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 س٘ي "اهوػٞ اهعسبٚٞ يف اهكسْ احلادٜ ٗاهعػسّٙ" املؤمتس اهدٗهٛ 

 ٓد٠ كاظٌٛإعداد:                  

ِد،  ُّظٍ ًسكص اهدزاضات اهعسبٚٞ ٗاإلفسٙكٚٞ ظاًعٞ د٘آس الي ُٔسٗ، ُٚ٘ دهلٛ، اهل

"اهوػٞ اهعسبٚٞ يف اهكسْ احلادٜ ٗاهعػسّٙ: حتدٙات ٗسو٘ي"   ًؤمتسا دٗهٚا هًٚ٘ني بعِ٘اْ

تٌِٚٞ امل٘ازد اهبػسٙٞ  اهتابع ه٘شازٝ بتعاْٗ ًّ اجملوظ اه٘طين هرتٗٙر اهوػٞ األزدٙٞ

َ، غازن فٕٚ 9102ًّ ًازع، عاَ  21-21، ٗذهم خالي اهفرتٝ ًا بني هوشلً٘ٞ اهلِدٙٞ

عدد كبري ًّ األكادميٚني املتدصصني ٗاألضاترٝ اهبازعني ٗاهباسجني ٗاهباسجات ًّ 

املتشدٝ باإلًازات، ٗداًعٞ داًعٞ اإلًازات اهعسبٚٞ  داخى اهلِد ٗخازدٔا، ٗعوٟ زأضٔا:

ٌٔ٘زٙٞ ًصس اهعسبٚٞ، ٗداًعٞ د٘آس الي ُٔسٗ ٗداًعٞ دهلٛ ٗااجاًعٞ املوٚٞ بِٔا ظ

ًعٞ ً٘الُا آشاد اه٘طِٚٞ األزدٙٞ ِٚ٘ دهلٛ، ٗداًعٞ عوٛ دساٖ اإلضالًٚٞ، ٗداب اإلضالًٚٞ

ٗداًعٞ بِازع  ،ٞ كرياالداًعٚدزآباد، ٗعًعٞ اإلزلوٚصٙٞ ٗاهوػات األدِبٚٞ ٗدا

عااجت ً٘ض٘ع  تلسٝمت تكدٍٙ س٘اهٛ ضتني ٗزقٞ عوٌٚٞ ًب فازاُطٛ، سٚح اهلِدٗضٚٞ

اهوػٞ اهعسبٚٞ بني املاضٛ ٗاحلاضس ٗاملطتكبى ظ٘اُبٔا اهعدٙدٝ اخلاصٞ باهكسْ احلادٜ 

ٙكٚٞ ظاًعٞ د٘آس الي ٗاهعػسّٙ. ٗجتدز اإلغازٝ إىل أْ ًسكص اهدزاضات اهعسبٚٞ ٗاإلفس

ٚٞ ٗاألدبٚٞ ٗاهجكافٚٞ ٗدٗزٖ اهفّعاي يف تاز إىل تعسٙ  علٍ ُػاطاتٕ اهعؤٌُسٗ، ال حي

اهعصٙص بٔا. كٌا قد ُّفر ًسكص املوم عبداهلل بّ عبددلاي خدًٞ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدا

ًٞ بعِ٘اْ: "ًٔازات اهبشح اهوػٜ٘ اهبالغٛ  اهدٗهٛ خلدًٞ اهوػٞ اهعسبٚٞ دٗزًٝ تدزٙبٚ

ص اهدزاضات اهعسبٚٞ اهِكدٜ" مبػازكٞ املوشكٚٞ اهجكافٚٞ اهطع٘دٙٞ هد٠ ُٚ٘ دهلٛ ًٗسكٗ

 َ.  9102ًّ غٔس ًازع عاَ  7-4 ٗاإلفسٙكٚٞ، خالي اهفرتٝ ًا بني

 زض٘اْ اهسمحّ. د أهكآا أ. ٚات املؤمتس بلوٌٞ افتتاسٚٞاضتٔوت فعاه ااجوطٞ االفتتاسٚٞ:

 د. غسٙفٞ ضٚ  اهٚصٙدٜ أًجايًّ  اهلساَضٚ٘ف اهب فٚٔا بسّسف (ًدٙس املؤمتس)

طٕ ذلٌد اهدض٘قٛ األضتاذ  د.ت، ٗزات اهعسبٚٞ املتشدٝ باإلًازااألضتاذٝ يف داًعٞ اإلًا

