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األدلة واملعلومات
دليل الجهات والمؤسسات التي خدمت اللغة العربية في البرازيل

يعمل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية عىل تعزيز خدماته
موحدة يف أعامله
يف املجاالت املتنوعة خلدمة اللغة العربية وعلومها ،إذ ينطلق من رؤية ّ
عامة  -ومنها برنامج النرش  -وذلك بأن يطلق براجمه ودراساته يف املجاالت التي تفتقر إىل
جهود نوعية ،أو التي حتتاج إىل تكثيف العمل فيها.
ومما جيتهد فيه املركز كشف حال اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها ،وتكوين
قواعد معلومات خمتلفة عن مؤسسات العربية يف تلك الدول ،وأبرز علامئها ،وجهود
املختصني فيها  ،ومدى حضورها ،وذلك بمجموعة إصدارات متنوعة ،يف سلسلتي
(األدلة واملعلومات) و(العربية يف العامل)؛ وهيدف املركز من وراء ذلك إىل جتسري التواصل
بني املؤسسات واألفراد املعنيني باللغة العربية يف الدول العربية وبني أشقائهم يف الدول
ويمهد ملرشوعات علم ّية وعمل ّية يقوم هبا ،أو تقوم هبا اجلهات ذات اهلدف
غري العربية،
ّ
املشرتك.
يعمل املركز عمال متواصال يف تكوين الفرق البحثية اخلاصة هبذه املرشوعات،
ومتابعة أعامهلا ،حتى إنجاز املرشوعات املخ ّطط هلا .وتدعو األمانة العامة الباحثني من
أنحاء العامل كا ّفة إىل التواصل معه للمسامهة يف هاتني السلسلتني ،أو يف سالسل املركز
األخرى ،وذلك طمع ًا يف تراكم املعرفة ،وثرائها ،ولتكوين مرجع ّية موثوقة ترصد حال
اللغة العربية يف كل أنحاء العامل ،وتو ّفر املعلومة للمستفيدين ،وتكون إرث ًا باقي ًا ،وتقدير ًا
للجهود التي بذهلا املخلصون يف خدمة هذه اللغة الرشيفة.
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اململكة العربية السعودية  -الرياض
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مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية14٤١ ،هـ.
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش
املهداوي  ،حممد صالح عبداملقصود
دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف الربازيل.
 /حممد صالح عبداملقصود املهداوي -.الرياض1441 ،هـ
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رقم اإليداع1441/8316 :
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التصميم واإلخراج

اليسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب ،أو نقله يف أي شكل أو وسيلة،

سواء أكان إلكرتونية أم يدوية أم ميكانيكية ،بام يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ ،أو
التسجيل أو التخزين ،أو أنظمة االسرتجاع ،دون إذن خطي من املركز بذلك.
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كلمة المركز
يعتني مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية برصد حضور
العربية يف أنحاء العامل غري العريب ،وهيتم بتقديم املعلومات املوثقة لتارخيها وحارضها،
كام هيتم ببناء أدلة للمعلومات تيرس التواصل عىل الباحثني واملؤسسات الثقافية يف
داخل الوطن العريب وخارجه .إضافة إىل اجتهاد املركز يف رصد جماالت العربية التي
مل حتظ بالدراسة الكافية ،وقد وضع لذلك الغرض أطر ًا علمية؛ يرجو أن تكون منارة
يستعني هبا األفراد واملؤسسات الذين يعملون يف خدمة العربية ،حيث يؤمن املركز بأن
خدمة اللغة ينبع من تصور واقعها ،ومعرفة جماالت انتشارها وتقاطعها مع غريها،
وتتبع أوجه التأثر والتأثري يف حميطها ،السيام عندما نتحدث عن اللغة يف بيئة خارج
نطاقها الطبيعي.
وكلام تو ّغل املركز يف صقع من أصقاع املعمورة (مثل :الصني وإندونيسيا ،واهلند،
وإسبانيا ،وماليزيا ،والواليات املتحدة )...عجب من عمق احلضور التارخيي للعربية
فيها ،وسعد بذلك ،وباستمرار تو ّقد الرغبة يف زيادة نفوذ العربية وانتشارها ،وتط ّلع
املختصني إىل إتقاهنا والتبحر يف البحث فيها .والعجب يزداد يف بعض الدول غري
اإلسالمية ،والبعيدة عن العامل العريب ،مثل الربازيل ،التي تسجل العربية فيها حضورا
كبريا نسبيا ،وذلك بتأثري املهاجرين األوائل إىل تلك البالد.
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وهذا احلضور ال يقترص عىل االستعامل اللغوي بل يمتد إىل تأسيس املؤسسات
التعليمية ،واإلعالمية ،ونرش األدب ،والتواصل بني األفراد واجلهات يف الربازيل مع
نظرائهم يف دول أمريكا اجلنوبية ،وكل ذلك قد أدى إىل تعمق ذلك احلضور وترسيخه،
واختاذه لنفسه هوية خاصة ،وشكال الفتا حريا بااللتفات إليه واالعتناء به.

وهذا الكتاب واحد من كتابني مها (دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت
اللغة العربية يف الربازيل) و (دليل العلامء والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف
الربازيل)  ،ومها من ثمرات عناية املركز بالعربية يف العامل بعامة ،ويف الربازيل بخاصة،
ويندرجان ضمن املرشوعات التي اقرتحها املركز بذرةً ،وأسندها إىل باحثني أكفاء
ويثمروهنا ،وقد عمل األستاذ حممد املهداوي فيه عىل استقصاء املعلومات
ينموهناّ ،
ّ
عن املؤسسات العلمية الربازيلية املختصة يف اللغة العربية ،والعلامء املعتنني هبا؛ هبدف
تيسري التعارف والتكامل مع إخواهنم من العرب والناطقني بالعربية يف أنحاء العامل،
وهبدف التجسري العلمي واملعريف بني األطراف املتباعدة.

ويأيت اكتامل هذا املرشوع ضمن عمل املركز العام يف (برنامج النرش) ،حيث يتواصل
املركز مع الباحثني واملختصني يف أنحاء العامل؛ لبناء قواعد معلومات تكشف حال
العربية يف العامل ،وتصدر ضمن سلسلة (األدلة واملعلومات) وهي واحدة من سالسل
النرش يف املركز ،التي حيرص فيها املركز عىل تقريب املعلومات املتناثرة ،ومجعها بني
تصوره لفرط
تصور واضح عن موضوع حمدد يصعب ّ
يدي القارئ والباحث؛ لتكوين ّ
وتفرق بياناته ،كام أن سلسلة األدلة واملعلومات تتعاضد مع سلسلة أخرى هي
تشع ّثهّ ،
سلسلة (العربية يف العامل) وهبام وبغريمها من مرشوعات الدعم للغة العربية التي يقدمها
املركز؛ فإنه يرسخ مرجعيته العاملية يف شؤون اللغة العربية.

والعزم معقو ٌد عىل مواصلة العمل يف هذا السبيل ،سواء يف الربازيل أم يف غريها من
أصقاع العامل املحب للعربية وثقافتها.
والدعوة قائمة للمؤسسات اللغويةاملختصة بالعربية يف الربازيل والوطن العريب
لبذل مزيد من اجلهود يف التقارب؛ لدعم حضور العربية يف الربازيل ،والوفاء ببعض
حق هذه اللغة الرشيفة.
6

كلمة املركز

أحتفي كثري ًا بام قام به مؤلف الكتاب ،وأشيد بتفاعل املشاركني الذين زودوا املركز
تضمنها هذا الدليل ،كام أتطلع إىل مزيد من األعامل العلمية التي
باملعلومات التي
ّ
تتناول العربية يف الربازيل ،وأن تتكامل اجلهود العلمية مع اجلهود التتفيذية املبارشة يف
التعاون والتكامل بني املؤسسات ذات األهداف املشرتكة.
سدد اهلل اجلهد والرأي .

األمني العام

أ.د.حممود إسامعيل صالح
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مقدمة مؤلف الكتاب
ا .حممد صالح املهداوي
مستشار اعالمي وصانع حمتوى

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني...؛ وبعد:
فقد وفقني املوىل سبحانه للتعرف عىل مجهورية الربازيل منذ بضع سنوات يف عدة
زيارات ثقافية وعلمية قبل ان استقر فيها لبضعة سنوات حيث شدين ما وجدته فيها
من خصائص مل أحلظها يف غريها من البلدان التي زرهتا أو قرأت عنها؛ مثل الشعب
الودود اللطيف والنظرة اإلجيابية للغاية جتاه العرب ،ومظاهر االعجاب باللغة العربية،
إنك تلحظ الوجود العريب يف كل مناحي احلياة يف الربازيل بد ًء من أعىل سلطة يف البالد؛
ً
وصول
حيث تويل ميشيل تامر رئاسة الربازيل ( )2018 -2016وهو من أصول لبنانية،
إىل احتضان الربازيل ألكرب جالية عربية مقيمة عىل مستوى العامل ،ناهيك عن انتشار
مظاهر الثقافة العربية؛ بام فيها األكل العريب ،ووجود شوارع عديدة يف املدن الرئيسة
بأسامء مشاهري عرب يف السياسة أو االقتصاد أو العامرة والتمدن .مع خمزون ثقايف إجيايب
لدى الشعب الربازييل عن العرب وكرمهم وأخالقهم وعدم وجود عالقات تارخيية بني
الطرفني تتسم بالعداء أو املواجهة.
ومع الزيارات املتكررة للربازيل تكونت لدي صورة أكثر عمقًا حول واقع اللغة العربية
يف هذه الدولة الضخمة؛ ألعكف منذ نوفمرب 2018م وحتى يونيو 2020م عىل إعداد مادة
هذا الكتاب ،والذي جاء بتكليف وإرشاف من مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية ضمن سلسلة (العربية حول العامل) ،اهلادفة إىل توفري بيانات وأدلة عامة
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لواقع اللغة العربية يف العامل .تم الرشوع يف العمل فور انتهاء أعامل املؤمتر الدويل احلادي
والثالثني ملسلمي أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي حتت عنوان« :تعليم اللغة العربية
يف دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :الواقع واملأمول» .الذي نظمه مركز الدعوة
اإلسالمية يف الربازيل ،بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد باململكة
العربية السعودية ،ومشاركة مركز امللك عبد اهلل الدويل للغة العربية خالل املدة من اخلامس
عرش حتى السابع عرش من شهر ربيع األول 1440هـ ،املوافق للثالث والعرشين وحتى
اخلامس والعرشين من شهر نوفمرب 2018م ،يف مدينة ساو باولو الربازيلية.

من املهم جدا اإلشارة هنا إىل أن هذا الكتاب (دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت
اللغة العربية يف مجهورية الربازيل االحتادية) يعد متمام لكتاب آخر هو (دليل العلامء
والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف مجهورية الربازيل االحتادية) والذي احتوى عىل
( )95شخصية و سرية ذاتية لعلامء وباحثني أفادوا واستفادوا من اللغة العربية تعليام أو
بحثا أو ترمجة يشكل الكتابان معا مادة ثرية

خيتص هذا الكتاب بإيراد أهم املؤسسات واجلهات التي هلا أثر ملحوظ يف املحافظة عىل
اللغة العربية ونرشها ونرش علومها يف عموم مدن وواليات مجهورية الربازيل االحتادية ،رشيطة
رسميا يف مجهورية الربازيل االحتادية سواء كانت مؤسسة أكاديمية
أن تكون املؤسسة مسجلة
ً
أو عامة ،حكومية أو شبه حكومية أو خاصة أو مؤسسة تطوعية هلا دور بارز وبرامج ملموسة
يف جمال خدمة اللغة العربية ،سواء كانت اخلدمة تقدم مبارشة أو عرب الشبكة العنكبوتية.
تم حتديد املعيار الزمني يف هذا الكتاب ليغطي أهم اجلهات واملؤسسات التي خدمت
اللغة العربية يف القرن العرشين وحتى هناية العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين .وأقدم
جهة يغطيها هذا الكتاب هي (النادي الريايض السوري) الذي يعود تأسيسه لعام 1917م.

لقد بلغ عدد املؤسسات يف هذا الدليل ( )57جهة ومؤسسة ،لكل منها جدول معلومات
متكامل مع شواهد فوتوغرافية لبعضها توثق الفعاليات املرتبطة باللغة العربية ،ونشري إىل
أن هناك جهات مل تُنرش ضمن الدليل ألسباب فنية تعود إىل عدم اكتامل املعلومة أو دقتها.
تم تقسيم اجلهات الواردة يف هذا الدليل إىل ثالثة أقسام:
• القسم األول :اجلهات األكاديمية؛ وتشمل اجلامعات ومؤسسات التعليم
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املقدمة

العايل ،واملدارس ومؤسسات التعليم العام ( 20جهة).
• القسم الثاين :اجلهات اخلريية؛ ومؤسسات املجتمع املدين ( 27جهة)
• القسم الثالث :اجلهات واملؤسسات التجارية ومؤسسات القطاع اخلاص
( 10جهات).
يف مطلع هذا الكتاب  -ولرضورة تكامل الصورة الذهنية للقارئ الكريم  -تم تناول
واقع اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية يف الربازيل ،كام رصدنا يف عنوان مستقل أدوار
اجلهات احلكومية الربازيلية جتاه اللغة العربية ،وكذا أهم خدمات احلكومات العربية للغة
حاليا مع استعراض
العربية يف الربازيل ،كام أوردنا أهم التحديات أمام واقع اللغة العربية ً
(إعالن ساو بالو حول اللغة العربية) الذي صدر عن مؤمتر اللغة العربية املشار إليه أعاله.
إن الكتابة عن األفراد واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف الربازيل حيتاج إىل
جهود طويلة؛ فالدولة أشبه بقارة يسكنها  212مليون نسمة ،والبحث يف مسرية لغة
عظيمة لدى غري أهلها هو بحث دونه الكثري من املصاعب ،وكان من أبرز املصاعب التي
واجهناها يف هذا الكتاب مجع املعلومات حول اجلهات واملؤسسات التي توقفت ،وكان
هلا جهود مهمة يف نرش اللغة العربية يف الربازيل.

الشكر مكرور إلدارة مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية عىل ثقتهم الغالية
شكرا لكل من ساهم يف إخراج ومجع حمتوى
يف إسناد هذه املهمة الثقيلة واملمتعة يف آنً .
هذا الكتاب الذي ال ندعي له الكامل وال نستطيعه ،إن هو إال حماولة حثيثة يف طريق
طويل تستحقه لغة خالدة تفرض نفسها يف كل مكان وزمان.
ٍ
حقيقة مفادها :أن اللغة العربية يف دول األطراف
خامت ًة :هذان الكتابان يؤكدان عىل
هلا حضور وبحاجة أكثر من ذي قبل إىل جهود دول املنبع ..إىل حكومات ومنظامت
وأفراد العامل العريب.
املؤلف:
حممد بن صالح بن عبد املقصود املهداوي
ساو باولو -مجهورية الربازيل االحتادية
فرباير 2020م

الربيد االلكرتوينmahdawy888@gmail.com /
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ما أهمية هذا املشروع
يكتسب هذا اإلصدار أمهيته بالنظر عىل عدة أسباب منها:

 .1املكانة اخلاصة واألمهية الكبرية جلمهورية الربازيل االحتادية؛ كأهم دولة يف قارة
أمريكا الالتينية ذات تقارب إجيايب مع العامل العريب وقضاياه.
 .2يعد العمل األول من نوعه :أول أدلة بيانات معارصة ومكتملة املحتوى لألفراد
الربازيليني واجلهات الربازيلية الذين خدموا اللغة العربية.

 .3أنه يقدم دراسة نظرية وموثقة عن الواقع احلايل للغة العربية يف الربازيل ،وخصوصية
الربازيل جتاه اللغة العربية ،وأهم التحديات التي تواجه نموها يف الربازيل.

 .4البعد الزمني :ليغطي اهم اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية منذ
بدايات القرن العرشين وحتى هناية العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين.

 .5يعد مرج ًعا حدي ًثا عن أهم األسامء واجلهات التي خدمت اللغة العربية يف هذه
الدولة املحورية مع عناوين التواصل معهم.
 .6حيتوي عىل معلومات موثقة تنرش ألول مرة؛ تم مجعها بطرق خمتلفة منها اللقاءات
احلية واملبارشة مع العديد من أصحاب السري واجلهات املنشورة.

 .7يمثل هذا املرشوع بكتابيه أحد شواهد التعاون ونتائج التواصل يف إطاره الثقايف
13
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بني دولتي الربازيل واململكة العربية السعودية.

 .8خيدم احلراك الثقايف العريب يف املهجر الالتيني ،ويبعث فيه القوة وجيدد احلامس
والصلة باللغة العربية وواقعها يف دول األطراف بعيدً ا عن العامل العريب.
 .9يتم نرشه وتوزيعه مطبو ًعا يف األوساط العلمية وبني املهتمني ،كام ينرش منه نسخة
الكرتونية عىل الشابكة اإللكرتونية خمدومة بطرق بحث متعددة.
 .10يتسم املرشوع بالتجديد املستمر؛ حيث يتم جتديد املحتوى كل ثالث سنوات.

14

اللغة العربية في البرازيل
الماضي والحاضر وأطياف المستقبل
تتناول الدراسة ما ييل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أمهية دولة الربازيل.
خصوصية العالقة بني الربازيل والعرب واللغة العربية.
دور املؤسسات التعليمية الربازيلية يف نرش اللغة العربية.
واقع تعليم اللغة العربية يف اجلامعات الربازيلية.
واقع تعليم اللغة العربية يف قطاع التعليم العام.
اجلهود احلكومية الربازيلية جتاه اللغة العربية.
أهم جهود الدول واملنظامت العربية جتاه نرش اللغة العربية يف الربازيل.
ما التحديات التي تواجهها اللغة العربية يف الربازيل؟
أهم التوصيات التي خرج هبا مؤمتر (تعليم اللغة العربية يف دول أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي الواقع واملأمول) الذي عقد يف ساو باولو يف شهر
نوفمرب 2018م.
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 مجهورية الربازيل االحتادية هي أكرب دولة يف كل من أمريكا اجلنوبية وأمريكاالالتينية .وثالث أكرب بلد يف األمريكيتني الشاملية واجلنوبية ،وخامس أكرب دولة يف
العامل من حيث املساحة اجلغرافية ( 8.51مليون كيلومرت مربع) ،أو عدد السكان
( 212مليون نسمة  /يونيو 2020م)( ،)1وهي هبذه املساحة الضخمة تشكل %48
من مساحة قارة أمريكا اجلنوبية(. )2

 الربازيل قوة صاعدة :تتبوأ الربازيل املركز االقتصادي األول بني مجيع دول أمريكاالالتينية ودول البحر الكاريبي ،وترتيبها ضمن جمموعة العرشين يتأرجح بني
السادس عامليا (2011م ) والتاسع (2019م) ،وتشري الدراسات االقتصادية
االسترشافية أهنا مرشحة للمركز اخلامس عامل ًيا بحلول عام(2050م)(.)3

 اللغة الربتغالية يف الربازيل :استطاع االستعامر الربتغايل الذي استمر ثالثة قرونتقري ًبا (1500م 1822-م ) أن يبسط سلطة اللغة الربتغالية عىل أرايض الربازيل،
-1املوقع الرسمي للمعهد الربازييل للجغرافيا واإلحصاء https://www.ibge.gov.br/IBGE

-2املرجع السابق

-3منها دراسة موسعة نرشهتا رشكة االستشارات املالية العاملية  PWCعام 2018م توقعت فيها أن حتتل الربازيل املركز
اخلامس بعد كل من الصني واهلند والواليات املتحدة وإندونيسيا (بالرتتيب) ،انظر :جريدة العني اإلماراتية عدد
2018/12/31م.
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فاللغة الرسمية يف الربازيل هي اللغة الربتغالية وتُعدُّ من اللغات الرومانسية،
والتي حتمل األصل الالتيني كام هي أغلب اللغات املحكية يف أوروبا ،وحتتل اللغة
الربتغالية املرتبة السادسة عامل ًيا من حيث االستعامل ،ويتكلم هبا أكثر من 300
مليون نسمة ،كام أهنا أكرب لغة يف أمريكا اجلنوبية من حيث عدد املتكلمني هبا؛ حيث
يتحدث هبا  %97من سكان الربازيل والذين يشكلون  %51من سكان قارة أمريكا
اجلنوبية ،وهي أيضا لغة رئيسة يف عدد من بلدان إفريقيا ،ولغة رسمية يف  9دول(.)1

 تأثري اللغة العربية يف مفردات اللغة الربتغالية :يوجد الكثري من املفردات يف اللغةالربتغالية ترجع إىل أصل عريب ،أ ّلف الكاتب واألديب أسعد زيدان( )2كتاب (ألف
كلمة عربية يف اللغة الربتغالية) مجع فيه ألف كلمة مشهورة ،وتشري دراسة أنطونيو
هوبس( )3إىل ما هو أعمق من ذلك بكثري؛ فيقول ما نصه« :هناك ظاهرة فريدة يف
روعة اللغة العربية :بدراسة ما جمموعه ثالثة إىل ثالثة آالف ومائتي كلمة من جذور
اللغة الربتغالية املبكرة سنقف أمام ما ال يقل عن ثامنامئة كلمة منها هي من أصل
عريب .وبطريقة أخرى وباإلحصاء اللفظي املعارص يف ذلك الوقت ،فإن جمموعة
الكلامت العربية التي كانت موجودة باللغة الربتغالية مثرية لإلعجاب .إهنا متثل
حوايل  ٪25من مفردات اللغة الربتغالية املبكرة ،وهذه اإلحصائية تأخذ يف االعتبار
أيضا الكلامت املشتقة حدي ًثا(.»)4
ً
 كيف وصلت اللغة العربية إىل الربازيل؟ وصلت اللغة العربية إىل الربازيل عىليد أوائل املسلمني الواصلني إىل األرايض الربازيلية ،وختتلف الروايات حول أول
اتصال للمسلمني بأمريكا الالتينية ،فيذهب بعض املؤرخني إىل احتاملية وصوهلم
إىل هذه القارة  -قبل وصول الربتغاليني إليها -عن طريق بعض البحارة املسلمني؛
-1عيل القفاص :دليل املحادثة الربتغالية ،الدار العربية للعلوم نارشون2013 ،م.

