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 ندوة 

 اللغة أقسام في لتطويرل االسالمي للشباب ةالعالمي الندوة مشروع

 ..  العالمية الحكومية الجامعات في بغيرها للناطقين العربية

 * والمنجزات( )التجربة

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

 :العجيم : رمحنعبدال بن خالد الد ت  / االسم 

 هر.1367 رر حا ل امليال : وتاري  مكان

  العلمي : املؤهالت

 مررررن والصررري ،  النحرررو    الررردكتوراه:  -

 حممرد  اإلمام جامع  العيبي ، اللغ  كلي 

                                      
 أبييررررل 4 املوافررررق هررررر1436 اآلخررررية مجررررا ى15 السررررب  مسرررراء أقيمرررر  *

 ر ري   العجيمري،  يمحنعبردال  برن  خالرد  الدكتور سعا ة قدم ا، م2015

 الترردري  هيئرر  وعضررو اإلسررالمي، للشرربا  العامليرر  بالنرردوة أفييقيررا جلنرر 

 األسرررتا  وأ ارهرررا ،)سرررابًقا  اإلسرررالمي  سرررعو  برررن حممرررد اإلمرررام جبامعررر 

 برروزارة فييقيرراإ   الرردعوة إ ارة عررام مرردييالُعمرري ،  حممررد بررن يرردعبداجمل

 اإلسالمي . لشؤونا
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 هر.1417 سن  اإلسالمي ، سعو  بنا

 العيبيرر ، اللغرر  كليرر  مررن والصرري ، النحررو   املاجسررتري: -

 .هر1404 سن  اإلسالمي ، سعو  بن حممد اإلمام جامع 

 اإلمرررام جامعررر  العيبيررر ، اللغررر  كليررر  مرررن البكرررالوريو : -

 هر.1390 سن  اإلسالمي ، سعو  بن حممد

 العلمي : األعمال

 سرررن  إىل هرررر1390 سرررن  مرررن العلميررر  املعاهرررد   مررردر  -

 وحا ل. اجلو    هر،1395

 بررن حممررد اإلمررام جامعرر    العيبيرر  اللغرر  كليرر    معيررد -

 هر.1404 سن  إىل هر1395 سن  من اإلسالمي  سعو 

 برن  حممرد  اإلمرام  جامعر     العيبير   اللغر   كلي    حماضي -

 .ره1417 سن  إىل هر1404 سن  من اإلسالمي  سعو 

 اللغررر  كليررر    والصررري  النحرررو قسررر    مسررراعد أسرررتا  -

 هر.1426 سن  إىل هر1417 سن  من العيبي 

 العملي : األعمال

  سررعو بررن حممررد اإلمررام جامعرر    ال ررال  شررؤون عميررد -

 هر.1407 سن  إىل هر1401 سن  من اإلسالمي 
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 أمييكررا   والعيبيرر  اإلسررالمي  العلرروم مع ررد إل ارة اإليفررا  -

 هر.1410 سن  إىل هر1409 سن  من

 سابًقا. اإلسالمي للشبا  العاملي  الندوة أمناء جمل  عضو -

 للشرررربا  العامليرررر  النرررردوة   إفييقيررررا شرررربا  جلنرررر  ر رررري  -

 اإلسالمي.

 للغر   اإلسرالمي  للشربا   العاملير   الندوة وعمشي على املشي  -

 احلكومي . اجلامعات   العيبي 

   والتكنولوجيرررا  العلررروم عررر  جلام األمنررراء جملررر   عضرررو -

 .اليمن

 باخليطوم. العاملي  إفييقيا جامع  أمناء جمل  عضو -

 العليرررا والدراسرررات البكرررالوريو  بينرررام  علرررى املشررري  -

 الييا .    نياليم والتكنولوجيا العلوم جلامع 

   العامليررررر  اإلسرررررالمي  للجامعررررر  األمنررررراء جملررررر  عضرررررو -

 بنغال ي .

   ممباسررررا   اإلسررررالمي  اجلامعرررر  أمنرررراء جملرررر  ر رررري  -

 كينيا.

 نيجرييا. ر إلورن   احلكم  جلامع  األمناء جمل  عضو -
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 ببريوت. الدولي  القد  ملؤسس  األمناء جمل  عضو -

 جملرر  ووعضرر ،الدوحرر    املسررلمن علمرراء حتررا إ عضررو -

 االحتا . أمناء

 لبنان. ر بريوت ر العدوان ملقاوم  العاملي  احلمل  عضو -

 . الن  لنصية العاملي  للمنظم  مؤس  عضو -

 سرعو   برن  حممرد  اإلمرام  جامعر   ر   العيبير   اللغ  مجعي  عضو -

 اإلسالمي .

 الييا . ر اإلسالمي األ   راب   عضو -

 لدراسرات ل األمحري  عبرداهلل  الشي  مع د أمناء جمل  عضو -

 اليمن. ر صنعاء ر املقدسي  واملعار 

 و"حقوق ررررررا" "، " عوت ررررررا ملرررررروقعي اإل ارة جملرررررر  عضررررررو -

 "االنرتن ". الدولي  الشبك  على الدعوين النسا ين

 اخليطوم.   اإلسالمي  الدعوة منظم  أمناء جمل  عضو -

 والندوات: املؤمتيات   املشاركات

 العلميررر  واتوالنرررد املرررؤمتيات مرررن كررربري عرررد    شرررار  -

 الفعاليرررات وخاصرر   وخارج ررا،  اململكرر    اخررل  والفكييرر  
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 ومرن  العمرل،  وراقأ مرن  عرد  ا  في را  وقدم بإفييقيا، اخلاص 

  لك:

 بتشا . فيصل امللك جامع  "العيبي  اللغ " ندوة -

 البحيين.  ول    " الن  "نصية مؤمتي -

 إفييقيرررا جامعررر    إفييقيرررا"   والتنميررر  "اجلامعرررات نررردوة -

 باخليطوم. املي الع

 جامعرررر  إفييقيررررا،   اإلسررررالمي والعمررررل اجلامعررررات نرررردوة -

 باخليطوم. العاملي  إفييقيا

 الييا . ر املن  طال  من العاملن ملتقى -

 هجرري  عررام وأربعما رر  ألررف "مرريور مبناسررب  الدوليرر  النرردوة -

 العامليرر  إفييقيررا جبامعرر  إفييقيررا"،   ماإلسررال  خررول علررى

 باخليطوم.

 عمررل ورشرر  ر   إفييقيررا   والت رروعي اخلررري  مررل"الع نرردوة: -

 باخليطوم. العاملي  إفييقيا جامع    " متخصص 

 أم جامعر   ،القارة" وقضايا املسل  اإلفييقي "الشبا  مؤمتي: -

 يوليررررو هررررر/1429 رجرررر  السررررو ان. ر     اإلسررررالمي   رمرررران

 م.2008
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 ررررر 22 بولن اسررر "فلسرر ن  لنصرررية العررراملي ؤمتيالشررع  "امل -

 م.23/5/2009

 هرررر/1430 صرررفي أبابرررا أ يررر    اإلثيوبيررر  اللغرررات مرررؤمتي -

 .م2009 ف ايي

 والقاهية. بولناس    املسلمن علماء احتا  اتمؤمتي -

 برررريوت، مرررن لكررر   الدوليررر  القرررد  مؤسسررر  مرررؤمتيات -

 بول.اس ان اجل ا ي، اليمن،

   اإلسرررالمي للشررربا  العامليررر  بالنررردوة السرررنوي  املرررؤمتيات -

 القرررررراهية، الييررررررا ، نريوبرررررري، عمرررررران، كواالملبررررررور،

 مياك . جاكيتا،

 الكوي . البحيين، العاملي ، النصية منظم  مؤمتيات -

 تيكيرا   ر   لبنران  ) العردوان  ملقاومر   العاملير   احلمل  مؤمتيات -

 وغريهما.

   اخلرررري  العمرررل تنسررريق ملتقيرررات جلنررر  ونررردوات لقررراءات -

 السعو ي . العيبي  اململك  ر الدمام مدين 

 اإلسرررررالمي  اجملرررررال  )جتيبررررر  الثررررراني ييقرررررياإلف امللتقرررررى -

   وأثيهررا العررالي التعلرري  ومؤسسررات اخلرييرر  واملؤسسررات
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 حمرريم برراخليطوم/ العامليرر  إفييقيررا جامعرر  إفييقيررا  تنميرر 

   م.2010 ينايي هر/1431

 شررعبان أبابررا، أ يرر  جامعرر    العيبيرر  للغرر  األول امللتقررى -

 م.2011 يوليو هر،1432

 شررررعبان اخليطرررروم،   الثرررراني، عررررامليال النسررررا ي املررررؤمتي -

 م.2011 يوليو هر/1432

 األول ربير   اخليطروم،  احلديث ، اإلفييقي  اجلامعات مؤمتي -

 م.2015 ينايي هر/1436
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 الندوة: ملدير الذاتية السرية 

 /الُعمري سليمان بن حممد بن اجمليدعبد األستاذ. 

 ،الييررررررا  املرررررريال : وترررررراري  مكرررررران

 هر.1384

   الررررردعوة إ ارة عرررررام ييمرررررد العمرررررل:

 اإلسالمي . للشؤون وزارة ،إفييقيا

 خلمس . وأ  مت و  االجتماعي : احلال 

 العلمي : الش ا ات

 بررن حممررد اإلمررام جامعرر  ،هررر1405 ،إعررالم بكررالوريو  -

 .اإلسالمي  سعو 

 بررن حممررد اإلمررام جامعرر  ،هررر1407 ،اللغرر  علرروم    بلرروم -

 اإلسالمي . سعو 

 برن  حممرد  اإلمام جامع  ،هر1411 ،غ الل عل    ماجستري -

 اإلسالمي . سعو 

 الوظيفي : اخل ات

 ،الييرا   ،)عكراظ  هرر 1412 رر م1402 ،الصحفي العمل -

 اقيأ . جمل 
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 االجتماعيرر   الرتبيرر   ار   اجلامعيرر   الدراسرر  أثنرراء  العمررل -

 أعوام . 4) ،بالييا 

 هرررررر1405 ،والقيويررررر  البلديررررر  الشرررررؤون وزارة   العمرررررل -

 إ ارة مررديي مسرراعد عامرر ، عالقررات خصررا ي)أ هررر.1418

 الرروزارة وكيررل مسررو مبكترر  مستشررار ،العامرر  العالقررات

 عرررام مرررديي مكتررر  علرررى املشررري  والررر ام ، للتخ ررري 

 واملالي  . اإل اري  الشؤون

 منررررررري واألوقرررررررا  اإلسرررررررالمي  الشرررررررؤون وزارة   العمررررررل  -

 .اخلار    للدعوة العام  اإل ارة ،هر1418

 ررر 1420،واشن ن   السعو ي  بالسفارة اإلسالمي  الشؤون -

 هر1424

 ،بررالوزارة اخلارجيرر  والعالقررات املررؤمتيات إ ارة عررام مررديي -

  .هر1429 رر هر1425)

وحتررررى  هررررر1429) ،أفييقيررررا   الرررردعوة إ ارة عررررام مررررديي -

 . تارخيه

 التدريبي : الدورات من

 ،العامررر  اإل ارة مع رررد اإلشررريافي  امل رررارات تنميررر  بينرررام  -

   .هر1418
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 ،العامررررر  اإل ارة مع ررررد  نظرررري  الت م ررررارات  تنميرررر   بينررررام   -

 .هر1418

 هر.1419 ،اخلارجي  وزارة الدبلوماسي السلو   ورة -

 فيصرررل امللرررك ميكررر  كرتونيررر  االل )احلكومررر  عرررن  ورة -

 .هر1426 ،بالييا  والدراسات للبحوث

 متررر  الررري والدوليررر  احملليررر  واملعرررار  والنررردوات املرررؤمتيات

 ب ا: املشارك 

 باملدينر   القيوير   واجملمعرات  البلديات ليؤساء الثاني ؤمتيامل  -

 هر.1406 ،املنورة

 ،أب را  ،القيوير   واجملمعرات  البلرديات  ليؤساء الثال  املؤمتي -

 هر.1407

 التعررررراون جملررررر  بررررردول البلرررررديات لررررروزراء األول املرررررؤمتي -

 هر.1409 ،الييا  ،اخلليجي

 ونالتعررررا جملرررر  برررردول البلررررديات لرررروزراء الثرررراني املررررؤمتي  -

 هر.1411 ،ق ي ،اخلليجي

 ،سرررونقال  األمرررري )جامعررر  والررردعاة لأل مررر  األول امللتقرررى -

 هر.1418 ،تايلند جنو 
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 )أسررركتلندا  أ نررر ه   الشرررييفن احلررريمن خرررا م ملتقرررى -

 هر.1419

 )جنررررراح ،م1998 ،)ال تغرررررال  الررررردولي لشررررربون  معررررري  -

 اإلسالمي  . الشؤون قس  ،اململك 

 هر.1419 ،)اجلنا ري   لثقاف وا للرتاث الوطي امل يجان -

   هر.1424 ،)اجلنا ري   والثقاف  للرتاث الوطي امل يجان -

 ، املنررررورة املدينرررر ) اململكرررر    الوقفيرررر  املكتبررررات نرررردوة -

 هر.1420

 هر.1420 ، الييا ) ع ي عبدال امللك ع د   الدعوة ندوة -

 هر.1425 ، املنورة املدين ) والسرية السن  ندوة -

 ، املنرررورة املدينررر ) القيآنيررر  والدراسرررات االستشرررياق نررردوة -

 هر.1427

 هر.1428 ، الييا ) سعو  امللك تاري  ندوة -

 ، املنررورة املدينرر ) التقنيرر  واسررتخدام الكرريي  القرريآن نرردوة -

 هر.1430

 ، جررررردة) ،اإلسرررررالمي  الشرررررؤون لررررروزراء الثرررررامن املرررررؤمتي -

 هر.1430
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 مكرر ) ،الكريي   للقريآن  الدوليرر  ع ي عبردال  امللرك  مسرابق   -

 . ملكيم ا

 للقرررريآن احملليرررر  ع ي عبرررردال بررررن سررررلمان األمررررري مسررررابق  -

 . الييا ) ،الكيي 

 رررررر هررررر1425 الشررررييفن احلرررريمن خررررا م ضرررريو  بينررررام  -

 مستمي.