ًػتاق غاكس اهػعباُٛ د. بِٔا، مجٔ٘زٙٞ ًصس اهعسبٚٞ، ٗداًعٞ ، يف كوٚٞ اآلداب

                                                           


 اه٘طِٚٞ األزدٙٞ، سٚدزآباد، اهلِد. باسجٞ اهدكت٘زاٖ، قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔا، داًعٞ ً٘الُا آشاد 

 ؤمتستكسٙس عّ امل
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 أهكٟ أ. د. بػري أمحد ز٢ٚظ املسكص كوًٌٞٗ هد٠ ُٚ٘ دهلٛ.املطتػاز اهجكايف اهعساقٛ 

ًٞ بكدز ًّ اهتفصٚى، الفتا اُتباٖ ٗأٌٓٚتٕ ً٘ض٘ع املؤمتس ط فٚٔا اهض١٘ عوٟ ضوَّ افتتاسٚ

ا ًّ املػازكني إىل اهتشدٙات اهيت ت٘ادٔٔا اهوػٞ اهعسبٚٞ يف عصس اهع٘ملٞ، ٗذكس عدًٙد

اهلوٌات اهيت دخوت يف اهعسبٚٞ ًّ اإلزلوٚصٙٞ فُتطَتددَ يف اهعسبٚٞ كٌا ٓٛ يف األصى 

اهس٢ٚطٛ  اهدكت٘زٝ غسٙفٞ ضٚ  اهٚصٙدٜ اخلطابًت قدَّٗ بتصسف بطٚط فكط.

ً٘ض٘ع ٗأغازت  فٕٚ إىل اهتشدٙات اهيت ت٘ادٔٔا اهعسبٚٞ يف اهعصس اهسآّ، ٗتِاٗهت 

ًػتاق غاكس حتدخ اهدكت٘ز ثٍ  اهصساع بني اهعاًٚٞ ٗاهفصشٟ باهِكد ٗاهتِكٚب.

يف كوٌتٕ اهس٢اضٚٞ عّ تف٘ق اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗتأثريٓا عوٟ اهوػات األدِبٚٞ صسفا  اهػعباُٛ

إْ ٓرا  املؤمتس يف اه٘قت اهسآّ قا٢ال:ٓرا أغاز إىل أٌٓٚٞ هٞ. كٌا ٗسل٘ا ًٗعِٟ ٗدال

ً٘ا ُكدٍٓ اهبِا١ املػازكني هٚكّدميِح فسصٞ غاهٚٞ اجٌٚع اهباسجني ٗاملدتصني ٗاملؤمتس 

ح عّ اهوػٞ ٓ٘ ألْ احلدٙ آزا١ٍٓ اهكٌٚٞ س٘ي اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔاٗٙتباده٘ا  هوػٞ اهعسبٚٞ

 .اهرتاخسدٙح عّ اهتازٙذ ٗ

بعد ااجوطٞ االفتتاسٚٞ اُعكدت عػس دوطات أكادميٚٞ اضتٌست  ااجوطٞ األكادميٚٞ:

، ٗأ. د. األضتاذ يف داًعٞ د٘آس الي ُٔسًٗٙ٘ني، ٗتسأضٔا كى ًّ أ. د. دلٚب اهسمحّ 

ٗأ. د. شبري  ٚا يف ااجاًعٞ املوٚٞ اإلضالًٚٞ،سبٚب اهلل خاْ ز٢ٚظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ساه

د. عبد  ظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ضابكا يف ااجاًعٞ املوٚٞ اإلضالًٚٞ، ٗأ.أمحد اهفازٗقٛ ز٢ٚ

ًظفس عامل عٌٚد كوٚٞ  د. اهسشاق تازاٙى ز٢ٚظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ يف داًعٞ آضاَ، ٗأ.