(2017-8-1) « What Languages Are Spoken In Brazil?.

وانظرAmber Pariona:

-2أسعد يوسف زيدان :كاتب وأديب بارز ومن أعالم املهجر الربازييل ،هاجر من لبنان اىل الربازيل عام 1952م ،له
الكثري من الكتب يف اللغتني العربية والربتغالية؛ سريته منشورة يف (دليل العلامء واألفراد الذين خدموا اللغة العربية
يف الربازيل).
-3أنطونيو حبيب هوايس :كبري أدباء الربازيل ووزير الثقافة الربازييل يف حكومة إيتامار فرانكو .ومتخصص يف اللغة
واآلداب واملعاجم؛ سريته منشورة يف (دليل العلامء واألفراد الذين خدموا اللغة العربية يف الربازيل).

-4هوايس :إسقاطات اللغة العربية يف اللغة الربتغالية ،مؤمتر مركز الدراسات العربية يف جامعة ساوباولو1986،م.
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نظرا لتقدمهم يف علوم البحار ،ويستدلون عىل ذلك ببعض الكتابات والنقوش
ً
العربية التي وجدت حمفورة عىل بعض األحجار يف مدينة (ريودي جانريو) وغريها
من سواحل الربازيل وأمريكا الالتينية عمو ًما ،وكذلك بعض الروايات يف الكتب
التارخيية لعلامء املسلمني الذين اهتموا بعلوم اجلغرافيا ،ولكن هذه الروايات حتتاج
ملزيد من البحث والتدقيق والتحقيق العلمي الدقيق ،بينام تؤكد أكثر الروايات أن
مكتشفي أمريكا والربازيل اصطحبوا معهم بعض املرشدين املسلمني املتمرسني يف
علوم البحار مع رحلة املستكشف الربتغايل األول للربازيل بيدرو الفاريس كابرال
عام 1500م ،توجد بعض الروايات التي تتحدث عن هروب بعض املسلمني
(املورسكيني) من حماكم التفتيش يف إسبانيا إىل الربازيل ،ثم جاء الوصول الثاين
للغة العربية إىل الربازيل عىل يد ماليني العبيد األفارقة يف الفرتة ما بني عام 1518م
إىل عام 1873م الذين جلبهم الربتغاليون من خمتلف املناطق يف قارة أفريقيا (تشري
بعض الدراسات إىل أن نسبة املسلمني منهم تصل إىل  ،)1()%30وجاءوا هبم بالقوة
ليقوموا عىل عامرة األرض اجلديدة؛ كانوا جييدون الكتابة والقراءة ،وكانوا أصحاب
حضارة وثقافة عالية ،وكانوا يتمتعون بمستوى ثقايف ٍ
عال إذا ما قورن بمستوى
الربازيليني ،وكان فيهم قادرون عىل القراءة والكتابة باللغة العربية( ،)2ثم تعززت
كثريا مع وصول اهلجرة احلديثة إىل الربازيل منذ عام 1838م وحتى
اللغة العربية ً
اليوم.

 الربازيل أكثر دولة غري عربية يقيم فيها العرب :الربازيل من الدول املهمة التيشكلت مقصد ًا للمهاجرين يف وقت مبكر ،وختتلط فيها الشعوب والثقافات
واللغات واهلويات بشكل قل نظريه حتى غدت أكثر بالد يف العامل يف التنوع العرقي،
ففيها األملان والطليان واألسبان والربتغاليون بالطبع ،بل فيها أكرب جالية يابانية
خارج اليابان ،لكنها حتتضن كذلك أكرب وجود عريب خارج املنطقة العربية عىل
-1د .عاطف عبد احلميد :الربازيل القوة الصاعدة يف أمريكا الالتينية ،الدار العربية للعلوم نارشون ومركز اجلزيرة
للدراسات2010 ،م.
-2خالد تقي الدين :األثر احلضاري ملسلمي أمريكا الالتينية يف املنطقة ،بحث ضمن مؤمتر (سبل النهوض باجلاليات
املسلمة يف أمريكا والبحر الكاريبي (األرجنتني 2014م .وقد تم فقد كافة مستندات األرشيف اخلاص بحقبة العبيد
األفارقة يف الربازيل ،انظر :حممد وحيد عيل :العبيد األفارقة يف الربازيل ،املكتب العريب للمعارف بالقاهرة2019 ،م.
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مستوى العامل؛ حيث بلغ عدد املنحدرين من أصل عريب يف الربازيل وأحفادهم منذ
قرون وحتى اليوم حسب بعض اإلحصاءات حوايل  15مليون إنسان  -ما يعادل
 %7من سكّان الربازيل  -يعملون يف مجيع مناحي احلياة وقطاعاهتا املختلفة(،)1
والعرب منترشون يف الربازيل وحيتلون مناصب كثرية فيها ،فهم مرئيون يف حميطهم
ودورهم يف االسهام احلضاري متعدد التأثري .وبالرغم من أنك جتد املاليني من
عرب أمريكا الالتينية من اجليل الثالث والرابع( )2غري متقنني للعربية إال أهنم عرب
حيملون أسامء عربية والتينية ،ومؤثرون يف الثقافتني بكل األحوال؛ وهنا يأيت دور
اجلمعيات واملراكز والدول العربية لتواجه حتديات اللغة والتاريخ والثقافة.

 دوافع تعلم الربازيليني للغة العربية :الربازييل حمب لالطالع والتجربة ،وأكرب سببلإلقبال الشعبي العام عىل تعلم اللغة العربية هو إعجاب الربازيليني بالعرب وحبهم
للفن والثقافة واألكالت العربية واخللطة بالعرب والزواج منهم ،وكذلك بحثهم
عن فرص جتارية أو مهنية مرتبطة بالعامل العريب .هناك دوافع خاصة منها ما يعود
لسبب اهلوية حيث نلحظ إقبال املنحدرين من أصول عربية عىل استعادة عالقتهم
بلغة آبائهم ،كام أن دخول الربازييل يف اإلسالم يكون سب ًبا باع ًثا عىل تعلم العربية
وقراءة القران الكريم حيث ينضمون لدورات تنظمها اجلمعيات واملؤسسات
أخريا من األسباب ما يرتبط بأهداف التنصري أو نرش األيدولوجيات
اإلسالمية،
ً
العقائدية بني العرب؛ حيث تنشط فئات من حركة شهود هيوه وبعض الكنائس
االنجيلية يف تعلم العديد من اللغات للتواصل مع أهلها.

خصوصا وبلدان أمريكا الالتينية عمو ًما
 االنفتاح وجتريم العنرصية :متتاز الربازيلً
 -يف عهود ما بعد االستقالل من االستعامر الربتغايل واإلسباين لدول أمريكا

-1انظر :أمحد صقر :التعلم من التجربة الربازيلية يف التنمية ،منشورات األهرام2015 ،م ،وانظر إحصاء املنظمة
الدولية للهجرة (/ )IOMعام 2015م ،نرشته قناة العربية يف موقعها عىل الشابكة؛ واعتمدته موسوعة ويكبيديا احلرة
ّ
حتت عنوان (الشتات العريب).
-2تشري بعض التقديرات إىل أن العرب يف أمريكا الالتينية واملنحدرين من أصول عربية يصل عددهم إىل نحو40
مليونًا ،وقد برزت منهم أسامء يف جمال السياسة واالقتصاد والفن - .املرجع :لقاء خاص مع عميد السلك الدبلومايس
العريب يف الربازيل سعادة السفري الفلسطيني إبراهيم زبن .وانظر( :العوملة الالتينية ودور لبنان فيها) مع سفري لبنان يف
األرجنتني واملكسيك د .هشام محدان موقع مركز سيتا عىل الشابكة https://sitainstitute.com/?p=2305/
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()1
جترم
اجلنوبية  -بعدم العنرصية أو التعصب ضد اآلخر ،وإصدار القوانني التي ّ
العنرصية بكل أنواعها ،قدمت األجيال املتعاقبة الكثري من التضحيات يف سبيل
تعلية قيمة احلرية والتسامح؛ فتحتفل الربازيل بعيد خاص الحرتام العبيد أو
الزنوج هو 20نوفمرب من كل عام ،هلذا نلحظ أن االنفتاح واالندماج يف الربازيل
له ميزة عن بقية دول العامل ،فهو اندماج سهل متعايش مرحب به يؤدي إىل كثري من
االنسجام املرن دون تشنجات ومواقف مسبقة ونمطية عن العرب أو املسلمني،
وذلك عكس احلال يف جمتمعات غربية أخرى« .إن السامحة العنرصية الربازيلية
ليست وليدة الصدفة ولكنها ترجع إىل تاريخ طويل يمتد إىل اجلذور الربتغالية،
فقد تعايش الربتغاليون يف شبه اجلزيرة األيبريية بشكل سلمي مع املسلمني لفرتة
طويلة.»)2(..

 يتميز الشعب الربازييل ببساطته وتواضعه ،ويرتبى يف بيته ومدرسته عىل حسناملعاملة وعدم التعصب ،يقول الشيخ حممد بن نارص العبودي(« )3وحسن املعاملة
أمر عرفناه من الربازيليني سواء يف الطائرات أوخارجها ،وهم يف هذا األمر ليسوا
من املجاملني املنافقني»(.)4
 ومن خصائص العربية يف الربازيل خاصة  -ودول أمريكا اجلنوبية عامة  -النظرةاإلجيابية من الشعب الربازييل ألصحاهبا العرب ،حيث ينظر الربازيليون إىل
الشخص العريب نظرة احرتام وإعجاب ورغبة يف االقرتاب ...فالعريب يملك
النشاط واملال ،ويتنافس الربازيليون عىل العمل حتت إدارته ،وألن العريب يعمل
يف التجارة غال ًبا فهو -يف نظرهم  -جييد التخطيط والقيادة والتجارة .كل ذلك

-1حارب االستعامر الربتغايل العرب واملسلمني واللغة العربية يف الربازيل ،كام أقام حماكم التفتيش عىل املسلمني
األفارقة بعد أن استعبدهم؛ لالستزادة انظر :حممد اجلاروش بحث بعنوان (العرب واملسلمون والسوريون واللبنانيون
يف األدب الربازييل) ضمن كتاب الربازيل ولبنان تراث ومستقبل ،دار اليشاندري ،برازيليا2018 ،م.
-2رودرجيت ،أوخينيوتشانج :ثقافة وحضارة أمريكا الالتينية ،املجلس األعىل للثقافة1998 ،م.

-3حممد بن نارص العبودي (ولد عام 1930م) أديب ومؤلف ورحال سعودي شغل منصب األمني العام املساعد
لرابطة العامل اإلسالمي .أتاح له عمله يف الرابطة زيارة معظم أصقاع العامل ،فكان ملشاهداته العديدة واطالعاته ما يزيد
ً
خمطوطا ،والعديد من الربامج اإلذاعية والتلفزيونية عن رحالته اخلريية والدعوية ،منها أحد
منشورا أو
عىل  230كتا ًبا
ً
عرش كتا ًبا عن الربازيل وحدها.
-4حممد العبودي :عىل أرض القهوة ،مطابع الفرزدق التجارية1995 ،م.
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ساعد عىل تكوين نظرة اإلعجاب بالعريب وثقافته ولغته .بدأ املهاجر العريب حياته
يف الربازيل كتاجر متجول «حيمل حقيبة عىل كتفه ويتنقل هبا من بيت إىل بيت» ،ومع
حتول ليمتلك أكرب املتاجر واملصانع كالنسيج واملوبيليا(.)1
الوقت ً

 لقد سامهت اجلالية العربية عىل طول تارخيها يف الربازيل يف إسهامات عظيمة يف مجيعحقول املعرفة ،الطب واهلندسية والسياسة وفن الطهي العريب( ،)2والعلوم اإلنسانية
والعلوم الدقيقة والفنون ،املرسح ،السينام ،والنحو إلخ ،فمن البداهة إ ًذا أال يتأخر
األدب العريب واللغة العربية عنها ،وهذا اإلسهام املثمر للجالية العربية يصبح أجدر
بالذكر والتقريظ إذا ما تذكرنا إمكانياهتم الضئيلة حني وصلوا إىل الربازيل ،وهم
الفارين من مناطق بائسة ومضطربة بسبب احلروب الطاحنة هنالك ،وكذلك إذا
ما تذكرنا العداوة كامنة كانت أو معلنة التي استقبلوا هبا إبان االستعامر الربتغايل
للربازيل ،والتي استطاع العرب ان يتجاوزوها حز ًما وعز ًما بقدرهتم الفائقة عىل
التعامل والتوافق.

 من خصوصيات تعليم اللغة العربية يف الربازيل هو تعليم العربية املحكية بالدارجةاللبنانية والدارجة السورية؛ وتقديم دورات ومناهج بصفة جتارية لتعليم املحادثة
خصوصا مع وجود إقبال من الشعب الربازييل
باللهجات الشامية عمو ًما واللبنانية
ً
عىل هذه الدورات ،لقد تقابلنا مع عدد من املعلمني من ذوي أصول عربية قاموا
بتأليف وبيع كتب فاخرة وملونة يف تعليم العربية املحكية حتتوي عىل قواعد تكوين
خصوصا  -تشري بعض التقديرات إىل أن
اجلمل وحكاية املفردات املحلية اللبنانية
ً
عددهم يتجاوز  10ماليني من أصول لبنانية  -ويتجه الربازيليون لتعلم العربية
املحكية هبدف التعامل والتجارة مع العرب!

 -كام أنه ومن األمانة البحثية أن نسجل ملحوظة إضافية حول انجذاب الشعب

 -1يف افتتاح دورة األلعاب األوملبية لعام  2016يف ريودي جانريو ،تم تقديم التكوين التارخيي اجلمهورية الربازيل،
بطريقة جمازية ،من خالل تعاقب األمريكيني اهلنود واملستوطنني الربتغاليني والعبيد األفارقة واملهاجرين اليابانيني
والسوريني اللبنانيني ،وقد ُمثلت اجلالية العربية بصورة التاجر املتجول الذي حيمل عىل عاتقه حقيبة أو أكياس التاجر
اجلوال.

 -2أخذ املجتمع الربازييل عن العرب مظاهر ثقافية حمسوسة ،من بينها الطبخ ،حيث أصبحت الكبة والصفيحة
والفطائر الشامية تشكل جز ًءا من املطبخ الربازييل ،وانترشت الكثري من سالسل املطاعم التي تقدمها.
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الربازييل  -وهو شعب حيب اللهو واملهرجانات والغناء  -إىل آداب اللغة العربية
يف بعدها الفني والطريب حتى أننا الحظنا أثناء إعداد هذا املرشوع مالحظة تستحق
التأمل وهي قيام عدد من مدراس تعليم الرقص العريب بتقديم دورات جتارية
متخصصة يف تعليم اللغة العربية الفصيحة واملحكية لروادها من الربازيليني
عاشقي اللغة العربية (ويتناول منهج هذه الدورات قواعد حمو األمية عن اللغة
ً
وصول إىل ألفاظ الغناء العريب
العربية وحتليل نصوص خمتارة من األدب العريب
املعارص ورشح مفرداته)!!!
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أسباب انتشار اللغة العربية يف البرازيل
سبق يف كتاب (دليل العلامء والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف الربازيل)
اإلشارة إىل دور اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية يف نرش اللغة العربية ،ودور اهلجرات
العربية والعرب يف خدمة اللغة العربية يف الربازيل.
يف هذا الكتاب ستتناول الدراسة واقع اللغة العربية يف املجالني :األكاديمي
والرسمي؛ من خالل رصد دور املؤسسات التعليمية الربازيلية ،ورصد اجلهود
احلكومية الربازيلية ،وجهود الدول العربية يف نرش اللغة العربية.

دور املؤسسات التعليمية يف نرش اللغة العربية يف الربازيل:

يطلق عىل األمة الربازيلية األ ّمة الشابة (يمثل الشباب حتت سن  29عا ًما أغلبية
السكان؛ حيث تبلغ نسبتهم  %62من إمجايل السكان) ،ويعد النهوض بالتعليم -
بنوعيه األسايس والعايل وبكافة جماالته ومؤسساته  -أحد الركائز األساسية يف خطة
النهضة احلديثة للربازيل(.)1
-1أظهرت إحصاءات 2018م عن واقع التعليم العايل يف الربازيل أنه يوجد  33000برنامج درايس يف مجيع أنحاء
الدولة ،بواسطة حوايل  2537مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة ،يلتحق هبا ما يقرب من  8.4مليون طالب/ة.
املرجع :التقرير السنوي لوزارة التعليم العايل 2018م ،الصادر عن املعهد الوطني للدراسات والبحوث الرتبوية
) .Anísio Teixeira (Inepموقع http://portal.mec.gov.br/
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اجلهات األكثر عم ًقا يف تعليم اللغة العربية يف الربازيل هي كليات األلسن واللغات
يف عدد من اجلامعات الربازيلية وسيأيت احلديث عنها ،بينام اجلهات األكثر عد ًدا  -من
حيث الكم  -هي اجلمعيات واملراكز اإلسالمية يف مقراهتا أو عرب مدارس تتبع هلا ،يأيت
يف املرتبة التالية معاهد اللغات األهلية ومؤسسات املجتمع املدين والقطاع اخلاص.

تقدم مجيع هذه اجلهات بأنواعها الثالث مقررات ودورات يف تعليم اللغة العربية
بشكل جماين أو مدفوع ،وهي دورات متفاوتة املدة واملحتوى واألثر واإلرشاف والقوة
حضورا كثي ًفا ،وتقدم شهادات للحضور؛ لكنها -
من جهة ألخرى ،وتشهد يف اجلملة
ً
باستثناء اجلهات اجلامعية واملدراس النظامية  -ال تقدم سنوات دراسية معتمدة لدى
وزارة التعليم الربازيلية.
* اللغة العربية يف اجلامعات الربازيلية:

تعد كليات األلسن واللغات من ركائز اجلامعات العامة والدراسات األدبية ،وقد
عرفت اللغة العربية طريقها إىل اجلامعات الربازيلية منذ عام 1960م تقري ًبا عرب جامعة
ساو باولو الفيدرالية ،عندما قدّ م بعض األساتذة فيها مناهج للغة العربية ،والقت ً
قبول
مع عدم توفر املعلمني املؤهلني؛ مما حدا بإدارة اجلامعة أن تطلب وباسم حكومة الربازيل
من وزارات التعليم العايل يف الدول العربية أن متدها باخلرباء لتأسيس قسم اللغة العربية
فيها .استجابت مرص للنداء وقام الرئيس مجال عبد النارص بإرسال الدكتور حلمي
حممد نرص( )1مبعو ًثا رسم ًيا إىل الربازيل ،والذي أسس رسم ًيا عام 1962م أول قسم
أكاديمي للغة العربية بجامعة ساو بالو  uspالفيدرالية.

 -1الدكتور حلمي حممد نرص (2019 -1922م) مؤسس قسم اللغة العربية بجامعة «ساو بالو» أحد أبرز
الشخصيات التي عملت عىل النهوض باللغة العربية يف الربازيل ،وبعثها يف املجال األكاديمي واالجتامعي داخل
وخارج الربازيل .انظر ترمجته يف (دليل العلامء والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف مجهورية الربازيل االحتادية).
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هناك عدد من اجلامعات احلكومية( )1كانت تقدم ساب ًقا ساعات أكاديمية معتمدة
أو حرة حول تعليم اللغة العربية ضمن أقسام اللغات لدهيا أو مراكز خدمة املجتمع،
ولكن توقفت أكثر هذه الربامج التعليمية ألسباب منها :قلة املوارد املالية احلكومية أو
اخلارجية القادمة بموجب اتفاقيات دعم من الدول أو اجلهات العربية ،يف مقابل مزامحة
أيضا من األسباب :قلة املعلمني املبادرين أو
اللغات األخرى بالدعم من حكوماهتاً .
ضعف املستوى التعليمي ،وبالتايل تبدل األولويات.

وهنا نشري إىل جهود  -ليست كافية  -قدمتها األقسام اجلامعية املعنية باللغات
الرشقية يف جمال الدراسات املرتبطة باللغة وعلامئها السابقني واملعارصين ،وعن الثقافة
العربية مثل تأليف املعاجم والقواميس اللغوية ،وحتقيق بعض املخطوطات وغريها ،كام
لبعض أساتذة اجلامعات املتميزين يف اللغة العربية  -يف الغالب أصلهم عريب  -جهود
يف الرتمجة الفورية لبعض فعاليات الدولة أو الرتمجة الكتابية لألعامل األدبية بالرشاكة
مع منظامت من العامل العريب.
أهم اجلهات األكاديمية التي ال زالت  -حتى يناير 2020م  -تقدم دراسة للغة العربية:
 جامعة ساو باولو الفيدرالية (مرحلة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه). جامعة ريودي جانريو الفيدرالية (مرحلة البكالوريوس فقط). جامعة والية إسبريتا سانتو الفيدرالية (مقررات إثراء علمي معتمدة). مركز اللغات يف جامعة برازيليا (مقررات إثراء علمي معتمدة). -جامعة بيليم الفيدرالية (مقررات إثراء علمي معتمدة).