 الررردولي موسررركو معررري    الررروزارة جنررراح علرررى املشررري  -

 هر.1424 ،للكتا 

 الررردولي اجل ا ررري معررري    الررروزارة جنررراح علرررى املشررري  -

 هر.1425 ،للكتا 

 الررردولي الشرررارق  معررري    الررروزارة جنررراح علرررى املشررري  -

 هر.1426 ،للكتا 

 الرررردولي بكررررن معرررري    الرررروزارة جنرررراح علررررى املشرررري  -

 هر.1427 ،للكتا 

 الرررردولي ط رررريان معرررري    الررروزارة  جنرررراح علررررى املشررري   -

 هر.1428 ،للكتا 

 الردولي  فيانكفرورت  معري     الروزارة  جناح على املشي  -

 هر.1429 ،للكتا 
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 الررردولي اجل ا ررري معررري    الررروزارة احجنررر علرررى املشررري  -

 هر.1430 ،للكتا 

 الرررردولي تررررون  معرررري    الرررروزارة جنرررراح علررررى املشرررري  -

 هر.1431 ،للكتا 

 الرررردولي مدريررررد معرررري    الرررروزارة جنرررراح علررررى املشرررري  -

 هر.1432 ،للكتا 

 ،اإلييانرررري السررررعو   الثقررررا  األسرررربوع   الرررروزارة ممثررررل -

 هر.1425 ،الييا 

 أمييكرا  مسرلمي  الحترا   والثالثن  اس )الت السنو  املؤمتي -

 م.2000 ،شيكاغو ،الشمالي 

 اإلسرررالمي  العالقرررات جمللررر  )اخلرررام   السرررنو  املرررؤمتي -

 م.2001 ،واشن ن ،األمييكي 

 م.2001 ،ميتشغان ،والسن  القيآن مجعي  مؤمتي -

   هر.1432 ،السنغال ،األم  علماء مؤمتي -

 اململكرر   اخررل الشررعيي  األمسرريات مررن عررد    املشررارك  -

 وخارج ا. السعو ي  العيبي 

 واملياكرر  السررعو ي  العلميرر  اجلمعيررات مررن عررد    عضررو -

 اخلار .   اإلسالمي 
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 واملؤلفات: والبحوث الكت 

ررر   ع ي عبدال بن خالد امللك سرية عن )كتا  اخلالد: اليثاء -

 هر.1413 ، رحم   

 البوسرررن  قضررري  عرررن )كترررا  العررراملي: النظرررام إىل رسرررال  -

 هر.1414 ،يسك واهل

 حرررول العلمررراء أقررروال حيرررو  )كترررا  شررريعي : مناصرررحات -

 هر 1425 ،والتفجريات اإلرها  أعمال

 ،الفصررررحى العيبيرررر  باللغرررر  اجملررررد  )وطررررن شررررعي   يرررروان -

 هر.1427

 )رحم     سعو  امللك ع د   واألوقا  اإلسالمي  الشؤون -

 )حب  .

   المباإلسرر التعييررف   السررعو ي  العيبيرر  اململكرر  ج ررو  -

 )حب  . ،الغي  بال 

   ألقري  واإلجنلي ير    العيبير   )باللغتن اإلسالم   التسام  -

 )حب  . ،م2009 ،باسرتاليا ملبورن جامع 

 العمرل  ور    قردم   ،اإلسرالمي  العمرل  عرن  حبروث  ي مثان -

 اخلارجي . بوزارة الدبلوماسي  الدراسات مبع د



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  364

 ب را  النراطقن  غرري  العيبير   اللغر   لدارسي الكتابي  األخ اء -

 )خم و  . ،ماجستري  )رسال 

 )حتر   الفصحى العيبي  باللغ  اجلوا   )ص يل شعي   يوان -

 ال ب  .

 كتررا   واألشررعار  واألخبررار  القصررص مررن  السررمار )أنرري  -

 املعاصري  جمتمعنرا  من وحديث  تياثي  وقصا د اقصص  حيو 

 )خم و  . ،العيبي  اجل يية ومن

 ليجرراالت تررياج   الُعمييرر ةلألسرري والعمليرر  العلميرر  اجل ررو  -

 )خم و  . ،األسية

 السررررعو ي  العيبيرررر  اململكرررر    الدبلوماسرررري العمررررل روا  -

 )خم و  .
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 ــة ــي  :  لمــ ــتاذ )املضــ ــد ت  / األســ ــدال الــ ــن عزيزعبــ  بــ

 .الُعمري إبراهيم

 اللرر   اهلل رسررول سرريدنا علررى والسررالم والصررالة هلل احلمررد

 وسد  الل   وه،ومكي سوء  كل من واملسلمن وبال نا احفظنا

 احلررق أهررل نصرريأو عامرر ، املسررلمن  مرراء واحفرر  جنو نررا رمرري

 البرراطنين شرري واكفنررا الرريامحن، أرحرر  يررا خاصرر  والتوحيررد

 اللر    الريامحن،  أرحر   يرا  واملنرافقن  الكفار من سانده  ومن

 وال أنفسررنا إىل تكلنررا وال والباطنرر  الظرراهية نعمررك علينررا وأ م

  لرك،  مرن  أقرل  وال عرن   طيفر   خلقرك  من أحد  إىل وال قوتنا إىل

 يرا  صرفنا  وحِّرد  شري،  كرل  املسرلمن  وعرن  بال نرا  وعرن  عنرا  ا ف 

 قرو ٌ  إنرك  الفجرار،  وكيرد  األشريار،  شري  قنا ، اليامحن أرح 

 اليامحن. أرح  يا ق ار

 اهلل وأسرأل  املباركر   األمسري   هريه    بكر   أرحر   ،يأحب

 امجيع ر  عنرا   ويضر  األجري  ولكر   لنرا  يكتر   أن وتعراىل  سبحانه

 الوزر.

 القلررر ، إىل القلررر  مرررن الليلررر  هررريه   وموضررروعنا ضررريفنا

 العلمير   النردوة  "ج رو   عن هو أمامك  تعيفون كما فاملوضوع

   العاملير   اجلامعرات    العيبير   اللغر   لنشري  اإلسرالمي  للشربا  

 وهويررر ، و يررن  وحضرررارة ثقافرر   اللغررر  أن نعرري   وحنرررن .العررامل" 
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 اللغرر  املثررال سرربيل علررى ُألغيرر  حينمررا الرردول مررن كررثرٌي ولرريلك

 شررك وال شررديد ا، غضررب ا فينسررا غضررب  اململكرر    الفينسرري 

 رمحر    مرن  القريآن  محلره  وملرا  للقريآن  نشٌي هو القيآن لغ  نشي أن

 عنرره سرريحدثنا الرري  املوضرروع هررو هرريا أمجعررن، للنررا  وهرردى

 ولره  .العجيميري  يمحنعبردال  بن خالد الدكتور الكيي  ضيفنا

 أول فكران  يعلم را،  واهلل يعلم را  وهرو  نفسري    خاصٌ  مكانٌ 

 اإلمام. جبامع  ال ال  ونؤلش عميد ا كان حن معه لي لقاء

 لألسرررتا  سرررأتيكه ،بررره الشخصررري التعييرررف    خرررلأ لرررن

 معررررره لقررررراء أول لكرررررن بررررريلك، ليتحفنرررررا الُعمي يررررردعبداجمل

 سبحانه اهلل نسأل باألعمار يتعلق فيما األسيار بع  وأكشف

 حينمرا  وتسرعن  ومثران  ثالمثا ر   ألرف  سرن   في را  يبار  أن ىلوتعا

   ال رررال  لشرررؤون وكرررياًل وكررران ،طالبيررر  ليحلررر  ُرشرررح 

 زال ال كرران  وقت ررا،   الرردكتوراه علررى  حيصررل ومل حين ررا،

 الرررريحالت تلررررك علررررى مشرررريًفا كرررران لكررررن صررررغري ا، شرررراب ا

 امليكر     بالعمل كليفيبت علي  فضٌل له أنه كما املبارك ،

 وأربعما رر  ألررف سررن  بالقصرري  اإلمررام جامعرر  فرريع   يفيالصرر

 الرررري حيرررراتي   و نررررواملع املررررا   األثرررري لرررره وكرررران وثالثرررر ،

 لره ف لريلك  ،الصريفي  العمل من املال من مبل  نيءجا حي رمبا،

 خرررا م سرررفارة   سررروي ا عملنرررا بررره، حيررر  ال رمبرررا علررري  فضرررٌل

 سرري تأ ميحلرر    أشرر ي عرردة واشررن ن   الشررييفن احلرريمن
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 فيرررره عيفرررر  .واشررررن ن   والعيبيرررر  مي السرررراإل العلرررروم مع ررررد

 أحرردثك  أن أريررد ال لآلخرريين، النفرر  وحرر  واجل الرر  الكرريم

 معينررر  مواقرررف لررره .خاصررر  جمرررال     لرررك موضررر  ألن ب رررا

 عنررردما  عاصررريته أنررري  كمرررا . روسررر ا ومرررن  من رررا تداسرررتف

 مياإلسال للشبا  العاملي  الندوة أعمدة أحد ي ال وال تشاركنا

 ،الرردعوة   كرربرية ج رروٌ  لرره اليجررل .النرردوة أمنرراء جملرر   

 أثررري ا لررره جيرررد إفييقيرررا   يعمرررل ومرررن إفييقيرررا   وخصوص رررا

   ولره  ولكر   لنرا  يبرار   أن وتعراىل  سبحانه اهلل أسأل كبري ا،

 مررتو   فريلك  ،بره  شخصري   تعييف    أ لف ولن .عملوال العمي

 للمقدم.

 حممررد بررن يرردعبداجمل تا األسرر ف ررو النرردوة هرريه مقرردم أمررا

 وغريهررا واألحبرراث برراملؤمتيات يتعلررق  اترري تعييررف هولرر الُعمرري 

 وآثرري علرريك  ُأطيررل أال آثرري لكنرره صررفحات، األربرر  علررى نررا 

 علررى حاصررل ف ررو من ررا، قليلررٌ  أسرر ي بضررع  أقرريأ أن متواضررع ا

 علر     اإلسرالمي   سرعو   برن  حممرد  اإلمام جامع  من سترياملاج

  اخرل  والدعوير   العلمير   املرؤمتيات  من لعديدا   وشار  اللغ ،

 والدراسرات  اإلسرالمي  بالشأن اهتماماٌت وله وخارج ا اململك 

 والرردواوين املؤلفررات مررن جمموعررٌ  ولرره واالجتماعيرر ، التارخييرر 

   يي عشرررر أمسرررريات    شرررار   الوطنيرررر ، والكترررر  الشرررعيي  

 املياكرررر  مررررن لعررررد  إ ارة جملرررر  عضررررو واخلررررار ، الررررداخل
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 للعالقرات  العام املديي وظيف  حالي ا يشغل اخلار ،   مي اإلسال

 مشركور ا  مي طل  وقد .اإلسالمي  الشؤون وزارة   اخلارجي 

 أعد ت ا. الي األوراق هيه أقيأ أال

 عر   مباشرية  اهلرواء  علرى  ُينقرل  اللقراء  هريا  أن أ كري  أن أريد

 خرار   اإلخروة  من وكثري .للجواالت راب  وهنا  املنتدى، موق 

 مرن  املنرازل    األخروات  إىل إضراف   الندوة هيه يتابعون اململك 

 يتراب   مرن  هنرا   لعرل  .احلديثر   اجلواالت على الياب  هيا خالل

 عررر  األسرررئل  بعررر  تصرررلنا وعرررا ًة ،اهلرررواء علرررى النررردوة ههررري

 هيه. ندوتنا حول اإلنرتن 

 أنو للعلررر  اجتماعنرررا يكرررون أن وتعررراىل سررربحانه اهلل نسرررأل

 .ك املال  حتفنا

 أيرررو  الشررري  عو نرررا كمرررا اهلل كترررا  مرررن برررتالوة  ونبررردأ

 مشكور ا. فليتفضل األركاني،

 اليجي  الشي ان من باهلل أعو 

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ؛اليحي  اليمحن اهلل بس 

 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃڃ    ڄ ڄ ڄ

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ   گ ک ک ک

 ھ ھ ھ ہ ہ     ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ     ى

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ

 مث جث  يت ىت متخت        حت جت يب ىب مبخب   حب جب يئ

 پ پ پ پٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ يث    ىث

 35عد:]الي چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[43 رر
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 الُعمي  حممد بن يدعبداجمل /األستا  الندوة : )مديي 

 لررره جيعرررل ومل الكترررا  عبرررده علرررى أنررر ل الررري  هلل احلمرررد

 وخررري  كالم ررا  العرري   أفصرر  علررى  والسررالم  والصررالة  عوج ررا،

 أمرا  أمجعرن،  وصحبه آله وعلى حممد  نبينا ام اوإم قدوًة البشي

 بعد؛

 وتفكرررري، تواصرررل  أ اة هررري أهلررر ا: يقرررول كمرررا اللغررر  إن

 وصرل ٌ  عبرا ة  لغر   هرل   لرك،  مرن  أكر   هي العيبي  لغتنا ولكن

 أهرل  بعر   قرال  كمرا  ب را  االهتمرام  فرإن  ولريلك  وجرل؛  عر   باهلل

 ينر    وحينمرا  كفاير ،  فري   هرو  آخريون:  وقال واجٌ ، العل :

 لغرر  باللغرر ، األهميرر  مررن ين لقررون ف رر  باللغرر  باالهتمررام أنرراٌ 

 خالررد الرردكتور هررو املباركرر  األمسرري  هرريه   ضرريفنا .القرريآن

 للشرررربا  العامليرررر  النرررردوة مشرررريوع علررررى املشرررري  العجيمرررري،

   بغريهرررا للنررراطقن العيبيررر  اللغررر  أقسرررام لت رررويي اإلسرررالمي

 التجيبررر  حديثررره وسررريتناول العرررامل،   احلكوميررر  اجلامعرررات

 واملنج ات.

