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 " دّز دامعات دهلٕ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘سْل " اليدّٗ الْطئ٘

 غٔاخ اإلضالو الصدٓكٕ اليدّٖ. أإعداد:                  

مدٓي٘ دهلٕ مدٓي٘ اجلامعات ظاىب نْىَا العاصن٘ اهليدٓ٘، فَٔا دامع٘ دهلٕ، 

الل ىَسّ، ّدامع٘ إىدٓسا غاىدٖ الْطئ٘  ّاجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘، ّدامع٘ دْاٍس

ُ اإلضالمٕ بـ"دْغاباٖ"، املفتْس٘، ّهلا عالق٘ ّطٔدٗ باللػ٘ العسبٔ٘. فعكد دلنع الفك

ً٘ هلٕ، ىدًّٗس، ىْٔ ددامع٘ ىػ ً٘ علنٔ "دّز دامعات دهلٕ يف إثساٛ اللػ٘  بعيْاٌ ّطئ

 و، قدمت فَٔا اثيتاٌ ّثالثٌْ ّزق٘ علن7272٘ٔ عاو دٓطنرب 72-62 ْٓمٕالعسبٔ٘"، 

سضسٍا عدد نبري مً األضاترٗ ّالباسجني ّاملجكفني ّ ،يف أزبع دلطات أنادمئ٘

 دهلٕ.  اإلضالمٕ بئْمً دامعات العاصن٘ اهليدٓ٘، ّأعضاٛ دلنع الفكُ 

بدأت اجللط٘ االفتتاسٔ٘ بهلن٘ تعسٓفٔ٘ قدمَا الدنتْز صفدز شبري اليدّٖ )مطؤّل 

ًٛ ا علٙ إزلاشات دلنع الفكُ اإلضالمٕ الرٖ قطه الػؤٌّ العلنٔ٘ للنذنع( ّألكٙ ضْ

و حلل املػهالت اليامج٘ عً التػٔريات االقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ 8811 أىػئ يف عاو

 ، ّحتكٔل املْضْعات الفكَٔ٘ يف ضْٛ املكتضٔات العصسٓ٘.ّالطٔاضٔ٘

٘ يدّٖ، قدمت علٙ الػاغ٘ نلن٘ زٜٔطّعكب نلن٘ الدنتْز صفدز شبري ال

)األمني العاو جملنع الفكُ اإلضالمٕ(،  لفضٔل٘ الػٔذ خالد ضٔف اهلل السمحاىٕ

املدازع اضتعسض فَٔا ّاقع اللػ٘ العسبٔ٘ يف اهليد ّأٍنٔتَا ّىػسٍا ظاىب دّز 

٘ علٙ اختالف طسقَا ّأضالٔبَا، هْمٔاحلديب اجلامعات إىل  ديًباالدٓئ٘ األٍلٔ٘ 

هلٕ كدت يف رلتلف املؤضطات التعلٔنٔ٘ يف دُعننا اضتعسض الػٔذ ىدّات رلتلف٘ 

 إلبساش أٍنٔ٘ اللػ٘ العسبٔ٘.

ع٘ دهلٕ، ّميطل الدنتْز دلٔب أخرت أسد أضاترٗ قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ظامثه ألكٙ 

ٍرِ اليدّٗ، نلن٘ اضتعسض فَٔا أقطاو دامعات دهلٕ اخلاص٘ باللػ٘ العسبٔ٘، 

ًٛ اللػ٘ العسبٔ٘  لدزاضٔ٘، ّدَْد أضاترتَا يف تدزٓظا علٙ مكسزاتَا اّألكٙ ضْ

                                                         


 اهليد. دهلٕ،دامع٘ ، باسح 

 يدّٗتكسٓس عً ال
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احللٔه  ّىػسٍا، ّخص بالرنس الربّفٔطْز خْزغٔد أمحد فازم، ّالربّفٔطْز عبد