كام يقدم املعهد الالتيني األمريكي للدراسات اإلسالمية يف مدينة مارينغا والية
بارانا جنوب الربازيل دبلو ًما يف مسار اللغة العربية (ستة فصول دراسية) وال زالت
شهادات هذا املعهد تنتظر االعرتاف الرسمي الربازييل.

 -1منها جامعة لوندرينا يف والية بارانا ،وجامعة الوالية يف سلفادور عاصمة والية باهيا ،وجامعة كامبيناس يف
والية ساو باولو ،وجامعة أونيل يف مدينة فوز دو إغواسو جنوب والية بارانا ،وعدد من مراكز خدمة املجتمع التابعة
جلامعات حكومية أخرى.
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•

اللغة العربية يف مدارس التعليم العام (دون اجلامعي):

نلحظ توزع تعليم اللغة العربية بني أنواع من املدراس منها:

 مدارس نظامية معتمدة حمل ًيا :أحصينا يف (دليل املؤسسات التي ختدم اللغة العربية)حوايل  8مدارس أكاديمية  -أكثرها يف ساو باولو -تقدم خدماهتا للطالب من
مرحلة احلضانة إىل هناية املرحلة الثانوية ،وتدرس اللغة العربية عرب حصص شبه
يومية جن ًبا إىل جنب مع مواد اللغة الربتغالية وبقية مواد املنهج الربازييل ،ومن أمهها
وأقدمها املدرسة اإلسالمية يف فيال كاهون يف ساو باولو التابعة للجمعية اخلريية
اإلسالمية يف مدينة سان باولو ،حيث تأسست نواهتا عام ١٩٥٧م و انطلقت عام
١٩٦٨م.

 مدارس نظامية غري معتمدة حمل ًيا :ال يوجد مدارس أكاديمية تقدم موادها باللغةالعربية فقط ،وبطريقة حضورية مستمرة طيلة أيام األسبوع سوى مدرستني  -يف
ضوء ما وصلنا إليه ( -أحدمها توقفت) ،األوىل املدرسة الليبية يف برازيليا ترشف
عليها السفارة الليبية يف برازيليا ،وتقدم دراسة حضورية ،وتعتمد منهج وزارة
التعليم الليبية ،وختدم أبناء العوائل من منسويب السلك الدبلومايس ،وال زالت
الدراسة مستمرة فيها حتى اليوم .واملدرسة الثانية املدرسة اللبنانية يف ريودي
جانريو ،واستمرت بضع سنوات تقدم دراسة حضورية للمنهج اللبناين يف مراحل
التعليم العام ،وكانت تقدم خدماهتا من داخل القنصلية اللبنانية يف ريودي جانريو،
لكن توقفت يف عام 2018م بعد تغري القنصل اللبناين يف ريودي جانريو وجميء
قنصل جديد! كام ترشف القنصلية املرصية يف ريودي جانريو عىل إجراء امتحان
سنوي معتمد يف املناهج التعليمية التابعة لوزارة التعليم يف مجهورية مرص العربية
دون أي حصص أو فصول دراسية ،وإنام تكون الدراسة حرة للمستفيد  ،ويستفيد
من هذه اخلدمة أبناء الرعايا املرصيني املقيمني يف الربازيل ،وملن يرغب يف إكامل
أبنائه لدراستهم يف مرص الحقا.

28

أسباب انتشار اللغة العربية يف البرازيل

اجلهود احلكومية الربازيلية والعربية يف خدمة اللغة العربية.

استقلت الربازيل احلديثة يف عام 1822م ،وأصبحت مجهورية رئاسية يف عام
1889م ،قانون الدولة يرسخ مبدأ احلريات للجميع وينبذ العنرصية بكل أشكاهلا،
ويتيح الباب لنرش وتعليم اللغات بام فيها اللغة العربية ،ويف هذا الصدد نشري إىل أول
تقارب رسمي لدولة الربازيل مع العامل العريب يف أواخر القرن التاسع عرش وحتديدً ا يف
عام 1876م؛ عندما زار اإلمرباطور الربازييل بطرس الثاين منطقة الشام ومرص إبان
الدولة العثامنية ،حيث دعا املجتمعات العربية التي زارها هناك إىل زيارة الربازيل،
ورحب هبم متود ًدا يف طرقات بريوت ودمشق وهو جياهد للتحدث إليهم باللغة
العربية( ،)1وتنقل بعض املصادر إعجابه ببعض املخطوطات العربية وقراءته ألجزاء
من حكايات (ألف ليلة وليلة)( ،)2وطوال الفرتات التالية انشغلت الربازيل بأزماهتا
الداخلية وتعاقب احلكومات ،ومل نشهد حراكًا  -ذا بال يف املسار الثقايف مرتب ًطا باللغة
العربية عىل مستوى احلكومات بني الربازيل ودول العامل العريب  -إال من خالل مبادرة
مقرتحا إلقامة احلوار العريب األمريكي اجلنويب ،من
منظمة «اليونسكو» ،التي تبنت
ً
منطلق ثقايف؛ فتم عقد مؤمتر حتضريي يف الربتغال عام 1992م ،مجع العديد من
املتخصصني يف جمال الدراسات التارخيية ،وخرج بعدة توصيات ونتائج تؤكد أوجه
التشابه بني الثقافات الالتينية والعربية؛ منها دراسات تناولت مدى التداخل اللغوي
بني اللغة العربية واللغة الربتغالية.
ثمة تقارب أخر لدول أمريكا الالتينية عىل الصعيد العريب قاده الرئيس الربازييل
لويس ايناسيولوال دا سيلفا يف إطار سياسته الرامية اىل تعزيز التعاون بني الربازيل
ودول اجلنوب؛ حيث دعا خالل زيارته اىل لبنان إىل تنظيم قمم الدول العربية ودول
أمريكا اجلنوبية (أسبا  ،)ASPAوالذي نظم مخس لقاءات قمة حتى اليوم؛ بد ًء من
قمة برازيليا 2005م ،ثم قمة قطر 2009م ،ثم قمة ليام /البريو2012م ،ثم قمتني يف
الرياض 2015م و2017م؛ نتجت عنها العديد من أوجه التعاون يف شتى املجاالت،

 -1كتاب الربازيل ولبنان :منشورات وزارة الشؤون اخلارجية الربازيلية ،طبعة مؤسسة أليشاندري دي غوسامو،
2018م ،ص .49
 -2حممد اجلاروش :العرب واملسلمون يف األدب الربازييل ،طبعة مؤسسة أليشاندري دي غوسامو2018،م،
ص .162
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حرصا :انشاء املكتبة
نورد منها ما يرتبط بمجال الثقافة واللغة العربية  -يف الربازيل
ً
العربية  -األمريكية اجلنوبية  -يف الربازيل ،وتدشني موقعها عىل اإلنرتنت حتت عنوان:
 www.bibliaspa.com.brويقع مقرها يف مدينة ساو باولو ،وحتتوي عىل كم كبري من املصادر
واملراجع األدبية السمعية والبرصية واملقروءة باللغات العربية والربتغالية واإلسبانية.

يف القمة الرابعة للدول العربية والالتينية املنعقدة بالرياض 2015م يقف وزير
اخلارجية الربازييل ماورو فيريا ،املنسق اإلقليمي لدول أمريكا اجلنوبية ليرصح (هناك
مصالح مشرتكة بني دول القارة والدول العربية رغم البعد اجلغرايف) ،مؤكدً ا أن برامج
تعليم اللغة العربية يف بلدان أمريكا اجلنوبية أحد األهداف األساسية(.)1

من املهم أن نشري هنا إىل عدة دول عربية كان هلا دور كبري يف خدمة اللغة العربية يف
الربازيل(:)2

 مجهورية مرص العربية التي أرسلت الداعية الدكتور عبد اهلل عبد الشكور كامل1956م ،ثم أوفدت يف عام 1962م الدكتور حلمي حممد نرص صاحب تأسيس
أول قسم للغة العربية يف عموم جامعات الربازيل ،كام تتكفل مرص بإرسال عدد من
الدعاة واملعلمني يقيمون يف عدة مدن برازيلية ،وصل عددهم يف بعض الفرتات إىل
ومعلم.
أكثر من  38داعي ًة
ً

 اململكة العربية السعودية التي انطلقت جهودها التعليمية من خالل إرسال الدعاةواملعلمني ،ومنهم أول داعية يصل إىل الربازيل بموجب مرسوم ملكي سعودي
وهو الشيخ أمحد صالح املحايري( )3الذي وصل عام 1973م ،وأسس برناجمًا
لتعليم اللغة العربية يف جامعة لوندرينا الفدرالية( ،)4وأرسلت من خالل عدة
 -1جريدة اليوم السابع املرصية  -عدد الثالثاء 10 ،نوفمرب 2015م.
 -2يوجد رشح ٍ
واف جلميع أسامء األفراد واجلهات الواردة يف هذه الفقرة ضمن (دليل العلامء الذين خدموا اللغة
العربية يف الربازيل).

 -3أمحد بن صالح املحايري مؤسس للعديد من املبادرات يف جمال اللغة العربية .انظر ترمجته يف (دليل العلامء الذين
خدموا اللغة العربية يف الربازيل).

 -4انطلق كريس اللغة العربية يف هذه اجلامعة بمبادرة من الدكتور /أمحد صالح املحايري منذ عام 1985م حتى عام
2004م ،وكان يقدم دراسات يف اللغة العربية موزعة عىل ثالث سنوات أكاديمية معتمدة؛ وسريد تفاصيل إضافية
عن هذا القسم االكاديمي يف قسم اجلهات االكاديمية ضمن هذا الكتاب .
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جامعات عد ًدا من املدربني واخلرباء يف جمال اللغة العربية بالتنسيق مع عدة جهات
يف الربازيل ،كام عقد مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية برنامج (شهر
اللغة العربية) يف الربازيل يف شهر أكتوبر 2019م يف مخس مدن برازيلية ،واشتمل
عىل جانب عميل يعنى بالدورات التدريبية واسرتاتيجيات تعليم وتعلم العربية،
وجانب علمي يعنى بتقديم الندوات واملحارضات وامللتقيات ،مع إقامة متحف
عن اللغة العربية ومنتدى بالتعاون مع جامعة ساو باولو الفيدرالية ،وملتقى عام
ملعلمي اللغة العربية يف الربازيل شارك فيه سعادة سفري اململكة العربية السعودية
لدى الربازيل األستاذ /عيل بن عبداهلل باهيثم(.)1

دورا تنفيذ ًيا استمر لفرتة طويلة من خالل تأسيس (املركز الثقايف
 سوريا قادت ًالسوري) يف ساو باولو ،الذي غدا منذ تأسيسه بعد عام 1980م أحد أقوى اجلهات
التي تدرس اللغة العربية للربازيليني.
 قطر قدمت عد ًدا من الرشاكات الثقافية يف الربازيل ،منها برنامج العام الثقايف«قطر-الربازيل 2014م» بالرشاكة مع بلديات عدة واليات برازيلية ،ومنها مبادرة
تعليم  200طالب يف عدة مدراس يف الربازيل ملقررات مهارية عن اللغة العربية
ً
شهدت
تفاعل ثر ًيا ،باإلضافة ملعرض فني ودورات يف اخلط العريب(.)2

 الكويت من خالل وزارة األوقاف قامت بتدشني مرشوع (مدرسة دانية) لتعليماللغة العربية يف مدينة كوريتيبا عاصمة والية بارانا يف عام 2016م.
 جهود املنظامت العاملية يف الربازيل مثل مؤسسة األزهر ،التي وقعت من خاللالرابطة العاملية خلرجيي األزهر اتفاقية تعاون مع احتاد املؤسسات اإلسالمية يف
الربازيل(فامرباس)؛ إلنشاء فرع مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ،واالتفاق عىل بث مسلسل األطفال «نو» املسلسل العريب األول يف العامل
املدبلج إىل اللغة الربتغالية(.)3
 -1موقع مركز امللك عبد اهلل الدويل عىل الشابكة

https://kaica.org.sa/site/show_news/574/

 -2انظر موقع متاحف قطر عىل الشابكة http://www.qm.org.qa/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7
%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-2014

 -3انظر خرب االتفاقية عىل موقع احتاد املؤسسات اإلسالمية http://www.fambras.org.br/
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 لرابطة العامل اإلسالمي جهود يف خدمة اللغة العربية يف الربازيل من خالل دعموكفالة املعلمني يف عدة مراكز ومدارس يف الربازيل ،كفلت رابطة العامل اإلسالمي
عد ًدا من معلمي اللغة العربية يف مجعية مسجد برازيليا ،واملدرسة اإلسالمية يف فيال
مؤخرا).
كارون يف ساو باولو (توقفت جهود الرابطة يف هاتني اجلهتني
ً
• ملحوظة هامة حول انحسار الدور العريب يف السنوات األخرية:

إن التقارب بني الربازيل ودول العامل العريب يف السنوات األخرية يشهد وترية
متصاعدة ،ويمثل هد ًفا اسرتاتيج ًيا للحكومة الربازيلية احلالية؛ ملقاصد اقتصادية
وأيدلوجية وسياسية ،إال أن البعد الثقايف واللغوي يف هذا التقارب يتحرك ببطء ،مما
يؤكد وبصفة كبرية عىل رضورة وقوف الدول العربية خلف نرش لغة الضاد يف عموم
الربازيل.

الكل هنا يشري إىل تراجع أو توقف إسهامات ودعم كثري من الدول العربية واملنظامت
من العامل العريب يف دعم جهود نرش اللغة العربية داخل الربازيل ،مع أن الدولة تسعى
لذلك واجلامعات منفتحة عىل مزيد من التعاون ،والطالب ينتظرون برامج أكاديمية
أكثر تنظيم كام أن الشعب ِ
مرحب .يف املقابل ملسنا جهو ًدا حكومية قوية لدول أخرى
ً
دفعت ماليني الدوالرات جتاه تعليم وخدمة لغاهتا ورعاياها يف الربازيل؛ مثل اليابان
كبريا ملن يتحدثون باللغة العربية يف سبيل
وإيطاليا وبريطانيا ،كام الحظنا ً
دورا ثقاف ًيا ً
نرشها يف الربازيل ..فتمكنت من تعلية شأن اللغة العربية ونرش تعليمها جمانًا ،ومد
جسور التحالفات االكاديمية ،وتغيري مسمى عدد من األقسام اجلامعية من مسمى قسم
اللغة العربية إىل مسمى قسم اللغات العربية والعربية أو قسم اللغات الرشقية!!
• واقع تعليم اللغة العربية يف الربازيل حال ًيا:

ً
أشكال ودوافع متعددة،
تعليم ال ّلغة العربية حارض يف الربازيل منذ قرون ،ويتخذ
ولكنه كان يف املايض (القريب) أقوى مما هو عليه اآلن! حركة تعليم اللغة العربية حال ًيا
يف مرحلة حرجة وبحاجة للنهوض ،حرصت األجيال السابقة عىل تعلم وتعليم العربية
ألبنائهم مما مل يعد اآلن بنفس الوترية لدى اجليل الثالث والرابع ،لقد تباطأ النشاط
الثقايف العريب مع هنايات القرن املايض مع ظهور عرص اإلنرتنت والفضائيات ..ثم
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مؤخرا حيث توقفت
تراخت اجلهود التطوعية املحلية؛ بسبب أحداث الثورات العربية
ً
شحت املوارد املالية القادمة من الدول العربية وعىل رأسها دول :سوريا ،لبنان،
أو ّ
اخلليج العريب  ...كام أن الربازيل عانت يف العقدين األخريين من أزمات مالية وإدارية
أدت إىل إيقاف عدد من اجلامعات لربامج تعليم للغة العربية.

الزالت هناك حاجة وإقبال لدى الشعب الربازييل لتعلم اللغة العربية؛ املعاهد
التجارية التي تقدم اللغة العربية متاحة ،ولكن ال تغطي إال طلبات املؤسسات التجارية
واملقتدرين مال ًيا ،كام يعلو التنادي أكثر لتعليم اللغة العربية بني أوساط املهاجرين اجلدد
الذين حيرصون عليها ألوالدهم ..يف ذات الوقت فإن للعوملة واالنفتاح الربازييل
سياس ًيا واقتصاد ًيا دور يف زيادة حاجة الربازيليني اىل تعلم اللغة العربية ...وهبذا نجد
أننا أمام معادلة سلبية يمكن تلخيصها يف مجلة واحدة (احلاجة للغة العربية يف الربازيل
يف ازدياد ،والدعم اخلارجي  -بكل أنواعه  -يف تراجع)!
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ما التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية
في البرازيل؟
مجهورية الربازيل من الدول الكربى واهلامة ،والتي حتتاج اللغة العربية فيها إىل
تقديم الدعم ملواجهة التحديات التي يواجهها معلم ومتعلم اللغة ،ورغم أننا ملسنا
العديد من مظاهر انتشار اللغة العربية ودالالت االعجاب هبا ( ،)1والرغبة يف تعلمها
تتكرر عىل ألسنة اجلميع يف طول البالد وعرضها؛ ّ
فإن أكاديميني ومثقفني ومهتمني
يؤكدون أهنا ال تزال تواجه العديد من التحديات واالحتياجات التي من أمهها :األزمة
املالية ،وتوقف الدعم اخلارجي ،وضعف نتائج االبتعاث اىل اجلامعات العربية ،وعدم
وجود جهات أو مراكز متخصصة يف إدارة تعليم اللغة العربية يف الربازيل.

وعند التعمق أكثر نلمس ضعف املستوى التعليمي العام؛ بسبب قلة املؤهلني
ً
تأهيل مناس ًبا مما يؤدي إىل ضحالة يف التحصيل العام ،وأصبح يقوم بمهام
للتدريس
تعليم اللغة العربية غري املتخصص وذلك بسبب أن حمتوى املناهج بسيط يدور حول

-1بلغ من شدة إعجاب الربازيليني بالعربية انتشار ظاهرة تباهي الكثري من الشبان والشابات بكتابة أسامء حمبيهم
بالعربية عىل طريقة الوسم (الوشم)عىل أيادهيم وأجسادهم باللغة العربية وبخطوط خمتلفة؛ حتى صارت بعض
كاتبا عبارة السالم عليكم عىل
حمالت الوسم تقدم خيارات ومجل عربية ،وعندما سألنا أحدهم عن السبب  -وكان ً
حصصا تعليمية حوهلا .ويقول األستاذ سعد الدين أبو نمري  -أحد أقدم
ذراعه  -قال :أعشق اللغة العربية ،وأتابع
ً
معلمي اللغة العربية املتخصصني ،انظر ترمجته يف (دليل العلامء والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف مجهورية
الربازيل االحتادية)« :إنني أدرس العربية منذ  40سنة والتقيت بآالف الطالب الربازيليني ،ومنهم سيدة برازيلية من
أصل أملاين عمرها  77عا ًما تتعلم اللغة العربية بحامس وتقول« :أشعر بتحسن قدرايت العقلية مع كل حصة تعليمية
يف اللغة العربية»!!
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املعارف والقواعد األولية يف جمال اللغة العربية؛ مما يستطيع غري املتخصص أن يؤديه
وبرباعة كذلك .إن هذا الواقع أدى إىل االكتفاء بدراسة سطحية للغة العربية دون
القدرة عىل التعمق أكثر من ذلك ،لقد استطاع فريق العمل يف كتاب ( دليل العلامء
والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف مجهورية الربازيل االحتادية) الوصول إىل
متخصصا أكاديم ًيا يف جمال اللغة العربية فقط ،من أمجايل عدد السري املجموعة يف
29
ً
دليل العلامء واألفراد الذين شملهم هذا اإلصدار ،والتي بلغت  95سرية وشخصية.
وهذا يشري بجالء إىل حجم النقص الكبري يف الكوادر املؤهلة من خرجيي ختصص اللغة
ً
وصول إىل الشح الذي يصل إىل درجة انعدام الرشحية األهم يف صناعة الفرق؛
العربية
وهم املتخصصون أكاديم ًيا يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

من التحديات كذلك تشتت جهود كثري من القائمني عىل تعليم اللغة العربية،
وغياب التعاون عىل مستوى املناهج ،وانعدام التنسيق وتبادل اخلربات يف إطار عمل
مؤسسايت ،رغم حماوالت جادة وإجيابية تظهر أحيانًا يف بعض املشاريع.
ومن بني التحديات ازدواجية اللغة يف املامرسة واملناهج بني الفصحى والعامية.

ومن التحديات قلة املدارس األكاديمية ،وفشل بعض املدراس يف تأمني املقومات
املادية لالستمرار ،ويف املقابل ارتفاع رسوم الدراسة يف بعض املدارس العربية الناجحة
تعليم عرب ًيا؛ ومع اتساع وضخامة مدن الربازيل  -والتي تتكون من 27
والتي تقدم ً
والية؛ و  5.570بلدية و مدينة  -فقد تركزت املدراس العربية يف املدن الكربى
األساسية فقط ،وبقيت  %96من مدن الربازيل األخرى بدون أي جهود!!

36

إعالن ساو باولو حول اللغة العربية في أمريكا
الالتينية
نختم هذه الدراسة بإيراد أهم التوصيات التي خرج هبا املؤمتر الدويل احلادي
والثالثني ملسلمي أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي ،الذي نظمه مركز الدعوة
اإلسالمية يف الربازيل ،بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد يف
السعودية ،وبمشاركة مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية .عقد هذا املؤمتر
العاملي يف الفرتة من  15ـ  17من شهر ربيع األول 1440هـ املوافق  25-23نوفمرب
2018م ،يف مدينة ساو باولو الربازيلية ،حتت عنوان( :تعليم اللغة العربية يف دول
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الواقع واملأمول) ،شاركت فيه وفود من  72مؤسسة
ومجعية من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،ومن بعض الدول العربية واإلسالمية
والدول األوروبية يف املؤمتر ،و ُعقدت مخس جلسات ثرية نوقش فيها أكثر من 30
بح ًثا وورقة عمل عىل مخسة حماور حول« :تعليم اللغة العربية يف دول أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ..الواقع واملأمول».

