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 دهل٘الٍدٔٚ الٕطٍٗٛ يف داوعٛ 

  غٗاخ اإلضالً الصدٖك٘ الٍدٔٙإعداد:                  

ًٛ ٛ دهل٘ ٌدًٔٚٛ ظاوعقطي المػٛ العسبٗ عكد ً 9102عاً  ٍٖاٖس 03-92 اضتػسقت ٖٕوني ٔطٍٗ

قبن افتتاح ِرٓ ٛ يف دهل٘ ٔإضّاواتّي العمىٗٛ". عمىاء المػٛ العسبٗسٕه املٕضٕع السئٗظ "

الٍدٔٚ، اِتّي الكطي ٌفطْ بعكد احملاضسٚ الجاٌٗٛ عشسٚ وَ ضمطمٛ ذلاضسات 

طاعدٚ اجملمظ الٕطين لرتٖٔر المػٛ الربٔفٗطٕز خٕزشٗد أمحد فازم الترنازٖٛ مب

األزدٖٛ التابع لٕشازٚ تٍىٗٛ املٕازد البشسٖٛ لمشهٕوٛ اهلٍدٖٛ، ٔأنادميٗٛ  دهل٘ األزدٖٛ 

يف قاعٛ احملاضسٚ لهمٗٛ اآلداب ظاوعٛ دهل٘، ٔقاً الربٔفٗطٕز ذلىد ٌعىاُ خاُ 

خطبتْ التىّٗدٖٛ: يف )زئٗظ قطي المػٛ العسبٗٛ ظاوعٛ دهل٘( بتعسٖف ِرٓ الطمطمٛ فكاه 

الربٔفٗطٕز خٕزشٗد أمحد فازم يف غٍٜ عَ التعسٖف ِٕٔ وعسٔف يف األٔضاط العمىٗٛ "

ألٌْ ناُ أٔه زئٗظ لكطي المػٛ العسبٗٛ بّرٓ اجلاوعٛ بعد اضتكاله البالد إىل داٌب 

سطني  ". ٔألكٜ الربٔفٗطٕز شسٖف لمػاٖٛ بٍشاطات عمىٗٛٔوشتػاًل اا ٌادًشنٌْٕ أضتاًذ

كالٛ خاّصٛ بالطمطٛ املرنٕزٚ ، وازئٗظ قطي المػٛ الفازضٗٛ ظاوعٛ دهل٘ ضابًك قامس٘

عٍٕاُ "عاملاُ دلّٕالُ وَ عمىاء دهل٘"، اضتعسض فّٗا خدوات الشٗذ ذلىد ٖعكٕب ب

بٍباٌ٘ الالِٕزٙ، ٔالشٗذ عطاء اهلل يف دلاه المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا، ٔقّص قصصا زائعٛ 

الء نمىٛ احلل أواً املمٕك سأتّي اإلمياٌٗٛ يف إعاملدٍٖٛ ٔد عَ دّٕد عمىاء ِرٓ

ٔالطالطني. نىا ألكٜ الربٔفٗطٕز ضٗد ظّري سطني اجلعفسٙ زئٗظ قطي التازٖذ بّرٓ 

عمٜ تازٖذ ودٍٖٛ دهل٘ ٔلفت اٌتبآ احلضٕز  ، يف نمىتْ السئاضٗٛ، ضًٕءضابًكااجلاوعٛ 

ِمٕٙ يف وكأوٛ االضتعىاز إىل تضشٗات عمىاء دهل٘ ٔال ضٗىا أضسٚ الشآ ٔل٘ اهلل الد

ادميٗني ٔيف وكدوتّي اإلٌهمٗصٙ. ٔسضس ِرٓ احملاضسٚ عدد نبري وَ األضاترٚ ٔاألن

زتضٜ نسٖي، ٔالربٔفٗطٕز ابَ نٍٕه، ٔالدنتٕز عم٘ أمحد إدزٖط٘ وَ الربٔفٗطٕز ا

الفازضٗٛ بّرٓ قطي المػٛ األزدٖٔٛ ظاوعٛ دهل٘، ٔالدنتٕزٚ وّتاب دّاُ وَ قطي المػٛ 

نىا تكّدً األضتاذ  ذلىد أنسً.ِرٓ اجلمطٛ األضتاذ الدنتٕز  اوعٛ. ٌّشطاجل

                                                           