 ٔياز ّأمجاهله. اليدّٖ، ّالدنتْز ذلند ميْز ى

للػ٘ العسبٔ٘ باجلامع٘ عبد املادد قاضٕ اليدّٖ زٜٔظ قطه ا األضتاذ الدنتْزّألكٙ 

دهلٕ نلن٘ سافل٘ بالتْدَٔات ّاإلزغادات للطالب ّالباسجني،  ضالمٔ٘ بئْامللٔ٘ اإل

ً أٍنٔ٘ مْضْع اليدّٗ، ّحتدخ عً أٍنٔ٘ البشح العلنٕ ّدّز اجلامعات اهليدٓ٘ ّبّٔ

 .للػ٘ العسبٔ٘يف إثساٛ ا

زٜٔظ مسنص الدزاضات  زضْاٌ السمحً األضتاذ الدنتْزخاطب  ،بَرِ املياضب٘

، ّأبسش داىبني مَنني للػ٘ دهلٕ بئْ فسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل ىَسّالعسبٔ٘ ّاإل

 اٍتناوالعسبٔ٘ يف اجلامعات اهليدٓ٘ أّهلنا تدزٓطَا نلػ٘ سٔ٘ عاملٔ٘، ّثاىَٔنا 

 عداد البشْخ العلنٔ٘ ّىػس املؤلفات الكٔن٘ فَٔا. األضاترٗ ّالباسجني بَا عً طسٓل إ

و األضتاذ الدنتْز ىعٔه احلطً األثسٖ زٜٔظ قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ظامع٘ قّد ،ّبالتالٕ

داٜش٘  بطببّاعترب العاو اجلازٖ عاو األسداخ ّاليْاٜب  ،نلنتُ دهلٕ بئْ دهلٕ

ػسٖ مً ّدْد نجري مً نباز األضاترٗ ّالػدصٔات اجملتنع الب سسوإذ نْزّىا، 

ه بطبب ٍرِ اجلاٜش٘، ّخص بالرنس ميَ تعاىل الفرٗ، سٔح اىتكلْا إىل زمح٘ اهلل

الرٖ الفكُ اإلضالمٕ( )ضهستري دلنع  زمح٘ ّاضع٘ الػٔذ أمني العجناىٕ زمحُ اهلل

 يف غَس ضبتنرب األخري. إثس إصابتُ بفريّع نْزّىاتْيف 

سبٔ٘ عزٜٔظ قطه اللػ٘ الذلند أْٓب تاز الدًٓ اليدّٖ  ضتاذ الدنتْزننا ألكٙ األ

ا، ّمدٓس املسنص الجكايف العسبٕ اهليدٖ دهلٕ، ضابًك ئْب باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘

باجلامع٘ ىفطَا، نلن٘ السٜاض٘ للذلط٘ االفتتاسٔ٘، فصسح بأٌ اللػ٘ العسبٔ٘ بعدما 

ىصل الكسآٌ الهسٓه فَٔا، أصبشت لػ٘ عاملٔ٘، ّلػ٘ خالدٗ بطبب خلْدِ، ّفضل 

ّقال األضتاذ: ْو. العسبٔ٘ علٙ اللػات األخسٚ مجل فضل الكنس علٙ ضاٜس اليذاللػ٘ 

"أضَه العلناٛ اهليْد يف املْضْعات املدتلف٘ يف ٍرِ اللػ٘، ّنتبَه ما شالت 

مْدْدٗ، فدزاض٘ الهتاب "ىصٍ٘ اخلْاطس ّبَذ٘ املطامع ّاليْاظس"، ّالهتاب 

، تدل علٙ نّل ذلو دالل٘ ٕ احلطين"الجكاف٘ اإلضالمٔ٘ يف اهليد" للعالم٘ عبد احل

 ّاضش٘".
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الدنتْز ىطٔه أخرت اليدّٖ األّىل هلرِ اليدّٗ بسٜاض٘ األنادمئ٘ اىعكدت اجللط٘ 

 دهلٕ، ّأدازٍا أسد أضاترٗ قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ بئْ