ونظرا ألمهية هذا املؤمتر وما متخض عنه من فعاليات أجد أنه من األمهية استعراض
أهم التوصيات التي خرج هبا هذا احلدث األول من نوعه يف الربازيل؛ حيث جاء يف
البيان اخلتامي :انتهى املؤمترون إىل  17توصية تشمل :تقديم الشكر والتقدير حلكومة
مجهورية الربازيل االحتادية عىل اهتاممها باجلالية املسلمة يف الربازيل ،وما قدمته للمؤمتر
يف دورته احلالية ويف الدورات املاضية من تسهيالت ،واملشاركة بوفد رفيع املستوى
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ً
ممثل للحكومة الفيدرالية اجلديدة يف حفل االفتتاح؛ ويف مقدمتهم زعيم الكتلة النيابية
للحكومة.
كذلك أوىص املؤمتر برفع برقية شكر وتقدير حلكومة خادم احلرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -عىل دعم اململكة العربية السعودية واهتاممها الدائم
باجلاليات املسلمة بوجه عام ،ويف أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص.

وأوىص بتقديم الشكر لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد باململكة
عىل استمرار دعمها لعقد هذا املؤمتر ومشاركتها الفعالة ورعايتها له؛ استشعار ًا منها
ألمهيته ،وختص بالشكر واالمتنان وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد الشيخ/
عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ لرعاية الوزارة للمؤمتر واهتاممه الشخيص بذلك،
وإنابته ملعايل الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري باحلضور نيابة عن معاليه.

وثمن املؤمتر دور وزارة التعليم يف اململكة ،والتي تعنى بإنشاء املدارس السعودية
ّ
واألكاديميات اإلسالمية ،وافتتاح فروع لبعض اجلامعات السعودية يف اخلارج،
إىل جانب إرسال املدرسني يف خمتلف دول العامل ،ويؤمل القائمون يف التعليم العريب
اإلسالمي يف دول أمريكا الالتينية التوسع واالستمرار يف هذه الربامج واألعامل؛
لتعليم املسلمني يف القارة اإلسالم وفق املنهج الوسطي الصحيح ،ونرش اللغة العربية
حفا ًظا عىل اهلوية اإلسالمية للمجتمعات املسلمة.

كام ّنوه املؤمتر إىل جهود مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ،والدعوة إىل جعل املركز مرجعية تنسيقية لكافة اجلهود املهتمة بتعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا ،وفتح أبواب التعاون بني املركز واملؤسسات املهتمة بتعليم
اللغة العربية يف الربازيل وأمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي ،والتنسيق والتعاون
بني املؤسسات املهتمة بتعليم اللغة العربية واملختصني؛ لوضع معايري خاصة لتعليم
العربية يف دول أمريكا اجلنوبية ،واالهتامم بوضع منهج تعليمي خمصص لتعليم اللغة
العربية لغ ًة ثانية.

كام أوىص بالدعوة إىل إنشاء مركز متخصص إلعداد معلمي اللغة العربية للناطقني
بغريها وتأهيلهم وتطوير مهاراهتم ،والتعاون مع اجلامعات واملؤسسات اللغوية العربية
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ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية ،واالهتامم برصد احلالة اللغوية
العربية يف الربازيل وأمريكا اجلنوبية؛ وذلك بتأليف الكتب الراصدة لذلك ،وإنشاء قواعد
املعلومات بالتعاون مع الربنامج املخصص لذلك يف مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

كذلك أوىص املؤمتر بالعمل عىل إحياء وتفعيل رسالة املسجد الشاملة ،من خالل
املساجد واملراكز اإلسالمية يف املجتمعات التي ال تتوافر فيها مدارس عربية إسالمية،
والعمل عىل تطوير جمال تعليم الدين واللغة يف فصول دراسية يف هناية األسبوع ،كام
يؤكد املؤمتر عىل أمهية االهتامم بتعليم القرآن الكريم للناشئة ،وإنشاء مدارس وحلقات
يف املساجد والعناية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه؛ ألنه من أقوى السبل والطرائق
الوضاء.
لتعليم اللغة العربية واملساعدة يف تعلمها وفهمها ،وربط هذا اجليل هبذا الرصح َّ

أيضا برضورة االهتامم بإنشاء املدارس اإلسالمية والتوسع يف ذلك؛ ألهنا
وأوىص ً
من الوسائل املهمة للحفاظ عىل اهلوية اإلسالمية ،وبخاصة مدارس املرحلة املبكرة
للطفولة من رياض األطفال وغريها من املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية،
والدعوة إلنشاء قناة فضائية باللغة العربية يف قارة أمريكا الالتينية تلتزم بالضوابط
اإلسالمية واملهنية اإلعالمية لنرش اللغة العربية وتُعنى بمضامني الفضيلة والقيم التي
حتافظ عىل اهلوية اإلسالمية ،ودعم الوسائل اإلعالمية اإلسالمية القائمة بكل أنواعها
املرئية واملسموعة واملقروءة يف هذه الدول.
كام دعا املؤمتر إىل استثامر التقنية احلديثة يف تعليم اللغة العربية ،وتأهيل معلمي اللغة
وتدريبهم ،وإنشاء مواقع افرتاضية لتعليم اللغة وتدريب معلميها عن بعد ،السيام مع
ندرة املعلمني وقلة املدارس.

وبام أن العمل الرتبوي يشكل العمودي الفقري السرتاتيجية العمل الثقايف
اإلسالمي؛ لذا اقرتح املشاركون يف املؤمتر رضورة املساعدة عىل ضامن حتقيق تربية
متوازنة ألبناء املسلمني يف املهجر؛ وذلك بالعناية بالتكوين الروحي ،إىل جانب التكوين
املعريف للطفل.
كام دعوا القائمني عىل إعداد املناهج الدراسية ألبناء املسلمني يف الغرب إىل توظيف
مضامني الرتبية اإلسالمية والقيم اإلنسانية النبيلة يف املناهج للمحافظة عىل اهلوية
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وحتصني الناشئة.

ودعا املؤمتر املسؤولني عن العمل اإلسالمي يف أمريكا الالتينية إىل مواصلة
جهودهم احلثيثة وبذل املزيد من العمل ملد جسور التواصل والتعاون الفاعل مع
اجلامعات العربية واإلسالمية؛ لفتح أقسام لتعليم اللغة العربية يف اجلامعات الربازيلية
ويف دول أمريكا الالتينية ،والسعي نحو تبادل الطالب واألساتذة يف برامج تعليمية بني
العاملني العريب واألمريكي اجلنويب.
وأكد املؤمتر أن اجلاليات املسلمة يف الغرب تشكل جز ًءا ال يتجزأ من كيان األمة
عابرا ،بل أصبح مع اجليلني الثالث
اإلسالمية ،فلم يعد وجودها وجو ًدا مؤقتًا أو ً
مستقرا ،وقد أضحى من الرضوري حتديد مواصفات إطارها املرجعي؛
والرابع وجو ًدا
ًّ
حلامية هويتها احلضارية من جهة ،ولبيان آفاق عالقاهتا ملجتمعها اجلديد وحضارته
اإلنسانية من جهة ثانية.

وثمن املؤمترون دور املرأة يف العمل املؤسسايت الدعوي والتعليمي يف أمريكا
َّ
الالتينية ودول البحر الكاريبي ،وخاصة يف جمال تعليم اللغة العربية للناشئة ونرش
الثقافة اإلسالمية يف أوساط أبناء اجلالية ،ويؤمل املزيد من توظيف قدرات املرأة
اخلاصة يف تعليم األطفال.
املرجوة من هذا املؤمتر ملخرجات علمية وعملية؛ فقد
ورغبة يف حتقيق األهداف
َّ
أوىص املجتمعون بتكوين جلنة ملتابعة تنفيذ التوصيات مكونة من اجلهات الراعية
والقائمة عىل املؤمتر.
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القسم األول

الجهات األكاديمية التي خدمت
اللغة العربية وآدابها
ويغطي هذا القسم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،والمدارس
ومؤسسات التعليم العام.

43

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

ً
أول :مؤسسات التعليم العايل.

وهي عىل ترتيب سنة التأسيس كام ييل:

				
 -1جامعة ساو باولو الفيدرالية
		
 -2مركز الدراسات العربية يف جامعة ساو باولو
					
 -3جامعة ريودي جانريو
					
 -4جامعة لوندرينا
			
 -5مركز اللغات يف جامعة ساو باولو
			
 -6اجلامعة الفيدرالية يف سالفادور  -باهيا
				
 -7املعهد اإلسالمي الالتيني
 -8مركز اللغات يف جامعة برازيليا 			
					
 -9جامعة بارا بيلم
				
 -10جامعة سبريتو سينتو
		
 -11اخلدمة الوطنية للتعلم التجاري ()Senac

1962م
1965م
1968م
1985م حتى 2004م
1991م
1992م حتى 2017م
2008م
2008م
2013م
2014م
متجدد

تعليم للغة العربية يف مراحل التعليم العام ( دون اجلامعي).
ثان ًيا :مدارس توفر ً

وهي عىل ترتيب سنة التأسيس كام ييل:

 -1املدرسة اإلسالمية الربازيلية يف فيال كارون  -ساوبالو
			
 -2املدرسة العربية الربازيلية يف كوريتيبا
		
 -3الثانوية العربية الربازيلية يف فوز دي اغواسو
		
 -4املدرسة اللبنانية الربازيلية يف فوز دي اغواسو
		
 -5املدرسة الربازيلية اإلسالمية  -براس -ساو باولو
 -6مدرسة املدينة يف سانربناردو دو كامبو -ساو باولو
		
 -7معهد اجلذور  -منطقة غوارليوس  -ساو باولو
 -8مدرسة ابن سينا  -منطقة سانتو أمارو -ساو باولو
 -9مدرسة البيان العربية  -فلوريا نابوليس  -سانتا كاترينا
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1968م
1980م
1997م
2001م
2010م
2012م
2019م
2019م
2020م
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جهة
االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

مؤسسة

جامعة ساو باولو
كلية الفلسفة واآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم اآلداب الرشقية

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas
Departamento de Letras Orientais
Letras Orientais

يعد قسم اآلداب الرشقية يف كلية الفلسفة واآلداب والعلوم
اإلنسانية بجامعة ساو باولو (املصنفة يف املركز األول كأفضل
جامعة يف أمريكا الالتينية ،واملرتبة الرابعة والتسعني من بني
كل جامعات العامل) أهم وأعىل وأقدم جهة أكاديمية تعلم
اللغة العربية يف عموم الربازيل.

نبذة موجزة

يقدم هذا القسم برنامج دراسة للبكالوريوس واملاجستري
والدكتوراه يف ختصصات اللغة العربية وآداهبا ،تأسس رسم ًيا
عىل يد أستاذ اللغة العربية الدكتور /حلمي حممد نرص
عام 1962م ،الذي ابتعثه الرئيس مجال عبد النارص هلذا
الغرض بطلب من حكومة الربازيل وقتها.

يقدم القسم دراسات اللغة العربية وآداهبا باللغتني العربية
والربتغالية.
جتاوز عدد طالب قسم اللغة العربية ً
إمجال السبعمئة طالب
وطالبة ،كام أنتج عد ًدا من الرسائل األكاديمية.

45

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

املوقع اإللكرتوين

FLO@USP.BR

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

تويرت
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS
ORIENTAIS - GRADUAÇÃO
AV. PROF. LUCIANO
GUALBERTO, 403 - SALA 25
CEP 05508-010
SÃO PAULO - SP
, BRASIL
http://letrasorientais.fflch.usp.br/

الربيد اإللكرتوين

بريده اإللكرتوين

0055 (11) 2648-0870

الدكتور حممد مصطفى اجلاروش
0055 11 3091-4602
JAROUCHE@USP.BR

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
@USPFFLCH
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م

1
2
3

م

1
2
3

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

درجة البكالوريوس يف دراسات اللغة العرب ّية وآداهبا.
برنامج املاجستري يف ختصص اللغة العربية.
برنامج الدكتوراه يف ختصص اللغة العربية.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

مشاركة يف مؤمترات وبرامج إعالمية عن اللغة العربية.
إعداد بحوث أكاديمية حمكّمة عن اللغة العربية وآداهبا.
جمموعة إصدارات عن الفلسفة واألدب العريب ،وتراجم لعدد من الكتب
العربية.
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جهة
االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

مؤسسة

جامعة ساو باولو
مركز الدراسات العربية يف جامعة ساو باولو

Universidade de São Paulo
Centro de Estudos Árabes da USP
)(CEAr -USP

 تأسس بمبادرة من األستاذ د .حلمي حممد نرص ،الذيأسس قسم اللغة العربية يف جامعة ساو باولو ،وهيدف
املركز إىل تنظيم الفعاليات العربية ونرش األعامل املتعلقة
بالثقافة العربية بشكل عام ،والتواصل مع املجتمع مع
إبراز التبادل بني الرشق والغرب ،وتنظيم الفعاليات
واستضافة املتحدثني الدوليني.

 هيتم بمواضيع :اللغة العربية واألدب والثقافة ،ويناقشمواضيع مثل" :البلدان العربية وأمهيتها الثقافية
واالقتصادية" ،و"الفلسفة العربية" ،و"السينام العربية"،
و"الشعر العريب".

 أصدر املركز عد ًدا من املجالت العربية والربتغالية عناللغة العربية وآداهبا؛ منها جملة الدراسات العربية (توقفت
حال ًيا).
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الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (11) 211-05-85
AV. PROF. LUCIANO
GUALBERTO, 403 - SALA 25
CEP 05508-900 CID.
UNIVERSITÁRIA
SÃO PAULO - SP
BRASIL

العنوان

HTTP://LETRASORIENTAIS.
FFLCH.USP.BR/

املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين
م

1
2
3
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د .أرليني اليزابيث كليميشا
0055 11 3091-4602
aeclem@hotmail.com

الربامج العامة التي يقدمها املركز
اسم الربنامج

مشاركة يف مؤمترات وبرامج إعالمية عن اللغة والثقافة والفن العريب.
إعداد ونرش بحوث أكاديمية حمكّمة عن اللغة العربية وآداهبا.
إصدار جمالت ودوريات عن القضايا العربية بام فيها اللغة العربية.

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها
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مؤسسة

جهة

اجلامعة الفيدرالية يف ريودي جانريو
كلية اآلداب
قسم اآلداب الرشقية والسالفية

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

Universidade Federal do Rio de Janeiro/
UFRJ
A Faculdade de Letras
Departamento de Letras Orientais e
Eslavas

 تأسس قسم اآلداب الرشقية والسالفية يف كلية اآلداببجامعة ريودي جانريو الفيدرالية عام 1968م عىل يد
ألفونس نجيب صباغ.

تعريف موجز باجلهة

 يتكون القسم من أربعة مسارات تعليمية :اللغة العربيةوآداهبا ،واللغة العربية وآداهبا ،واللغة الروسية وآداهبا،
واللغة اليابانية وآداهبا.

 يقدم قطاع الدراسات العربية برنامج دراسة للبكالوريوسمن أربع سنوات دراسية.

الرقم الدويل للهاتف
العنوان

املوقع اإللكرتوين
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عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (21) 3938-9792
UFRJ COLLEGE OF ARTS
،AV. HORÁCIO DE MACEDO
2151
 CITY UNIVERSITYالرمز الربيدي21941-917
RIO DE JANEIRO - RJ
http://www.portal.letras.ufrj.br/
institucional/ departamentos/
departamento-letras-orientaiseslavas.html

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

الربيد اإللكرتوين

estudosarabes@letras.ufrj.br

اسم املسؤول األول

بريده اإللكرتوين
م

1

م

1
2
3

أ .د .سويل فرييرا ليام
suelyma@letras.ufrj.br

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

درجة البكالوريوس يف دراسات اللغة العرب ّية وآداهبا.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

مشاركة يف مؤمترات وبرامج إعالمية عن اللغة العربية.
إعداد بحوث أكاديمية حمكّمة عن اللغة العربية وآداهبا.
جمموعة إصدارات عن الفلسفة واألدب العريب ،وتراجم لعدد من الكتب
العربية.
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اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة
االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

املوقع اإللكرتوين

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

Universidade Estadual de Londrina

انطلق كريس اللغة العربية يف هذه اجلامعة بمبادرة من
الدكتور /أمحد صالح املحايري (مبعوث جاللة امللك
فيصل اىل الربازيل 1973م) ،وكان يقدم دراسات يف اللغة
العربية موزعة عىل ثالث سنوات أكاديمية معتمدة؛ واستمر
الربنامج من عام 1985م لنحو ستة عرش سنة متتالية حتى
عام 2004م؛ عندما أحيل الدكتور أمحد للتقاعد النظامي،
ومل يتيرس البديل.

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

اسم املسؤول األول

كريس اللغة العربية يف جامعة لوندرينا الوالية -
لوندرينا

الربنامج متوقف حال ًيا

Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445
Km 380 | Campus Universitário
Cx. Postal 10.011 | CEP 86.057-970
| Londrina - PR
http://www.uel.br/cch/lablinguas/
pages/projeto-40-anos/historiaatraves-dos-equipamentos-emetodos-utilizados/metodologias/
arabe.php

د .أمحد صالح املحايري
00554333249501
sheikmahairi@hotmail.com
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1

م

1
2
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الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

دبلوم اللغة العربية.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية.
منهج يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة
االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

مركز اللغات يف جامعة ساو باولو
(بيت الثقافة الياباين).

Casa de Cultura Japonesa

مركز اللغات يف جامعة ساو باولو تأسس عام 1991م
بإرشاف من كلية الفلسفة واآلداب والعلوم اإلنسانية ،هيدف
إىل تدريب الباحثني واملجتمع حول أهم اللغات العاملية
ومنها اللغة العربية؛ حيث قدّ م حوهلا عدة دورات تعليمية،
ويقع مقره يف مبنى بيت الثقافة الياباين.
استضاف يف أكتوبر 2019م معرض جهود اململكة العربية
السعودية يف خدمة اللغة العربية.

الرقم الدويل للهاتف
املوقع اإللكرتوين

العنوان
اسم املسؤول األول
م

1
2

عناوين التواصل مع املؤسسة
(11)2416 0055 – 3091
http://clinguas.fflch.usp.br/
– Av. Prof. Lineu Prestes, 159
Butantã, São Paulo – SP

أ .د .باولو روبرتو ماسارو
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات تعليمية يف اللغة العربية.
رعاية واستضافة فعاليات عن اللغة العربية.
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إحدى فعاليات اللغة العربية يف مقر بيت الثقافة الياباين.
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اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

مركز الدراسات اإلفريقية والرشقية CEAO

االسم العريب للجهة

اجلامعة الفيدرالية يف باهيا  -والية باهيا

االسم الرسمي بالربتغالية

CEAO - Centro de Estudos Afro-Orientais
Universidade Federal da Bahia

نبذة موجزة

 تأسس مركز الدراسات اإلفريقية والرشقية  CEAOيفجامعة السالفادور الفيدرالية منذ عام  1959م ،ويقدم
بالتعاون مع قسم اللغات األجنبية التابع لكلية الفلسفة
والعلوم اإلنسانية برامج ودورات تعليمية معتمدة أكاديم ًيا
يف جمموعة لغات عاملية منها اللغة العربية.

الرقم الدويل للهاتف
العنوان

الربيد اإللكرتوين

املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول
بريده اإللكرتوين

عناوين التواصل مع املؤسسة
+(55 71) 3283-5509

Praça Inocêncio Galvão, 42,
Largo Dois de Julho - CEP
 40060-055. Salvador - BahiaBrasil
ceao@ufba.br
http://www.ceao.ufba.br/

جويلسون رودرجييز دي سوزا
ceao@ufba.br
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م

1

م

1
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الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

دورات معتمدة لتعليم اللغة العربية.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

ملتقيات ثقافية بني اجلاليات منها اجلالية العربية.

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

املعهد الالتيني األمريكي للدراسات اإلسالمية -
مارينغا

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

(ILAEI) - Instituto Latino Americano de
Estudos Islâmicos

املعهد الالتيني األمريكي للدراسات يف الربازيل ،جهة
أكاديمية لتدريس العلوم اإلسالمية هتدف إىل تكوين كادر
دعوي متميز من بني أبناء املنطقة وفق أسس علمية حديثة.

أسس بتاريخ  15مايو 2008م يف مقر اجلمعية اخلريية
اإلسالمية بمدينة مارينغا يف والية بارانا ،وله ترخيص
مستقل ،وجملس إدارة متعدد اجلنسيات.

نبذة موجزة

يتخصص املعهد يف تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
يف الربازيل وغريها من الدول الناطقة باللغتني اإلسبانية
والربتغالية ،يبث املواد املرئية والصوتية من خالل اإلنرتنت،
وبثالث لغات :العربية والربتغالية واإلسبانية ،كام يعقد
برامج حضورية ،بلغ عدد املسجلني يف املعهد أكثر من 250
مشاركًا.

يرشف عيل التعليم فريق أساتذة متخصصني يف جمال الدعوة
والدراسات اإلسالمية واللغة العربية.

الرقم الدويل للهاتف

العنوان

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (541) 754-3010
AVENIDA CARLOS CORREA
BORGES, 1006
CONJ. HABITACIONAL
INOCENTE VILA NOVA
JÚNIOR
CEP 87060-000, MARINGÁ,
PARANA, BRASIL
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املوقع اإللكرتوين

HTTP://ILAEI.COM/SITE/
INSTITUTO_AR/

الربيد اإللكرتوين

@CONTATO
ACADEMIAISLAMICA.ORG.
BR.