  بعرر أجترراوز ولعلرري الضرريف، امُلقرردم ُيقرردم أن العررا ة جرريت

 اللقرراء هرريا أن مسعرر  أنرري طاملررا ضرريفنا عمرري ومن ررا املعلومررات

 للنساء. حتى أيض ا ُينقل
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 مواليرد  مرن  العجيمري  يمحنعبردال  برن  خالد الدكتور الشي 

 النحررررو   واملاجيسررررتري البكررررالوريو  علررررى حاصررررل حا ررررل،

 سرعو   برن  حممرد  اإلمرام  جامعر   من أيض ا والدكتوراه والصي 

 ثر   سرنوات،  خلم  العلمي  املعاهد   مدرس ا عمل اإلسالمي ،

 اليتر     تردر   ثر   حماضري ا،  ث  ، العيبي اللغ  كلي    معيد ا

 حممرد  اإلمرام  جامعر     ال ال  لشؤون عميد ا وعمل اجلامعي 

 اإلسرررالمي  العلررروم مع رررد إل ارة وأوفرررد ،اإلسرررالمي  سرررعو  برررنا

 عضررو وهررو وتسررع ، وأربعما رر  ألررف عررام أمييكررا   العيبيرر و

 ور ري   سرابًقا،  اإلسرالمي  للشربا   العاملير   النردوة  أمناء ل جم

 النرردوة مشرريوع علررى واملشرري  اللجنرر ،   إفييقيررا شرربا  جلنرر 

 العلررررروم جلامعررررر  األمنررررراء جملررررر  وعضرررررو العيبيررررر ، باللغررررر 

 إفييقيررا جامعر   أمنراء  جملر   وعضرو  الريمن،    والتكنولوجيرا 

 جبامعر   االعلير  والدراسرات  البكالوريو  بينام  على واملشي 

 األمنراء  جملر   وعضرو  الييا    اليمني  والتكنولوجيا العلوم

 أمنرررراء جملرررر  ور رررري  بررررنجال ي ،   اإلسررررالمي  للجامعرررر 

 جلامعرر  أمنرراء جملرر  وعضررو كينيررا،   اإلسررالمي  اجلامعرر 

 القررد  ملؤسسرر  أمنرراء جملرر  وعضررو نيجرييررا،   احلكمرر 

 الدوحررر    املسرررلمن علمررراء احترررا  وعضرررو بررربريوت، الدوليررر 

 ملقاومررر  العامليرر   احلملرر   وعضررو  االحتررا   أمنرراء  جملرر   وعضررو 

 العلمير   املنظمر     مؤسر   وعضرو  برريوت،    ومقيها العدوان
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 اإلمررام جامعرر    العيبيرر  اللغرر  مجعيرر  وعضررو  الررن  لنصررية

 جملرر  وعضررو السررامي األ   ب رر ار وعضررو سررعو  بررن حممررد

 وعضرو  املقدسي ، تللدراسا محياأل عبداهلل الشي  مع د أمناء

 النسا ي . وحقوق ا  عوت ا ملوق  إ ارة جمل 

 علررى ي يررد فيمررا واملررؤمتيات النرردوات مررن العديررد   وشررار 

 ُيعرري ، ال واملعرريو  التعييررف ب رريا نكتفرري نررافلعل .صررفحتن

 حديثه. ضيفنا يبدأ بأن مجيع ا استأ نك  فأنا
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 :احملاضرة 

 : العجيمي. يمحنعبدال بن خالد الدكتور/ )احملاضي 

 .اخري  اهلل ج ا 

 ؛اليحي  اليمحن اهلل بس 

 امليسررلن خررري علررى وأسررل  وأصررلي العرراملن، ر  هلل احلمررد

 بعررد؛ أمررا أمجعررن، وصررحابته آلرره وعلررى حممررد ونبينررا سرريدنا

 هفيرر كرران إن واألخرروات اإلخرروة أي ررا مجيع ررا علرريك  لسررالمفا

 بعد؛ أما وبيكاته، اهلل ورمح  أخوات،

 هيه صاح  عاص  أبي وصديقي ألخي كيالش أج ل فإني

  اهلل وفقررره) الُعمررري  ع ي عبررردال الررردكتور واملنتررردى الديوانيررر 

 واملنترديات  الرديوانيات  معرامل  أهر   مرن  واحرد  منتداه بأن وأش د

 ،ومنتررردى  يوانيررر  أربعرررن علرررى ت يرررد الررري الييرررا  مدينررر   

 احلبيبر   عاصرمتنا  العاصم ،   الوعي من ج ء  أصبح  حبي 

 خفيًفررا موضرروع ا موضرروعي يكررون أن أرجررو وحقيقررً  يرا ، الي

 أحسرررنه أن وسرررأحاول  مسررر ، مرررا ًة يكرررون ال رشررريًقا، ل يًفرررا

 جفا . فيه أحيان ا العيبي  اللغ    احلدي  نأ م  وأل فه

 مررا علررى ُأثرري أن جرروا  أبررو أخرري لرري مسرر  نإ برردأأ أن وقبررل 

  اهلل وفقرره) ع ي عبرردال الرردكتور املنترردى صرراح  نرراوأخ برردأه
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 مرن  ومسد ة مبارك  االنع افات بأن له: ألقول لبال نا بالدعاء

 تعيفرون  فيمرا   اهلل وفقه) سلمان امللك الشييفن احليمن خا م

 عاصرررف  ُسرررمي  الررري العسررركيي  املباركررر  احلملررر  هررريه مرررن

 اململكرر  في ررا تقرر  مل الرري احلملرر  هرريه فررإن والعرر م، احلرر م

 مرن  عاملي را  أممي را  ُبعرد ا  لي را إ أضراف   وحردها،  السعو ي  العيبي 

 نعمر ٌ  وهريه  أحرد  الكفري  أهل من في ا يدخل وال ،اإلسالم بال 

 أهلنرا  لرتخلص  جراءت  وأيض را  الشرييفن،  احليمن خلا م ُتسدى

 حولره  الري   السعيد اليمن أر  من بنا استعانوا اليين وجرياننا

 التعرررري  الرررريمن إىل صرررراح عبررررداهلل علرررري احملرررريوق الرررري ي 

 مررا إىل تعيفررون كمررا البلررد وحررول وفجرروره ومكرريه مبؤامياترره

 املباركر   احلمل  وهيه أيض ا، جريانه وأحيق بلده فأحيق نيى،

 وهرو  اليمن ت  ي وأن أكل ا تؤتي أنرر  تعاىل اهلل شاء إنرر  نأمل

 والصرررفوين الررريواف  هرررؤالء أرجرررا  مرررن اخللفيررر  حرررديقتنا

 بريلك؛  تفيتك ال وأن وغريه، صاح وعلى حوثين من وأ ناب  

 ومرؤثية  م مر ً  ابلردان   مشرل  الري   املبرار   التحرالف  هيا أيض ا بل

 مرن  كل    املوجو ة األرجا  على العاصف  هيه أيض ا تأتي أن

 وغريها. ولبنان العياق وكيلك املسحوق  املظلوم  سوريا

  بلرردك تنسروا  أال عاصر   أبرو  أخري  بره  بردأ  مبرا  أ كري  وهلريا 

 الليررل، آخرري   سررجو ك ،   اخلررالص الرردعاء مررن وأمررتك 

 امل م . العقدي  املعيك  وهليه العاصف  هليه املبن بالنصي
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 التشركيكي   احلمرالت  أن تنتب روا  بأن أ كي الثاني واألمي

 اإلعالميرر  آلررت     اجملررو  مررن املرراكية اخلبيثرر  واحلمررالت

 الدسا   ومن املعلومات من كثري ا تض  أن ا هلا ننتبه أن جي 

   النررا  عضررد   وايفت رر أن فيرره حيرراولون امرر التشرركيك ومررن

 أهلنرررا نررردع  أن وجيررر  الشررريء هررريا مرررن فحررريار انتصرررارات  ،

 بيي ا. أو كان جوي ا العكسي  احلقل   والعاملن املقاتلن

 الررردكتور ي الكررري أخررري طلبررره الررري  باملوضررروع يتعلرررق مرررا

 احرديث   فيره  ألن عنره  احلردي   أحر   وال مشريوع  هرو  الع ي ،عبد

 لري،  منتسر  لري    ألنره  أقولره  أن سأض ي لكني ،نف ال عن

 للشرررربا  العامليرررر  النرررردوة منظمرررر    عليرررره مشرررري  لكررررني

 ألن ررا ب ررا للتعييررف حمتاج ررا ولسرر  يعيف ررا والكررل .اإلسررالمي

 أقررول: فأنرا  السررعو ي ، العيبير   اململكر   ومقيهررا عاملير   منظمر  

 اعلي ر  سأمي باملناسب  ،كثرية مشاري  أحد هو هيا املشيوع نإ

 اللغر   أقسرام  ت رويي  مشريوع    حرديثي  أركر   ث  عابي ا، ميور ا

 احلكوميرر   ملررا ا تسررألون احلكوميرر ، اجلامعررات   العيبيرر 

 املشريوع   هريا    فعلرت   مرا ا  سأجي ، إفييقيا  ملا ا سأجي ،

 .عدة جتار  بعد جاء اجت ا  وهورر  اهلل شاء إنرر  سأجي 

 الشرررعي في رررا وأكتررر  ب رررا أهررري  وأنرررا لررري عشرررٌق إفييقيرررا

 كثرية: ألسبا   القارات بن من عمد ا واخرتت ا ألسبا ،
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 ملرا   الن  أن وأظن .الن  لصحاب  م اجي أول ن األ أواًل:

 هري  إمنا عفو ا، هيا يكن مل ميتن لصحابته م اجي ا اختارها

 ،مرررثاًل القب يررر  ماريررر  وصررر ي، ورحررر  وجرررريان مباركررر  قرررارٌة

 اهلل ورضري  اهلل رمح  عليه) شيالنجا احلبش ، موضوع وهنا 

 كررل    يرردخل  أن قبررلفي ررا اإلسررالم     خررل قررارة  وأول ، عنرره

 أيض ررا طييررق وعررن احلبشرر ، طييررق عررن إفييقيررا  خررل القررارات

 والسررررو ان، مصرررري بررررن النوبرررر ، منرررراطق    قبالرررر اتفاقيرررر 

 وهكيا.

 بالقررردوة، طواعيررر ، معرررار  بررردون إفييقيرررا غالررر  ُفتحررر 

 ممالررررك هنالررررك نشررررأتو واضرررر  اوهرررري بالتجررررارة، بالرررردعوة،

 أوغررل أن أريررد ال تررارخيي كررالم هرريا طبع ررا ضررخم ، إسررالمي 

 اإلخروة  أي را  لكر   نقولره  حنرن  الري   العملري  الشريء  لكن فيه،

 سرتما    عرن  أن  تتكل  املسلمن، من ها ل خ ان في ا إفييقيا

 خيردم ا  ومرا  جر ر  من ب ا حيي  وما القارة هيه   مسل  مليون

 املكري  هريا  ملرا ا  يتضراعف،  الكربري  العرد   هريا و منراطق،  من

 ومكي وغريها إفييقيا ضد الكنسي والسعار الغيبي والفجور

 في را  اإلسرالم  ألن كلره  والقاعدة،  حيام بوكو)   به يقومون

 ي  ا .
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 أزور قررين ربرر  سررن ، وعشرريين مخسرر  خررالل مررن أتكلرر  أنررا

 معاهرردها   اإلمررام جامعرر    كنرر  عنرردما القررارة، هرريه فيرره

   غيب رررررا و  جيبررررروتي،   القرررررارة شررررريق   ُفتحررررر  لررررريا

 هررريه وغريهرررا، النررردوة خرررالل ومرررن موريتانيرررا،   نواكشرررو 

 بلررد خيلرروا ال اإفييقي رر ابلررد  ومخسررن أربعرر  مررن أكثرري نالبلرردا

 جنرو   األقليات، بال  وُمكثي، مقل  بن ما مسلمن، من في  

 ،%99 ،%100 األكثييرر  وهنررا  اجلنررو ، بررال    الصررحياء

 احلريمن  خرا م  زار  يالر  الري ي   والسرنغال،  تشرا   مثل ،79%

 بررررن مررررا  ول وهكرررريا املسررررلمن، نسررررب  %97 السررررنغال مررررن

 وهكيا. ومثانينات تسعينات

 القرارة  هريه  أبنراء  مرن  األحبر   أي را  ختيجوا اليين اآلخي األمي

 وخيردمون  النردوة  خيردمون  خيردموننا،  الريين  ه  وحقيق  ألو 

 الدعوة خلدم  وجل ع  اهلل بعد عما نا ه  ناآل ال لب  غريها،

 واملاجيسررتري للرردكتوراه حامررل  بررن مررا وغريهررا، العيبيرر  واللغرر 

 هر   احلقيقر   وأصربحوا  وأعلرى،   لك من وأ نى والبكالوريو 

 الرردعوة بررأمي يتعلررق فيمررا بال هرر    اآلن والقيررا ة الييررا ة أهررل

 دعو الررر والعمرررل االجتمررراعي العمرررل أمرررور وكررريلك والتعلررري 

 اإلنساني. والعمل
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 الردخول    وسر ول   يسري  في را  اإلفييقير   القارة اآلخي: األمي

  خرري  لررك  ون وأمييكررا أوروبررا إىل ترردخل لكرري واخلرريو ،

 صررررررعوب    املاليرررررر ، الصررررررعوب    التأشررررررريات،   ،القتررررررا 

 أ    عنت را  جنرد  الفر  إفييقيرا    أما جتدون ا الي اإلشكاالت

   .البلدان من بلد   ألي تأشرية

 إفييقيرا    ميك  ا تقي  لكي املالي، الُيسي ل :الثا واألمي

 أمييكرا   و  أوروبرا     لك تفعل هل لكن املليون، تتجاوز ال

 غريهررا و  النرردوة   موار نررا لضررعف عنرردنا الرري  القليررل املررال

 القارة. هيه   كثري ا ُيبار  الواق 

 عنردما  الري ي   املوضروع  وأتري   أطيرل  ال حترى  األخري واألمي

 األخريى  الربال   حرن    بسريع ،  مثيت را  جترد  صرغرية  نبت  ت رع

 .عد ا سنن إىل حتتا  احلقيق 

 مشررراري  من رررا جرررد ا، كرررثرية ، النررردوة خرررالل مرررن املشررراري 

 أحترردث كنرر  بسرريع ، لي رراع مرريأ أن وأريررد باملرردار  متعلقرر 

 و كتررور لالصررام حممررد  كتررور زمرريلن كرري ن أخرروين إىل

 مسرررأل    اجلامعررر    إخواننرررا مرررن  خرررري اهلل  اه جررر) أمحرررد

 ألررو  هنررا  إفييقيررا قررارة   إلي ررا، نظرريك  ألفرر  أن أرجررو

 لرره  يفررت  بلررده   عرري   يأكررل يتخرري  واحررد  كررل املرردار ،

 اليبر   خالل فال يارات لل ال ، مستقبل ال يعي  يني ، مدرس 
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 أن مرن  مران   ال الكريي   االبرن  أي را  يرا  هل : نقول املاضي، قينال

 مدرسر   ، أرا  فيانكرو ) مدرسر   اجعلر ا  لكن مدرس ، تفت 

 واملررررن   احلكومرررر  مررررن   في ررررا مدرسرررر  ،املنرررراه  خمتل رررر 

 العيبيرررر ، واللغرررر  من ررررا ييرررردهت  يالرررر افي رررر ضرررر  اإلسررررالمي

 مدرسرر  فررت ب مسررتعجل نررهألف  لررك؛   مترران  ال فاحلكومررات

 تحفررري ال مررردار    ال لبررر  مسرررتقبل هرررو مرررا نتررردرو  ينيررر ،

 أو اجميم رر أو الص رر أو اشررحات  يكررون أن إمررا الدينيرر   ملرردار وا

 ال مسرتقبل،  لره  لري   هليا والقاعدة،  حيام بوكو) وطأة حت 

  لرررك مرررن كرررثري ا حررريرنا فل ررريا يتوظرررف؛ ال امعررر ،اجل يررردخل

 مررا تررتكل  هلل واحلمررد املنع لرر  املرردار  مررن احلررد   وجنحنررا

 هرري اآلن قيرر ،اإلفيي نالبلرردا   مدرسرر  ألررف 20 إىل 15 بررن

 مرردار  إىل وحولوهررا اقتنرر  الشرربا  مررن كررثري قليلرر ، ألررو 

 هررري يالررر ُتسرررمى كمرررا  Private Schools سررركول  )بيايفررر 

 يررردخل يتخررري  ال الررر  حترررى احلكومررر  مرررن   في رررا مررردار 

 وكريا،  او بلوماسري   ،واًلؤمسر  ويصب  ،اوزيي  يصب  اجلامعات

 .ةكرثري  اآلن حقيقر   هوهري  تشراء  مرا  اإلسرالميات  مرن   افي وض 

 القررررارة   اآلن حتررررى فتحرررر  بررررل ب رررريا، تكتررررف مل النرررردوة

 WAMYسررركول  وامررري) أمسوهرررا مدرسررر   25) اإلفييقيررر 

Schools)  وثرانو   ومتوسر   ابتردا ي  طبع را  وهري  الندوة مدار. 

