقديم التربعات أو التعهدات
يرجى التواصل معنا عىل
العنوان ادناه او اإلتصال عىل
الرقم الهاتف التايل:
American Islamic Community
Center
27205 Dequindre Road
Madison Heights, MI 48071
Phone: 248-584-4100

او عرب اإلميايل:

aiccusa16@gmail.com

نحن نحثكم عىل ان تكونوا جزءا ً من هذا
املرشوع عرب كل الوسائل املتاحة لكم ،ونشكر
دعمكم وسعيكم .نسأل الله أن يشملنا وإياكم
برحمته ويرشدنا يف كل خطوة نخطوها عىل
هذا الطريق وأن ينري قلوبنا وحياتنا جميعاً
وأن يكتب لنا اجرا ً عنده يف األخرة.

١٠

مسيرة الحصول على الموقع المستقبلي
وأزمة موافقة بلدية المدينة
يف عام  ،2014حددت إدارة املركز AICC/موقعاً مالمئاً
للمسجد واملبنى الجديد ..وبعد مفاوضات وجيزة مع
املالكني ،تم الحصول عىل األرض من خالل عقد محدد
وبدأ العمل عىل إنجاز تصميم املركز الجديد .عمل
املركز مع مخطِّط بلدية مدينة ستريلنغ هايتس (دون
مندي) لضامن ان تكون التصميامت موافقة لجميع
املراسيم املعمول بها يف البلدية للحصول عىل املوافقة
عىل مخطط املوقع بطريقة سلسة.
خالل عامي  2014و  ،2015تم مراجعة املخطَّط
املق َّدم أكرث من ست مرات بنا ًء ملالحظات وتنقيحات
من مخطِّط املدينة .ويف صيف عام  ،2015متت معالجة
جميع املالحظات من قبل مخطِّط املدينة وأوىص بأن
تقدم املخططات إىل لجنة تخطيط املدينة للموافقة
عليها.
يف  13أغسطس  ،2015استمعت لجنة التخطيط إىل
توصية من مخطِّط املدينة (دون مندي) بأن تتم املوافقة
عىل طلب املسجد ،حيث إنه يتطابق مع جميع قوانني
بلدية املدينة السارية .واستغرق االجتامع أكرث من 3
ساعات بحضور مجموعة من سكان املدينة املامنعني
للمرشوع  ..،فخرج بعضهم بعبارات مثل:
(رفع صورة امرأة تضع نقاب) “هذا املسجد سيجلب ...
أشخاص مثل هذه .ال أريد أن أكون بالقرب من أناس
من هذا القبيل .هذه ليست إنسانية  ...هذا أمر مخيف
ومثري لالشمئزاز .هذا ال يطاق .من فضلكم أوقفوا
املسجد “.
“أمتنى فقط أن يكون هذا املسجد موجودا ً يف ديربورن
أو يف مكان آخر ،وليس يف هذه املنطقة”.
بعد هذا التعليق العام ،طلبت لجنة التخطيط مزيدا ً من
الوقت لدراسة املسألة.
يف اجتامع مجلس البلدية التايل  ،جرت فرتة تعليق عام
٩

مطولة أخرى شملت عرشات من األشخاص الذين
تحدثوا ضد املسجد مبطالبات من بينها “تذكروا
”9/11وإشارات أخرى إىل اإلرهاب.
يف  10سبتمرب  ،2015صوتت لجنة التخطيط باإلجامع
عىل رفض طلب  AICCلبناء مسجدها.
يف آب  ،2016بعد حوايل عام من املفاوضات مع
املدينة لحل النزاع ،رفعت  AICCدعوى قضائية تزعم
وقوع انتهاكات مختلفة للحقوق املدنية .بعد ذلك ،يف
ديسمرب  ،2016رفعت وزارة العدل األمريكية دعوى
قضائية ضد مدينة ستريلينغ هايتس ،بدعوى انتهاك
قانون استخدام األرايض الدينية واملؤسسية لعام 2000
()RLUIPA
بعد تدخل وزارة العدل األمريكية وإحالة ملف AICC
إىل املحكمة يف فرباير عام  ،2017حصلت تسوية بني
 AICCوبلدية املدينة .وشملت التسوية املوافقة عىل
مرشوع املسجد وامليض قُدماً يف اقامة املرشوع.
تم تقديم الرسومات واملخططات النهائية للموقع إىل
البلدية يف منتصف عام  ، 2017ومتت املوافقة الرسمية
عىل مخطط املوقع بعد ذلك بوقت قصري.
يف أواخر عام  ،2017قام مركز  AICCبالتعاقد مع
مهندسني معامريني ورشكات هندسية مدنية إلنهاء
مخططات البناء التي ميكن استخدامها لتقديم
مناقصات للمرشوع .ومن املتوقع
االنتهاء من هذه التخطيطات يف
صيف عام  ، 2018مع توقع مبارشة
العمل يف خريف عام .2018