، ٗاهدكت٘زٝ غسٙفٞ ٚدزآبادع اهدزاضات اهعسبٚٞ يف داًعٞ اإلزلوٚصٙٞ ٗاهوػات األدِبٚٞ

ازات اهعسبٚٞ املتشدٝ، ٗاهدكت٘ز ذلٌد قطب اهدّٙ اهٚصٙدٜ األضتاذٝ يف داًعٞ اإلً

األضتاذ يف داًعٞ  دض٘قٛاهي ُٔسٗ،  ٗاهدكت٘ز طٕ ذلٌد األضتاذ يف داًعٞ د٘آس ال

يف داًعٞ إُدزا غاُدٜ اه٘طِٚٞ  ٞبِٔا، ٗاهدكت٘ز ذلٌد ضوٍٚ ز٢ٚظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚ

داًعٞ بِازع اهلِدٗضٚٞ.  ، ٗاهدكت٘ز قٌس غعباْ اهِدٜٗ األضتاذ يف ِٚ٘ دهلٛب املفت٘سٞ

 ًٞ االجتآات  :تِاٗهت ذلاٗز عدٙدٝ هوٌؤمتس ًجى عوٌُٚٞقدًِّت فٚٔا س٘اهٛ ضتني ًكاه

 ع اهسبٚع اهعسبٛ يف األدب اهعسبٛ ٗإغلاهٚات اهرتمجٞ األدبٚٞٗاُعلا األدبٚٞ ااجدٙدٝ

ت هػدصٚاٗا صشافتٍٔٗأدب األطفاي ٗ ري اهِاطكني بٔاٗطسق تدزٙظ اهوػٞ اهعسبٚٞ هػ

ًع ذكس ًساسى تط٘زاتٔا ٗت٘قعاتٔا ًٗا ت٘ادٔٔا ًّ ًػلالت  اهبازشٝ يف األدب اهعسبٛ
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ٗحتدٙات يف اهكسْ احلادٜ ٗاهعػسّٙ ٗاهيت تِاٗهلا األكادميْٚ٘ ٗاهباسجْ٘ ٗاهباسجات 

 حتوٚى.ُٗكد ٗعسض ب

طٞ بعد ااجوطٞ االفتتاسٚٞ ٗعػس دوطات أكادميٚٞ، ُعكدت ااجو ااجوطٞ اخلتاًٚٞ:

ٚٞ يف اهَٚ٘ اهجاُٛ هوٌؤمتس حتت ز٢اضٞ األضتاذٝ غسٙفٞ اهٚصٙدٜ، ٗقاَ بتِػٚطٔا اخلتاً

ًدٙس املؤمتس أ. د. زض٘اْ اهسمحّ. فأعسب بعض ممّ غازك٘ا ًّ داًعات رلتوفٞ ًّ 

أسلا١ اهعامل عّ اُطباعاتٍٔ ًٗد٠ إعذابٍٔ بٔرا املؤمتس ً٘ض٘عا ٗتِظٌٚا ٗتِطٚكا. 

هك٘ي إْ ٓرا املؤمتس حيٌى أٌٓٚٞ كبريٝ ًّ سٚح دض٘قٛ إعذابٕ بااهأبد٠ اهدكت٘ز 

بعح دٜ يف كوٌتٔا اهس٢اضٚٞ إُٔ مما ٙامل٘ض٘ع ٗاحملاٗز. ٗأكدت اهطٚدٝ غسٙفٞ اهٚصٙ

عوٟ اهفسسٞ ٗاهطسٗز ٗاحلب٘ز ٗاهتفا٢ى أْ اهلِ٘د ٙٔتٌْ٘ بتعوٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗتعوٌٚٔا 

ًً ًسكَص  كٌا غلس ااجٌُٚعا عوٟ اهسغٍ ًّ كٍُ٘ٔ غري اهِاطكني بٔا. ا باهًػآتٌا

اهدزاضات اهعسبٚٞ ٗاإلفسٙكٚٞ عوٟ إتاسٞ ٓرٖ اهفسصٞ اهطعٚدٝ اهػاهٚٞ حمليب هػٞ اهضاد 

هتكدٍٙ ع٘ثٍٔ ٗتبادي آزا٢ٍٔ ٗٗدٔات ُظسٍٓ. كٌا تّ٘دٔ٘ا باهػلس ٗاهتكدٙس إىل 

 اهكطٍ اج٘دٝ اهتِظٍٚ ٗسطّ االضتكباي ٗاهضٚافٞ. 

محّ ظصٙى اهػلس ٗاالًتِاْ اجٌٚع املػازكني زض٘اْ اهسأ. د.  ٗيف اخلتاَ، تكّدَ

 ٘ا يف إزلاح ٓرا املؤمتس اهدٗهٛ.ٗاألضاترٝ ٗاهطوبٞ ٗاهباسجني ٗكى ًّ ضآٌ