 مدرسرر    ال الرر  يرردف  اإلفييقيرر  القررارة فقرري مرر  أن تتصررور
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 ألفري  ال الر   دف ي بالندوة اخلاص  نيجرييا أو كينيا   الندوة

 وغرري  السركن  غرري  ،سنوي ا  راسي  رسوم للدراس ، فق   والر

 راقيرر  مرردار  أصرربح   رراألن يرردفعون، ال لبرر  لكررن األكررل،

 ،والسرررية العيبيرر  واللغرر  تتمنرراه، مررا كررل اإلسررالميات، وفي ررا

 هلل واحلمرد  املردار   ف ريه  ،احلكومير   املروا   لبراقي  باإلضاف 

 اهلل  يررن   ويرردخلون علي ررا قبررلُي املسررلمن غررري حتررى ناجحرر 

 يسرل   ،منمسرل  حنن يقولون: النصارى من كثري حتى أفواج ا،

 إىل واالبررن البنرر  في ررا تتحرول  حكوميرر  مدرسرر  إىل يه ير  وال

 هرريه مررن امل يررد فررت  علررى النرردوة شررج  هرريا فحقيقررً  ،الضررياع

 ال املرردار   هرريه  لجتعرر  الدراسرري   اليسرروم  باملناسررب  و املرردار  

 فتحرر  واالبتدا يرر  ابتدا يرر  مدرسرر  فتحرروا النرردوة، إىل حتتررا 

 اهلل شراء  مرا  اليسروم  ألن ،الثانوير   فتحر   واملتوس   املتوس  ،

 القاعرات  عمرارة  وكريلك  ،والتشرغيل  باليوات  تنوء أن تست ي 

 راقيرر ، مرردار   ررالكن  لررك، وغررري واملعامررل في ررا ترردر  الرري

 يفعلون  ما ا

 هلرريه  امررديي  برره أتونويرر خيتارونرره  مررديي أفضررل باملختصرري،

 إال خيترارون  ال ،ميتباتره  كانر   م ما مدر ، أفضل املدرس ،

 جيرررد، بشررركل مررردار  ففتحررروا واملعلمرررات، املعلمرررن أفضرررل

 عنردنا  اخلاص  املدار  تيون كما ،وإب ار جا بي  في ا وضعوا

   .العام التعلي  مشيوع هيا النا ، جتي 
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 قبرل  لكر   بشريى  وهريه  اجلامعرات  مشريوع  الثراني،  املشريوع 

 إفييقيررا   كرران مررا سررنوات عشرري قبررل العيبيرر ، اللغرر  مشرريوع

 األهلير   اإلسرالمي   اجلامعرات  عرن  أتكلر   طبع ا خاص  جامعات

   إسرالمي   جامعر   الواحردة،  اليرد  أصاب  على ُتعد جامعات إال

 وجامعررات تشررا ،   فيصررل امللررك جامعرر  النيجرري، و  أوغنرردا

 .قليل 

 خاصررر  وكليررر  جامعررر  ما ررر  عرررن العرررام هررريا اآلن أتكلررر 

 .العرن  شري  يكفري    اهلل هريا  أن أظن أنا قف ة هيه للمسلمن،

 أو مصري  مرن  أو السرو ان  مرن  أو السعو ي  من  كتوراه يأخيون

 خي ررر  أو  اعيررر  سرررجدامل   اقاعرررد  يكرررون أن بررردل غريهرررا،

 إىل كلير  ال تتحرول  ثر    الكليرات  تفتحروا  ال مل ، فقر  مع اجل

 وظرريو  وحررده الصررومال .هنررا  ومررن هنررا مررن  عرر  مرر  جامعرر 

 جامعرر  وعشرريين مخرر  مررن أكثرري هنررا  تعيفون ررا الصررومال

 .خاص 

 فقرر  شرري أ أنررا ،النرردوة خررالل منب ررا تينعرر اآلن أصرربحنا

 وعمررل باجلامعررات ورب  ررا وجتويرردها لت وييهررا املشرريوع علررى

 .مع ا توأم 

 جامعرررر  تكررررون أن طيحنررررا اخليطرررروم   سررررابق لقرررراء  و

 اجلامعرات  هريه  جيمر   احترا   وأ لياب ر   حمضرن ا  ي العامل إفييقيا
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 جيعلررك حاضررن األقررل علررى هفيرر يكررون حتررى اإلفييقيرر  األهليرر 

 جتمع  . راب   أو احتا  خالل من ،عمل ا وجتو  علي ا تشي 

 يررا العيبيرر  اللغرر  مشرريوع  ،العيبيرر اللغرر  مشرريوع إىل نيجرر 

   .إخوان

 مرن  العرامل   ول كرل    العيبير   تعلر   علرى  إقبال أيض ا هنا 

 واالسرررتخباراتي العلمررري والبحررر  والدبلوماسررري  التجرررارة أجرررل

رررر   خترريَّ العيبرري، وبالعررامل بالسررعو ي  والعالقررات هرريه واألمررور

 طرال   الصرينين،  مرن  طالر   ثالمثا ر   املاضي العام   رر أ كي

 المثا ر  الث أخريت    غريهرا  و  إفييقيرا  جامعر     العيبي  تعلموا

 اجلامعرات  ، فقر  اخليطروم    يالر  ي الصين الشيكات كل ا

 مغيي . مببال  وظفت   بلده  إىل ييهبوا مل الصيني 

 علمرري وحبرر  جامعررات حبثرري، جانرر  حبثرري، اآلخرري اهلررد 

 فال لبررات .سررنوات عشرري مررن جمتمعرر  األسرربا  هرريه وكرريا،

 يالر  الضرعيف   إلمكانات را  الندوة   ااست عن ما حنن كثرية،

 االتفاقير   توقير   ألن ،إفييقيا   اتجامع عشي تكفي ال أتوق 

 عنرردما اجلامعرر    نفعررل مررا ا وسررأخ ك  ماليررن، ايكلف رر

 إلي ا. نيه 

 هفيررر واآلن اتفاقيرررات ثرررالث مرررن أكثررري  رررامع وقعنرررا الصرررن

 وهكريا  مع را  سرنوق   ررر  اهلل شراء  إن ررر  الصريف    رابعر   جامع 
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 إلي را   هبنرا  مرا  أوروبرا  وغريهرا،  البلقران  وبال  البوسن  البلقان،

 تنفررت  أن ررا أتوقرر  كررثرية ج ررات هفيرر نكررل ،اآلن إىل ألسرربا 

 املشيوع. هيا على

 احلكوميررر ، اجلامعررر  مرررن ال لررر  يرررأتي نفعلررره  الررري  مرررا

 اخلاصرررر  اجلامعررررات ألن حكوميرررر   ملررررا ا يقررررول: بعضررررك 

 فإن ررا احلكوميرر  أمررا األسرراتية، ورواترر  بنررىامل منررك سررت ل 

 حنررن رواترر ، نرردف  تررا حن مررا ،اؤهرراكوو سررقاؤها مع ررا ترردف 

 تكل تر  جامعر   كرل  ضرخ ،  مرالي  حاضرن  إىل حيتا  مشيوعنا

 مكتبررر  نقرردم  عنررردما الواحرردة،  اجلامعرر     ريرررال مليررون  عررن 

 احلكومير   فاجلامعرات  ،مالير   وخمصصرات  اوتدريب  متكامل 

 سريع ونه  العيبير    ر  ولرو  حترى  األستا  وفي ا إمكانات في ا

 اجلامعرررات  أن مرررا ك .اجلامعررر   مرررن قاعرررات ال وتأخررري  الياتررر 

 اجلامعررر  البيئرررات،   مرررؤثية هررري تعيفرررون كمرررا احلكوميررر 

  خلنرا  مرا  العواصر     و ا م را  غريهرا،  مرن  أكثري  تؤثي اليمسي 

 إال واجلنررو  والوسرر  والغرري  الشرريق بررال  كررل   توقيعنررا  

 .األم اجلامع  يعي والي يس  الك ى اجلامعات  

 وفرد  مرن  فييق ومعي أنا نيه ف اجلامع  تلك من طل  يأتينا

 وعميررد القسرر  ور رري  للمررديي يه ونرر اجلامعرر ، يههلرر النرردوة
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 أو غالب را،  اآل ا  اتكلي إما تتب  العيبي  اللغ  أقسام الكلي ،

 البال . بع    العيبي  اللغ  كلي  في ا وقليل اللغات، كلي 

 ر ررري  ويوقع رررا ،العرررام األمرررن مررر  االتفاقيررر  وقررر ن أن بعرررد

 املشريوع،  يبردأ  الكبرار،  ولنؤاملسر  أحرد  أو هوكيلر  أو اجلامع 

 القسر    هريا  يييرد  مرا ا  حنرد   شريء  أول فيره   يت  ما ا املشيوع

 هلرا  ىبنر  اجلامعرات  بعر   مبنرى   عندها هل اجلامع   تييد ما ا

    اإلسرررالمي ونؤللشررر األعلرررى اجمللررر  وأ اإلسرررالمي، البنرررك

 ارأ و  3) مرن  مبنرى  جامعرات،  ثرالث  مرن  أكثي بنينا اململك ،

 جتعلنررا االتفاقيرر  اإلسررالمي ، والدراسررات العيبيرر  اللغرر  لقسرر 

 في را  دجنر  مرا  األحبر   أي را  اجلامعرات   غال ،يييدون ما ا حند 

 اتفاقير   أولو ا.واحرد   اعيبي ر  اكتاب    ر  جترد  وال عيبير ،  لغر   أقسام

 مكتبر    خلنا ملا السنغال، عاصم   كار   جامع  م  كان 

  كررار،   تصررور عنرروان، ألررف وثالمثا رر  مليررون علررى حتررو 

 اللغررر  أيرررن اللغرررات، مرررن غريهرررا أو إجنلي يررر  أو فينسررري  كلررر ا

 ،السرفارات  وأ امللحقيات من أحد ي و ها مل وجد،ت ال العيبي  

 الكترر  مررن العنرراوين آال   اخررري  اهلل اج اهرر) النرردوة فأرسررل 

 وعنررردنا مبرررال ، ىلإ حتترررا  هررريه طبع رررا .اجلامعررر  يههلررر العيبيررر 

 عنررده كرران نملرر صرريح  ُأطلررق وهلرريا االهررداءات بعرر  سررب باملنا

 ونشررحن ا نأخرريها فررنحن الكترر  أم ررات في ررا زا رردة مكتبرر 

 كثري أل أرسرلنا  .غريهرا  و  إفييقيرا    الك ى اجلامعات لتلك
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 مرا  من را  كتبرات، امل مرن  ررر  هلل واحلمرد  رر جامع  ةعشي ض ب من

 وغريهررا القرراهية أو بررريوت مررن شررياء هررو مررا ومن ررا إهررداء، هررو

 الندوة. حسا  على ُتشحن

 األسرراتية أيررن الترردري ، هيئرر  ءأعضررا حنررد   لررك بعررد ثرر 

 أو معيردين  ثالثر   نأخري ف أحرد ا  جنرد  ال وكثري ا يدرسون، يينال

 مرررن غريهرررا أو مصررري أو السرررو اني  اجلامعرررات مرررن حماضررريين

 أو لفصررررل اإلفييقيرررر  اجلامعررررات لررررتلك  فنيسررررل   ،البلرررردان

 .احمللين اجلامع  أبناء يؤهل حتى فصلن

 ،هالردكتورا    أسرتا  ا  عشريين  مرن  أكثري  اآلن ختي  حي 

 هنرررا  أن وجررردنا ألننرررا ،العررري  لغرررري العيبيررر  اللغررر  تعلررري   

 كمرا  هري  إخروان  يرا  العري   غرري  تعلري   من جير   أخريى،  من جي 

 وتقنيررررات وسررررا ل إىل حتتررررا  والفينسرررري ، اإلجنلي يرررر  ُترررردر 

 ثرر   احلرري ،  العرري ،  علرري ت عررن  خمتلفرر   من جيرر   إىل وحتتررا 

 من جير     مسرا ل  حرول  آليرات  واجلمل ، األسلو  ث  الكلم ،

 هررريا ،واملشررراف   والكتابررر  والسرررماع القرررياءة حيررر  تعلررري ال

 مررن اعررد   أخررينا برردأنا، اآلن هلل واحلمررد لألسرراتية، بالنسررب 

 نرروطن أن حنرر  فررنحن قصرررية. لفرررتات هنررا  للترردري  العرري 

 القسرررر  ر رررري  كرررران إ ا ألنرررره ،تاجلامعررررا تلررررك   العيبيرررر 

 اخلربري  يرأتي  لكرن  .ممترازة  ت  يوعريب  البلرد  أهرل  مرن  واألساتية
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 القسر   علرى  القرا    فيكرون  واحدة سن  عن ت يد ال ملدة العيبي

 تعييب  . بعد الديار تلك أهل من

 لرديك  أصرب   واملكتبر   واملبنرى  األسراتية  مشركل   ُحلر   فإ ا

 باملناسرب   حنرن و ملقريرات، وا والكت  املناه  مثل ت وييي  أمور

 إ  ،اكتاب رر تضرر  علميرر  ج رر  ليسرر  النرردوة كتاب ررا، نؤلررف ال

 فنضرع ا  السرو ان  جامعرات  أو اململكر     موجو ًة اكتب  نأخي

 علرري   نفرري  فررال يناسرربك ، مررا اخترراروا نقررول:و أيرردي   بررن

 ؛ يعجرربك مررا اروااخترر : هلرر نقررول ،اسررو اني  أو اسررعو ي  اب رركتا

 خنردم    حنرن  ويدرسرون ا،  الكتر   هيه أطاي  يتخريون وهليا

 حلقرات  خرالل  مرن  تدري الو الت ويي جمال مثل أخيى أشياء  

 يرردر   املعلمررن بعرر  ألن ؛واملعيرردين  للمعلمررن و ورات نقررا 

 مررن و ورات نقررا  حبلقررات هلرر  فنررأتي القد رر  ال ييقرر  علررى

 العيبيررر  تعلررري  تررردر  الررري العيبيررر  اجلامعرررات مرررن ختصرررنامل

 املرا ة    ونردرب    واألسراتية  املعلمرن  فنؤهرل  بغريهرا،  قنناطلل

   .التدريسي  امل ارات  و العلمي 

 ُيردر   ال هلر :  نقرول  اإ   عنده  جديدة من جي  طيحنا كما

 مررن مررتالط  حبررٌي وهرري العيبيرر  علرروم وال النررا  أي ررا اإلسررالم

 مررا ،العيبيرر  وهرري األصررلي  بلغترره إال والكترر  واملتررون املؤلفررات

 ُتريج   الري   مرا  الضخم   املتون هيه من جنلي ي لال ُتيج  ي ال
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 إن رررر أتوقرر  ،%10 سررنتن خررالل جنحنررا هلل احلمررد للفينسرري  