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
فيس بوك
انستغرام

م

1
2
3

م

1
2
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الدكتور حممد القاسم الرهيدي
+55 44 9143-5678

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
ILAEI
https://www.instagram.com/
ilaei_oficial/?hl=pt-br

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

ماجستري يف الدراسات اإلسالمية.
دبلوم اللغة العربية (ستة فصول دراسية).
دبلوم الدراسات اإلسالمية.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات علمية وثقافية.
تنفيذ فعاليات اجتامعية يف مقر املعهد.

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

برنامج قسم اللغات األجنبية يف جامعة برازيليا.
UNB Languages

 تأسس مركز اللغات يف جامعة برازيليا عام 2013م،ويقدم بالتعاون مع قسم اللغات األجنبية والرتمجة التابع
لكلية اللغات يف جامعة برازيليا برامج ودورات تعليمية
معتمدة أكاديم ًيا يف  14لغة عاملية منها اللغة العربية.

 يتم تعليم اللغة العربية مقابل رسوم ،ويتم تقسيم الربنامجإىل  9مستويات ،كل مستوى  45ساعة أكاديمية مقابل
رسوم مالية أو منح بالتعاون مع جهات داعمة ،وتقدم
لألعامر من  18سنة فأعىل.

عناوين التواصل مع املؤسسة
الرقم الدويل للهاتف
العنوان
اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين
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0055 (61) 3107-7223
0055 (61) 3107-7224
Campus Universitário Darcy
Ribeiro
ICC Ala Sul – sala CSS 72
)(subsolo
Cep: 70.910-900
Asa Norte – DF

ليديا سكارا بييل
0055 (61) 3107-7340
secoutrosidiomas@unb.br

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

م

1

م

1

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

دورات معتمدة لتعليم اللغة العربية عبارة عن  9مستويات متتالية.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

ملتقيات ثقافية بني اجلاليات منها اجلالية العربية.

جدول :1يبني أسعار دورات اللغات ومنها العربية يف مركز اللغات يف جامعة برازيليا.

65

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

66

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

اجلامعة الفيدرالية يف والية بارا
كلية اللغات األجنبية واحلروف احلديثة
مركز دورات اللغات األجنبية

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

يف مدينة (بيليم)  -معناها بيت حلم بالعربية  -عاصمة والية
بارا شامل الربازيل انطلقت مبادرة تعليم اللغات األجنبية يف
اجلامعة الفيدرالية يف بارا منذ عام 1970م لعدة لغات عاملية،
ثم بدأت دورات القسم العريب عام 2013م ،ويتم تقديم
دورات تعليمية يف اللغة العربية ،تبلغ فرتة الدراسة املنهجية
 6أشهر ،وتقدم لطالب اجلامعة ولغريهم بمتوسط عدد 20
طال ًبا يف الدورة الواحدة.

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

Universidade Federal do Pará
Faculdade de Letras estrangeiras e
)Modernas (UFPA
Cursos de Línguas Estrangeiras

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

0055 (91) 3201-7524
Universidade Federal do
Pará - Rua Augusto Corrêa,
01 - Guamá. CEP 66075110. Instituto de Letras e
Comunicação - ILC. 1º Andar.
Secretária de Cursos Livres

املوقع اإللكرتوين

https://clleufpa.wixsite.com/
cursoslivres

الربيد اإللكرتوين

cursoslivres@ufpa.br

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

د .عبد احلق رازقي
0055 61 9103-0684
ARAZKY@GMAIL.COM
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1
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الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مقررات جامعية معتمدة لتعليم اللغة العربية مدهتا  6أشهر للطالب يف
مرحلة الدراسات العليا واجلامعيني.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

مشاركة يف مؤمترات وبرامج إعالمية عن اللغة العربية.

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

69

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

اجلامعة الفيدرالية يف والية اسبريتو سانتو
مركز خدمة املجتمع
مقرر اللغة العربية

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

انطلق القسم عام 2014م بمبادرة من الدكتور هادي أمحد
خليفة  -برازييل من أصل ليبي  -ويقدم دراسات يف اللغة
العربية منهجية وحرة ،تبلغ فرتة الدراسة املنهجية سنتني
مكونة من أربعة فصول دراسية؛ بمعدل  80ساعة للفصل
الدرايس الواحد.

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

وبلغ عدد الطالب يف بعض األشهر  1200طالب عندما
اعتمدت اجلامعة ساعات الدراسة ضمن مقررات مواد
الثقافة العامة؛ مما يمهد الح ًقا لتأسيس قسم للغة العربية
وآداهبا يف هذه الوالية الساحلية اهلامة.

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
املوقع اإللكرتوين

الربيد اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
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Universidade Federal do Espírito Santo
Proreitoria de Extencao
Curso de língua Arabe

27 3145-5384
Universidade Federal do Espírito
Santo
Av. Fernando Ferrari, 514,
Goiabeiras | Vitória - ES - CEP
29075-910
http://www.ufes.br
arabevitoria3@gmail.com

د .هادي بن أمحد خليفة
+55 27 99500-4918

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

بريده اإللكرتوين

Hadi33@gmail.com

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك

https://www.facebook.com/
ufesoficial

انستغرام

https://www.instagram.com/
ufesoficial/

م

1

م

1
2

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مقررات جامعية معتمدة لتعليم اللغة العربية ،مدهتا سنتان بإمجايل 320
ساعة جامعية.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

مشاركة يف مؤمترات وبرامج إعالمية عن اللغة العربية.
تكوين رابطة باسم  Árabe Vitóriaخمصصة ملحبي العربية.
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نوع املؤسسة

اخلدمة الوطنية للتعلم التجاري ( - )Senacجهة أكاديمية معتمدة  -مجيع الواليات
مؤسسة

جهة

اخلدمة الوطنية للتعلم التجاري ()Senac

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

O Serviço Nacional de Aprendizagem
) Comercial (Senac
 اخلدمة الوطنية للتعلم التجاري ( )Senacمبادرة مؤسسيةتعليمية غري ربحية متخصصة يف توفري التعليم املهني ،من
التعليم األويل إىل الدراسات العليا تأسست منذ 1946
م ،وتوسعت ليستفيد منها حوايل  5مليون مستفيد سنو ًيا؛
هتدف اىل تقديم التدريب والتعليم للمجتمع الربازييل؛
وذلك عرب التحالف مع مؤسسات خمتلفة ،وتقدم اخلدمة
دورات ودبلومات ودراسات معتمدة يف أكثر من  200جمال
علمي ،وذلك إما حضور ًيا أوعن بعد بواسطة برامج الفيديو
التلفزيوين  . WebTV Senacيوجد هلذه املؤسسة أكثر من
 300فرع موزعة يف عموم واليات ومدن الربازيل.

 ختدم هذه املؤسسة جمال تعليم اللغة العربية ،وتقدم دوراتتعليمية بنظام االون الين مدهتا  100ساعة تعليمية ملدة 12
شهر مقابل متوسط ً 75
ريال برازيل ًيا ،وتركز عىل تدريس
اللغة العربية لالستخدام املهني ،وتعد شهاداهتا معتمدة
لدى القطاع اخلاص ومعتربة لدى القطاع احلكومي.

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
رابط املؤسسة
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عناوين التواصل مع املؤسسة
005511 4090-1040
Dr. Angelino Sanches Street، 800
- Vila Gallo
Americana - SP - Cep: 13.466490
www.ead.senac.br

اجلهات األكادميية التي خدمت اللغة العربية وآدابها

رابط دورات اللغة العربية
اسم املسؤول األول

https://www.ead.senac.br/cursoslivres/arabe/
جملس تنفيذي يرأسه حال ًيا السيد/
Abram Szajman

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك

https://www.facebook.com/
SenacEADoficial/

انستغرام

https://www.youtube.
_com/c/senacsaopaulo?sub
confirmation=1

تويرت
م

1

م

1

@senacsaopaulo

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات تعليم لغة عربية عن بعد بالنظام التفاعيل املفتوح.
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هناية قسم مؤسسات التعليم العايل.
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين

املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

76

املدرسة اإلسالمية الربازيلية  -ساو باولو
Escola Islâmica Brasileira

تابعة للجمعية اخلريية اإلسالمية يف مدينة سان باولو ،تأسست
نواهتا عام ١٩٥٧م بفصل درايس ملحق بجامع الربازيل ثم تم
افتتاحها رسميا يف عام ١٩٦٨م بجهود مشكورة من الداعية
الدكتور /عبداهلل عبدالشكور كامل مبعوث وزارة األوقاف
املرصية إىل الربازيل و آخرون تقع املدرسة يف مدينة ساوباولو
 ،يف حي "فيال كروون" ،وتعمل املدرسة برتخيص من اجلهات
الرسمية من وزارة الرتبية والتعليم ،متبعة أنظمة الدولة
الربازيلية ،وهي األوىل التي سجلت الرتبية الدينية واللغة
العربية رسم ًيا ضمن املواد التي تعطى للطالب؛ حيث تقدمان
كأي مادة أخرى يف النجاح والرسوب ،وبلغ عدد طالهبا هذا
العام 2020م نحو  350طال ًبا ملراحل التدريس األربعة؛ وهي
الروضة ،واألسايس األول ،واألسايس الثاين ،ثم الثانوي.

عناوين التواصل مع املؤسسة
00551127827700
– Rua Pedro Malaquias, 34
Vila Carrão
– CEP: 03447-060 – São Paulo
SP
E-mail: contato@islamica.com.br
www.islamica.com.br

حممد أمحد أمامة  -مدير قسم العلوم
اإلسالمية والعربية

قسم مؤسسات التعليم العام

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

فيس بوك

يوتيوب

انستغرام
م

1

م

1
2
3

005511981280040
maamame@hotmail.com

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
escolaislamicabrasileira
escolaislamicabrasileira
Escolaislamicabrasileira

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام
من سن احلضانة حتى ما قبل مرحلة البكالوريوس.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تعليم مناهج اللغة العربية للناطقني بغريها.
دورات يف طرق تدريس اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.
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قسم مؤسسات التعليم العام

مؤسسة

جهة

املدرسة العربية الربازيلية  -كوريتيبا

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

ESCOLA BRASILEIRA ÁRABE DE
CURITIBA

نبذة موجزة

قديم  -قبل عام م - 1980يف مدينة
تأسست نواة هذه املدرسة ً
كوريتيبا عاصمة والية بارانا وبدعم من بعض الدول العربية
يف بداياهتا ،تابعة للجمعية اخلريية اإلسالمية يف كورتيبا ،وتعد
من املدارس األكاديمية النشيطة والبارزة يف عهدها؛ إال أن
املدرسة توقفت عن العمل عام 2016م ألسباب مالية ،بينام
قائم عىل أمل استئناف العمل.
مبنى املدرسة ال يزال ً

الرقم الدويل للهاتف
العنوان

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (41)-32233134
R. KELLERS, 475 - SÃO
FRANCISCO, CURITIBA - PR,
80410-240
escolabrasileiraarabe@hotmail.
com

الربيد اإللكرتوين
اسم املسؤول األول
م

1

م

1

اجلهة التعمل حال ًيا

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام

من سن احلضانة حتى هناية املرحلة املتوسطة.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

فعاليات ثقافية عربية.
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قسم مؤسسات التعليم العام

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

Colégio Árabe Brasileiro Foz do Iguacu
املدرسة العربية الربازيلية تأسست عام 1997م يف مدينة فوز
دي إغواسو املتامخة للحدود الربازيلية مع كل من االرجنتني
والبارغواي ،وهلا ترخيص مستقل تابع لوزارة التعليم
الربازيلية.
تقدم خدماهتا التعليمية للمراحل الدراسية من احلضانة اىل ما
قبل اجلامعة بكادر تعليمي عريب وبرازييل ،وتقع بجوار جامع
عمر بن اخلطاب املعلم البارز يف املدينة ،وتقدم مواد اللغة
العربية ومهاراهتا جن ًبا اىل جنب مع املنهج الربازييل احلكومي،
ويدرس فيها حوايل  300طالب/ة من املنطقة احلدودية.

عناوين التواصل مع املؤسسة

الربيد اإللكرتوين
العنوان
اسم املسؤول

الثانوية العربية الربازيلية  -فوز دي إغواسو

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

+ 55 (45) 3028-1906
escola_arabe_brasileira@gmail.
com
R. Palestina, 680 - Parque
Monjolo, Foz do Iguaçu - PR,
85864-430

عاصم دباجة
0055 45 2555-9915
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الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام  -أقل من البكالوريوس.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية
دورات قصرية يف اللغة العربية.

قسم مؤسسات التعليم العام
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

املدرسة اللبنانية الربازيلية  -فوز دي اغواسو

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

COLÉGIO LÍBANO BRASILEIRO
ESCOLA LIBANESA BRASILEIRA

نبذة موجزة

تتبع املدرسة للجمعية اخلريية اإلسالمية يف مدينة (فوز
دي اغواسو) عىل احلدود املثلثة للربازيل مع الباراغواي
واألرجنتني .وتأسست عام 2001م،
تساهم املدرسة واجلمعية يف خدمة اللغة العربية من خالل
تقديم دراسة نظامية مع حصص يف اللغة العربية.
وللجمعية اخلريية اإلسالمية  -باإلضافة للمدرسة اللبنانية
الربازيلية  -مركز يتألف من مكتبة وحسينية ومركز لتعليم
اللغة العربية.

الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

+55 (45) 3574-6708
AV. FELIPE WANDSCHEER,
N.º 1785
JARDIM SÃO PAULO I , CEP
85856-530
FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ,

املوقع اإللكرتوين

http://escolalibanesabrasileira.
com.br/

الربيد اإللكرتوين

@ESCOLALIBANESA
HOTMAIL.COM

اسم املسؤول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين
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فادي محزة
+55 ( 45)99151-1111
@RAGHIDA_TARABAIN
HOTMAIL.COM

قسم مؤسسات التعليم العام

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك

م

1

م

1

https://www.facebook.
com/Escola-LibanesaBrasileira-557311947754395/

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام

من سن احلضانة حتى ما قبل مرحلة البكالوريوس.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

فعاليات ثقافية عربية.
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قسم مؤسسات التعليم العام

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
الربيد اإللكرتوين
العنوان
املوقع اإللكرتوين
م

1

م

1
2

املدرسة الربازيلية اإلسالمية  -ساو باولو
colegiobrasileiroislamico

املدرسة الربازيلية اإلسالمية مدرسة نظامية تتبع جلمعية مسجد
براس يف وسط ساو باولو ،تأسست مطلع عام 2010م ،وتقدم
دراسة للصفوف من التمهيدي حتى هناية الصف التاسع ،كام
أهنا تقيم العديد من الفعاليات الثقافية وسط أبناء الطائفة
الشيعية ،وتبتكر أنشطة لتعليم العربية الفصحى.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+ 55 (11) 3221-0166
escola_arabe_brasileira@gmail.
com
 Rua Santa Rita, 961 PariCEP 03026-030 São Paulo-SP
http://colegiobrasileiroislamico.
com.br/

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام  -أقل من البكالوريوس.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية.
مسابقات وأنشطة مرسحية عن اللغة العربية.
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قسم مؤسسات التعليم العام
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين

مدرسة املدينة  -سانربناردو دو كامبو /ساو باولو
Colegio medina

تأسست هذه املدرسة عام 2012م ،تقع يف ضاحية سان
برناردو دو كامبو ،وسط جتمع للمسلمني جنوب رشق مدينة
ساو باولو ،وتعمل املدرسة برتخيص من اجلهات الرسمية
من وزارة الرتبية والتعليم ،متبعة أنظمة الدولة الربازيلية،
حصصا وبرامج لتعليم اللغة العربية لطالهبا الذين يربو
وتقدم
ً
عددهم عىل  300طالب يف املراحل من احلضانة وحتى ما قبل
املرحلة الثانوية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
00551143324700
Ruy Barbosa, 325 - Jardim Olavo
Bilac São Bernardo do Campo /
SP CEP 09715-090
E-mail: contato@medina.com.br

املوقع اإللكرتوين
عيل بن حممد العبدوين
اسم املسؤول األول
العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

www.colegiomedina.com.br

فيس بوك
انستغرام
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Colégio Medina SBC
www.instagram.com/
colegiomedina

قسم مؤسسات التعليم العام
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الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام

من سن احلضانة حتى ما قبل مرحلة البكالوريوس.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تعليم مدمج للغة العربية.
مسابقات ورشوحات عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان

معهد اجلذور  -ساو باولو
O Instituto Raízes

تأسس معهد اجلذور حدي ًثا (مايو 2019م) يف ضاحية
حصصا
غوارليوس شامل رشق مدينة ساو باولو ،ويقدم
ً
وأنشطة مدجمة يف اللغة العربية ألبناء املجتمع ،ويغطي حال ًيا
مرحلة الطفولة املبكرة ،ومن املقرر أن يتوسع يف العام القادم
كادرا تعليم ًيا من متحدثي
لتشمل املرحلة االبتدائية .وحيوي ً
اللغة العربية األصليني.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+55 11 4804-5600
R. Tapaciquara 54 - Parque
Renato Maia, Guarulhos - SP,
07115-220

الربيد اإللكرتوين

@institutoeducacionalraizes
gmail.com

املوقع اإللكرتوين

http://www.institutoraizes.com.
br/

أمحد اخلطيب

اسم املسؤول األول
+55 11 94721-1127
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك
انستغرام
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Instituto Educacional Raízes
institutoeduc_raizes

قسم مؤسسات التعليم العام

م

1

م

1

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام  -أقل من البكالوريوس.
الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية.
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

1
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مدرسة أهلية رسمية تأسست عام 2019م عىل يد جمموعة من
رجال األعامل املسلمني ،وتقع يف منطقة سانتو أمارو غرب
مدينة ساو باولو .تقدم املدرسة مواد دراسية باللغات الثالث
العربية واإلنجليزية والربتغالية ،وتفتح أبواهبا بد ًء من العام
الدرايس القادم 2020م ،وتقدم نظام اليوم الدرايس الكامل
للصفوف من مرحلة الطفولة املبكرة وحتى هناية الصف
اخلامس االبتدائي.

+55 11 99551-1240
Santo Amaro, São Paulo - SP,
cvrh@ibinsina,com.br

املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
م

IBIN SINA SCHOOL

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

الربيد اإللكرتوين

مدرسة ابن سينا  -ساو باولو

www.ibinsina,com.br

فارس فارس

+55 11 998198366

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام
من سن احلضانة حتى هناية الصف اخلامس االبتدائي.

قسم مؤسسات التعليم العام

م

1
2
3

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تعليم مدمج للغة العربية.
مسابقات ورشوحات عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.
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قسم مؤسسات التعليم العام

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

تعد مدرسة البيان يف فلوريا نابوليس عاصمة والية سانتا
كاترينا من أحدث املشاريع التعليمية حتت اإلنشاء يف الربازيل،
واملوجهة لتعليم اللغة العربية ضمن املراحل الدراسية املختلفة.
ستفتح أبواهبا مع أواخر العام الدرايس 2020م ،وهي مدرسة
نظامية خاصة ،ويرشف عليها فريق عمل حتت إرشاف املركز
االسالمي يف فلوريا نابوليس .تقدم املدرسة دراسة نظامية
تتضمن املنهج الربازييل مع املنهج العريب والرشعي جن ًبا إىل
جنب.

+55 (45) 30243710
R. CEL. IVAN DENTICE
LINHARES, 245 - COQUEIROS
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88080-600

اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول

1

Escola Imam Al-Ghazali

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

م

مدرسة البيان ( الغزايل)  -فلوريا نابوليس

أمني الكرم

+55488426-3710

الربامج العلمية املعتمدة التي تقدِّ مها املؤسسة
درجة الربنامج

مراحل التعليم العام
من سن احلضانة حتى املرحلة املتوسطة.
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القسم الثاني

الجمعيات والمؤسسات االجتماعية
ويغطي هذا القسم أهم جهات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل
بترخيص رسمي من السلطات المحلية ،وقدمت خدمات للغة العربية
(تعليم  -ترجمة  -نشر  -معارض.)...
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

ً
أول :والية ساو باولو.

				
 -1النادي الريايض السوري
 -2غرفة التجارة العربية الربازيلية			
					
 -3جامع الربازيل
				
 -4مدرسة مجعية كامبيناس
				
 -5احتاد املؤسسات اإلسالمية
 -6املركز السوري الثقايف			
		
 -7مركز الدعوة اإلسالمية يف أمريكا الالتينية
			
 -8الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
					
 -9معهد الثقافة العربية
			
 -10مكتبة ومركز أبحاث (ببليا سبا)
 -11مدرسة نجوم األرض				
				
 -12املعهد اإلسالمي الربازييل
 -13مجعية احلاضنة الثقافية				
 -14مدرسة طريق اإليامن				
					
 -15مدرسة قطاف الورد
ثان ًيا :والية بارانا.

		
 -16مدرسة جامع امللك فيصل يف مدينة لوندرينا
 -17جامع عمر بن اخلطاب يف مدينة فوز دي إغواسو
		
 -18دار الرتبية اإلسالمية يف مدينة فوز دي إغواسو
		
 -19املركز اخلريي اإلسالمي يف بارانا -كوريتيبا
				
 -20مدرسة دانية – كوريتيبا
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1917م
1952م
1960م
1977م
1979م
منذ 1980م
1987م
2001م
2003م
2003م
2011م
2015م
2015م
2015م
2018م

1972م
1983م
2008م
2010م
2016م

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

ثال ًثا :مؤسسات يف واليات أخرى.