نموذج ثالثي األبعاد لتصميم المركز

مخطط موقع المركز

	
  

مخطط مدرسة السبت للغة العربية
والعلوم اإلسالمية

مخطط الطابق االول للمركز
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المشروع خالل سنوات

المبنى الحالي ،والقيود واالحتياجات

عىل مدار الخمسة عرش عاماً املاضية ،واصلت الجالية منوها وازدادت من عدد قليل من العائالت يف عام  2003إىل ما يقرب من  200أرسة بحلول عام  .2017وقد
أدى هذا النمو إىل ظهور مجموعة من القيود والتحديات يواجهها املركز الحايل من حيث سعته والخدمات التي يقدمها ...بعض هذه القيود هي:

مساحة املبنى اإلجاميل  8,300قدم مربع  ،مقسمة إىل:
•ﻗﺎﻋﺔ اﻤﻟﺤﺎﺮﺿات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻲﻟ  2000ﻗﺪم ﻣﺮﺑﻊ  ،ﻻ ﺗتسع غالباً
ﻣﻘﺎﻋﺪها الستيعاب ﺟﻤﻴﻊ املشاركني ﺧﻼل اﻟﺮﺒاﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
•قاعة للصالة ،مساحتها حوايل  1,600قدم مربع ،وغالباً ما تكون غري
قادرة عىل استيعاب الحضور أثناء الربامج والنشاطات األساسية.
•ثالثة صفوف دراسية ملدرسة السبت للغة العربية والعلوم اإلسالمية.
تضم حالياً أكرث من  60طالباً .ويتم استحداث صفوف دراسية إضافية
يف قاعة املحارضات وقاعة الصالة عند الحاجة.
•عدم توفر أمكنة لألنشطة الرتفيهية لتنظيم برامج وأنشطة شبابية

رياضية وغري رياضية مام ال ميكننا من جذب شباب وأطفال الجالية
عرب إقامة هذه األنشطة.
•عدم وجود امكانية إلقامة محارضات باللغتني العربية واإلنجليزية يف
وقت واحد يف قاعات منفصلة لنوازي بني الربامج الليلية وضامن عدم
االطالة يف ليايل ايام الدراسة.
•موقع املركز الحايل بعيد عن املكان الذي يرتكز فيه معظم ابناء
الجالية.
•باإلضافة إىل ذلك  ،من املتوقع أن تستمر الجالية يف النمو مع انتقال
عائالت مهاجرة جديدة إىل املنطقة باالضافة ايضاً اىل النمو الطبيعي
الذي نلحظه من خالل بقاء الجيل الصاعد يف هذه املنطقة بعد
الزواج والتخرج من الجامعات .

أبرزت هذه التحديات ،الحاجة إىل التغيري لضامن استمرار املركز يف خدمة الجالية ّ
وتول الدور القيادي يف تنمية الهوية اإلسالمية لشبابنا للسنوات القادمة.