 من جيرر  هرريه يعرري ،%50 إىل نررنج  أن سررنوات بعررد رررر اهلل شرراء

 تسرمعون  كمرا  اإلسرالم  ُيردر   ال االستشرياقي  العقرل    خبيث 

 كيررف ، بالعيبيرر ماإلسررال ُيرردر  ال وأوروبررا أمييكررا   حتررى

 باللغر   اإلجنلي ير   اللغر   نردر   أو العيبير   باللغر   الالهوت ندر 

 به. بأ  ال اجناح  جنحنا أننا هلل فاحلمد العيبي  

 اللغرر ف احلديثرر  والتقنيررات بالوسررا ل اهتمام ررا أوجرردنا كمررا

 ووسرا ل،  تقنيرات  إىل حتترا   والفينسري   اإلجنلي ير   مثرل  العيبي 

 احلرررري  الرررردار  امأمرررر ليكررررون احلاسرررر  علررررى كرررالعيو  

 اللغرو ،  براإلثياء  يتعلرق  مرا  إىل أيض را إضاف  ،واجلملر   والكلم 

 والترراري  القصررص مررن ال الرر  وتسرراعد ُتثرري  كاملرر  مرروا   

 أو كتابرررً  أو ن ًقرررا اللسررران، خيررردم الررري  الكررريي  والقررريآن

 املعينررات مرن  التعليمير   بالبيئر   يتعلررق مرا  ف ريه  كريا،  أو مساع را 

 مرررن كميرررات اجلامعررات  مرررن لعرررد  اشرررتينا  مررراك ،والوسررا ل 

 الضررو ي، واملاسرر  والفرراك  والرر وجكرت اآلليرر  احلاسرربات

 .آخيه إىل

 وغرري  املسرلمن  مرن  العاملن بن ولقاءات ملتقيات نقي  كما

   لدي  . العيبي  تعلي  مشكالت وحل لتدار  للعيبي  املسلمن
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 علرى  هريه   السييع اإلضاءات تكون أن رر اهلل شاء إن رر أرجو

 أن وجرل  عر   اهلل أسأل ،العامل   العيبي  أقسام ت ويي مشيوع

 عرر  اهلل وألقررى حيرراتي أخررت  وأن النرردوة   وإخررواني أنررا يعيررني

 علرري  عرر  الكرريي ، القرريآن لغرر  خبدمرر  را   عرري وهررو وجررل

 أن مرران  ال ولكررن بررال    اخررل بلررد  أخرردم أن علرري  وصررع 

 لري  اهلل أسرأل  العري ،  غرري   برال  و  العجر   بال    لغي أخدم

 هررريا لصررراح  وربررراع وثرررالث مثنرررى وأشررركي التوفيرررق ولكررر 

 صرديق  وهرو  جروا   أبري  وألخي الُعمي  الدكتور املبار  املنتدى

 املكرران هرريا شرر يي ، لقرراءات وبينرره وبيننررا الرروزارة   باملناسررب 

 نعرر  مالرره وجيعررل يوفقررهو ييزقرره أن اهلل أسررأل مبررار ، مكرران

 فيرررره مبررررار  املكرررران هرررريا الصرررراح، جررررلللي الصرررراح املررررال

 جتمعنرا  إفييقير    يوانير   من را  وموفق  مسد ة ولقاءات  يوانيات

 ولكر   لري  أسرأل  إفييقيرا  حقرل    والعراملن  الوزارة   باإلخوة

 وصرحبه  آلره  وعلرى  حممرد  نبينرا  علرى  وسل  اهلل وصلى التوفيق،

 أمجعن.

 (ي الُعم حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : مديي. 

 مرا  علرى  اجلر اء  خري خالد الدكتور الشي  شيخنا اهلل ج ى

 بعر    ونر   احلقيقر   ،العيبير   نشري    اجماهرد   وأحسبه ،دمق
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 اتفقر   األسرئل   بعر   ولعل .خالد الشي  حدي  على امللحوظات

 كثري ا. تي   الي  السؤال مع ا،

 وكر   مع را   التوقير   مت الري  اجلامعرات  عرد   كر   السؤال:

 ال نرام    بردأ  ومترى  ال نرام    هريا  في ا ُأقي  الي البلدان عد 

 .له املستقبلي  اخل   هي ما

 : العجيمي. اليمحنعبد بن خالد الدكتور/ )احملاضي 

 وغرررري إفييقيرررا برررن مرررا عشررريين حررردو    امعررراتاجل طبع رررا

 أخرر تك  كمررا اليغبرر  اتفاقيررات، مع ررا ُوقرر  يالرر إفييقيررا،

 لرري  سررنوات عشرري نمرر بدايترره تنتظرري، أخرريى عشرريون هنررا 

 .كثري عمي هنا 

 مررن العديررد   نأمررل حنررن ،رررر اهلل شرراء إنرررر  كرربري املسررتقبل

 طيح را  أر ت مرا  لكن موجو ة عندنا اإلسرتاتيجي و اجلامعات

 لروزيي  بنرا كت حنرن  اجلامعرات  علينرا  تنفت  أن ت مك ، ال ألن ا

 أن اهلل سررألأ جديررد التعلرري  وزيرري اوهي،السررابق العررالي التعلرري 

 أن  كررن ثقيررل هحبملرر النرردوة تنرروء مشرريوع وهرريا قلبرره، حررننُي

 وجو ة رسوخ ا لي  ا  جامعتنا من واحدة جامع  هفي تساه 

 عبرداهلل  امللرك  ميكر   أ كري  أن جروا   أبا يا نسي  باملناسب 

 ومؤسسرر  "عيبرري" مع ررد وكرريلك لنررا شررييك هررو العيبيرر  للغرر 

 تررراجي يررردعم ا كلتاهمرررا ،"منررراه " مؤسسررر  امس رررا مباركررر 
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 أن نأمررررل واحلقيقرررر  .الياجحرررري سررررليمان الشرررري  هرررروو مبرررار  

 امللرك  ميكر   عنرا،  احِلمرل  مرن  جر ء   اويأخيو شيكاء يكونوا

 لتعلري   مياكر   ةعشري  منرا  ي ل  ش يين قبل لنا كت  عبداهلل

 ووصرل  هلر   وأرسرلناها  شرياك   في را  نو اخلر  حنرن  يالر   عيبيال

 ييج . متى أ ر  ال خ اب   إىل خ ابنا

 مررر  اتفاقيرررات نوقررر  ملرررا ا اجلامعرررات قرررول:ت  اإلسررررتاتيجي

 مرر  تكررون أن أمتنررى غريهررا  أو مصرريي  أو سررو اني  جامعررات

 والتعقيدات. الظيو  تعيفون ولكن بيلك، شي أو أنا بال  

 للردع   مرالي  حاضرن  وجرو   حماولر   اإلسرتاتيجيات من أيض ا

 إىل  اإلسررالمي للدراسررات قسرر  ُيفررت  أن األخرررية واإلسرررتاتيجي 

 نرا ى  فرإ ا  العيبير ،  اللغر   باسر   ءيجنر  حنن العيبي ، اللغ  رجوا

 ثرررالث   وحصرررل غينيرررا   حصرررل رأيكررر  مرررا قرررال: بعضررر  

 إسررالمي ،  راسررات نييررد قررالوا: إفييقيررا،   أخرريى جامعررات

 املت روعن  املختصن األساتية غري ب خيين وجئنا أبشيوا فقلنا:

   جي رردا من ج ررا هلرر  ووضررعوا هلرر  وجرراءوا النرردوة   معنررا طبع ررا

 جانررر  إىل نتمنرررى حنرررن لكرررن اإلسرررالمي ، الدراسرررات قسررر 

 سررررعو ي  جامعررررات وجرررردت أن والعيبيرررر  اإلسررررالمي  الدراسررررات

 خري ا. اهلل ج اك  املشيوع، هيا حتضن
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 الُعمي  حممد بن اجمليدعبد األستا / الندوة : يي)مد. 

 حرردو  و  عمررار حممررو  الرردكتور لسررعا ة األوىل املداخلرر 

  لك. عن ت يد أال ُيفضل تن، قيق

 : عمار. حممو  الدكتور/ مداخل 

 اليحي  اليمحن اهلل بس 

 املختلفررر  ع اءات رررا    ا م رررا املتميررر ة النررردوة هلررريه شررركي ا

 هريا  على احملاضي لسعا ة أيض ا شكي ا ،املتمي ة وحماضيات ا

 هنررا الوقررو  كرران وإ ا املشرروق، اجليررد اللبررق السررل  العرري 

 أخري  فقرد  احملاضري  يتحردث  كان عندما أحلى كان فقد حلو ا

   عليرره العيررون وكانرر  املعلررق يأخرريه مررا أضررعا  الرر من مررن

 األول. املقام

 اللغررر  وهمررروم األمررر  همررروم مرررن هرررٌ  هررري حقيقرررً  احملاضرررية

 القرارة  تلرك  إفييقيرا  عرن  احلردي   فاجرأ  قرد  كران  وإ ا العيبي ،

 قرد  في را  سرالم اإل ولعرل  األول، املقرام    املسلم  القارة اءميالس

 اإلسررالم  ألن في ررا؛ التعلرريالت مررن فررأكثيوا املستشرريقن ب رري

 مل الرريين إفييقيررا أهررل ،اعلي رر هرر  الرري الف ررية يوافررق كرران

 هرو   لرك  ولعل .احلديث  احلضارة تعقده  أو النصياني  تعقده 

 أواًل موطن ررررا إفييقيررررا اختيررررار    اليسررررول نبرررروءة   السرررري

 اسررتقي املدينرر ، و  مكرر    ماإلسررال يسررتقي أن قبررل لإلسررالم
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 هررري إفييقيرررا أن   الصرررا ق  النبررروءة هررري وتلرررك احلبشررر ،  

 الري   وهرو  كرامالً  منرو ا  اإلسرالم  فيه ينمو الي  اإلسالم موطن

 االنتشرررار هررريا سرررب  لُيعللررروا املستشررريقن اسرررتوقف أو أوقرررف

 .األخرية العصور   سيما ال ،إفييقيا   لإلسالم الساحق

   األفارقررر  ال رررال  برررن وكنررر  مصررري   أ ر  وكنررر 

 اإلسررالمي " البحرروث "مع ررد امسرره األزهرري يتبرر  مصرري   مع ررد

 كررران  ولررر ، سررربعن مرررن أكثررري مرررن طالبررره يسرررتجم  كررران

 هررؤالء بررن أملسرره كنرر  الرري  واإلبررداع .األفارقرر  مررن أكثرريه 

 كرانوا  فقرد  الوجو ، نا ر مثااًل كان للعيبي  حب     ال ال 

   الترردري  أيض ررا مارسرر  عنرردما حتررى ،يبيرر الع للغرر  عشرراًقا

 مسرأل   أعجر تي  كلمرا  أجرد  كنر   واجلامعر   الثانوي  املدار 

 ،األفارقرر  لل ررال  أجلررأ كنرر  العرري  ال ررال  بررن النحررو  

  .األعاج  ال ال  عند حل ا فأجد

 ُتشرررعي قرررد ألن رررا األعررراج  كلمررر  مرررن حنترررا  حنرررن طبع رررا

 أن  كررن ظرراهية هرري النبررو  هرريا العرري ، غررري أو بالدونيرر ،

 اليا ررر  اجل رررد هررريا علرررى العامليررر  النررردوة وُتشررركي ،ُتسرررتثمي

 حنرن  إفييقيرا    رانتشالا كان إ ا حقيقً  العيبي  اللغ  وانتشار

 حترى  العيبير   اللغر   تعل  على إقبااًل جند ككل العامل   اليوم

 كررران م2006 سرررن    أمييكرررا   اإلحصررراءات بعررر    نأ
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 م2010   هررر  فررإ ا  حمرردو ة،  العيبيرر   يتعلمررون  الرريين  نسررب  

 أكثري  إىل العيبير   اللغر   تعلر   علرى  أقبلروا  الريين  عرد   يتضاعف

   يتعلمرررون كرررانوا مرررن أضرررعا  سررربع  أو أضرررعا  سرررت  مرررن

 م.2006

 والنرردوة العررامل،   تغررري هفيرر اجتاهررات، هفيرر أيض ررا الصررن

   العررامل لتقرردم تسررتجي  هرري الرردعوة هلرريه تسررتجي  عنرردما

 االقتصرا    الثقرل    العراملي،  االقتصا    العومل ،   البح ،

 لفتررر  اململكررر    سررريما وال ،العيبيررر  الررربال  بررره متررري الررري 

 وأن ،العرامل  هريا  يكتشرفوا  أن اللغ  عشاق من لكثري  انتباهي

 ينشرريوا أن الرردول مررن كررثري هرر  طبع ررا العيبيرر ، اللغرر  يتعلمرروا

   تنقرل  فينسري   ري لسرف  حرديث ا  مسعر   يومن أو يوم قبل .لغات  

 أرسررل  اجل ا رري اسررتقل  عنرردما يقررول: العيبيرر ، الرردول أكثرري

 اللغررر  لنشررري اجل ا ررري إىل فينسررري مررردر  ألرررف ثالثرررن فينسرررا

 املاضرري العررام   العيبيرر ، اللغرر  طغيرران مررن خوًفررا ،الفينسرري 

  والر مليررون ما رر  رصرردت  Merkel Angela مريكررل جنرريال)إ

 مشررركور ج رررد هررريا .يبيررر غال افررراتوالثق األملانيررر  اللغررر  لنشررري

 أنرا  لكن  لك، على ُتشكي وهي كبري ا ج د ا تبيل واململك 

 علررى .يبيرر الع اللغرر  لنشرري كلرر ا األمرر  تسررتيق  أن ينبغرري أقررول

 مررن يكررون وأن جديررد مررن عيني ررا ي حترر أن العيبيرر  اجلامعرر 

 لألمرر  م لررٌ  هرريا ألن .العيبيرر  اللغرر  تنشرري أن أهررداف ا ضررمن
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 علررى النرردوة وُتشرركي اململكرر  ُتشرركي ولرر ،لد ولرري  كلرر ا

 مضررراعًفا ج رررد ا تبررريل أن العيبيررر  اجلامعررر  إىل وأيض رررا  لرررك،

 همنررا اللغرر  ألن .أجرردى فرريلك . ولرر  وعشرريين اثتررنن الجتمرراع

 لك . شكي ا األول،

 الُعمي  حممد بن اجمليدعبد األستا / الندوة : )مديي. 

 داهللعبر  الشري   مرن  مقررتح  هنرا    كترور،  يرا  لك  شكي ا

 بتجيبر   يَّمر  نره إ ويقرول:  العيبير   اللغر   تعلي    االستثمار احلما 

 وُتردر   فصواًل تفتت  اإلسالمي  املياك  بع  بأن بيي انيا  

 صراحبه  يكتر   مل الري   اآلخي والسؤال ما  ، مبقابل العيبي 

 العيبيررر   اململكررر    ج ررر   مرررن أكثررري هنرررا   يقرررول: امسررره،

 والعيبيرر  بصررا ي، ،العيبيرر  اللغرر  تعلرري    برريام  هلررا السررعو ي 

 اجل ات  هيه م  وتنسيق تعاون هنا  ف ل وغريها، يديك بن

 : العجيمي عبداليمحن بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

 فقر   لري   اجل رات  من كثري م  وشياك  تنسيق هفي نع ،

 بررن العيبير   طبع ررا "الوقرف " ومؤسسرر  "العاملير   املنرراه "و "عيبري "

 كتراب      والت رويي  للتردري   كاملر ،   مؤسسر  صرارت  يديك

 املعيو .
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 الُعمي  حممد بن اجمليدعبد األستا / الندوة : )مديي. 