 -21املركز الثقايف اإلسالمي يف باهيا			
			
 -22مدرسة جامع برازيليا – والية برازيليا
			
 -23مدرسة مركز الوالدين – والية برازيليا
			
 -24جامع النور – والية ريودي جانريو
		
 -25مدرسة اجلمعية االسالمية بسانتانا دو ليفرامينتو
				
 -26مجعية مسجد جيونيفيل
		
 -27مدرسة لؤلؤة األمازون – والية االمازون

1992م
1992م
2015م
2005م
2005م
2017م
2017م
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين

املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

النادي الريايض السوري
Esporte Clube Sirio

تأسس النادي السوري يف عام 1917م ،وتعاقبت عىل إدارته
جمالس خمتلفة.
يقدم املركز خدمات اجتامعية وثقافية ورياضية متنوعة ،ويرعى
النادي عد ًدا من الفعاليات املرتبطة بالثقافة العربية؛ فيقدم
دورات جمدولة لتعلم اللغة العربية عىل يد أساتذة من أصول
عربية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
 0055 11 2189-8500تحويلة ) ( 539
– AV. INDIANÓPOLIS, 1192
PLANALTO PAULISTA, SÃO
PAULO - SP, 04062-001
EDUCACAO@SIRIO.ORG.BR
WWW.SIRIO.ORG.BR

جملس إدارة منتخب يرأسه يف الدورة
احلالية السيد  /فابيو القايض.

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
ADM@SIRIO.ORG.BR
بريده اإللكرتوين
العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

 0055 11 2189-8500تحويلة )(535

فيس بوك
انستغرام
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Esporte Clube Sírio
clubesirio

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

م

1
2

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات عامة يف اللغة العربية جلميع الفئات.
برامج دراسية ملرحلة الطفولة املبكرة تتضمن مناهج للغة العربية.
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

Câmara de Comércio Árabe-Brasileira
تأسست الغرفة العربية الربازيلية يف عام 1952م ،ومقرها يف
مدينة ساو باولو ،وتدار بواسطة جملس إدارة وجملس عالقات
موسع ،وتعمل عىل وسائل الربط بني الربازيليني والعرب
ّ
لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وتعد مرج ًعا
للتجارة بني الدول العربية والربازيل ،وتعمل من خالل املسار
الثقايف عىل نرش األخبار والفعاليات والدورات املرتبطة باللغة
العربية يف الربازيل ،كام تقدم خدمات الرتمجة املعتمدة جتار ًيا،
وتنظم دورات التعريف باللغة العربية والثقافة العربية بصفة
سنوية بالتشارك مع جهات دبلوماسية أو جتارية أو أكاديمية.
ودعم للتقارب الربازييل مع العامل العريب دشنت الغرفة
ً
التجارية يف أغسطس 2019م النسخة العربية من وكالة األنباء
الربازيلية العربية (.)ANBA

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
الربيد اإللكرتوين

املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين
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غرفة التجارة العربية الربازيلية

+55 (11) 3145-3200
Av Paulista 283/287, - 10º andar
CEP: 01310-000 - São Paulo/SP
- Brazil
ccab@ccab.org.br
https://www.ccab.org.br/

يشغل منصب األمني العام للغرفة
التجارية العربية الربازيلية حال ًيا
السيد :تامر منصور
+55 (11) 3145-3200

ADM@SIRIO.ORG.BR

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك
تويرت
وكالة األنباء العربية
م

1
2
3

4

CamaraArabeBrasileira
@CamaraArabe
https://anba.com.br/

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دعاية ورعاية لدورات وبرامج تعليم اللغة العربية يف الربازيل.
نرش وترويج ما يتعلق بالثقافة العربية :لغة ،فن ،فكر ،مهجر.
يعد مرج ًعا لألحداث املرتبطة بالثقافة العربية من خالل وكالة األنباء
الربازيلية العربية )ANBA(.
تقديم خدمات الرتمجة املعتمدة بني اللغة العربية والربتغالية لدى احلكومة
الربازيلية والدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية.

فيديوهات عن اللغة العربية أعددهتا الغرفة التجارية العربية
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

العنوان
املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
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A Mesquita Brasil

يعد جامع الربازيل أول مسجد تأسس يف الربازيل (تقول بعض
الروايات التارخيية أن أول مسجد مطلقا كان يف مدينة سالفادور
عاصمة والية باهيا حوايل 1771م قبل أن يتحول إىل كنسية)،
واكتسب جامع الربازيل أمهيته املتزايدة من موقعه يف وسط مدينة
مزارا لسياح املدينة)،
ساو باولو ومن مجاله املعامري (تم إدراجه ً
وبحجم الفعاليات املتنوعة املوجهة للجميع والتي ترشف عليها
اجلمعية اخلريية اإلسالمية التي تأسست عام 1928م.
ُوضع حجر األساس له من قبل اجلمعية اخلريية اإلسالمية عام
1941م وتأخر البناء و االفتتاح الرسمي حتى 1960م.
تقام فيه برامج ودورات منتظمة لتعليم اللغة العربية
للربازيليني ،ودورات لألطفال ،باإلضافة لربامج ومناشط
ختدم اللغة العربية ،ومعارض للزخارف واخلطوط العربية.
ترشف إدارة اجلمعية عىل إعداد وترمجة وطباعة الكتب
املرتمجة من اللغة العربية إىل الربتغالية ،كام يتم توزيع ترمجة
معاين القران الكريم عىل الزوار املسلمني.

عناوين التواصل مع املؤسسة

الربيد اإللكرتوين

بريده اإللكرتوين

جامع الربازيل  -ساو باولو

+55 11 3208-6789
marketing@mesquitabrasil.com.
br
– Rua Barão de Jaguará, 632
Cambuci – São Paulo (próximo
ao Largo do Cambuci).
http://mesquitabrasil.com.br/

نبيل رشيف

+55 11 98948-2724
administrativo@mesquitabrasil.
com.br

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك
تويرت
يوتيوب

م

1
2
3
4
5

https://www.facebook.com/
MesquitaFoz
@mesquita_brasil

https://www.youtube.com/
channel/UCcLXFWO8U
MM1N6BXC0jpQRA/about

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية التي ختص اللغة العربية.
دورات قصرية يف اللغة العربية.
معارض للخط والفن العريب.
نشاط الرتمجة والطباعة.
رابط الدليل السنوي لربامج اجلمعية اخلريية اإلسالمية

https://drive.google.com/file/d/1tSZHoqFxcLKEDBJ1RSWg
BgB3VXPC3n3n/view
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

اجلمعية اإلسالمية يف مدينة كامبيناس
Sociedade Islâmica campinas

اجلمعية اإلسالمية بمدينة (كامبيناس) تقع عىل  170كيلو
شامل غرب مدينة ساو باولو ،هي مجعية رسمية اجتامعية
تأسست يف 1977م ،وتقدم هبا فعاليات ثقافية عدة منها
دروس اللغة العربية؛ حيث تتوفر قاعات دراسية جماورة ملبنى
املسجد اجلامع.
دروسا يف اللغة العربية للناطقني هبا وللناطقني
تقدم املدرسة
ً
بغريها ،وختدم مجيع األعامر.

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (19) 3256-3930
Centro Islâmico de Campinas
Rua Professor Nicolau Marchini,
87
Parque São Quirino
13088-110
Campinas - SP
informativo_cic@yahoo.com.br
http://
sociedadeislamicacampinas.org.
br

د .حممد حبيب

اسم املسؤول األول
+5519996060340
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك

https://www.facebook.com/pg/
sociedadeislamicacampinas
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م

1
2
3
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اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
مسابقات ورشوحات عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

احتاد املؤسسات اإلسالمية

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

Federação das Associações Muçulmanas
do Brasil
)(Fambras

نبذة موجزة

تم تأسيسه يف عام 1979م عىل يد احلاج حسني حممد الزغبي،
مركزا إسالم ًيا يتوزعون عىل
ويضم االحتاد يف عضويته 40
ً
واليات الربازيل املختلفة ،ويتوىل رئاسته الدكتور حممد حسني
الزغبي ،ويقدم االحتاد خدمات لنرش اللغة العربية منها:
 دعم ورعاية برامج تعليم اللغة العربية يف مسجد الربازيلوسط ساو باولو ،ويف عدد من املدراس واجلمعيات اخلريية.
 فتح مدرسة لتعليم اللغة العربية بمنطقة "سانتو أمارو" ،التيابتعثت هلا رابطة العامل اإلسالمي عد ًدا من املعلمني.
 االسهام يف تبني عدد من املنح الدراسية ألبناء اجلالية العربية. ترمجة الكتب االسالمية من اللغة العربية اىل اللغة الربتغالية. انجاز اتفاقية تعاون مع منظمة خرجيي األزهر الرشيف يفيناير 2019م حول تأسيس (مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة
العربية ) يف الربازيل.

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول
واتساب التواصل العام

عناوين التواصل مع املؤسسة
55 (11) 5035-0820
Rua Tejupá, 188 - Jabaquara - SP
- Brasil
http://www.fambras.com.br

د .حممد بن حسني الزغبي
 11 93177-7777سكرتري
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العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك

https://www.facebook.com/
Fambras

يوتيوب

https://www.youtube.com/user/
TheFAMBRAS

تويرت
م

1
2
3
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@FambrasBrasil

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دعم ورعاية برامج تعليم اللغة العربية.
دعم املنح الطالبية لتعلم اللغة العربية.
رعاية برامج النرش والرتمجة ومعارض الكتاب يف الربازيل.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين

املركز الثقايف العريب السوري يف ساو باولو

Centro Cultural Árabe Sírio Em São Paulo
يعد املركز الثقايف العريب السوري من أقدم جهات نرش
الثقافة العربية يف الربازيل ،ويعمل هبدف نرش العروبة وحتت
مظلة اجلمهورية العربية السورية ممثلة يف السفارة السورية يف
الربازيل ،ومديرية العالقات الثقافية يف وزارة الثقافة السورية
عرب اتفاقيات مع عدة جهات برازيلية رسمية وأكاديمية.
وتعاقبت عىل إدارته جمالس خمتلفة ،وقد توقفت أنشطة املركز
مع اندالع األزمة السورية احلالية.
قدم املركز العديد من الدورات املجانية لتعلم اللغة العربية يف
مقره يف منطقة باوليستا يف مدينة ساو باولو ،ثم يف مقره اجلديد
يف فيال فيستا وفق فصول دراسية متتابعة يمتد بعضها إىل سنتني
دراسيتني.
وخرج العديد من الطالب والطالبات الذين ال
درس املركز ّ
ّ
يزالون يتداولون ذكرياته.

عناوين التواصل مع املؤسسة
R. Três de Maio, 70 - Vila
Clementino
, São Paulo - SP, 04044-020
secretaria@ccsirio.org

اسم املسؤول األول

مجيع أنشطة املركز متوقفة حال ًيا

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك

Centro Cultural Árabe Sírio Em
São Paulo
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات نظامية يف اللغة العربية جلميع الفئات.
إعداد وطباعة مناهج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
العديد من الفعاليات العربية يف الربازيل.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

مركز الدعوة اإلسالمية ألمريكا الالتينية

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

Centro de Divulgação do Islam Para
América Latina

نبذة موجزة

مركز الدعوة اإلسالمية ألمريكا الالتينية مؤسسة دعوية خريية
إسالمية ،ثقافية ،اجتامعية ،تربوية ذات شخصية اعتبارية
مستقلة ،أسسها الشيخ أمحد بن عيل الصيفي عام 1987م.
ويسعى املركز لإلسهام يف نرش تعاليم اإلسالم والدفاع عن
قضايا املسلمني ومساعدهتم ومل ّ شملهم ،وتصحيح صورة
اإلسالم عند غري املسلمني.
جاء يف الالئحة األساسية ألهداف املركز ما نصه (يضع املركز
نصب عينيه أمهية اللغة العربية "لغة القران الكريم" بنرشها بني
أوساط اجلاليات املسلمة واألجانب الذين يرغبون تعلمها،
واملرشف لديننا احلنيف)
باإلضافة إىل كشف الوجه احلضاري
ّ
من خالل املناقشات واللقاءات والدورات واحلوارات
الصحفية واملؤمترات الدولية التي يعقدها املركز سنو ًيا ،كام أن
كبريا من الكتب املرتمجة التي أرشف عىل ترمجتها
للمركز عد ًدا ً
من اللغة العربية اىل اللغة الربتغالية.
كام أفرد املركز للغة العربية مؤمتره احلادي والثالثني ليكون
بعنوان (تعليم اللغة العربية يف دول أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي ..الواقع واملأمول) الذي انعقد يف مدينة ساو باولو
خالل شهر نوفمرب 2018م.

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055(11) 4122-2400
Rua Henrique Alves dos
Santos, 161 - Vila Euclides, São
Bernardo do Campo - SP, 09725730
cdial@islambr.com.br
http://www.islambr.com.br
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اسم املسؤول األول
بريده اإللكرتوين
تويرت
فيس بوك
انستغرام
م

1
2
3
4
5
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الشيخ /أمحد بن عيل الصيفي
http://www.islambr.com.br

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

@islambr

portalislamBR
portalislambr

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جمانية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ملتقيات ثقافية بني اجلاليات منها اجلالية العربية.
تنظيم مؤمترات دولية عن اللغة العربية.
ترمجة كتب من اللغة العربية اىل الربتغالية.
استضافة متحدثني دوليني متخصصني يف اللغة العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول
بريده اإللكرتوين
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مكتب الندوة العاملية يف أمريكا الالتينية

Oficial da WAMY América Latina
مكتب الندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف أمريكا الالتينية هو
املكتب اإلقليمي للندوة يف أمريكا الالتينية ،وقد تم إنشاؤه عام
2001م ،يقع مقره يف مدينة (ساو برنارد دو كامبو) املجاورة
ملدينة ساو بالو ،ويمتد نشاطه إىل عدة دول من أمهها الربازيل،
ويقوم بأنشطة موجهة لعموم املجتمع الربازييل املسلم وغري
املسلم ،ويقدم العديد من املشاريع والربامج واملبادرات
الدعوية والتعليمية واإلغاثية واالجتامعية ،يدعم املكتب جهود
نرش العربية من خالل عدة مسارات :الرتمجة ،وإقامة دورات
مهارية يف تعليم اللغة العربية للعاملني يف املجال ،وإقامة برامج
تقوية للغة العربية يف أوساط األرس املسلمة ،وإقامة دورات
تعليمية للغة موجهة للناطقني بغريها ،واملشاركة يف نرش منصة
(الياسمني) لتعليم اللغة العربية بعدة لغات عرب موقع املكتب،
والتعريف باللغة العربية ومجالياهتا عرب مدونة املوقع عىل شبكة
اإلنرتنت.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+55 11 4125-0800
Adelina Salvatore Bassoli Street،
57 Jardim das Americas، SBC،
SP - Brazil
Info@Wamy.Org.Br
www.wamy.org.br

الشيخ  /عيل العبدوين
aliabdouni@hotmail.com

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك

https://www.facebook.com/
wamylatina/

يوتيوب

https://www.youtube.com/user/
TVWAMY

م
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

إقامة دورات يف تعليم اللغة العربية يف عدة مناطق من الربازيل
مسابقات ومنافسات عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.
دعم مدرسة املدينة يف منطقة سانربنادرو

119

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

120

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

The Institute for Arab Culture
 معهد الثقافة العربية  -ومقره يف ساو باولو ،انطلق عام 2003مكمبادرة جاءت من جمموعة من املثقفني والكتّاب والعلامء
ذوي األصول العربية أو املتعاطفني مع القضايا العربية.
 يعرف املعهد عن نفسه بأنه (كيان مدين ،مستقل ،علامين،ذو طابع علمي وثقايف) ،ويتحالف مع احتاد املؤسسات
اإلسالمية والغرفة التجارية العربية الربازيلية وغريها من
املنظامت.
 هيدف املعهد إىل إدماج دراسة وتعزيز خمتلف أشكال التعبريعن الثقافة العربية ،القديمة واملعارصة ،وينظم يف سبيل ذلك
عد ًدا من الربامج ذات التعريف بالثقافة العربية؛ منها ما
يتعلق بخدمة اللغة العربية مثل :رعاية الدورات التدريبية
لتعليم اللغة العربية ،والرتويج للمؤمترات العلمية والندوات
واحلوارات حوهلا؛ وذلك بالتعاون بصفة عامة مع اجلامعات
واملؤسسات التعليمية يف داخل الربازيل وخارجها.

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

معهد الثقافة العربية

00 55115084-5131
– Avenida Miruna, nº 1.761
Indianópolis
CEP 04084-006
São Paulo, SP - Brasil
contato@icarabe.org
http://www.icarabe.org

جملس تنفيذي يرأسه حال ًيا د .حممد
حبيب
00 55115084-5131
contato@icarabe.org
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العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Icarabe Brasil

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دعاية ورعاية لدورات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
نرش وترويج ما يتعلق بالثقافة العربية :لغة ،فن ،فكر ،مهجر.
يعد مرج ًعا لألحداث املرتبطة بالثقافة العربية ،ويقدم رسالة إخبارية
أسبوعية جمانية ترسل عرب الربيد اإللكرتوين للجميع.
تقديم وإبراز املؤلفات واملؤلفني حول القضايا العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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جهة
االسم العريب للجهة

مؤسسة

مكتبة ومركز أبحاث أمريكا اجلنوبية والدول
العربية واإلفريقية (ببليا سبا).

االسم الرسمي بالربتغالية

)(ASPA
Biblioteca y Centro de Investigación
América del Sur – Países Árabes – África

نبذة موجزة

تأسس عام 2003م بدعم من وزارة الثقافة الربازيلية ،وبموجب
توصية من وزراء خارجية املجموعة العربية ضمن مبادرة ملتقى
الدول العربية ودول أمريكا اجلنوبية (أسبا  ،)ASPAويعرف
نفسه بأنه (مركز بحوث تربوية -مكتبة -منظمة غري حكومية
مستقلة غري ربحية) .وهيدف لتشجيع التقارب بني الشعوب
العربية وأمريكا اجلنوبية ،ويقدم برامج متنوعة عن اللغة العربية،
ويمتلك مكتبة ضخمة من الكتب العربية وغريها ،كام جيمع
الباحثني من أكثر من  40دولة وينرش البحوث واالستشارات
للمشاريع اخلاصة ،وعروض األفالم واملرسح ،والدورات
واملعارض.
أقام املركز عدة مناشط لتعليم اللغة العربية بالتعاون مع منظامت
من عدة دول عربية مثل اجلزائر وسوريا وقطر وغريمها.
يصدر املركز عد ًدا من املجالت والدوريات منها جملة (فكر)
للدراسات العربية واإلفريقية وأمريكا اجلنوبية؛ وهي مطبوعة
متخصصة هتدف إىل تشجيع التبادل والتفكري النقدي والتعاون
يف اإلنتاج األكاديمي ،يتم حتريرها بخمس لغات (العربية،
الربتغالية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،اإلنجليزية) ،وتضم جملس خرباء
من أكثر من  25دولة.
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (11) 99609-3188
Rua Baronesa de Itu, 639
Santa Cecília, São Paulo - SP
CEP 01231-001

العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

bibliaspa@gmail.com
https://bibliaspa.org

د .باولو دانييل فرح

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

005511996095535

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك
تويرت
م

1
2
3

https://www.facebook.com/
BibliASPA/
https://twitter.com/
EspacoBibliASPA

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تنظيم دورات تعليم اللغة العربية.
نرش وترويج ما يتعلق بالثقافة العربية :لغة ،فن ،فكر ،أبحاث.
إقامة متاحف عن اللغة العربية.
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

 تأسست هذه املدرسة يف عام 2011م. تقع املدرسة يف مدينة (سانربناردو دو كامبو) جنوب رشقمدينة ساو باولو ،وتتبع مجعية حملية ثقافية مسجلة رسم ًيا.
 تقدم املدرسة دراسة بنظام اإلقامة الكاملة أو احلصص املؤقتة،ودروسا
منهجا يف مواد اللغة العربية والثقافة اإلسالمية
وتقدم ً
ً
يف قواعد النحو والرصف.
 -ختدم نحو( )55طالبــًا من خمتلف األعامر.

0055 (11) 2356-5710
RUA ADELINA SALVATORE
BASSOLI 150 - SÃO
BERNARDO DO CAMPO – SP

الربيد اإللكرتوين

aturbra@gmail.com

اسم املسؤول األول

األستاذ /محزة يوسف عبداهلل

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

1
2

Estrelas da Terra

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

م

مدرسة نجوم األرض

0055 (11) 99410-0522

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
فصول خمصصة ملرحلة الطفولة املبكرة.