تصميم مخصص لتلبية حاجات المستقبل
ملواجهة هذه التحديات  ،وضع أعضاء ادارة  AICCخارطة طريق ملعالجة احتياجات هذا املركز و هذه الجالية .تضمنت خارطة الطريق
هذه الخطوات الالزمة لبناء مسجد ومركز جديد للجاليةيتميز أنّه:
•يقع ويتمركز يف وسط الجالية
•يتناسب حجمه (استيعابه) لتلبية احتياجات الجالية الحالية
واملستقبلية
•مساحته  20,500قدم مربع
•قاعة محارضات أوسع ميكن أن تستوعب برامج متزامنة
•قاعة صالة أكرب تتسع بشكل مريح لكل من اإلخوة واألخوات أثناء
الصالة
٧

•قاعة الرتفيه (ملعب كرة سلة ،وكرة طائرة) لألنشطة الشبابية
•مساحة أكرب لزيادة صفوف الدراسة للغة العربية والعلوم
اإلسالمية واستيعاب عدد اكرب من التالمذة املتوقع يف املستقبل
•املكتبة
•مطبخ
•غرف أنشطة خاصة
•مكتب/ادارة

جالية جاذبة تستقطب شبابنا
مقاطعة ماكومب منطقة مرغوبة لبناء األسرة
تعيش معظم عائالت الجالية يف مدينة ستريلنغ هايتس
و مدينة تروي واالماكن املجاورة األخرى يف مقاطعتي
ماكومب وأوكالند .مدينة ستريلنغ هايتس هي املدينة
حيث يعيش اكرث افراد الجالية .واىل جانب موقعها املحوري
بالنسبة للجالية املسلمة يف املنطقة ،تعترب مدينة ستريلنغ
هايتس ألسباب عديدة مكاناً مفضالً لالستقرار والعيش
وتربية العائلة فيها .بعض هذه األسباب تشمل:
• السالمة  -ستريلنغ هايتس هي ثاين أكرب ضاحية يف مرتو
ديرتويت ورابع أكرب مدينة يف ميشيغان .وتتميز باعتبارها
املدينة األكرث أمانا بني املدن يف والية ميشيغان (املدن التي
يزيد عدد سكانها عن  100,000نسمة).
النظام التعليمي/املدريس – ان أكرب دائرة تربوية يف ستريلنغ
هايتس هي دائرة يوتيكا والتي تضم  38مدرسة ترتكز بشكل
رئييس يف األجزاء الشاملية من املدينة حيث يقيم معظم
ابناء جاليتنا .تعترب دائرة يوتيكا الرتبوية ثاين أكرب دائرة
يف والية ميشيغان ،وهي معرتف بها عىل املستوى الوطني
من حيث املستوى التعليمي .ويستمر تفوق الطالب يف
املقاطعة عىل مستوي الوالية وعىل املستوى الوطني ايضاً.
كام أن معدل متوسط التخرج يف املقاطعة يبلغ ٪92.4
وهو أعىل بـ  12نقطة من متوسط والية ميشيغان .يحصل
التالمذة يف هذه املنطقة عىل تعليم ذي جودة عالية من
شأنه أن ميكّنهم من اكتساب املهارات الالزمة للنجاح.

وﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﺎﮐومب ﺑوجه ﻋﺎم ﻣن أكرث املناطق منوا ً ﻲﻓ
ﻣﯾﺷيغان .تظهر اإلحصاءات ان معدل عدد األفراد الذين
يتنقلون إىل مقاطعة ماكومب هو  ١٦فرد يومياً ،مام
يجعلها ثالث أكرث املقاطعات سكانًا يف والية ميشيغان
حيث يزيد سكانها عن  850,000نسمة .ويعزى هذا النمو
إىل االستقرار االقتصادي للمقاطعة وفرص العمل الكثرية
املتاحة جراء وجود الصناعات املختلفة يف مدينة ستريلينغ
هايتس واملدن املجاورة مثل مدينة وارن وتعترب كل من
ستريلينغ هايتس ووارن موطناً ملصانع تصنيع السيارات
الرئيسية املتعددة كرشكات فورد ،جرنال موتورز وكرايسلر،
مبا يف ذلك مركز جرنال موتورز التقني الذي يستخدم
حوايل  15,000موظف ،منهم  600إىل  700مسلم .هناك
أيضا العديد من الرشكات مثل  General Dynamicsو
 .BAE Systemsوباإلضافة إىل ذلك ،هناك مجموعة كبرية
ومتنوعة من املؤسسات غري الصناعية ،وكذلك تتوفر فرص
لألعامل الصغرية يف العديد من القطاعات املختلفة.
• الرتفيه  -هناك أكرث من  20حديقة عامة يف مدينة ستريلنغ
هايتس ،وهي نقطة جذب مهمة تساهم يف منو السكان
املحليني حيث تتضمن العديد من املالعب املختلفة مبا
يسمح ملامرسة مجموعة متنوعة من الرياضات وامليش...
عوامل الجذب املجتمعة هذه ،تجعل املدينة مكاناً جذاباً
للعيش فيها.

• اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ -ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺗيرلني ھﺎﯾﺗس
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اماكن توزع الجالية بالنسبة للمركز الحالي
اماكن توزع أعضاء
الجالية بالنسبة
الحايل
للموقع
للمركز يف ماديسون
هايتس

نمو الجالية
المتوقع
	
  

تواجد الجالية بالنسبة للمركز المقترح
منوذج عن اماكن
توزع أعضاء الجالية
فيام يتعلق مبوقع
املبنى املقرتح
للمركز ( )AICCيف
مرتفعات ستريلينج
هايتس.
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عىل مدى السنوات العرش
املاضية ،الحظنا أن العديد
من ابنائنا املتخرجني من
الكليات يرغبون ويختارون
السكن واالستقرار يف مقاطعة
ماكومب أو أوكالند .ومن
املتوقع أن يرتفع النمو
الطبيعي يف عدد الجالية
مبا ال يقل عن  25اىل 50
أرسة خالل السنوات العرش
القادمة

تقديم الخدمات للجالية االسالمية وغيرها
البرامج والخدمات

يقدم مركز  AICCللجالية عددا ً من الربامج واألنشطة التي تركز
عىل بناء األسس الدينية التي تصوغ حياتنا .تنبع هذه الربامج من
اإلميان بأن الرتبية اإلسالمية املتينة ستوفر االرضية املناسبة لألجيال
القادمة ليكون لهم دورا ً فاعالً يف املجتمع األمرييك مع الحفاظ
عىل الهوية والشخصية االسالمية الصحيحة .ومن بعض هذه الربامج
والخدمات:
• برنامج أسبوعي  مساء كل يوم خميس (ليلة الجمعة) يشتمل عىل صالة
جامعة ،محارضة باللغة اإلنجليزية ،محارضة اخرى بالعربية ،والدعاء.
• صالة الجمعة األسبوعية
• مدرسة السبت العربية واإلسالمية
• الربنامج اللييل خالل شهر رمضان
• برنامج لييل إلحياء مجالس عاشوراء االمام الحسني(ع)
• متابعة املناسبات اإلسالمية الهامة عىل مدار السنة
• تقديم االستشارات الدينية واالجتامعية من قبل إمام املركز
• النزهة السنوية
• املخيم السنوي
• الغداء السنوي
• حملة تربع بالدم (سنوية) ومعرض صحي (باالشرتاك مع بعض مراكز الرعاية
الصحية املحلية)

صورة تظهر فريق كرة القدم
لألطفال عىل قبل التمرين

شباب يقيمون معرض صحي
وعيادة فحص مجاين

متعة األطفال باألنشطة يف احتفال
التخرج

احياء ليلة دعاء وذكر أثناء إحياء
ليايل عاشوراء

تقديم مجموعة من شباب املركز
بعض اإلحتياجات لالجئني املحليني

صورة تظهر كشافة الفتيات يف
نشاط لهن داخل املركز

جالية مسلمة متنوعة وحيوية ومتزايدة
الحجم

منذ تأسيس  AICCمنت الجالية وتزايدت من أقل من  50عائلة اىل ما يقرب
من  200عائلة حاليا ً،حيث تتوزع بشكل اسايس يف مقاطعات ماكومب و
اوكالند .والجالية متنوعة من حيث تاريخ وجودها يف املنطقة ومن حيث
العرق والخلفية التعليمية والرتبوية والوضع االجتامعي واالقتصادي.

التركيبة السكانية

يف الجالية مجموعة من األطباء واملحامني والصيادلة واملهندسني واملحاسبني
والوسطاء العقاريني ومندويب املبيعات واملهندسني املعامريني وأصحاب
املطاعم .ويزداد عدد العائالت وينمو بشكل ملحوظ ،مع االشارة اىل ان أكرث
من ربع عدد افراد العوائل هم يف سن الدراسة الجامعية أو دون ذلك.