 ، اهلٍد.قطي المػٛ العسبٗٛ، داوعٛ دهل٘الدنتٕزآ،  باسح 

 تكسٖس عَ الٍدٔٚ
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الدنتٕز ٌعٗي احلطَ األثسٙ، بهمىاتْ الرتسٗبٗٛ ٔعّبس فّٗا عَ تكدٖسٓ ألضاترٚ المػٛ 

عدد نبري وَ أسلاء اهلٍد. العسبٗٛ ٔوجكفّٗا الرَٖ جتشىٕا عٍاء الطفس ٔسضسٔا الٍدٔٚ ب

 ىٗع احلضٕز. سطٍني أخرت بإلكاء نمىٛ شهس جل ضٗدقاً األضتاذ الدنتٕز  ٔأخرًيا

ٔعكب دمطٛ احملاضسٚ الترنازٖٛ، اٌعكدت اجلمطٛ االفتتاسٗٛ لمٍدٔٚ الٕطٍٗٛ سٕه 

عمىاء المػٛ العسبٗٛ يف دهل٘ ٔإضّاواتّي العمىٗٛ بسئاضٛ الربٔفٗطٕز سبٗب اهلل خاُ زئٗظ 

الربٔفٗطٕز صالح الدَٖ العىسٙ  قطي المػٛ العسبٗٛ باجلاوعٛ املمٗٛ اإلضالوٗٛ سٗح قّدً

ًٛٓ اإلضالوٗٛ ضابًكاازئٗظ قطي المػٛ العسبٗٛ ظاوعٛ عم٘ نس ًٛ ، خطب بّرٓ  خاّص

عمٜ دّٕد اهلٍٕد يف دلاه المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا يف  ٔضّمط فّٗا ضًٕء وطتفًٗضااملٍاضبٛ 

ٗطٕز وِٕاُ لربٔفا شاواًل خلدواتّي. ٔشّسف ِرٓ اجلمطٛ اًضاودٍٖٛ دهل٘، ٔقّدً اضتعس

عضٕزٓ نضٗف شسف، ٔأدازِا األضتاذ الدنتٕز  عىٗد نمٗٛ اآلداب ظاوعٛ دهل٘

همىٛ باألضتاذ الدنتٕز ٌعٗي احلطَ األثسٙ  ل ِرٓ الٍدٔٚ. نىا تكدًَّدلٗب أخرت وٍطِّ

 شهس ٔتكدٖس. 

اشتىمت الٍدٔٚ عمٜ ضّت دمطات مبا فّٗا دمطٛ افتتاسٗٛ ٔثالخ دمطات أنادميٗٛ، 

الربٔفٗطٕز سبٗب اهلل خاُ نن وَ اسجني الشباب، ٔدمطٛ ختاوٗٛ؛ تسأضّا ٔدمطٛ لمب

زئٗظ قطي المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا باجلاوعٛ املّمٗٛ اإلضالوٗٛ، ٔالربٔفٗطٕز ذلىد أٖٕب تاز 