127

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

بعض مقررات املدرسة لقسم الكبار
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

إعالن ملدرسة نجوم األرض
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

املعهد العلمي للدراسات اإلسالمية
Instituto Islâmico Brasileiro

يتبع هذا املعهد املركز اإلسالمي الثقايف يف ساو باولو والواقع يف
حي كامبويس ،والذي تم افتتاحه يف عام 2015م ،ويقدم املعهد
دبلوم إعداد للدعاة حيتوي عىل ساعات أكاديمية يف اللغة العربية
مع دورات قصرية وفعاليات اجتامعية يف اللغة العربية والعلوم
الرشعية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
oislamorg@gmail.com
https://www.oislam.org

أ .وفـي فرح

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
فيس بوك
م

1
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+55 11 94959 - 5330

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Instituto Islâmico Brasileiro

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات وملتقيات عن الثقافة اإلسالمية واللغة العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

مجعية "أبراسو كولتوراو" (احلاضنة الثقافية).
ABRAÇO CULTURAL

هي منظمة تطوعية تأسست بجهود مجاعية بمبادرة من جمموعة
نشطاء اجتامعيني ،وانطلقت عام 2015م كمبادرة للرتحيب
بالالجئني القادمني اىل الربازيل .وهتدف إىل تشجيع تبادل
اخلربات ومساعدة الالجئني يف ريادة األعامل ،وتدوير خرباهتم
خصوصا يف جمال تعليم اللغات.
ً
للحاضنة مكاتب يف سان بالو 2015م وريودي جانريو 2016م.
للجمعية خدمات متعددة يف الشأن الثقايف ،وبخصوص اللغات
تنظم اجلمعية دورات تعليمية لعدد من اللغات احلية منها اللغة
العربية ،الدراسة حضورية يف عدة مدن برازيلية ،أو عرب شبكة
اإلنرتنت؛ وذلك باالستعانة بمتحدثني أصليني للغة العربية،
باإلضافة إىل ملتقيات التعارف بني اجلاليات وإبراز ثقافة كل
جالية.

عناوين التواصل مع املؤسسة

الرقم الدويل للهاتف  /ساو باولو
الرقم الدويل للهاتف
مكتب ريودي جانريو

عنوان مكتب ساو باولو
=====

عنوان مكتب ريودي جانريو
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

005511 98300-7321
0055(21) 99825-9907
Rua dos Pinheiros, 706 - Casa 6
Pinheiros, São Paulo – SP
======
Rua Conde de Bonfim, 488,
3º andar, Tijuca Rua Conde de
Bonfim, 488, 3º andar, Tijuca
contatosp@abracocultural.com.br
http://www.abracocultural.com.br
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فيس بوك
انستغرام
م

1
2
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العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Abraço Cultural
abracocultural

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جمانية /وخمفضة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ملتقيات ثقافية بني اجلاليات منها اجلالية العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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جهة

االسم العريب للجهة

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول

مؤسسة

مدرسة طريق اإليامن

تقع يف منطقة سانتو أمارو غرب مدينة ساو باولو ،قدمت عدة
دورات منتظمة يف تعليم اللغة العربية ،عاودت هذه املدرسة
نظرا لتنامي الطلب عليها من سكان
نشاطها يف عام 2015م ً
املنطقة .ترتبط املدرسة بإرشاف من جهة (مجعية سانتو أمارو
اخلريية) وهي جهة مرخصة.
تقدم املدرسة دراسة منتظمة بد ًءا من عمر  5سنوات وملختلف
منهجا يف مواد اللغة العربية والثقافة
األعامر؛ حيث تقدم
ً
ودروسا يف قواعد النحو والرصف.
اإلسالمية،
ً
ختدم املدرسة نحو  80طال ًبا /طالبة.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+55(11) 5671-2117
Av yervant kissajikian 1130,
04428010 Santo Amaro, Sao
Paulo, Brazil
escolacaminhodafe@gmail.com
https://m.facebook.com/pages/
category/Religious-School/
Escola-caminho-da-f%C3%A9_1700546470159915/?locale2=pt
BR

أ .قائد بشري

هاتف املسؤول

0055 (11) 941123705

بريده اإللكرتوين

caidomudera@hotmail.com

136

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

فيس بوك
م

1
2
3
4

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Escola caminho da fé

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
إحياء فعاليات ثقافية وفقرات إذاعية باللغة العربية.
فصول تعليمية ملرحلة الطفولة املبكرة.
تعليم لغة عربية يف هناية األسبوع جلميع املستويات.
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

مدرسة َقــطاف الورد

Escola Qitaf Al-Ward
نظرا للحاجة اىل
انطلقت هذه املدرسة حدي ًثا يف عام 2018م ً
خدمات موجهة للفتيات ،ترتبط املدرسة بإرشاف من جهة
(املركز التعليمي الرتكي الربازييل) وهو جهة مرخصة هتدف اىل
نرش الثقافة.
تقع املدرسة يف مدينة (سانربناردو دو كامبو) جنوب رشق مدينة
ساو باولو ،وتوجه براجمها للفتيات والطالبات املسلامت.
تقدم املدرسة دراسة سنوية بد ًءا من عمر  5سنوات؛ حيث
ودروسا
منهجا يف مواد اللغة العربية والثقافة اإلسالمية،
تقدم
ً
ً
يف قواعد النحو والرصف.

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (11) 2356-5710
RUA BALTICO 203 – JARDIM
DO MAR -SÃO BERNARDO
DO CAMPO – SP

العنوان
الربيد اإللكرتوين

aturbra@gmail.com

األستاذ /محزة ينر

اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
م

1
2

0055 (11) 99410-0522

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
تعليم منهجية التهجي والقراءة بالعربية.
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

ثان ًيا :والية بارانا.

		
 -16مدرسة جامع امللك فيصل يف مدينة لوندرينا
 -17جامع عمر بن اخلطاب يف مدينة فوز دي إغواسو
		
 -18دار الرتبية اإلسالمية يف مدينة فوز دي إغواسو
		
 -19املركز اخلريي اإلسالمي يف بارانا -كوريتيبا
				
 -20مدرسة دانية – كوريتيبا

1972م
1983م
2008م
2010م
2016م
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

142

Escola da Mesquita Rei Faiçal

تأسست مدرسة امللك فيصل يف لوندرينا عام 1972م ضمن
مرشوع جتديد املركز اإلسالمي الذي كان بدعم سخي من
امللك فيصل بن عبد العزيز ،وتتبع املدرسة للجمعية اخلريية
اإلسالمية يف لوندرينا يف شامل والية بارانا ،وتقدم دراسة
ملدة مخسة أيام يف األسبوع ،بنظام الدوام الكامل ،تشمل
مواد تعليمية للغة العربية والثقافة اإلسالمية ،وقد تفاعلت
معها السفارات السعودية والعراقية والسورية فأرسلت عىل
فرتات متعاقبة أساتذة متخصصني للتعليم ،وال زالت حتى
اليوم تقدم براجمها وحظيت بزيارات عدة كوهنا ضمن نطاق
جامع امللك فيصل واملكتوب يف بياناته أنه ثاين مسجد بني
يف الربازيل (1968م) بعد مسجد الربازيل والذي افتتح يف
(1960م).

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

الربيد اإللكرتوين

مدرسة جامع امللك فيصل يف لوندرينا

+5543984851043
Rua São Marcos,125
Vila Siam - CEP 86039-020
Londrina-Paraná
contato@londrinaislam.com
https://www.londrinaislam.com/

أنيس حممد العرة
+5543984851043
islamlondrina@outlook.com

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

م

1
2
3

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

مراحل التعليم العام  -أقل من البكالوريوس.
املشاركة يف برامج اجلالية العربية.
استضافة زيارات رسمية وطالبية وسياحية.
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مؤسسة

جهة

برامج مؤسسة جامع عمر بن اخلطاب  -فوز دي
إغواسو

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab - Foz do
Iguaçu

نبذة موجزة

جامع عمر بن اخلطاب تأسس عام 1983م يف مدينة فوز
دي إغواسو املتامخة للحدود الربازيلية مع كل من األرجنتني
والبارغواي ،ويدار من قبل اجلمعية اإلسالمية يف فوز دي
إغواسو.
مزارا سياح ًيا
معلم ً
بارزا يف املدينة ،واعتمدته البلدية ً
يعد اجلامع ً
يفد إليه السياح يوم ًيا.
تقام فيه برامج يف تقوية اللغة العربية ،ودورات لتعليمها؛
باإلضافة لربامج ومناشط ختدم اللغة العربية ،أقيمت يف رحابه
دورات لتطوير معلمي اللغة العربية يف املدينة.
ترشف إدارة اجلمعية عىل إعداد وترمجة وطباعة الكتب املرتمجة
من اللغة العربية إىل الربتغالية ،كام يتم توزيع ترمجة معاين القرآن
الكريم عىل الزوار املسلمني.

عناوين التواصل مع املؤسسة
R. Meca, 599 - Região Central,
Foz do Iguaçu - PR, 85864-430

العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

contato@ccbi.com.br
ttp://www.islam.com.br

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

أ .أسامة الزاهد
0055 45 9122-2202

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك
144

https://www.facebook.com/
MesquitaFoz

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

م

1
2
3
4

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية التي ختص اللغة العربية.
دورات قصرية يف اللغة العربية.
معارض للخط والفن العريب.
نشاط الرتمجة والطباعة.
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة
االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

دار الرتبية اإلسالمية
لتعليم القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها
Escola de Educação Islâmica

أسسها الداعية واملعلم اهلندي الشيخ عتيق الرمحن االُثري
 مبعوث وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية  -بالقرب منجامع عمر بن اخلطاب يف مدينة فوز دي اغواسو عام  2008م،
واستمرت الدراسة فيها جادة استفاد منها حوايل ألف طالب
وطالبة .توقفت املدرسة مؤقتًا منذ منتصف 2019م بسبب
انتقال الشيخ عتيق إىل مدينة قرطبة يف األرجنتني.

عناوين التواصل مع املؤسسة

حي  /جاردين سينرتال
بجوار جامع عمر بن اخلطاب
مدينة فوز دو إيغواسوالربازيل

العنوان

عتيق الرمحن األثري

اسم املسؤول األول
الرقم الدويل هلاتف املسؤول
م

1
2
3
4

+55 45 9938-4696

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
تعليم اللغة العربية لألطفال.
تعليم قواعد قراءة القرآن الكريم.
املشاركة يف برامج اجلالية العربية يف املدينة.
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مؤسس املدرسة الشيخ عتيق الرمحن االثري.
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مؤسسة

جهة

املركز اخلريي اإلسالمي يف بارانا

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

CENTRO ISLÂMICO BENEFICENTE
DO PARANA

نبذة موجزة

املركز اخلريي اإلسالمي يف بارانا تأسس منذ عام 2010م ،ويقع
يف مدينة كوريتيبا عاصمة والية بارانا يف اجلنوب الربازييل ،ويف
عام 2014م تم تسجيل املركز رسم ًيا يف مدينة كوريتيبا ،وتدشني
املبنى اجلديد للمركز عىل نفقة جهات خريية من دولة الكويت.
يقدم املركز خدمات ثقافية وتعليمية يف جمال اللغة العربية تشمل
دروسا تعليمية للغة العربية ،وخدمات النرش والرتمجة بني اللغة
ً
العربية والربتغالية ،وفعاليات موجهة لألطفال.

الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

00554130406026
Rua Hildebrando de Araújo 729
Curitiba, Brazil
CEP: 80210-260
contato@cibp.org.br
http://www.cibp.org.br

أ .وليد يوسف
00554130406026
financeiro@cibp.org.br
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العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
يوتيوب

https://www.youtube.com/user/
centroislamicoparana

فيس بوك

https://www.facebook.com/cibp.
org.br/

انستغرام

https://www.instagram.com/cibp.
org.br/

م

1
2
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جمانية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ملتقيات ثقافية بني أفراد اجلالية العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين
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Dania Escola
تقع هذه املدرسة يف مدينة كوريتيبا عاصمة والية بارانا يف اجلنوب
الربازييل ،تأسست عام 2016م وتتبع املركز اخلريي اإلسالمي
يف بارانا ،ويرشف عليها جملس إدارة برئاسة أستاذ أصول الرتبية
يف جامعة الكويت الدكتور /بدر العازمي.
املدرسة عبارة عن مبنى مستقل مهيأ تعليم ًيا يستقبل الطالب
والطالبات من خمتلف األعامر ،وتقدم دورات وفصول جمانية
لتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

اسم املسؤول األول

مدرسة دانية

00554130406026
Dania Escola
 Rua Antônio Martins Araújo, 86Jardim Botânico - Curitiba.Brasil
: CPF : 80210-050
contato@cibp.org.br
http://www.cibp.org.br

د .بدر محد العازمي
+96599887744
dr_bader70@yahoo.co.uk

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
يوتيوب

https://www.youtube.com/user/
centroislamicoparana

فيس بوك

https://www.facebook.com/cibp.
org.br/

انستغرام

https://www.instagram.com/cibp.
org.br/

مدونة

م

1
2
3

http://islamparana.blogspot.
com/2018/02/a-nova-madrassade-curitiba.html

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جمانية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها للكبار.
فصول دراسية ملرحلة الطفولة املبكرة.
دراسات عربية ملرحلة الطفولة املبكرة.
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ثال ًثا :مؤسسات اجتامعية يف واليات أخرى.

 -21املركز الثقايف اإلسالمي يف باهيا			
			
 -22مدرسة جامع برازيليا – والية برازيليا
			
 -23مدرسة مركز الوالدين – والية برازيليا
			
 -24جامع النور – والية ريودي جانريو
		
 -25مدرسة اجلمعية االسالمية بسانتانا دو ليفرامينتو
				
 -26مجعية مسجد جيونيفيل
		
 -27مدرسة لؤلؤة األمازون – والية االمازون

1992م
1992م
2015م
2005م
2005م
2017م
2017م
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

املركز الثقايف اإلسالمي يف باهيا

Centro Cultural Islâmico da Bahia
يقع املركز الثقايف اإلسالمي يف مدينة سالفادور عاصمة والية
باهيا ،ومدينة باهيا كانت عاصمة الربازيل األوىل زمن االستعامر
الربتغايل ،تأسس هذا املركز اإلسالمي يف ثامنينات القرن املايض
عىل يد حمسنني من السعودية وبوساطة الشيخ أمحد عيل الصيفي
مدير مركز الدعوة يف أمريكا الالتينية ،ومر بفرتات قوة ثم
ضعف ،ومنذ عام  1992وهو يقدم دورات متعددة يف اللغة
العربية والثقافة اإلسالمية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+ 55( 71) 32411337
Rua Dom Bosco nº190 - Nazaré
CEP: 40050-530 - Salvador - BA

العنوان
الربيد اإللكرتوين

@centroislamicodabahia
hotmail.com

املوقع اإللكرتوين

http://www.ccib.org.br

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
م

1
2
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عبد احلميد أمحد
+55 (71) 9205 5533

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

ملتقيات ثقافية بني اجلاليات منها اجلالية العربية.
دورات ممنهجة لتعليم اللغة العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

مدرسة جامع برازيليا

Centro Islâmico de Brasília
تتبع هذه املدرسة للمركز اإلسالمي واجلامع الكبري يف برازيليا
العاصمة الذي طورته احلكومة السعودية يف 1990م.
دروسا يف اللغة العربية للناطقني هبا وللناطقني
تقدم املدرسة
ً
بغريها ،تعاقب عىل التدريس يف الفصول الرديفة للجامع عدد
من املعلمني واملعلامت منذ عام 1992م ،ولكنها توقفت عن
الربامج يف 2018م بسبب توقف الدعم.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+55 61 8123 0270
CENTRO ISLAMICO DO
BRASIL SGAN 912 ASA
NORTE CEP 70790 =120
BRASILIA DF BRASIL
mesquitabrasilia@gmail.com
http://cibbrasilia.blogspot.com/

طلعت إبراهيم املسلامين

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

+55 61 8916 2030

فيس بوك
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https://www.facebook.com/
MesquitaBrasilia/

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

م

1
2
3

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
مسابقات وعروض تقديمية عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

مدرسة مجعية مسجد الوالدين

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

School masjed alwalidein
Escola de mesquita alwalidein

نبذة موجزة

تتبع هذه املدرسة للجمعية اإلسالمية يف مدينة (جتواتينجا) عىل
بعد  20كيلوم ًرتا من برازيليا عاصمة الربازيل.
دروسا يف اللغة العربية للناطقني هبا وللناطقني
تقدم املدرسة
ً
بغريها ،انطلقت املدرسة عام ( 2015م) ،وختدم نحو( )45
طالبــًا وطالبة.

الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

فيس بوك

+55 61 8138-5652
Qne32l ot01 casa1
taguatinga norte brasilia _ Df
brasil
Cep:72.125-320

الشيخ  /حممد عبداحلميد أبو شورة
005561999364063
mshoura1133@gmail.com

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Mesquita Alwalidein TaguatingaDF-Masjed Alwalidein
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة

م

اسم الربنامج

2
3

مسابقات ورشوحات عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.

1
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دورات يف مبادئ اللغة العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية

مؤسسة

جهة

مدرسة جامع النور  -ريودي جانريو

االسم العريب للجهة
االسم الرسمي بالربتغالية

Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio
de Janeiro/
Mesquita da Luz

نبذة موجزة

تأسست اجلمعية اخلريية اإلسالمية يف ريودي جانريو()SBMRJ
نظرا
كثريا؛ ً
يف عام 1951م ،ولكن تأخر تأسيس دستورها ً
لظروف مالية حتى يونيو 2004م ،والذي نص عىل تأسيس إدارة
تعليمية تعمل عىل خدمة املجتمع املحيل من خالل ترمجة الكتب
من العربية إىل الربتغالية.
ويف أواخر عام 2005م تم بناء مسجد النور الذي يضم  3طوابق
وحيتوي عىل قاعات للتدريس تقام فيها دورات ومناشط يف
تعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ،باإلضافة لربامج اللغة
العربية ملرحلة األطفال بشكل جماين ومستمر.

الرقم الدويل للهاتف

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
املوقع اإللكرتوين

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
الربيد اإللكرتوين

+ 55 (21) 2224-1079
Mesquita da Luz - Rua Gonzaga
Bastos, 77 - Tijuca - Rio de
Janeiro / RJ - Brasil – CEP
20541-000
http://sbmrj.org.br/

حممد زينهم عابدين
005511996095535
sbmrjbr@yahoo.com
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

املشاركة يف برامج اجلالية العربية.
استضافة زيارات رسمية وطالبية وسياحية.
دورات تعريفية وتعليمية للغة العربية.
الدورة السنوية يف اللغة العربية.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

م

1
2
3
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اجلمعية اإلسالمية بمدينة (سانتانا دو ليفرامينتو)  -والية
ريوجراندى دوسول  -هي مجعية رسمية اجتامعية ،وتقدم هبا
فعاليات ثقافية عدة منها دروس اللغة العربية منذ عام 2005م،
ومتتاز مدينة سانتا دو ليفرامينتو بأهنا تقع يف أقىص جنوب
الربازيل متامخة للحدود اجلنوبية للربازيل مع دولة األوروغواي،
حيث يستفيد منها كذلك سكان مدينة ريفيريا األوروغوية،
ويفصل بينهام شارع فقط.
دروسا يف اللغة العربية للناطقني هبا وللناطقني
تقدم املدرسة
ً
بغريها ،وختدم نحو( )55طالبـًا وطالبة من خمتلف األعامر.

0055 (55)981121111
AV.VASCO ALVES 846
CENTRO SANTANA DO
LIVRAMENTO RSCEP 97573550
RIO GRANDE DO SUL - RS

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

Sociedade Islâmica santana do livramento

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
اسم املسؤول األول

اجلمعية االسالمية بسانتانا دو ليفرامينتو

الدكتور  /محادة غازي حممد
0055 (55) 984553002

hamfat7376@gmail.com

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
مسابقات ورشوحات عن اللغة العربية.
مشاركات يف الفعاليات العربية يف الربازيل.

اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

الربيد اإللكرتوين

تتبع هذه املدرسة للجمعية اإلسالمية يف مدينة (جوينفيل) ضمن
والية سانتا كاترينا  .وتقع عىل الساحل وتبعد عن مدينة فلوريا
نابوليس عاصمة الوالية  190كيلو إىل الشامل
تقدم املدرسة دروس يف اللغة العربية للناطقني هبا وللناطقني
بغريها ،انطلقت املدرسة عام ( )2017م ويستفيد منها الكبار
و الصغار.
تقدم الدروس يومي الثالثاء و اخلميس و ربام تضاف أيام أخرى
يف بعض األشهر.

0055 47-3031-6772
Av. Coronel Procópio Gomes
140, Bucarein/ Joinville - Santa
Catarina
CEP: 89-202-300
centroislamicoj@gmail.com

اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

فيس بوك

Centro Islâmico de Joinville

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

بريده اإللكرتوين

مدرسة مجعية مسجد جيونيفيل

أبوبكر مجعة

0055 47-3031-6772
mshoura1133@gmail.com

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Centro Islâmico de Joinville
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف اللغة العربية.
مسابقات ورشوحات عن اللغة العربية.
إقامة فعاليات اليوم العريب واحلوار بالفصحى.

دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

م

1

تأسست هذه املدرسة يف عام  2017م ،وتقع يف مدينة مناوس
عاصمة والية األمازون أكرب واليات الربازيل.
تقدم املدرسة دراسة سنوية بنظام اإلقامة الكاملة أو احلصص
منهجا يف مواد اللغة العربية والثقافة اإلسالمية،
املؤقتة ،وتقدم
ً
ودروسا يف قواعد النحو والرصف.
ً

0055 (92) 9246-5706
MANAUS
RUA EMÍLIA RUAS , 364 SÃO
JORGE

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

Amazon Pearl School

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان
اسم املسؤول األول

مدرسة لؤلؤة األمازون

األستاذ /عبد احلكيم توكدمري
0055 (92) 9246-5706
aturbra@gmail.com

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات يف مبادئ اللغة العربية.
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القسم الثالث

الجهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية
وآدابها
نستعرض عد ًدا من المعاهد ومراكز اللغة التي تدرس اللغة العربية
بصفة تجارية.
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

تعريف موجز

الرقم الدويل للهاتف

الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

178

Centro da língua árabe

 مركز اللغة العربية هو مركز مستقل يقع يف وسط مدينة ساوباولو ،أسسه املدرب املهاجر السوري /حممد الصاحب عام
2018م.
 يقدم املركز براجمه بالتحالف مع مركز (اللسان األم) يف دولةاإلمارات العربية ،وبالرشاكة مع بعض اجلهات املهتمة باللغة
والثقافة العربية مثل :معهد الثقافة العربية يف الربازيل ،وغرفة
التجارة العربية الربازيلية.
 تتنوع برامج املركز بني دورات مكثفة وعادية للغة العربيةوالثقافة العربية ،ودروس خاصة يف املركز أو خارج املركز أو
أون الين عرب اإلنرتنت ،وعدة حمارضات حول اللغة والثقافة
العربية بالتعاون مع املنظامت الثقافية واجلامعات يف الربازيل.
 يعمل يف املركز جمموعة من املدرسني العرب املتخصصني يفجمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

عناوين التواصل مع املؤسسة

صندوق الربيد /املدينة
الرمز الربيدي

اسم املسؤول األول

مركز اللغة العربية  -وسط ساو باولو

0055-11-93009-9689
Viaduto Dona Paulina, 34
centro
São Paulo - SP
01501-020
Brasil
mohamad.alsaheb@gmail.com
centroarabe.negocio.site

حممد الصاحب

0055-11-93009-9689
mohamad.alsaheb@gmail.com

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي
فيس بوك

https://www.facebook.com/
Lingua.Arabe.Brasil

يوتيوب

centro da lingua arabe

م
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3

4

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دروس خاصة يف املركز أو خارج املركز أو أون الين عرب اإلنرتنت.
حمارضات حول اللغة والثقافة العربية بالتعاون مع املنظامت الثقافية
واجلامعات يف الربازيل.
دورات تدريبية قصرية متعلقة بأجزاء من الثقافة العربية مثل :الطبخ العريب
واخلط العريب والفن العريب وغريها.
الرتمجة من اللغة الربتغالية واإلنجليزية للغة العربية والعكس.
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مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

معهد اللغات /ساو باولو ومدن أخرى
Instituto Linguae

تأسس معهد اللغات يف عام 2010م ،يقدم دورات تعليم عدد
من اللغات احلية منها اللغة العربية ،الدراسة حضورية يف عدة
مدن برازيلية ،أو عرب شبكة اإلنرتنت مستعينًا بمتحدثني أصليني
للغة العربية ،كام يوفر املعهد خدمات أخرى مثل الرتمجة بنوعيها
الكتابية والشفوية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
الرقم الدويل للهاتف

 R. Dom José de Barros, 152República, São Paulo – SP
CEP 01042-010

العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين
سكايب
فيس بوك
م

1
2
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0055113255-7975
00551198799-0843

comercial@lenguae.com
www.linguae.com.br

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

SKYPE: INSTITUTOLINGUAE
Instituto Linguae

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جتارية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ترمجة كتابية وشفوية بني اللغة العربية والربتغالية واإلنجليزية.

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

الرقم الدويل هلاتف املسؤول
بريده اإللكرتوين

فيس بوك

مركز اللغة العربية واخلط العريب هو مركز مستقل ،يقع يف
مدينة ساو باولو ،أسسه اخلطاط املهاجر /أنس حافظ منذ عام
2016م ،ويشارك املركز يف العديد من املهرجانات واللقاءات
التعريفية عن اللغة العربية وفنوهنا.

005511987195564
São Bernardo de Campo
CEP - 09715380
anashafez2010@gmail.com

أنس بن موفق حافظ

005511987195564
anashafez2010@gmail.com

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

وسائل التواصل األخرى

182

Língua e Caligrafia Árabe

عناوين التواصل مع املؤسسة

صندوق الربيد /املدينة

الرمز الربيدي
الربيد اإللكرتوين
اسم املسؤول األول

مركز اللغة العربية واخلط العريب /ساو باولو

https://www.facebook.com/
Linguaecaligrafiaarabe/
Linkend: Anas Hafez

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

م

1

2
3

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

يوجد للمرشفني عىل هذه اجلهة مشاركات تلفزيونية وتوثيق إعالمي لبعض
الفعاليات منشورة عىل صفحتهم عىل الفيس بوك.
ورش عمل لتعليم اخلط العريب.
فعاليات حول اخلطوط و الزخرفة العربية
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
الربيد اإللكرتوين
اسم املسؤول األول

دار الرتمجة  -رشكة حمدودة املسؤولية /ساو باولو
DAR AL TARGAMA LTDA.

رشكة متخصصة يف الرتمجة املعتمدة لدى احلكومة الربازيلية،
تأسست يف يناير 2019م ،تعمل يف جمال خدمات الرتمجة احلرة
والتجارية واألدبية من اللغة العربية أو إليها ،وتقدم ترمجة حملفة
عريب /برتغايل ،وتتعاون مع فريق من املرتمجني.

عناوين التواصل مع املؤسسة
00 55 11 99145-6383
gfkhouri.tradutor@hotmail.com

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

جورج فائز خوري

00 55 11 99145-6383

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة

م

اسم الربنامج

2

ترمجة كتابية وشفوية بني اللغة العربية والربتغالية واإلنجليزية.

1
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خدمات الرتمجة املعتمدة.

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين

profes

منصة (بروفس) متخصصة يف التعليم التكنولوجي عرب شبكة
اإلنرتنت ،برازيلية الرتخيص والنشأة ،انطلقت عام 2012م مع
نمو مبيعات اخلدمات اإللكرتونية يف الربازيل.
يقدم املوقع منصة متكاملة ومرنة لطلب دروس خصوصية يف
اللغات العاملية منها اللغة العربية؛ وتقدم الدروس عرب اإلنرتنت
من خالل تطبيقات املحادثة التلفزيونية أو حضور ًيا لألفراد
واملجموعات؛ مقابل تسعرية حمددة لكل ساعة تعليمية.
وبلغ عدد معلمي العربية املسجلني يف منصة (بروفس) حوايل
معلم ومعلمة.
ً 66

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 (11) 95049-4233
 Rua Fradique Coutinho, 1574Vila Madalena - SP
contato@profes.com.br
https://profes.com.br

اسم املسؤول األول

هاتف املسؤول

منصة (بروفس) الربازيلية /عامة

منصة تفاعلية عامة

(11) 95049-4233

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

فيس بوك

https://www.facebook.com/
portalprofes

يوتيوب

https://www.youtube.com/user/
iteasofficial

انستغرام

https://www.instagram.com/
portal.profes/
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

م

1
2
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تعليم اللغة العربية وفق عدة مستويات.
مدونة متجددة عن اللغة العربية وأماكن تعليمها يف أهم مدن الربازيل.

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول

فيس بوك
تويرت
انستغرام

مرشوع خدمة (سوبر بروف) /عامة
superprof

خدمة عاملية متخصصة يف تعليم عدد من اللغات العاملية
واملهارات عىل شبكة اإلنرتنت يف أماكن شتى حول العامل.
الفكرة أسسها كل من رواد األعامل (يان) و(ويلفرد) يف
فرنسا سنة 2013م ،وانترشت عامل ًيا يف أوربا وأمريكا وآسيا،
وانطلقت يف الربازيل يف عام 2016م عرب امتداد برازييل.
يقدم املوقع منصة متكاملة ومرنة لطلب دروس خصوصية
يف اللغات العاملية منها اللغة العربية ،وتقدم الدروس
عرب اإلنرتنت من خالل تطبيقات املحادثة التلفزيونية أو
حضور ًيا لألفراد واملجموعات؛ مقابل تسعرية حمددة لكل
ساعة تعليمية.
وبلغ عدد معلمي العربية املسجلني يف منصة (سوبر بروف)
معلم ومعلمة من أكثر من  30مدينة برازيلية.
حوايل ً 60

عناوين التواصل مع املؤسسة
00551143808003
ola@superprof.com
https://www.superprof.com.br

منصة تفاعلية عامة

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Superprof Brasil
@superprof_br

https://www.instagram.com/
superprof_br
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

م

1
2
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تعليم اللغة العربية وفق عدة مستويات.
مدونة متجددة عن اللغة العربية وأماكن تعليمها يف أهم مدن الربازيل.

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
املوقع اإللكرتوين
فيس بوك
تويرت
انستغرام

منصة (مدريب اللغات) الربازيلية /عامة
language trainers brasil

منصة (مدريب اللغات) منصة عاملية تم انطالقها يف عام 2004م،
وشملت دولة الربازيل بموجب ترخيص برازييل مستقل وموقع
ً
حلول لتعليم اللغات بام فيها اللغة
يف مدينة ساو باولو ،وتقدم
العربية ،وتتميز عن غريها من املنصات الشبيهة باحتوائها عىل
أداة ذكية لتنفيذ سلسلة اختبارات جمانية تقيس مستوى اتقان
الطالب للغة العربية ،ثم يتم ربط الطالب باملستوى املكافئ
لدرجته يف االختبار.
يقدم املوقع منصة متكاملة ومرنة لطلب دروس خصوصية يف
اللغة العربية ،وتقدم الدروس عرب اإلنرتنت من خالل تطبيقات
املحادثة التلفزيونية أو حضور ًيا لألفراد واملجموعات؛ مقابل
تسعرية حمددة لكل ساعة تعليمية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
0055 11 3198-6100
Alameda Vicente Pinzon, 173
- 4º andar, Vila Olímpia - São
Paulo/SP
CEP 04547-130
https://www.
languagetrainersbrasil.com.br

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Language Trainers Brasil
@langtrainersBR

https://www.instagram.com/
lt.brasil.portugal/
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

تعليم اللغة العربية وفق عدة مستويات.
مدونة متجددة عن اللغة العربية وأماكن تعليمها يف أهم مدن الربازيل.

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين
تويرت
فيس بوك
انستغرام

معهد (استمع وتعلم)  -ريودي جانريو
Listen and learn

يقدم معهد (استمع وتعلم) دورات تعليم عدد من اللغات احلية
منها اللغة العربية ،وتقع إدارته يف ريودي جانري ،بينام له فروع
يف ساو باولو وبورتو اليغري وبرازيليا ،عمالؤه أكثرهم رشكات
اختبارا آل ًيا لتحديد مستوى
أيضا .ويقدم
جتارية كام يقدم لألفراد ً
ً
ً
املستفيد يف اللغة العربية مكون من  50سؤال ،الدراسة حضورية
يف عدة مدن برازيلية ،أو عرب شبكة اإلنرتنت بإرشاف متحدثني
أصليني للغة العربية ،كام يوفر املعهد خدمات أخرى مثل الرتمجة
بنوعيها الكتابية والشفوية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+55 21 3958 5750
Rua Visconde de Piraja 525,
Ipanema, 22410-003 Rio de
Janeiro
contatobrasil@listenandlearn.org
https://www.listenandlearn.com.
br/arabe-teste-nivel/

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

@listenlearnBR

Listen & Learn Brasil
https://www.instagram.com/
listenlearnbrasil/
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

م

1
2

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جتارية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ترمجة كتابية وشفوية بني اللغة العربية والربتغالية واإلنجليزية.

يقدم املعهد مدونة عن اللغة العربية وأمهيتها

192

اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف
العنوان

مدرسة (اللغات والسياحة )  -اسبريتو سانتو
Vcb idiomas e turismo

مدرسة لغات أهلية ووكالة سياحية متخصصة يف اللغات
اإلنجليزية والفرنسية والعربية والربتغالية ،كام تنظم رحالت
سياحية وأكاديمية لزيارة بعض الدول العربية ،تقع املدرسة يف
مدينة فيتوريا عاصمة والية (اسربتو سانتو) وتقدم خدماهتا يف
عدة مدن برازيلية.

عناوين التواصل مع املؤسسة
+55 27 3090-6359
Rua Henrique Moscoso - 1150,
Centro Vila Velha - ES CEP
29100-020

الربيد اإللكرتوين

comercial@vcbidiomaseturismo.
com

املوقع اإللكرتوين

http://www.vcbidiomaseturismo.
com

فيس بوك
م

1
2
3

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

VCB Idiomas E Turismo

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جتارية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ترمجة كتابية وشفوية بني اللغة العربية والربتغالية وغريها.
رحالت أكاديمية وسياحية اىل الدول العربية ،ومساعدة أكاديمية.
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صفحة التعريف باللغة العربية لدى املؤسسة
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اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية

نبذة موجزة

ايه يب يس عريب  -مدينة بورتو أليغري
ABC arabe

مؤسسة تعليم لغات ومنها اللغة العربية ،تتبع ملركز ،abcarabe
وهو مركز يقدم دورات تعليم لغات متعددة انطلق عام 2010م.
تقع هذه املؤسسة يف مدينة بورتو اليغري عاصمة والية ريو
غراندي دي سول يف أقىص جنوب الربازيل.
تقدم املؤسسة دورات حضورية ودورات عرب شبكة اإلنرتنت؛
وفق مناهج تعليم للغة العربية تستخدم امللتميديا والوسائط
املتعددة.

عناوين التواصل مع املؤسسة
الرقم الدويل للهاتف
العنوان
املوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين
فيس بوك
م

1

+55 (51) 3354-1541
00 (51) 3028-9460
Av. Borges de Medeiros, 343 – 7°
andar – Centro – Porto Alegre/RS
CEP 90010-191
http://www.abcarabe.com.br
contato@abcarabe.com.br

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

ABC Idiomas

الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
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اجلهات التجارية التي تعلّم اللغة العربية وآدابها

مؤسسة

جهة

االسم العريب للجهة

االسم الرسمي بالربتغالية
نبذة موجزة

الرقم الدويل للهاتف

Orientese

مؤسسة مهتمة بالرتمجة لصاحبها /عمرو سعد السعودي ،حامل
للجنسية الربازيلية ،ويقدم خدمات الرتمجة بأنواعها يف برازيليا
العاصمة ،وينظم دورات ويرعى فعاليات عن الثقافة العربية
واللغات الرشقية.

عناوين التواصل مع املؤسسة

العنوان

0055 (61) 3033-2018
0055 (61) 4042-2118
Executive Office Tower
SHN Quadra 02 Bloco F sala 606
Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70702-060

الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين
اسم املسؤول األول

الرقم الدويل هلاتف املسؤول

فيس بوك
انستغرام

مؤسسة (أورينتي  -يس) لإلنتاج والرتمجة /برازيليا

orientse@orientse.com
www.orientse.com

عمرو بن سعد السعودي

0055 61 99342-5234

العناوين اخلاصة بوسائل التواصل االجتامعي

Orientese

orienteseproducoes
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2
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الربامج العامة التي تقدِّ مها املؤسسة
اسم الربنامج

دورات جتارية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ترمجة كتابية وشفوية بني اللغة العربية والربتغالية واإلنجليزية.
تعرف بالثقافة العربية تتضمن فقرة خط ورسم عريب.
رعاية فعاليات ّ

نهاية الكتاب ،وهلل الحمد
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف البرازيل

200

الفهرس العام
كلمة املركز

5

اللغة العربية يف الربازيل يف جمال التعليم

15

املقدمة

• دور املؤسسات التعليمية الربازيلية يف نرش اللغة العربية.

9

• واقع تعليم اللغة العربية يف اجلامعات الربازيلية.
• واقع تعليم اللغة العربية يف قطاع التعليم العام.

اجلهود احلكومية الربازيلية جتاه اللغة العربية.

29

أهم جهود الدول واملنظامت العربية جتاه نرش اللغة العربية يف الربازيل.

31

أهم التوصيات التي خرج هبا مؤمتر (تعليم اللغة العربية يف دول أمريكا الالتينية
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دليل اجلهات واملؤسسات التي خدمت اللغة العربية يف الربازيل.

41

ما التحديات التي تواجهها اللغة العربية يف الربازيل؟

والبحر الكاريبي الواقع واملأمول) الذي عقد يف ساو باولو يف شهر نوفمرب 2018م.
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القسم األول

اجلهات األكاديمية التي خدمت اللغة العربية وآداهبا
ً
أول :مؤسسات أكاديمية تابعة لقسم التعليم العايل.
	-جامعة ساو باولو الفدرالية.

	-مركز الدراسات العربية يف جامعة ساو باولو.
	-جامعة ريودي جانريو.
	-جامعة لوندرينا.

	-مركز اللغات يف جامعة ساو باولو.

	-اجلامعة الفيدرالية يف سالفادور  -باهيا.
	-املعهد اإلسالمي الالتيني.

	-مركز اللغات يف جامعة برازيليا.
	-جامعة بارا بيلم.

	-جامعة سبريتو سينتو.

	-اخلدمة الوطنية للتعلم التجاري (.)Senac

تعليم للغة العربية يف مراحل التعليم العام (دون اجلامعي).
ثان ًيا :مدارس توفر ً
	-املدرسة اإلسالمية الربازيلية يف فيال كارن  -ساو باولو.
	-املدرسة العربية الربازيلية يف كوريتيبا.

	-الثانوية العربية الربازيلية يف فوز دي اغواسو.

	-املدرسة اللبنانية الربازيلية يف فوز دي اغواسو.

	-املدرسة الربازيلية اإلسالمية  -براس -ساو باولو.
	-مدرسة املدينة يف سانربناردو دو كامبو -ساو باولو
	-معهد اجلذور  -منطقة غوارليوس  -ساو باولو.

	-مدرسة ابن سينا  -منقطة سانتو أمارو -ساو باولو.
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الفهرس العام

	-مدرسة البيان العربية  -فلوريا نابوليس  -سانتا كاترينا.

القسم الثاين

اجلهات اخلريية ومؤسسات املجتمع املدين

ً
أول :والية ساو باولو.

	-النادي السوري الريايض.

	-غرفة التجارة العربية الربازيلية
	-جامع الربازيل.

	-مدرسة مجعية كامبيناس.

	-احتاد املؤسسات اإلسالمية.
	-املركز السوري الثقايف.

	-مركز الدعوة اإلسالمية يف أمريكا الالتينية.
	-الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
	-معهد الثقافة العربية.

	-مكتبة ومركز أبحاث (ببليا سبا).
	-مدرسة نجوم األرض.

	-املعهد العلمي للدراسات اإلسالمية.
	-مجعية احلاضنة الثقافية.
	-مدرسة طريق اإليامن.
	-مدرسة قطاف الورد.

ثان ًيا :والية بارانا.

	-مدرسة جامع امللك فيصل يف مدينة لوندرينا.

	-جامع عمر بن اخلطاب يف مدينة فوز دي إغواسو.
	-دار الرتبية اإلسالمية يف مدينة فوز دي إغواسو.
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	-املركز اخلريي اإلسالمي يف بارانا -كوريتيبا.
	-مدرسة دانية  -كوريتيبا.

ثال ًثا :مؤسسات يف واليات أخرى.

	-املركز الثقايف اإلسالمي يف باهيا.

	-مدرسة جامع برازيليا  -والية برازيليا.

	-مدرسة مركز الوالدين  -والية برازيليا.
	-جامع النور  -والية ريودي جانريو.

	-مدرسة اجلمعية االسالمية بسانتانا دو ليفرامينتو.
	-مجعية مسجد جيونيفيل.

	-مدرسة لؤلؤة األمازون  -والية األمازون.

القسم الثالث

اجلهات التجارية التي تع ّلم اللغة العربية وآداهبا

	-مركز اللغة العربية  -وسط ساو باولو.

	-معهد اللغات /ساو باولو ومدن أخرى.

	-مركز اللغة العربية واخلط العريب /ساو باولو.
	-مؤسسة دار الرتمجة.

	-منصة (بروفس) الربازيلية.

	-منصة (مدريب اللغات) الربازيلية.
	-مرشوع خدمة (سوبر بروف).

	-معهد (استمع وتعلم)  -ريودي جانريو.
	-مدرسة (اللغات والسياحة).

	-ايه يب يس عريب  -مدينة بورتو أليغري.

	-مؤسسة (اورينتي -يس) لإلنتاج و الرتمجة  -برازيليا.
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29
األدلة واملعلومات
دليل الجهات والمؤسسات التي خدمت اللغة العربية في البرازيل

يعمل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية عىل تعزيز خدماته
موحدة يف أعامله
يف املجاالت املتنوعة خلدمة اللغة العربية وعلومها ،إذ ينطلق من رؤية ّ
عامة  -ومنها برنامج النرش  -وذلك بأن يطلق براجمه ودراساته يف املجاالت التي تفتقر إىل
جهود نوعية ،أو التي حتتاج إىل تكثيف العمل فيها.
ومما جيتهد فيه املركز كشف حال اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها ،وتكوين
قواعد معلومات خمتلفة عن مؤسسات العربية يف تلك الدول ،وأبرز علامئها ،وجهود
املختصني فيها  ،ومدى حضورها ،وذلك بمجموعة إصدارات متنوعة ،يف سلسلتي
(األدلة واملعلومات) و(العربية يف العامل)؛ وهيدف املركز من وراء ذلك إىل جتسري التواصل
بني املؤسسات واألفراد املعنيني باللغة العربية يف الدول العربية وبني أشقائهم يف الدول
ويمهد ملرشوعات علم ّية وعمل ّية يقوم هبا ،أو تقوم هبا اجلهات ذات اهلدف
غري العربية،
ّ
املشرتك.
يعمل املركز عمال متواصال يف تكوين الفرق البحثية اخلاصة هبذه املرشوعات،
ومتابعة أعامهلا ،حتى إنجاز املرشوعات املخ ّطط هلا .وتدعو األمانة العامة الباحثني من
أنحاء العامل كا ّفة إىل التواصل معه للمسامهة يف هاتني السلسلتني ،أو يف سالسل املركز
األخرى ،وذلك طمع ًا يف تراكم املعرفة ،وثرائها ،ولتكوين مرجع ّية موثوقة ترصد حال
اللغة العربية يف كل أنحاء العامل ،وتو ّفر املعلومة للمستفيدين ،وتكون إرث ًا باقي ًا ،وتقدير ًا
للجهود التي بذهلا املخلصون يف خدمة هذه اللغة الرشيفة.
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