المعلومات السكانية

ان معظم سكان الجالية يرتكزون بني امليل السادس عرش وامليل الثامن
عرش وبني ماوند وروشسرت رود .باإلضافة إىل ذلك ،يقطن جزء كبري
من الجالية بالقرب من مفرتق طرق فان-دايك وامليل الثاين عرش.
وكام هو موضح يف الخرائط عىل الصفحة التالية ،فإن املوقع املقرتح
ملركز اإلمام الصادق(ع) الجديد هو عىل امليل الخامس عرش بني راين رود
و ماوند رود ،حيث يقع يف وسط تجمع الجالية بأكملها وليس بعيدا ً عنها
كموقع املركز الحايل املوجود بالقرب من امليل الحادي عرش وديكوندر رود.
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قيادة مثابرة إلنجاز المهمة
مجلس اإلدارة

)يشمل جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والسابقين(
الحاج جعفر شهاب /رئيس

المشرف الديني وإمام مركز اإلمام الصادق)ع(
اإلمام واملرشف الديني عىل  AICCوالجالية هو سامحة السيد نجاح
موىس الحسيني .ولد ونشأ يف العراق .وبعد االنتهاء من املرحلة
الثانوية ،التحق بالحوزة العلمية يف النجف األرشف .ودرس العلوم
الدينية العليا عىل أيدي مجموعة من علامء الحوزة .من بني أساتذته
آية الله الشيخ باقر اإليرواين ،وآية الله الشيخ هادي الرايض ،وآية الله
الشيخ مصطفى الهرندي...
انتقل اإلمام السيد نجاح الحسيني إىل الواليات املتحدة يف العام
 .2000ولدى وصوله إىل الواليات املتحدة ،بادر اىل أخذ دوره وبارش
نشاطه يف الوعظ واالرشاد ،وساهم يف االرشاف واالهتامم بالشؤون
الدينية واإلسالمية للجالية .وكان إماماً مع املركز منذ بداياته.
باالضافة اىل دراساته الدينية  ،أكمل السيد الحسيني بنجاح ديبلوماً
يف الرتبية وحصل عىل درجة البكالوريوس يف التنمية االجتامعية من
جامعة ميتشيغان املركزية يف ديرتويت ،ميشيغان .وهو حال ًيا يتابع
دراسة املاجستري يف العدالة االجتامعية بكلية ماريغروف.
لإلمام الحسيني العديد من الدراسات واألبحاث حول مواضيع
تتضمن الحرية يف اإلسالم ،إيجابيات وسلبيات الزواج ،وجهات نظر
حول الشباب ،العالقة مع القائد  -نظرة قرآنية وغري ذلك.
٣

األخ عيل حجازي (سكرتري)
الحاج ابراهيم الزعني
الحاج رضا عامر
الحاج عبد حجازي
الحاج عبد الكريم عيل احمد
السيد محمود عبدالله
األخ حسني أحمد
السيد عيل عبد الله

الحاج حسني الزعني/أمني صندوق
الحاج محسن شهاب
الحاج جعفر عباس
األخ فؤاد شهاب
الحاج محمد الزعني
الحاج احمد صبح
الحاج أمري خفاجي
الحاج حسن فواز
الحاج حسن شهاب

والدكتور محمد ريشوين (رحمه الله) – حيث كان أحد األعضاء املؤسسني،
والذي تويف يف عام  2003اثناء إنطالقة املركز.

اللجان الدائمة
لجنة األخوات

تعمد لجنة األخوات التابعة
ملركز  AICCإىل توجيه قدرات
وجهود األخوات يف جاليتنا بهدف
اقامة وإحياء مجموعة متنوعة
من املناسبات تشمل إحتفاالت
األعياد جميعاً رحالت اىل حديقة
الحيوانات ،األلعاب البهلوانية،
سلت/أكياس هدايا ،الخ ،.إقامة
ّ
حفالت عشاء احتفا ًء بذكرى والدة
النبي األعظم (ص) ،إفطارات
عائلية صباح أيام األحد ،دورات
للدفاع عن النفس للنساء ،جمع
تربعات قص وتصفيف الشعر،
وتوزيع الطعام واملالبس وغريها
من الرضوريات لالجئني املحليني..