، ٔالربٔفٗطٕز عبد املادد الكاض٘، ٔالدنتٕز َٖ الٍدٔٙ زئٗظ الكطي ٌفطْ ضابًكاالد

المػٛ زئٗظ قطي  ٔالربٔفٗطٕز ذلىد مسٗع أخرتطْ، ٌطٗي أخرت الٍدٔٙ وَ الكطي ٌف

ٓ اإلضالوٗٛ، ٔالربٔفٗطٕز عبد احلل زئٗظ قطي المػٛ انس العسبٗٛ ٔآدابّا ظاوعٛ عم٘

الدنتٕز دلٗب نن وَ ِرٓ اجلمطات  ا. نىا قاً بتٍشٗطزدٖٛ ظاوعٛ دهل٘ ضابًكاأل

د، ٔالدنتٕزٚ ِٗفاء أخرت وَ قطي المػٛ العسبٗٛ ظاوعٛ دهل٘، ٔالدنتٕز فٕشاُ أمح

شانسٙ وَ اجلاوعٛ املّمٗٛ اإلضالوٗٛ، ٔالدنتٕزٚ تطٍٗي نٕثس وَ قطي المػٛ العسبٗٛ 

المػٛ ٓ اإلضالوٗٛ، ٔالربٔفٗطٕز ٔل٘ أخرت الٍدٔٙ، زئٗظ قطي أآدابّا ظاوعٛ عم٘ نس

 .العسبٗٛ ظاوعٛ دهل٘ ضابًكا

العسبٗٛ  ىٛ بالمػاتأدبٗٛ قِّقّدوت سٕال٘ مخظ ٔثالثني وكالٛ عمىٗٛ ٔ ،يف ِرٓ الٍدٔٚ

ُّ دٔز الدِمٕٖني يف  ٔاألزدٖٛ ٔاإلٌهمٗصٖٛ، تتعّمل باملٕضٕع، ٖتبمٕز وَ وضىٌّٕا أ

ال ميهَ اإلعساض عٍْ. ٔودٍٖٛ دهل٘ ظاٌب متتعّا  ختصٗب الفهس العمى٘ وّّي ددًّا
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سعٗت يف رلتمف أدٔازِا لطٗاضٛ ٔاحلهي ٔتٕدْٗ البالد، قد مبٍصلٛ زئٗطٗٛ يف ا

لتازخيٗٛ بٕدٕد عمىاء زاضدني يف العمي، ٔواِسَٖ يف المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا، ٔهلي ا

عمٜ  ب٘ يف اهلٍد. ألكت املكاالت ضًٕءخدوات وسوٕقٛ ال ٖهاد ٍٖطاِا تازٖذ األدب العس

خدوات نجري وَ عمىاء دهل٘ يف دلاه ِرٓ المػٛ املٗىٌٕٛ مبَ فّٗي الشآ زفٗع الدَٖ 

الدَٖ خاُ الدِمٕٙ، ٔالطبٗب الشّري أمجن خاُ الدِمٕٙ، الدِمٕٙ، ٔالشٗذ زشٗد 

م سطني الكامس٘، ٔالربٔفٗطٕز ٔالربٔفٗطٕز خٕزشٗد أمحد فازم، ٔالشٗذ أخال

احلل شذاعت عم٘، ٔالربٔفٗطٕز ضٗد ضٗاء احلطَ الٍدٔٙ، ٔالربٔفٗطٕز شٗف عبد

الفازٔق٘،  زاٙ تشٕدِسٙ، ٔالربٔفٗطٕز عبد احلمٗي الٍدٔٙ، ٔالربٔفٗطٕز ٌجاز أمحد

ٔالربٔفٗطٕز ذلىد ادتباء الٍدٔٙ، ٔالربٔفٗطٕز ذلىد ضمٗىاُ أشسف، ٔالربٔفٗطٕزٚ 

 صدٖك٘.الفسساٌٛ 

ّٕٓ الربٔفٗطٕز ذلىد ٌعىاُ خاُ ودٖس ِرٓ الٍدٔٚ  ٔصمت الٍدٔٚ إىل ٌّاٖٛ املطاف بعد وا ٌ

نىا تّٕدْ الدنتٕز أصػس ذلىٕد الٍدٔٙ  ّٕد األضاترٚ ٔالطمبٛ يف إزلاسّا.ظ

وَ األضاترٚ ٔاألنادميٗني ٔالباسجني س اجلصٖن جلىٗع الضٕٗف ٔاملشازنني بالشه

 وَ رلتمف اجلاوعات يف أسلاء البالد. املعٍٗني بالمػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا ٔ