 الصاو . حممد الدكتور وأستا نا لشيخنا مداخل  اآلن

 : الصاو . حممد الدكتور/ مداخل 

 ؛وبيكاته اهلل ورمح  عليك  السالم

 ُعمري  ال ع ي عبدال الدكتور احلبي  ال ميل لسعا ة شكي ا

 ب رريه اللغرروين معاشرري أكيمنررا الرري  اليا رر  املنترردى هرريا علررى

 للحردي   العجيمي خالد  كتور حبيبنا بدعوة ،ال يب  األمسي 

 اإلسرالمي  للشربا   العاملير   الندوة ج و  .اخلري املشيوع هيا عن

 العيبيرر  خدمرر  تعترر  ألن ررا رررر وجررل عرر  رررر اهلل بررإ ن موفقرر  ج رروٌ 

 الري  األحروال  تعيفون وكما اإلسالمي  الشييع  خدم  من ج ء 

 خدمر   علرى  القردرة  عردم  من املاضي  السنوات   البال  ب ا متي

 مردخالً  لتكرون  ،العيبير   خدمر   جراءت  مباشرية  بصرف   اإلسالم

 بقضيتن: يتعليق سأختصي املوضوع، هليا وجل ع  اهلل بإ ن

 اإلسرررالمي للشررربا  العامليررر  للنررردوة  عررروتي األوىل: القضررري 

 الرري  للجامعررات ُتقرردم  أن ُيمكررن الرري املنرراه   توحيررد ىلتتبنرر

 الشرررري  حبيبنررررا يعرررري  كمررررا حنررررن ،العيبيرررر  اللغرررر  ترررردر 

 مظلرر  حتر   تعري   الري  إفييقيرا    دعوةالر  جلنر     اجمليرد عبد

 توحيرد    جتيب  لنا مباشيًة، يدعبداجمل الشي  ويتابع ا الوزارة

 هيه من سخ ن وما ي مليون من أكثي وطبعنا العقيدة، مناه 
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 وجنحرر  ،إفييقيررا   اإلسررالمي  املرردار  علررى ُوزعرر  ،املنرراه 

  ون املختصن من جمموع  طييق عن ُقدم  ألن ا باهي ا جناح ا

 الكترا   قرار   خيري   أن  كرن  حساسري   أ  هنا  يكون أن

 تكرون  أن ُيمكن الي التصنيفات مجي  عن بعيد ا ،خالهلا من

 عررن ُألفرر  ألن ررا احلمررد وهلل كرربري ا قبررواًل فلقيرر  السرراح ،  

 وُ ر  وُطبقرر  تيبرروين طييررق عررن وروجعرر  خمتصررن، طييررق

 علي ا. املعلمون

 تتبنررى أن هررو برره تتكرريم أن النردوة  مررن أطلرر  الرري  االقررتاح 

 ليتبنروا  املراحنن  لبع  ُتقدم ،موحدة مناه  اختيار   التنسيق

 حنرن  اجلانر ،  هريا    اجل رو   تتوحرد  حترى  ،ونشيها طباعت ا

 نعرررري  العيبيرررر  بتعلرررري  امل ررررتمن معاشرررري األسررررف شررررديد مرررر 

  ون ختصرر ا جمموعرر  إنشرراء علررى تعمررل ج رر   كررل متفرريقن،

 ُوحررردت لرررو اجل رررو  اآلخررريون، بررردأ حيررر  مرررن فتبررردأ ،غريهرررا

 قبواًل. وجل ع  اهلل بإ ن لوجدت

  ورات إقامر   النردوة  تتبنرى  أن عبرداهلل  أبرا  يرا  الثراني  االقررتاح 

 م رر  أمريٌ  وهريا  اجلامعررات تلرك    العيبير    اللغرر ملعلمري  تدريبير  

 القريى  أم جامعر     عقردمتوها  أشر ي  قبرل  جتيبر   ولك  ،جد ا

 أقسرام  األقسام، وليؤمس مج  إلي ا، تشري ألن الوق  يتس  مل

 كران  ونردوة  امرؤمتي   وعقدوا ،إفييقيا اتجامع   العيبي  اللغ 
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 نبثرق ي أن أمتنرى  القضرايا،  من اكثري  وناقش  ،طي  صدى هلا

 ،املشريوع  هريا  اجلميرل  احلضرور  وهريا  ال ير   املكان هيا من

 أيض ررا لتكررون ،إفييقيررا   العيبيرر  اللغرر  منرراه  توحيررد وهررو

 اهلل ورمحر   علريك   والسالم .لك  وشكي ا العامل   منتشيًة

 وبيكاته.

 الُعمي  حممد بن اجمليدعبد األستا / الندوة : )مديي. 

 االلترر ام وعلررى  رريحال هرريا علررى حممررد  كتررور يررا شرركي ا

 مررن سررؤال هنررا  آخرري، ملررداخل الفيصرر  ُأترري  أن قبررل بالوقرر ،

 اللغر   تعلري     مباركر   ج و ك  يقول: محد بن فيصل الشي 

 اللغررر  تعلررر    الرررياغبن عرررن مرررا ا لكرررن اخلرررار ،   العيبيررر 

   اململك     هل  موج   ج و  هنا  وهل الوافدين  من العيبي 

 : العجيمي عبداليمحن بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

 الررداخل   كررثرية، مشرراري    جتت ررد النرردوة طبع ررا نعرر ،

 النرررردوة مقرررريه    ورًة سررررنً  عشررررية اثررررني يمنرررر عنرررردها مررررثاًل

 من ررا خترري   بلوماسرري، ما رر  سررنوي ا حيضرريها للدبلوماسررين،

 مررن ميموقرران أسررتا ان في ررا ُيرردر  ،تررتكل  ال النرردوة مئررات،

 ،تقييب رررا سرررنوات عشررري مرررن أكثررري نررريم سرررعو  امللرررك جامعررر 

 .األسبوع   أيام  ثالث يدرسون
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 ملقريرات ا ماليرن  شرحنا  حنرن  وإرسراهلا،  العيبي  تعلي  كت 

 قبرل  مرا  وتعلري   اجلمير ،  من ناتأتي يال واألقياص نأخيها الي

  توسر  املو  بتدا ير اإل لميحلر  ل العيبير   تعلي  كت  أ  اجلامعي

 ممتررراز ا مقرررير ا أخيجررروا العيبررري الرتبيررر  مكتررر    . ثانويرررالو

 علرررى طبع رررا وُيررروزع ،األلرررو  مئرررات مبالغررر  بررردون منررره شرررحنا

 مبع ررد قررد  ا اإلمررام جامعرر  أقررياص مررن يترروافي مرراو .املرردار 

 كران  سواء املياك  لتلك نع ي ا ،األوًف من ا وزعنا اللغ  تعلي 

 الرردورات لكررن مكتبررات،لل إضرراف  .غريهررا   مأ إفييقيررا  

 اللغرر  تعلرري  معاهررد اجلامعررات، عمررل هرريا داخلالرر   تعلرري الو

 معاهرررد سررت   مررن  قييرر   عررن  اململكرر     أظررن  تررتكل   ناعنررد 

 ،املسرراء    وترردر  تعمررل معاهررد ف رريه  ،ةنررور  جامعرر آخيهررا

 أخ تك . كما هيتست ع مبا تساه  الندوة  لك م  لكن

 ج ر   ليسر   النردوة  النردوة،  باسر   اكتاب ر  نييرد  ال حنن احلق

 اجلامعررات. مررن أو مؤسسرر  كترر  نرروزع تعرري ، كمررا علميرر 

   .االنرتن  تعلي  استخدم  كن بعد عن التعلي  أن كما

 (الُعمي  حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : مديي. 

 سررعو ، امللررك جامعرر  مررن السرريحاني علرري للرردكتور مداخلرر  

 الدقيقتن. عن ت يد لن املداخل  بأن ل متفا وأنا فليتفضل،
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 : السيحاني. علي لدكتور/ا مداخل 

 وشركي  مداخلر   هي ،وبيكاته اهلل ورمح  عليك  السالم

  Kerala كرريال ) جبامع  كن  .املنتدى ومضيف لياعي حقيقً 

 يقرروم مررن واسررتنبا  بالبحرر  أمانرر  وُحملرر  ،مررؤمتي حلضررور

   مقررامي مررن أقرر  مل وأنررا وحاولرر  ،العيبيرر  للغرر  بالترردري 

 مر   والتعراون  بالتدري  ييغ  ملن رسا ل إلخواني أبع  أن اهلند

 ،اإلقامرررر   Kerala كرررريال ) جامعررر   تتحمرررل  أن علرررى  اجلامعررر  

 ومتشري  خجلرى  البداير   وكان  السفي، نفقات املت وع ويتحمل

 أريررد املقررام هرريا   لعلرري التوقررف فرر ثيت ،عيجرراء قرردم  علررى

 بالتعراون  ييغر   مرن  حرول  الردكتور  طييرق  عرن  الفكرية  تسويق

 مأ حكومير   ج ر   مرن  كران  سرواء   alaKer كرريال ) جامعر   م 

 واحملاضري  حقيقر ً  الدكتور لهاق ما م  أتفق خاص ، ج ات  من

   الظرامئ  الييرق  على البار  املاء من أحسن كالمه كان وقد

 اإلفييقير   اجلامعرات    جرد ا  شرديد  تع ر   هنرا   .احلرار  اليوم

 ريررا ة أصررحا  حنررن العيبيرر ، تعلرر  علررى اآلسرريوي  واجلامعررات

 نشري  وكريلك  احلفاظ   ك ى أمان  ونتحمل قيا ة وأصحا 

 العيبي . اللغ 

 الدعاير      البنو من االستفا ة يت  ال ملا ا للدكتور: سؤال

 العيبي   اللغ  لتعل  الندوة مشاري  و ع 
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 : العجيمي اليمحنعبد بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

 والشرريكات  للبنررو   الفكررية  نقررل    ونتعرراون  مسررتعد  أنررا

 .واملاحن  الي امل

 ومن ررا طلبررات ةعشري  مررن أكثري  النرردوة عنرد  لل نررد، بالنسرب  

 يلري،  مرا  هرو  السرب   لكرن  للمشريوع،   Kerala كرريال ) جامعر  

 حنرو  ت حف قارة اهلند اهلند،   كبري مكت  هلا كان الندوة

 غفررري، مجررٌ  في ررا واملسررلمون الصررن، بعررد الثرراني البلررد املليررار

 مكتر   كحكومر   اهلنرد  قر  أغل السرب    هو ما أتدر  لكن

 قضررري  مثرررل املسرررلمن قضرررايا مررن  قضررري  تتبنرررى ألن رررا ،النرردوة 

 برررن خنريكررر  فقرررالوا: كشرررمري، قضررري  مررر  هررريو فلسررر ن

 نغلرق  الإو النردوة  أيت ا كشمري قضي  عن تتخلوا أن إما أميين،

 ال وهلريا  اهلنرد؛  أهمي  م  املكت  يغلقوا أن فاختاروا املكت ،

 إىل الصررن،  إىل ترريه  اهلنررد، إىل ترريه  أن النرردوة تسررت ي 

 إفييقيا. أو أخيى بال  

 العررام   ولكررن اإلسررالمي ، ونؤالشرر لرروزارة التسررويق نييررد

   للجميرر  العيبيرر  مؤسسرر  مرر  االتفرراق مت العررام وهرريا املاضرري

 وهلل وُنفررريت العيبيررر  اللغررر  وتعلررري  لتأهيرررل  ورات عشررري تنفيررري

 شراء  إنرر  وهنا  ب ا،غي األرجنتن حتى شيًقا الصن من احلمد

 القا م . األعوام   مماثل تعاملرر  اهلل
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 في را  جامعر   نووأربعر  مخس  .الصن   جوا  أبي  كي على

 القرارة    املرؤثية  الردول  مرن  كرثري  الصرن،    عيبير   لغر   قس 

 .اآلسيوي 

 الُعمي  حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : )مديي.  

 جرالل  الردكتور  من رر آخي اخلملد فيص  أتي  أن قبل :سؤال

 سؤالن: للدكتور هوج أ بيومي

 اإلسررالمي للشرربا  العامليرر  للنرردوة هررل يقررول: األول السررؤال

 اإلمام  جبامع  الدراسي  املن  طال  م  عالق 

 ب ررا النرراطقن لغررري العيبيرر  اللغرر  كانرر  إ ا :اآلخرري السررؤال

 ب ررر  لليعايررر  احلاجررر  أمررر    هلرررا النررراطقن فرررإن م ررر  أمرررٌي

 في ا. النقل عن ولبعده 

 : العجيمي عبداليمحن بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

 احلكومرررات لعمررر هررريا ،العررري  مرررن بالعيبيررر  ونالنررراطق

 أنررررا العررررالي، والتعلرررري  الرتبيرررر  وزارة اجلامعررررات،و الرررروزاراتو

 الكرريي  األخ بسررؤال يتعلررق مررا .العرري  غررري تعلرري  عررن أتكلرر 

 هلر   املرن   طرال   األوىل، النق ر      اخرري   اهلل جر اه ) الدكتور

   و ورات خميمررات وهررو تعليمرري جب رراز مرريتب  آخرري مشرريوع

 أم وكريلك  سعو  وامللك اإلمام جامعي   الدراسي العام أثناء

 تعيفرون  كمرا  للندوة مكات  هنا  االسالمي  واجلامع  القيى
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 اجلامعرر    أن كمررا اململكرر ،   مكاترر  ةعشرري مررن أكثرري

 اإلسرالمي   اجلامعر   م  واتفاقي  هنا  مكت  ناعند اإلسالمي 

 غرررري لل لبررر  خميمرررات برررن مرررا اشررر يي  يكرررون يكرررا  نشرررا و

 ولقررراءات  ورات وأيض رررا .الوفرررو  طلبررر  مرررن طبع رررا، السرررعو ين

 م مران  مشريوعان  هنرا  و النردوة،  تنظم را  األسراتية  م  خمتلف 

 جامعرر    احلقيقرر    كرران قرردي  مشرريوٌع لل ررال ، قرردم ان

 اإلسرالمي   و فر الو مرن  طلبر   كرل  وهو الندوة، إىل ونقلته اإلمام

 كانرر  وإن مبررال  هلرر  ونقرردم جنمع رر ، اململكرر  جامعررات  

 أثنرررراء  عويرررر  مبشرررراري  ليقومرررروا بلررررده    للتررررنقالت زهيرررردة

 ال لر   ميحلر     يردر   ال بير   مثرل  ويردعوا  لُيدربوا الصيف،

  هر    اإ ال الر   يعي ،جيد مشيوع هيا واحلقيق  ،والدراس 

 ي وزهررا السررعو ي  مررن شرر ا ة ومعرره سررنوات، أربرر  بعررد ي وخترر

  مررر  ينسرررق وال السرررابقن  العلمررراء مررر   ينسرررق ال هنرررا   ويررريوح

 ندربره  األوىل السن  من سن  كل   الدراس  فأثناء اجلمعيات،

 جتيبته. ونصقل

  جابي بن حممد /الدكتور سعا ة :مداخل. 