اللجنة المالية

اللجنة املالية يف  AICCمسؤولة
عن العمليات املالية الجارية.
ويشمل ذلك إعداد امليزانيات
السنوية ،والشؤون املالية
(اإليرادات ،واملرصوفات ،واألعامل
املرصفية) ،وتقديم التقارير املالية
الشهرية والسنوية إىل مجلس
اإلدارة ،وطلب تقديم اإلقرار
الرضيبي السنوي (استامرة رقم
 )990الخاص بـ .AICC
لدى  AICCالعديد من اللجان
املخصصة ،والتي يتم تشكيلها
لتنفيذ أغراض ووظائف معينة
ولفرتة زمنية محددة .منها لجنة
البناء ،ولجان جمع التربعات،
وغريها..

خدمة الجالية منذ عام 2003
التاريخ والخلفية

مركز اإلمام الصادق(ع) AICC/هو منظمة دينية
وإجتامعية غري ربحية هدفها تزويد مجتمعنا املسلم املحيل
وأجياله املستقبلية بالقيم األساسية والتعاليم اإلسالمية من
أجل الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية للعائالت وأبنائهم يف
هذه املنطقة.
وكبقية معظم املشاريع التي متاثله ،تأسس مركز اإلمام
الصادق(ع) AICC/يف عام  2003من قبل مجموعة صغرية
من األفراد املهتمني واملعنيني الذين أدركوا الحاجة إىل دار
للعبادة ألبناء الجالية املتنامية التي ترتكز يف مدن ستريلني
هايتس وتروي ووارن وماديسون هايتس .ولعدم وجود
مركز اسالمي وجامع للعبادة يف هذه املنطقة ،كانت هذه
العائالت تضطر لتقطع مسافة ملدة ثالثني أو أربعني دقيقة
بالسيارة ألقرب مركز إسالمي يف ديربورن .يف البداية وقبل
أن يكون ملركز( )AICCمكان خاص به ،كانت هذه العائالت
تقوم بربامج أسبوعية يف الطوابق السفلية يف بيوت األخوة

األفراد واألعضاء من الجالية وتتناوب لقاءاتها من بيت إىل
آخر .وعند احياء املناسبات وازدياد املشاركة يف الربامج العامة
كنا نلجأ اىل استئجار القاعات املحلية .وهكذا بدأت وتنامت
روابط وعالقات الجالية.
عىل الرغم من أن عدد العائالت كان صغريا يف البداية  ،إال أن
النمو املستقبيل كان واض ًحا وملحوظاً يف تزايد عدد العائالت
التي بدأت تشارك يف اللقاءات والربامج .ومنذ البداية كان
األخوة املؤسسني يتشاورون مع املراكز اإلسالمية يف ديربورن
للحصول عىل التوجيه والنصيحة يف هذه اإلنطالقة .وبعد
إقامة عدة مناسبات لجمع التربعات ،تم رشاء مبنى يف مدينة
ماديسون هايتس يف عام  .2005وهكذا أوجدت الجالية
املسلمة يف ضاحية ديرتويت الشاملية هذا املركز للجميع
بفضل ودعم جهود أهل الخري.
كان التسديد والتوفيق اإللهي ظاهرين يف كل خطوة نخطوها
يف هذا الطريق .فأبناؤنا سيكون لهم مركزا ً ميكن أن يزرع
فيهم التعاليم والقيم اإلسالمية ويغرسها لألجيال القادمة.

مهمة المركز
إن مهمة مركز اإلمام الصادق(ع) AICC/هي غرس الفهم العميل التطبيقي لإلسالم يف املجتمع ،مبا يحفظ ويصلح حياة وسلوك أعضائه .إن
هدف الـ  AICCهو العمل عىل إصالح الفرد ودوره يف املجتمع من خالل التفاعل مع الربامج وسائر النشاطات التي يوفرها املركز واملبنية
عىل القيم والتعاليم اإلسالمية الفاضلة .يوفر مركز اإلمام الصادق (ع)  AICCبرامج خدمات تربوية وتعليمية واجتامعية وبرامج لعامة ابناء
الجالية اإلسالمية املتواجدة يف شامل رشق مقاطعة واين ،وجنوب غرب مقاطعة ماكومب ،وجنوب رشق مقاطعة أوكالند.
٢

