
                                                                                                        
 

 العالمية المدينة جامعة صحفي بيان
 

ربعاء عقدت إدارة جامعة املدينة العاملية )ميديو( برئاسة املدير التنفيذي األستاذ الدكتور حممد بن خليفة التميمي مؤمتراً صحفياً يوم األ
القبض على اثنان من طالب جامعة املدينة العاملية لتورطهم للقيام م يف أعقاب اخلرب الذي نُشر حول إلقاء 2016ديسمرب  21

 بأنشطة إرهابية.

وعلى هذا، فإن اجلامعة تشدد على أن الطالب الذين اعتقلوا إثر اشتباههم بتورطهم يف أنشطة إرهابية، ال عالقة هلم بالتعليم والتعلم 
م. 2016نوفمرب  3درسون يف كلية العلوم اإلسالمية بشأن اعتقاهلم يف يف اجلامعة. كما أنه قد مت إبالغ أُسر املعتقلني الذين ي

 والقضية قيد التحقيق من ِقبل السلطات، وأكدت الشرطة أن الطالبني مت ترحيلهم إىل بلداهنم.

حممد تفيد بأن  الطالب الذين اعتقلوا ليس هلم أي صلة مبنهج اجلامعة، وقد أصدر النائب األول لوزير الداخلية داتوك نور جزالن بن
ن طالب جامعة املدينة العاملية املعتقلني هم املتهمني بتورطهم بقضية اإلرهاب لكن اجلامعة ال تعترب "منظمة إرهابية". وقد مت التأكد م

انب خالل التحقيقات أن خطط اإلرهابيني هو جتنيد طالب اجلامعات، وجامعة املدينة العاملية حتتوي على عدد كبري من الطالب األج
مما جيعلها مستهدفاً. ويف البيان الصادر قال النائب األول لوزير الداخلية داتوك نور جزالن بن حممد أن هناك عدة مؤسسات تعليمية 

 سنوات ال تعترب مقرأ ملنظمة إرهابية. 10حتت مراقبة السلطات. مع ذلك فإن جامعة املدينة العاملية اليت أُنشأت قبل 

(http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/under-scrutiny-al-madinah-varsity-not-terror-hub-

deputy-minister-says) 

العاملية اتباع املناهج املتطرفة يف التعليم من خالل املناهج الدراسية للطالب. وقد مت  املدينة جامعة بأن مزاعم بشدة أيضا اجلامعة نفت
( كما أكدت اهليئة ذلك MQAاستعراض مجيع برامج اجلامعة واملوافقة عليها من فريق من اخلرباء لدى هيئة االعتماد املاليزي )

 .2016ديسمرب  20خالل بيان رمسي أصدرته بتاريخ 

(http://www.mqa.gov.my/portalMQA/default/bm/kenyataanmedia20dec.cfm) 

ستتخذ اجراءات صارمة حول القضايا إدارة اجلامعة حتذر الطالب من انتهاك القوانني واالنتماء إىل أي جهة متطرفة، وأن اجلامعة 
السياسية احلالية. وأكدت جامعة املدينة العاملية أهنا على استعداد متا بالتعاون مع سلطات التحقيق يف حال رغبتهم احلصول على 

 تفسري أعمق وأدق.

 .لك شكرا

 :إعداد

 (ميديو) العاملية املدينة جامعة إدارة
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