"دّز دامع٘  ٍّٕاالت ، ّقدمت يف اجللط٘ مثاٌ مكالدنتْز أصػس ذلنْد اليدّٖ

"اجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّدّزٍا يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘" ّدهلٕ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘" 

"مطاٍن٘ مسنص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلفسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل ىَسّ يف البشْخ ّ

-بٔ٘"دّز املسنص الجكايف العسبٕ اهليدٖ يف إثساٛ الجكاف٘ العسّّالدزاضات العسبٔ٘" 

"دّز الكطه العسبٕ باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا" ّاهليدٓ٘" 

"نلٔ٘ دهلٕ نأّل مسنص الدزاضات العسبٔ٘ يف مشال اهليد ّماهلا مً خدمات" ّ

"دّز املتدسدني يف نلٔ٘ ّطٔد ضٔاٛ احلطً اليدّٖ: مْاٍب ّأفهاز" ال"األضتاذ ّ

 دزاضات العسبٔ٘ ّاإلضالمٔ٘".ال الدهلٕ يف دل-ذانس سطني

اللػ٘ الدنتْز ذلند أنسو أسد أضاترٗ قطه اىعكدت اجللط٘ الجاىٔ٘ بسٜاض٘ ّ

، ّقدمت فَٔا ضبع العسبٔ٘ ظامع٘ دهلٕ، ّأدازٍا الدنتْز ذلند قاضه عادل

"ىفاٜظ املدطْطات العسبٔ٘ يف مهتب٘ ذانسسطني باجلامع٘ امللٔ٘  ٍّٕمكاالت 

الدّزات بدّاو دصٜٕ يف دامع٘ دهلٕ ّدّزٍا يف تطْٓس اللػ٘ العسبٔ٘" "ّاإلضالمٔ٘" 

"اللػ٘ ّالجكاف٘ العسبٔ٘ يف دامع٘ دْاٍس الل ىَسّ: آفام ّدزاضات ّتْضٔع ّتطْٓس" ّ

"دزاض٘ املكاالت املكدم٘ يف ضلطل٘ احملاضسات الترنازٓ٘ للربّفٔطْز خْزغٔد فازم ّ

لفازّقٕ ّمطاٍنتُ يف اللػ٘ العسبٔ٘" ز ىجاز أمحد اْ"الربّفٔطّظامع٘ دهلٕ" 

 سف: سٔاتُ ّأعنالُ األدبٔ٘"."الربّفٔطْز ذلند ضلٔناٌ أغّ

دلٔب  األضتاذ الدنتْزالجالج٘ بسٜاض٘  ٘لطاجلّيف الْٔو الجاىٕ لليدّٗ، اىعكدت 

فسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل زٜٔظ مسنص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإل السمحً اليدّٖ،

 ٍّّٕقدمت يف اجللط٘ تطع مكاالت  ،تْز صَٔب عاملالدن أدازٍاّ ،ضابًكا ىَسّ،

"املصادز العسبٔ٘ يف مهتب٘ نلٔ٘ ّ"غٔف زاٖ تػْدٍسٖ ّأعنالُ يف اللػ٘ العسبٔ٘" 

"دّز ّفاتُ الكٔن٘" مؤلٔطْز ّلٕ أخرت اليدّٖ يف ضْٛ "الربّفّدهلٕ" -سطني ذانس

جلامع٘ امللٔ٘ ذلند بً ْٓضف الطْزتٕ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘ بهْىُ مدزضا يف ا

"دّز الفصْل العسبٔ٘ املطأٜ٘ باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ يف إثساٛ اللػ٘ ّاإلضالمٔ٘" 
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"دّز املسنص ّفسٓكٔ٘ يف الصشاف٘ العسبٔ٘" الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلّ"دّز مسنص العسبٔ٘" 

للػ٘ "قطه اّالجكايف العسبٕ اهليدٖ باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ يف تسّٓر اللػ٘ العسبٔ٘" 