خالصة عامة
تأسس مركز اإلمام الصادق(ع) AICC/من قبل مجموعة صغرية من االخوة
والشباب املسلمني امللتزمني الذين انطلقوا مع بعض العائالت يف مقاطعة
ماكومب يف عام  ، 2003وبارشوا لقاءاتهم يف البيوت واألقبية .ثم منت هذه
الجهود وتوسعت بحيث باتت تشمل وتوفر مجموعة واسعة من الربامج
والخدمات ملا يقرب من  200أرسة تنترش يف ثالث مقاطعات يف جنوب رشق
ميشيغان .وهكذا تطور االمر من فكرة بسيطة مبنية عىل املبدأ األمرييك لحرية
املعتقد والدين إىل منظمة غري ربحية يرشف عليها مجلس إدارة ،مدعوماً بلجانٍ
نشطة ومن شباب املركز .اإلمام املرشف عىل مركز اإلمام الصادق(ع)AICC/
هو سامحة السيد نجاح موىس الحسيني ،وهو شخص معروف يف املجتمع املحيل
منذ فرتة طويلة وعامل دين موثوق وله سمعته بني أقرانه العلامء يف أمريكا
الشاملية.
ان ارتباط ومشاركة العديد من أعضاء جاليتنا يف هذا املرشوع وتعلقهم به
جعلهم يعتربونه كمنزلٍ وبيت لهم يجتمعون فيه خالل الـ  12سنة املاضية.
ونحن نسعى حالياً للتأسيس للجيل القادم ورصد احتياجاته ونبذل الجهود
لتحقيق خريه وصالحه لذلك ،ندعوكم للمساهمة واملؤازرة ودعمنا يف هذه
املسرية والرحلة املباركة.
يسعى مركز اإلمام الصادق(ع) AICC/لبناء مسجد ومركز جديد متعدد األغراض
يف قلب مجتمعنا املتنامي .وخالل السنوات الثالث املاضية ،سعينا خطوة بخطوة
نحو تحقيق هذا الهدف .ويف هذا السبيل ،واجهنا بعض املامنعني والرافضني،
وبعض النكسات التي غطت األخبار الوطنية بعضاً منها.
ويف هذه املرحلة ،نسعى إىل جعل هذا الحلم حقيقة .ندعوكم ملطالعة محتويات
هذا الكتيب من أجل التعرف عىل  ،AICCوالجالية التي نخدمها ،وتفاصيل هذا
املرشوع.
نأمل أن تنضموا إلينا يف هذه الرحلة بكل الوسائل املتاحة لديكم ألجل تأمني
مكان مناسب والئق للعبادة يقع يف وسط تج ّمع هذه الجالية املخلصة املتنامية.

١

جدول المحتويات
لتعرف إلى أين تسير ...
عليك أن تعرف أين كنت
مركز اإلمام الصادق (ع) ،
أ .التاريخ والخلفية ،ص 2
ب .مهمة املركز ،ص 2
ج .املرشف الديني إمام مركز اإلمام الصادق (ع) ،ص ٣
د .مجلس اإلدارة ،ص ٣
ه .اللجان الدامئة ،ص ٣
و .الربامج والخدمات ،ص ٤
جالية مركز اإلمام الصادق (ع) ص ٦-٤
أ .الحجم  ،ص ٤
ب .الدميوغرافيات  ،ص ٤
ج .الجغرافيا  ،ص ٥
د .النمو املتوقع للجالية ،ص ٥
ه .مقاطعة ماكومب منطقة مرغوبة لبناء األرسة  ،ص ٦
املسجد الجديد وتطوير مركز الجالية ،ص ١٠ - ٧
أ .املرفق الحايل ،القيود ،واالحتياجات ،ص ٨ - ٧
ب .عملية الحصول عىل ترخيص املوقع املستقبيل وموافقة بلدية
املدينة ،ص ١٠
ج .توقعات التكاليف ،ص ١٠
د .اإليرادات واملرصوفات الحالية ،ص ١٠
ه .مصادر التمويل ،ص ١٠
و .كيفية املساعدة ،ص ١٠
الخالصة ,ص ١٠
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