 جر اه  ملضيفنا اشكي  ؛وبيكاته اهلل ورمح  عليك  السالم

 وعنرررد  .للمحاضررري شررركي ا ملتكلمينرررا، شررركي ا خرررري ا، اهلل

 سييع : نقا  ثالث
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 لرو  حترى  بثقافت را  ُتقردم  فاللغر   متعا لر ،  ليس  اللغ  أن :أواًل

 فترردري  وبالتررالي .هبر  ُتقرردم الرري اللغر    يررن   يرردخل أن ينروِ  مل

 الررردين وهلررريا العيبيررر  للثقافررر  نقرررٌل هرررو نعتقرررد العيبيررر  اللغررر 

 أقسرام  رؤسراء  أحرد  لري  رواها قصرية بقص   لك على وأستش د

 يقرررول: السرررعو ي ، اجلامعرررات إحررردى   اإلسرررالمي  الدراسرررات

 الدراسرررات قسررر    ر يس رررا وكنررر  القسررر    زمال ررري  عرروت 

 أحررررد فررررإ ا ،للصررررالة قمنرررا  ثرررر  لإلف ررررار وجلسررررنا اإلسرررالمي  

  سررنيه فإنرا  تتوضرأ   أال لره:  قلرر  مكانره،    يبقرى  املردعوين 

 تصرلي  وال رمضان   كيف  :ل ق أصلي، ال أنا قال: للصالة،

 وحنرن  أعلر   مل يقرول:  مسريحي،  أنا قال: الكبا ي، إحدى هيه

 تلرررك إال مسررريحي أنررره القسررر  و  اجلامعررر  نقاشرررات   نررردخل

 أو بشركل  للثقافر   اامتصاص ر  هنرا   أنه على يدل هيا اللحظ ،

 نق تن: أطيح واحلقيق  مع ا، وتعاون ب خي

 مرن  لرد خا الردكتور  إليره  أشرار  ما مسأل  هي :األوىل نق  ال

 وأريررد ،للدبلوماسررين العيبيرر  اللغرر  ترردري    اج ررد  للنردوة  أن

 يسررت ي  مررن فلعرل  اخلررار ، إىل احلقيقرر  االقررتاح  هرريا أنقرل  أن

 سرررفارات تتبنرررى أن اخلارجيررر  وزارة إىل املقررررتح هررريا يوصرررل أن

 اللغرررر    رو   تقرررردي  الشررررييفن احلرررريمن خررررا م حكومرررر 

 الثقافررر  نشررري   ُتسررر   حترررى جمانيررر  تكرررن مل ولرررو ،العيبيررر 

 أكثررري ومرررا ،السرررفارات أكثررري ومرررا الررردول هررريه   والتعلررري 
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 و يننرا  ثقافتنرا  ملعيفر   املداخل أحد نيكونو وقد .هلا املتع شن

 العيبي . اللغ  طييق عن معيفت ا هو

 خالرد  ورالردكت  إليره  أشرار  ما احلقيق  ف و اآلخي األمي وأما

   اج رررو   هنرررا  أن أعررري  أكرررن مل ،مررري ج ررراًل كررران وإن

 العيبير   اللغر   أن ،حقيقر ً  ماسر   حاجر   هنا  نإ أقول: أنا هيا،

 أن يييرررد مرررن فررإن  تسرررتحق ا، الرري  اخلدمررر  اآلن إىل ُتخرردم  مل

 متكاملررر  منررراه  سررريجد الفينسررري  أو اإلجنلي يررر  اللغررر  يرررتعل 

 وتسراعده  .أفرالم  ىحتر  أو DVD أو CD شكل على كان  سواء

   ُتخرردم العيبيرر  اللغرر  فليرر  املنشررو ة اللغرر  تعليمرره   وُتسرر  

 علررريك  والسرررالم القررريآن، لغررر  تنتشررري أن  كرررن حترررى هررريا

 وبيكاته. اهلل ورمح 

 : العجيمي عبداليمحن بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

 كاإلجنلي يرررر  ليسرررر  أحبررررا  يررررا العيبيرررر  مشرررركل  طبع ررررا

 الفارسرري  في ررا مبررا اللغررات تلررك األخرريى، واللغررات والفينسرري 

 العيبير   الدول جامع  أفيا  إال خيدم ا ال العيبي   ول، ختدم ا

 .كررر ى وكارثررر  مصررريب  هررريه .ضرررعيف  عنايت رررا واجلامعرررات

 أو املرروار  حمرردو ة املؤسسررات مئررات بررن مررن مؤسسرر  النرردوةو

 الكرالم  ج رد،  إىل حتترا   غرريه  أو عيبي أو ب يا يقومون أفيا 

 حيتا  وغريه  صالح أبو) اليماني جابي حممد  . به تفضل لي ا
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 برررال   أرشررر  وأنرررا عقا ديررر  و ول ورسرررال  رؤيررر  إىل احلقيقررر 

 أتوقر   اإل ار  يرق والتعو البريوقياطير   زال  إ ا بال   وجامعات

 .تن لق أن اجلامعات من أتوق  اهلل،عبد امللك ميك  من

 إىل حيترراجون نلكرر النررا  لرردى موجررو ة اليغبرر  وباملناسررب 

 اقررررتاح السرررفارات تقررروم مرررا ومثرررل متويرررل وإىل سياسررري  إرا ة

 اخلارجيرر  كلمرر  وإ ا حبملرر ا تنرروء السررفارات لكررن مجيررل،

   تسراه   اجلامعرات  تكرون  أن  كرن  شرغلنا،  هرو  مرا  يقولون

 االسالمي . الشؤون وزارة أو التعلي  وزارة أو تكت  أو هيا

 العيبيرر  اللغرر    الشريعي  احملترروى الواقر   والدراسررات واللغر  

 جامعرات  مر   نتعامرل  حنرن  لكن ،من ا موجو  وهو ُيدر  الي 

 ح مررر  هلررر  أحضررريت إ ا الفيانكوفيررر ، أو أفييقيررر  علمانيررر 

 هريا  نوطن أن نييد حنن .يوافقون ال قد اإلسالميات من ضخم 

 مرا  لكل يلمن حنن باخلري، أبشي  ا  حن استوطن وإ ا األمي

    النا  و لك  ا  من واأله  به، تفضل

 جرررابي، حممرررد الررردكتور  كررريه مرررا علرررى تعقيررر  هنرررا 

 السرررفارة هنرررا باملناسرررب  والسرررفارات وجيررره، مقررررتح واحلقيقررر 

 تأهيررل تيعررى الفينسرري  والسررفارة األملانيرر  والسررفارة سررباني اإل

 تيعررى ال ي انيرر  السررفارة إن بررل ؛بال هرر  لغررات لتعلرري  برريام 

 املالحرررق خرررالل مرررن واتأ  منلرررك احلمرررد، وهلل حنرررن معاهرررد،
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 اللغر   تعلري   تربي  إىل املالحرق  تبرا ر  أن فأمتنى والديني  الثقافي 

 ب ا. تعمل الي البلدان   العيبي 

 لره  يؤسرف  مما يقول: العجيمي، إبياهي  األستا  من السؤال

 عرردة مررؤمتيات أن اململكرر  خررار  العيبيرر  اللغرر  بصررد  وحنررن

 أسررف وبكررل الييررا    هنررا ُتقررام النقررا  وحلقررات ونرردوات

 باللغر   الرتمجر   ترت   وأحيان را  .اإلجنلي ير   األساسري   لغت را  تكون

 لغرر  تكررون أن اإلسررالم من لررق هررو بلررد    جيرروز ف ررل العيبيرر ،

  اليفررر يرررت  أن ، 1) نق ررر  هررريه أجنبيررر   لغررر  هررريه املرررؤمتيات

 أ  عقررد جرواز  بعردم  سررام أمري   إصردار  اللتمررا  السرامي  لمقرام ل

 ال مرن  هنرا   كران  وإن العيبير   اللغر   بغري نقا  حلق  أو مؤمتي

 الداخلي . الرتمج  أج  ة ع  له فُيرتج  جييدها

 لنررررا،عم لرررري  هرررريا لكررررن خررررري، اهلل جرررر ا  دكتورالرررر

 سرامي   قريارات  هنرا   أن أعلر   لكرن  متام را،  خمتلف مشيوعنا

 ُتنفي. ال لكن وصارم ، جد ا وقوي  كبرية

  يفي.اخلل علي بن أمحد /الدكتور فضيل  :مدخل 

 ؛وبيكاته اهلل ورمح  عليك  السالم

 ع ي عبردال  الردكتور  األسرتا   فضيل  نشكي ابتداء  احلقيق 

 نشررركي ثررر  واجلميلررر ، ال يبررر  اللقررراءات هررريه علرررى الُعمررري 

 كريلك  املوضروع،  هيا مثل إثياء على العجيمي خالد الدكتور
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 لنررا  كانرر حقيقرر  األفاضررل اإلخرروة .يرردعبداجمل الشرري  املقرردم

 وخرالل  الصروالت  هريه  خرالل  فمن العامل حول والتوص جوالت

 نتتصرورو  العيبير ،  اللغر   نعم  علينا اهلل نعم  هي اجلوالت هيه

 العيبيرر ، يف رر  ال وهررو القرريآن يقرريأ القرريآن احافًظرر اشخص رر أن

 هرؤالء  بأمثرال  نلتقري  أن نسرت ي   كيرف  نفوسرنا،    حير   ف يا

 مقصرد  ىلوتعرا  سربحانه  اهلل كرالم  ف ر   العيبي، الكالم لف  

 األمي. هيا   علينا اهلل نعم  نتيكي

 أتصرور  أنرا  اسرتثمار،  أول وهمرا  اإلخروة  أي را  حقيقيران  أمريان 

 ويتبنراه  خالرد  الردكتور  يتبنراه  وممكن احلقيق  اللقاء هيا مثل

 اسرتثمار  أعظر   ،الُعمي  ع ي عبدال والدكتور محا  الدكتور

 العقرررار أهرررل بررراهلل أقسررر  العيبيررر ، اللغررر    هرررو و نيرررو   يررري

 العررام العيبيرر ، اللغرر    لالسررتثمار ويتوج ررون العقررار يرتكررون

 العيبيرر  للغرر  ماسرر  حاجرر  فوجرردت بيي انيررا   كنرر  املاضرري

 جل ررات زيررارات اعملنررو جلنرر    و خلنررا أحررده و أنررا وجلسرر 

 اجلامعرررررات جلميررررر  العيبيررررر  اإلمرررررام جامعررررر  مثرررررل عديررررردة،

 .املعيف  جامع  اإللكرتوني ،

 مناه . إىل حنتا  :أننا أواًل فوجدنا

 اللغرر  تعلرري    لالسررتثمار األمرروال مررن م يررد ا حنتررا  ثاني ررا:

 العيبي .
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 فقر   العيبير   اللغر     اسرتثميوا  لرو  باهلل وأقس  الندوة أقول

 العيبير   للغر   لري   السرنوات  لعشيات يكفي  خل عنده  لصار

 أنرا  اآلن االجنلي ير   تعلري   موقر   ترأملوا  فق  مشاريع  ، جلمي 

 سررت  اآلن عنررده  الوضرر ،  رسررنا ملررا أشرر ي  أربعرر قبررل أتكلرر 

 مرن  ألرف  نقرول  اآلن نحنر  اإلجنلي ير ،  اللغ  لمونيتع مليون عشي

 مليررون، ثالثرر  هرريه مسررتويات تسرر  عنرردنا شرر يي ا،  والر ما رر 

 العرد   فيصرري  مليرون  نرا ءجا مليرون،  نووثالث ث ثال آال ، عشية

 مبارًكا.

 العيبير   تلعري     سرتثمار اال ألن لالسرتثمار  أ عرو  احلقيق  أنا

 العيبير   اللغر   نردر   أن نسرت ي   تواصل وسا ل عندنا بعد، عن

 الكرررثريين أجعرررل أنررري خ ررري   اآلن يعررري  يارنرررا،   وحنرررن

 بيي انيرا  و  اليابران،    إندونيسريا،    العيبير   اللغ  يدرسون

 العيبير   اللغر   تعلمروا  ممرن  السو ان و  مصي و  السعو ي  و 

 مباشية. اهلواء على يدرسون  انوُيحسنو

   وهررو لفررالن إندونيسرريا،   وهررو لفررالن هرريه السرراع  اآلن

 هررريه حبسررر  يدرسرررون القررراهية،   وهرررو لفرررالن اخليطررروم،

 املا ير ،  القردرة  اهلل أع راه   ممرن  احلقيق  أ عو أنا .املستويات

  يررري اسرررتثمار اخلاصررر  مأ اخلرييررر  كانررر  سرررواء املؤسسرررات

 لك . شكي ا و نيو ،
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 (الُعمي  حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : مديي. 

 اللغر   تعلري   مع رد    مرديي ا  كران  أمحرد  الردكتور  باملناسب 

   املباركررر  الررربال  هررريه مثرررار أحرررد وهرررو اليابررران   العيبيررر 

 اخلار .

 : العجيمي عبداليمحن بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

   أمحررد الرردكتور أخرري مررن نفرري  كررالم ،هنررا لرري امسرر 

 عيبير   خنر   في را  الي تيكيا   األكا  ن اليغب ، موضوع

 فعرالً  فنصرحت    عديردة  سرنوات  منري  أقابل   إخواننا من ةكثري

 العيبيرررر  تعلرررري  ومعاهررررد أكا  يررررات افتترررراح وهرررري نصرررريح 

 واملعاهرد  األكا  يرات  عشريات  عرن  ترتكل   جتارير ،  ألغيا 

 محرردوا يدرسررون، هلل مرردواحل األترريا  املسررتعيبن مررن لكررثري

 وأيض را  املالير ،  للناحير   بالنسرب   هريا  ق ، خيسيوا ومل العاقب 

  م  . استثمار هيا ويباع لُي ب  بالكتا  يتعلق ما

 (الُعمي  حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : مديي. 

 االسرتفا ة  عرن  ما ا يقول: عبداهلل الدكتور من سؤال هنا 

 ج رتن:  مرن  وهريا  .العيبير   باللغ  علق املت العلمي  الكياسي من

 علمي  كيا   وإنشاء اجلامعات،   للغوي ا العلمي  الكياسي

 عندنا  العيبي  باللغ  متعلق 
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 : العجيمي عبداليمحن بن خالد /الدكتور )احملاضي:  

 امللرك  ميكر   فقر   العيبير   للغر   كيا   هنا  أن مسعته ما

 "عيبري " مثرل:  اخلريي   واملياك معه، نتعاون  يال هيا عبداهلل

 حبثير   معاهرد  أو كريا    هنالك إ ا :العاملي  مناه  مؤسس " أو

 جيد. اقرتاح هولكن أعيف ا، ال أنا العيبي  للغ 

 هنالرك  الغري     طبع را  هيا، عملوا الدول من كثري   اآلن

 وإن كرررثرية واإلسرررالمي  العيبيررر  للدراسرررات ومعاهرررد كررري  

 أحررد ملنرردو  قلرر  نفرر ،ي اممرر أكثرري يضرري قررد بعضرر ا كرران

   اليررنامل تع رري   ملررا ا الغرري    الكياسرري ألحررد الررداعمن

 يكررون أن  ون سررالمي اإلو عيبيرر ال دراسرراتلل كيسرريال هرريا

 ر ري   أنر   ختترار  أن الشريو    هريه  مرا و قال: شيو ،فيه  لك

 عرده  املرن    ختترار  أن برد  الو ،املرؤهلن  خررية  مرن  يكرون  القس 

 مرررن اصرررح قرررد أنررره فوجررردت الكيسررري، ب ررريا خررراص جملررر 

 ياكر  امل علرى  األمروال  اآلن دفعونير  جتارنرا  من وكثري غيبوب ،

 عيبير    راسرات  سرواء  أمييكرا،  و  بيي انيرا  و  موسكو  

 مرن  قبرل  مرن  فُتردر   طبع ا اإلسالمي  هي وال ام  إسالمي ، أم

 فرربظن مشرركل  إىل امليكرر  أو القسرر  فيتحررول اإلسررالم يشررو ه

   يسئ. ووه ُيحسن أنه احملسن
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 (الُعمي  حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : مديي.  