 ".احلل األشٍسٖ ّمطاٍنتُ يف الرتمج٘ العسبٔ٘ "األضتاذ عبدّالعسبٔ٘ ظامع٘ دهلٕ"  

شٓب األعظنٕ أسد أضاترٗ  الدنتْز أّزىواجللط٘ السابع٘ بسٜاض٘  تدكُع ،ّبالتالٕ

ٍا الدنتْز ذلند أمجل اإلضالمٔ٘، ّأدازقطه اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا باجلامع٘ امللٔ٘ 

سٔاتُ  :"الطٔد ذلند ادتباٛ اليدّٖقدمت فَٔا مثاٌ مكاالت ّميَا: ّ ،الكامسٕ

صدٓكٕ: سٔاتَا ّخدماتَا يف ال"األضتاذٗ الدنتْزٗ فسساىُ ّّخدماتُ العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘" 

"األضتاذ فٔضاٌ اهلل ّا" "العالم٘ ذلند بً ْٓضف الطْزتٕ غاعًسّدلال اللػ٘ العسبٔ٘" 

َا يف مطاٍنتصدٓكٕ ّال"األضتاذٗ فسساىُ ّّاألدبٔ٘" الفازّقٕ: سٔاتُ ّمطريتُ العلنٔ٘ 

: مطاٍن٘ املسأٗ يف األدب العسبٕ" نتابَاإىل اف٘ العسبٔ٘ بإغازٗ خاص٘ ز الجكتطْ

"الدنتْز عبد احللٔه اليدّٖ ّإزلاشاتُ يف ّ"الربّفٔطْز ّلٕ أخرت اليدّٖ املعله املجالٕ" ّ

 .س العباضٕ: دزاض٘ حتلٔلٔ٘"نتاب سسن٘ الرتمج٘ يف العصّ"تسّٓر اللػ٘ العسبٔ٘" 

املادد قاضٕ  عبد األضتاذ الدنتْزاىعكدت اجللط٘ اخلتامٔ٘ لليدّٗ الْطئ٘ بسٜاض٘ ثه 

س الدنتْز بدأت اجللط٘ بآٖ مً الكسآٌ الهسٓه تالٍا ذلند ّضٔه. ثه عّب. اليدّٖ

 ّالدنتْز ذلفْظ السمحً ْز ذلند أمجل الكامسّٕالدنت اليدّٖ أصػس ذلنْد

ّالدنتْز ذلند قاضه عادل عً اىطباعاتَه جتاِ اليدّٗ،  ّذلند ىْغاد عامل اليْزٖ

مْا نلن٘ الػهس جملنع الفكُ اإلضالمٕ علٙ عكد اليدّات ّاجللطات العلنٔ٘ ّقّد

ّْ المٕ يف خدم٘ اإلض ٍْا خبطْات علنٔ٘ خطاٍا دلنع الفكُمبياضبات رلتلف٘، ننا ى

ّحتدثْا عً ٍرِ اليدّٗ اليت أتاست الفسص٘ لالضتفادٗ مً البشْخ  اللػ٘ العسبٔ٘،

ت ٍيدٓ٘ هلا علٙ تساده غدصٔااجلٔدٗ ّاملكاالت الكٔن٘ اليت ٓطلع احلضْز مً خال

 اللػ٘ العسبٔ٘ يف اهليد.  ْزطتَا يف تاٗ، ّمطاٍنشباز

املادد قاضٕ اليدّٖ بهلنتُ السٜاضٔ٘،  عبد األضتاذ الدنتْزتكدو  ،ّيف ىَآ٘ املطاف

 .عكدٍابأ اجملنع س عً خْاطسِ. ّاعترب اليدّٗ ىادش٘ مً مجٔع املعآري، ٍّّيّعّب
و املفيت ىادز الكامسٕ ّالدنتْز دلٔب أخرت ميطل اليدّٗ ما قّدبعدّاختتنت اليدّٗ 

 جلنٔع املػازنني فَٔا.  ّاالمتياٌ دصٓل الػهس