   املرررن  زيرررا ة عرررن مرررا ا يقرررول: خالرررد شررري  سرررؤال هنرررا 

 نرره إ حيرر  والرردين، العيبيرر  اللغرر  لتعلرري  السررعو ي  اجلامعررات

 تع يرره مررا أضررعا  إلفييقيررا امنح رر يع ررون اليافضرر  أن ُيالحرر 

 العيبي   الدول

 : العجيمي عبداليمحن بن دخال /الدكتور )احملاضي:  

 العرد   ب يا ة الوزراء جمل  قيار صدر ونصف عام قبل املن 

 السرنوات    قلريالً  شرحيح ا  كان أن بعد ،السعو ي  باجلامعات

 كررونت أن ينبغرري جامعرر  كررل طررال  مررن %5 وأصررب  اخلرروالي

 حسرر  اجلامعررات مشرركل  لكررن سررعو ين، غررري ل لبرر  امنح رر

 اإلسررالمي  اجلامعرر  ضررعيف ، اسررتجابت ا ومسرراكن ا ظيوف ررا

 القريى  وأم اإلمرام   كرن  اكربري   اعرد    ختترار  احلقيقر   املدين ب

 اجلامعررررات مررررن اكررررثري  لكررررن مررررا، حررررد  إىل سررررعو  وامللررررك

 إىل احلقيقررر     األمررري  حيترررا  و .حمررردو ة  للتنفيررري  اسرررتجابت ا 

 ومتابعرات  شرديد  تع   بعد جاء القيار وهيا الشأن، ب يا متابع 

 أن أجررل مررن ،نصرراب ا إىل رواألمرر إلعررا ة رينغيررو مررن وصرريحات

 احلمرد  ررر  ومئرات،  عشريات  إىل األعردا   قل  أن بعد ،املن  عو ت

 لرردى واليغبرر  ب ررا، بررأ  ال زيررا ة وجرردت األقررل علررى اآلن رررر هلل

 إيرريان إيرريان، أمرري   ي ررولن وال كررثرية الواقرر  العررامل   النررا 

 النرررور ءجرررا إ ا تعليمي رررا، مأ عسررركيي ا كررران سرررواء خميولررر ،
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 بشررريوااو السرررن  أهرررل يرررا أنرررت  اشرررتغلوا لكرررن الظرررالم، ان فرررأ

  ين ررا لرري  قررا ورات،ال ينشرريون ضررالالت،ال ينشرريون برراخلري،

 منرا،  غفلر      واملعاهرد  اجلامعرات  وفتحروا  ينشيونه، الي  هيا

 السررعو ي ، العيبيرر  اململكرر  أر  مررن السررن  ُدأُسرر رجعرر  لررو

 والتفاتر   انع اف  هيه لعل واآلن أج  ت ا، كلب اململك  فتعو 

 يكرون  أن العمرل  هريا  و  احللرف  هريا     اهلل وفقه) امللك من

 ،ااقتصرا ي   احلًفر  ،ايي عسرك  احلًفر  يكون أن متكاماًل، حلًفا

 نفرريح، إخرروان يررا األترريا  أيض را،  اتعليمي رر حلررف ،اسياسرري  احلًفر 

 أصربحنا  ،الريواف   فجور مقابل   السعو   رتكيال تقار لل

 مرن  هنا اإلسالم أر  هو امل   لكن ،ونشاط   تيا باأل نفيح

 فقرردها يالرر مصرري اخللرري ،  ول السررعو ي ، العيبيرر  اململكرر 

 أر  وكريلك  سري  كبلرد  فقردناها  ،تعيفون ا ألسبا  العامل

  لررك ومثررل للخررري حماضررن كلرر ا يعيرردها أن اهلل نسررأل الشررام

 ال أظررن باب ررا فتحرر  لررو السررني  الرربال  هرريه األقصررى، املغرري 

 أعل . واهلل الشأن هيا   تقف غريها وال إييان

 (الُعمي  حممد بن اجمليدعبد /األستا  الندوة : مديي. 

 عالقرر  لرره هررو مررا من ررا األسررئل  مررن الكررثري احلقيقرر  هنررا 

 الشرررأن   أسرررئل  وهنرررا  يسرررم ، ال الوقررر  ولكرررن باملوضررروع

 اجلديد  النيجري  الي ي  عن السؤال اإلسالمي،
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 يتفضررل أن برد  ال أخرت   أن وقبرل  الوقرر  دو حر  تعردينا  لكننرا 

 البال  هيه إن أقول: الفيص ، له أتي  أن وقبل حبدي  مضيفنا

 منرررار ا زالررر  وال كانررر  السرررعو ي  العيبيررر  اململكررر  املباركررر 

 نولر  آمراهل   ومعقرل  املسرلمن  أفئردة  م وى هي هيا وقبل للخري،

  اللغرر جمررال   سررييع  مؤشرريات عررن  ، تتخلررى أو ظررن    يررخت

 العيبي .

 اجلامعرررات مرررن العديرررد تبنررر  السرررعو ي  العيبيررر  اململكررر 

 جامعر   أسسر   املرن ،  طرال   تبن  باخلار ، واملدار  واملعاهد

 من %5 بتخصيص كيي  م سا أمٌي صدر .بيلك خاص  إسالمي 

 أيض رررا املرررن ،  رررال ل سرررعو ي  جامعررر  كرررل   ال رررال   نسرررب

 مثلر ا  اإلمرام  امعر  جل تابعر   اخلرار     املعاهد من العديد فتح 

 الررروزارة، عليررره تشررري  واآلن اإلسرررالمي  للجامعررر  تررراب  مع رررد

 بال نرا  علرى  يردي   أن وتعاىل سبحانه اهلل نسأل كثرية الشواهد

 .للخرري  منرارةً  وأبرد ا   ا م را  جيعل ا وأن النق  عن ا يدف  وأن النع 

 إبرررياهي  برررن ع ي عبررردال الررردكتور األسرررتا  مضررريفنا إىل واآلن

 .الُعمي 
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  ع ي عبردال  /الردكتور  األسرتا   )املضيف : ختامي : كلم 

 .الُعمي  إبياهي  بنا

 لألسرتا   اهلل وشركي  جروا ،  ألبري  اهلل وشركي  آمرن،  الل  

 عنه يعيف ا الي ب ييقته حتدث الي  العجيمي خالد الدكتور

 ىلإ رحلرررر     مبيافقترررره م1990 سررررن  سررررعدت وقررررد .كررررثري

 مبررا وكولومبيررا وفنرر ويال ريوالررب في ررا رنرراز اجلنوبيرر  أمييكررا

 جنرو    ول مرن  أخيى وجمموع  وال ازيل بوغوتا العاصم  في ا

 املياكر   و  اجلالير   عن حديث   وتيكيت .اجلنوبي  أمييكا

 اإلسرررالمي  ونؤللشررر تابعررر  رمسيررر  م مررر    كنرررا اإلسرررالمي ،

 تحرردث ي وهررو  حين ررا،    واشررن ن   احلرريمن  خررا م  بسررفارة

 للحردي   الوقر   يسرعي  ال والري  العفوير   املواقرف  تلك تيكيت

 عن ا.

 مل إن ،حساسرر  قضرري  عررن تكلرر  اخلليفرري أمحررد  كتررور

 الييرا     أنه أعي  أنا اللغ ، نشي   التجار  اجلان  يدخل

 وغررريه اوأمييكي رر ابيي اني رر امع ررد  عشرري اثرري عررن يقررل ال مررا

 اأقسررام  وتفررت  جتاريرر ، معاهررد وهرري اإلجنلي يرر  اللغرر  لتعلرري 

 يوجرد  أن القضايا هيه أه  ومن جنلي ي ،اإل اللغ  لتعلي  اري جت

 مت روعن  نكرون  مل .العيبير   لتعلري   جتارير   معاهرد  الييا   

 أ فرر  كرر  النرردوة طييررق وعررنأ اجلاليررات مكاترر  طييررق عررن
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   للمع رررررد أ فررررر  اإلجنلي يررررر   ألتعلررررر  بيي انيرررررا   للمع رررررد

 األمري  هريا    تجرار  ال واجلانر   العيبي ، اللغ  ألتعل  السعو ي 

 جد ا. م  

 ولريلك  ولدين؛ لثقاف  وعاء هي مشاركونا  كي كما اللغ 

   والعيبيرررر  اإلسررررالمي  العلرررروم مع ررررد   جتررررار  خررررالل مررررن

 ثالمثا ر   مرن  أكثري  لردينا  كران  الدراس  بدأت حينما .أمييكا

 هيئررات ومررن األمييكيرر  اخلارجيرر  وزارة مررن معظم رر  طالرر 

   اإلمرام  جامعر   أسراتية  ألف را  الري  تاملقيرا وكان  خمتلف ،

 اآليررات مررن اللغرر    شررواهد علررى تيكرر  العيبيرر  اللغرر  مع ررد

 بوعراء  لكرن   عروة،  تقردم  أن  النبوي ، األحا ي  من القيآني ،

 وحينمرا  .اإلسرالم  وف مروا  اإلسالم من   كثرٌي أح  فقد لغو ،

 وعررن عنرره داف يرر الرربع  كرران اإلسررالم علررى احلمررالت قامرر 

 اإلسرالم  لسرماح   تف م ر   لكرن  مسرلمن،  يكونروا  ملو املع رد 

 .ليلك  فع   ؛ولإلسالم

 الرردول جلامعرر  يكررون أن ينبغرري مررا إىل املعلقررن أحررد أشررار

 ُأقرريت عنرردما أنرره ترريكيت يتحرردث وهررو األسررف مرر  العيبيرر ،

   اللبنررراني الررري ي   هررر  املتحررردة األمررر  ب يئررر  العيبيررر  اللغررر 

 العمومير   للجمعير   الشركي  ليقدم العيبي  للجامع  ممثاًل حين ا
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 هرريا كرران إ ا الفينسرري ، باللغرر  كلمترره فقرريأ املتحرردة لألمرر 

 البقي . تتوق  أن فعليك  لك  ثل

 رتوُز جرد ا  قوير   بيام  عندها اخلار    اإلسالمي  املدار 

 للعمرل  يةأسات وي لبون بل العيبي ؛ اللغ  تعلي    من ا العشيات

 األسرتا   ميتر   يصرل  قد اسرتاليا   ستغيب إ ميتبات ويدفعون

 أكثرررررري، أو  والر، آال  سررررررت  إىل العيبيرررررر  اللغرررررر  ليرررررردر 

 معين . خ ات يييدون لكن ويفيحون؛

 أنري   كري أ حترى  جترار     يدلر  شريخنا   كي كما تيكيا

 اللغرر  لتعلرري  يكيرر ت ومنتجررات أشرريط  بعرر  أصرر ح  كنرر 

  األشرريط وخصوص ررا ،وغريهررا أمييكررا   ناع رردم   العيبيرر 

 معين . مياحل   إلي ا وصلنا كنا ما الصوتي ،

 سرواء  اللغات،   االستثمار أهمي  إىل نوواملعلق اإلخوة أشار

 مررر  ومشررركلتنا عن رررا نتحررردث الررري األوضررراع ولعرررل املرررن   

 اجملرو ،  مرن  أعداؤنا خ   كيف نكتشف جتعلنا احلوثين

 ةقرررا  مرررن اأشخاص ررر أمسررري أن أريرررد ال وأنرررا أشرررخاص هنرررا 

 الرررتعل    مبكرررية أوقرررات   طلبرررات    لرررقب هنرررا  يناحلررروث

 بعين ررا، جامعرر  إىل أشررري ال العيبيرر  اجلامعررات لرربع  كمررن 

 بعرد  برل  برالعل ؛  لري   وغريت    اإلييانير   اجلامعرات  فاستق بت  

 مررن االسررتثمار ولرريلك .برربال ه  أضرري هررو الرري  بالسررالح  لررك
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 وبغرريه  ياإلسرالم  بالعرامل  عالقتنا مستقبل على حنيص أن امل  

 مرا  ليحملروا  ونعيده  أبنا    من نعل  أن اإلسالمي  الشعو  من

 م  . أمي  على يأتي هيا وليلك وسالم؛ رسال   من حنمله

 أ كرري العيبيرر  الكياسرري  بعرر إىل خالررد الرردكتور شررارأ

 حين را    دالعا ر  صاح الدكتور معنا أو معي يكون وقد أني

 بالواليررات  Jersey wNe نيوجريسرري)   بيينسررتون جامعرر  زرنررا

 مردفوع  سالمي اإل دراساتلل كيسي ب او األمييكي ، املتحدة

 ،لررروي  بينرررار  يرررهع القرررا   السرررعو ي  املؤسسرررات ىدحرررإ مرررن

 ومرن  الصر اين   أكر   من ف و ،النتا   تقدروا أن أنت  وعليك 

 ُيشررت   مل وألنره  واإلسرالم  للعري   املعا ين هلا املتحمسن أك 

 االختيرار  يرت   أن سري الكي متويرل    كري   كمرا  اجلامع  على

 ففوجئنرا  جيردة  علمير   أحبراث  هيئر   وهري  املاحنر     اجل هيه من

 مؤسسرات   مرن  بضرمان  املردفوع  الكيسري  رأ  علرى  كران  بأنه

 تلررك بعررد تغرريريه إىل ُسررعي وقت ررا   اخررري  اهلل وجرر اه  سررعو ي 

 .افاستجابو ال يارة

 م،الكريا  لضريوفنا  الشركي  وأكرير  لكر   الشركي  أكير

 األسرتا   النردوة  هريه  وملقردم  العجيمري  خالرد  الردكتور  لضيفناو

 حيفظنرررا أن وتعررراىل سررربحانه اهلل وأسرررأل ،الُعمررري  يررردعبداجمل

 أمننرا  علينرا  يردي   وأن مكريوه  كرل  ومرن  عردو   كل من وبال نا



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  418

 ال يئر   الردماء  وإياه  جينبنا وأن جنو نا رمي يسد  وأن وأماننا

 وشررري أنفسرررنا شررري كفينررراوي عا انرررا مرررن   رمررري   جيعرررل وأن

 .اهلل اك وحيَّ عليه، والقا ر  لك يول إنه اخللق
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   الندوة: من ص 
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   للندوة: الصحفية التغطية من ص 
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